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1 Introducció 

La indústria cinematogràfica ha estat sempre patrimoni de l’home, i més si parlem de 

l’època franquista i de la Transició política a Espanya. En aquell moment les dones tenien 

molt poca llibertat per dedicar-se al que realment volien. I les que ho feien, havien de 

cenyir-se als valors estipulats pel govern o enfrontar-se a la coneguda censura. 

Ens podem referir a aquestes com a pioneres ja que van ser les primeres dones, en 

aquest cas, a fer cinema i desafiar el pensament conservador del règim i més endavant 

de la Transició. Per tant, elles seran les protagonistes d’aquest Treball Final de Grau. Són 

dones que es van arriscar a plasmar els seus pensament en pel·lícules sense importar les 

conseqüències.  

Aquestes cineastes no són reconegudes com es mereixen ni tan sols estudiades en 

comparació als homes pioners. Per això aquest Treball els intenta donar visibilitat. És 

molt important donar aquesta visibilitat perquè avui dia les dones encara no tenen 

igualtat en el sector audiovisual. Quan mires els diferents mitjans de comunicació, 

rarament se’ls hi don veu en comparació als homes. 

Com a futura comunicadora, espero que en un futur es pugui igualar la indústria i canviar 

la visió que es té de la dona en general com a cineasta. Amb aquest estudi i disseny de 

projecte documental espero contribuir a la difusió de les pioneres del cinema espanyol. 

En la meva opinió, s’hauria d’ensenyar més als i les estudiants sobre creadores de 

productes audiovisuals perquè les noies puguin tenir també a referents femenins. Això 

pot ser ajudaria a animar a les estudiants a crear més productes i no quedar tant en 

segon pla. 

Al llarg del treball es posarà en context el cinema durant el franquisme i Transició en 

general i les seves característiques i valors. Es parlarà de les pioneres en aquest cinema 

i els seus diferents casos. Seran mencionades cineastes com ara Margarita Alexandre, 

Ana Mariscall, Pilar Miró o Cecilia Bartolomé, entre d’altres. Es dissenyarà també un 

projecte de documental basat en la figura de Cecilia Bartolomé i la seva filmografia. 
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2 Resum i contingut de la memòria - Abstract 

Aquest document és la memòria del procés del disseny d’un projecte documental que 

he fet com a Treball Final de grau del curs 2019-2020 de Comunicació Audiovisual de la 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.  

Aquest treball el podríem dividir en tres blocs. En primer lloc, trobem el sorgiment de la 

idea on explico com vaig arribar a definir el treball que volia fer i el perquè de tot. Així 

mateix, esmento els diferents objectius amb els quals vaig començar i les diferents 

hipòtesis per verificar o refutar. També distingeixo el públic en el qual estaria destinat 

el projecte de documental i el seu títol (no confondre amb el títol del Treball en general). 

Per tant, en aquest bloc és una justificació del meu Treball Final de Grau. 

A continuació, un altre bloc el conformen el marc teòric i la metodologia. Aquests els 

ajunto en aquest segon bloc ja que és el que m’ha ajudat a crear el disseny per a un 

projecte de documental. Per començar, tenim el marc teòric on explico el cinema 

espanyol des del Franquisme fins a la Transició política. Dins aquest marc teòric hi ha el 

marc teòric específic on entro en detalls amb el cas d’estudi del meu Treball, les pioneres 

del cinema espanyol. Després, a la metodologia hi ha un qüestionari creat amb l’objectiu 

de verificar o refutar una de les hipòtesis i una entrevista a una d’aquestes pioneres, la 

persona en la qual el disseny del projecte està basat. Aquest bloc és molt important 

perquè explica com he arribat a fer aquest treball i em dóna tota la informació per fer el 

disseny. És a dir, és el contingut que apareixerà en el projecte de documental. 

Finalment, però no menys important, tot el disseny. Aquí hi ha el guió i disseny, on 

trobem alguns referents que he visionat i l’escaleta del que seria el documental.  Tot 

seguit, trobem la part de preproducció. Aquest apartat tracta un hipotètic pressupost 

per el projecte, el cronograma que he seguit per tot el Treball i el que seguiria si s’arribés 

a rodar el projecte. Per acabar amb aquest bloc, hi ha el màrqueting que jo utilitzaria 

per promocionar i difondre el projecte en cas de que es fes realitat. 

 

Paraules clau: cinema espanyol, Cecilia Bartolomé, dones cineastes, feminisme, 

documental. 
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This document is the memory of the documentary’s design project I’ve created as my 

Final Degree Project (TFG in Catalan) of the 2019-2020 Audiovisual Communication 

course. 

The project can be divided in three parts. First of all, there’s how I came up with the idea 

and how I defined and why the project I wanted to create. I quote all the goals I wanted 

to reach and the different hypothesis to verify or refute. I also distinguish the type of 

audience which my project would be aimed at and its title (not to be confused with the 

project general title). So, this part is like a justification for my project. 

The following parts are the theoretical framework and the methodology. These helped 

me to create the design for a documentary project. In the theoretical framework I 

explain the Spanish cinema during the Francoist dictatorship and the political Transition. 

Within this framework I specify the cases of the women pioneers of the Spanish cinema. 

After that, in the methodology, there’s a questionnaire with the aim of verifying or 

refuting one of the hypothesis. There’s also an interview to one of those pioneers, the 

woman who I based on my project. This part is very important because it explains how I 

did my project and gives me all the information to do the documentary’s design. 

Lastly, the whole design. In here we can found the script and the design, where I describe 

some documentaries which I got inspiration from. In here there’s also the step outline 

of the documentary project. The pre-production comes next. It is about a hypothetical 

budget, a Gantt chart I followed for my project and the marketing I would use to 

promote the documentary in case it came true. 

 

Keywords: Spanish cinema, Cecilia Bartolomé, women filmmakers, feminism, 

documentary. 
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3 Presa de decisions 

3.1 Com sorgeix la idea? 

La idea de fer un projecte de documental no va ser fàcil. En primer lloc, a causa de certes 

circumstàncies personals, em vaig quedar sense grup per poder fer un treball pràctic. 

Com que vaig estar d’Erasmus a Anglaterra a la Bath Spa University l’any passat, quan 

vaig arribar a finals de juny tothom ja tenia el seu grup i la proposta feta. En el meu cas, 

no tenia ni pensada la idea en cas de fer-ho individual ja que sabia que fer un treball 

pràctic era difícil per una sola persona. 

Vaig decidir que si ho feia sola volia fer un treball més teòric, de més recerca. Llavors 

vaig pensar en varies idees, de fer-ho sobre la censura franquista o sobre algun tema de 

gènere ja que són qüestions que m’interessen molt. Però no arribava a cap idea sòlida, 

ja que no veia què aportar en temes que ja havien set bastant treballats per altres 

persones.  

Fins que un dia, en Jan Frigola em va mencionar el nom de la Cecilia Bartolomé i em va 

donar el seu contacte. Em va explicar que era una dona que feia pel·lícules durant el 

franquisme, època en que no era ben vist que les dones exercissin de directores. Així 

que, amb l’Ana Palomo (la meva tutora), vam posar les bases del marc teòric: investigar 

el cinema durant el franquisme i la Transició, i les diferents dones durant l’època. Com 

que tenia el contacte de la Cecilia, vam decidir també fer un documental curt (d’uns 20-

25 minuts) sobre aquesta dona. La idea era desplaçar-me fins a Madrid i gravar-la i 

després a postproducció editar-ho, posar fragments de les seves pel·lícules i veu en off 

per explicar una mica la situació. 

Al final, a causa de la pandèmia del Covid-19, no vaig poder viatjar per fer-li la entrevista. 

Per tant, amb la tutora vam decidir adaptar el treball i fer el projecte de com podria ser 

el documental. 

3.2 Descripció del projecte i objectius 

El projecte tracta sobre el disseny d’un documental. Seria el disseny d’un documental 

curt, d’uns 20-25 minuts, amb la gravació d’una entrevista a la directora Cecilia 

Bartolomé. Contaria també amb fragments de les seves obres “feministes” i una veu en 

off que expliqués la seva situació, així com la de les altres pioneres i el seu context. 
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Per tant, aquest treball es basa en aquest disseny i també en la recerca de les diferents 

pioneres espanyoles. Així com l’anàlisi dels alumnes de 3r i 4t de Comunicació 

Audiovisual de la Universitat de Vic i el seu coneixement sobre les pioneres del cine 

espanyol. 

Per definir bé la recerca i dur a terme el projecte audiovisual, primer hem de saber el 

problema. (Per què he decidit fer aquest treball?) 

Després, definir els objectius i algunes hipòtesis. 

Problema 

La falta de coneixement per part dels i les estudiants de l’àmbit audiovisual pel que fa 

a les pioneres del cinema espanyol i l’escàs estudi i reconeixement de les dones en el 

món professional audiovisual i en el món acadèmic que he detectat.   

Hipòtesis 

Hipòtesis 1: Les pioneres espanyoles no van triomfar en la indústria espanyola a causa 

de la societat espanyola del moment que no creia en la dona com a ésser independent. 

Hipòtesis 2: Els i les estudiants de Comunicació Audiovisual no tenen prou coneixement 

sobre les pioneres espanyoles i creuen que s’hauria d’ensenyar més sobre creadores 

audiovisuals. 

Objectius 

 Investigar el cinema espanyol a partir del Franquisme fins la Transició política i 

més en concret, a les dones cineastes durant la mateixa època; contextualitzar 

dins el cinema de l’època, qui eren, què van fer, com van patir la censura, van 

triomfar o no, etc. 

 Saber el nivell i la opinió dels propis estudiants respecte al tema. 

 Crear el disseny d’un contingut audiovisual en forma de documental per intentar 

donar visibilitat a una d’aquestes dones, en concret a Cecilia Bartolomé. El 

documental contaria amb la seva entrevista i fragments de les seves obres. (A 

causa de la pandèmia de Covid-19 no s’ha pogut fer el documental, per tant es 

farà el disseny). 
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 Donar visibilitat i crear consciència sobre les diferents pioneres entre estudiants 

i professorat de la Universitat de Vic.  

3.3 Públic objectiu 

Del públic objectiu se’n poden distingir tres tipus. Principalment, estudiants de 

Comunicació Audiovisual o graus relacionats amb el cinema (18-30 anys) per conèixer i 

aprendre sobre les pioneres del cinema espanyol, les primeres dones en fer cine al 

nostre país, qui eren i què van aconseguir. Aquest públic precisament perquè són els 

futurs comunicadors i comunicadores i haurien de saber d’on venim, i que a part de tots 

els homes, també hi havia dones. 

Un altre públic seria tota la gent, de totes edats, interessada en el cinema en general. 

Gent mínimament formada en el cinema en general i la història del nostre país ja que es 

parlaria també de Franquisme i Transició política, per poder posar en context a les 

pioneres. I més en concret, a Cecilia Bartolomé. 

A més a més, aniria dirigit a totes les dones feministes i totes edats ja que el documental 

es basa en les idees feministes que tenia Cecilia Bartolomé i retratava a les seves obres. 

Com la dona vivia en una societat on el sistema patriarcal era el sistema predominant. 

3.4 Títol del projecte 

El títol del projecte documental és: Cecilia Bartolomé. Pionera Feminista del Cine 

Español. D’entrada havia pensat en altres títols com Pioneras de nuestra historia: Cecilia 

Bartolomé. El motiu d’aquest títol era que havia pensat fer el documental en forma de 

sèrie, així podria fer varis capítols amb pioneres diferents. Però això només era un 

pensament de projecte per al futur i no per el Treball de Fi de Grau.  

Atès que aquest possible títol no s’entendria sense les altres parts, vaig decidir l’altre. 

Amb el títol definitiu però, també deixo caure la possibilitat de continuar amb altres 

capítols ja que al cartell (detallat als últims apartats), destaco Pionera Feminista del Cine 

Español. Al destacar-ho, es pot posar altres noms de directores, com ara: Pilar Miró. 

Pionera Feminista del Cine Español. 

Però, com que aquest treball està pensat per només un documental, el títol també 

funciona bé. No fa pensar en altres dones. A més a més, queda molt clar per el títol del 
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què tractarà el documental, o almenys te’n fas una idea. Amb el mots pionera i feminista 

podem saber que es tracta d’una dona amb idees feministes avançada a la societat del 

moment. 

Aquest és el títol del projecte de documental. No s’ha de confondre amb el títol de tot 

el Treball Final de Grau, ja que abasta a altres cineastes i per tant no serà el mateix. 
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4 Marc teòric 

4.1 Marc teòric general 

4.1.1 El cinema espanyol des del Franquisme fins la Transició (1936-1982) 

4.1.1.1 El franquisme (1939-1975) 

Segons l’escriptor i historiador, Román Gubern: 

“La biografía del cine español, no tiene, por desgracia, colores risueños. 

Descontando el gigantesco Buñuel, que ha realizado la casi totalidad de 

su obra en México y en Francia –sólo ha rodado en España Tierra sin pan 

(1932), Viridiana (1961) y Tristana (1970)–, la aportación peninsular a la 

cultura cinematográfica, ha sido, penoso es admitirlo, bastante raquítica” 

(Gubern, 1989:15). 

I és que, el panorama cinematogràfic dels anys de la dictadura franquista, desprenia un 

fort olor a ranci. Totes les produccions tenien l’objectiu de glorificar la nació espanyola 

i per aconseguir-ho, estaven controlades per la Junta de Classificació i Censura.  Aquesta, 

s’encarregava que el cine promogués el nacionalisme sobre la pàtria, el catolicisme, el 

militarisme i la visió feixista del bàndol guanyador de la Guerra Civil. En resum, els valors 

conservadors de la societat espanyola del franquisme. Si els films no seguien aquests 

aspectes, es censuraven i es prohibia la projecció a les sales. 

Per posar una mica de context, en primer lloc dins el franquisme, l’escriptor Domènec 

Font divideix el cinema en quatre fases:  

1. Període de la primera acumulació de capital (1939-1953). Predomini de la 

oligarquia/cine de gèneres. 

2. Període de la estabilització i obertura del capital estranger (1953-1962). Crisis 

d’hegemonia i col·lisions a l’aparell polític/ paraigües ideològic del cine de 

l’època. 

3. Període de desenvolupament i segona acumulació de capital (1962-69). Auge del 

capital financer/ cine burgès per la burgesia il·lustrada i l’Administració. 

4. Període de la desintegració. Col·lisions (1970-1975). Inflexions i alternances al 

AIE-cine (Font, 1976:13,14).  
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Durant el primer període (1939-1953) i acabada la Guerra Civil, el bloc dominant 

d’Espanya es regia, a nivell econòmic, per la tradicional oligarquia financera (tenien el 

poder la classe privilegiada), pels latifundistes, pel capitalisme i per la mitjana burgesia.  

Políticament, per l’Exèrcit i el funcionariat i burocràcia falangista i a nivell ideològic, per 

l’Església i la Falange. Per tant, podem percebre ja, gràcies al context, com seria l’aparell 

cinematogràfic i els seus valors de les dècades corresponents. El cinema a partir dels 

anys 40 a Espanya es converteix en instrument per la formació nacional i política de la 

societat, “(...) sobre todo, entre las clases populares obligadas a desenvolverse en 

condiciones durísimas de explotación, hambre y represión sin tregua” (Font, 1976:27). 

Per tant, es convertiria en una de les principals activitats d’oci entre el públic, i 

s’utilitzaria per inculcar a les classes baixes, que passaven per una terrible situació, la 

ideologia franquista. La indústria cinematogràfica, però, era casi nul·la a causa de la 

destrucció del material durant la Guerra Civil, l’exili d’alguns cineastes, i la renúncia per 

part d’un sector de la burgesia que durant la República havia impulsat un cinema liberal. 

En comparació a la resta del món, Espanya escassejava amb molta diferència en quant 

a produccions. 

La productora estrella del règim era CIFESA (Compañía Industrial Film Española S.A.). 

Tenia un sistema de finançament sòlid i produïa cine continuadament aconseguint 

beneficis a llarg termini. Neix durant La República a mans de la burgesia i a partir del 

1940 agafa els valors patriòtics, d’exaltació militar i feixistes. 

Els gèneres predominants que podem observar dins el cine espanyol franquista, segons 

Font, són: 

 El nacionalisme imperial: Aquest gènere es basava en films de caràcter històric 

per exaltar la unitat espanyola, eren protagonistes figures com reis, sants, 

conquistadors, herois, tots aquells que defensessin els valors d’Espanya i 

concretament, la colonització externa. Totes les altres comunitats, com ara 

Catalunya o Euskadi quedaven invalidades per aquest gènere i la seva exaltació  

de la pàtria a base de les gestes castellanes. Un exemple d’aquest gènere seria 

Raza (1941) de José Luis Sáenz Heredia. 
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 El “cal·ligrafisme” efímer: El cine més culte, sense sortir del caire nacionalista, es 

basava en adaptacions literàries d’autor nacionals que la majoria tractaven 

d’amors i aventures. Tenia com a objectiu representar l’Espanya agrària, sense 

escapar dels valors del règim i del patriotisme. Un exemple és Groyescas (1941) 

de Benito Perojo. 

 El folklorisme regionalista: Conegut també com a “espanyolada”. Similar al 

nacionalisme imperial però centrat més en la colonització interna, aquest gènere 

tendeix a menysprear als pobles que no són Madrid. Per exemple, es representa 

als andalusos com a pobres desgraciats i que només es poden salvar gràcies a 

l’amor. Un exemple és Castañuela (1945) de Ramón Torrado. 

En el segon període (1953-1962) el sistema econòmic comença a canviar, ja que l’antic 

sistema és inviable per què el bloc dominant segueixi al poder. Així, segueixen el model 

estranger de capitalisme imposat per Estats Units i obren les portes a l’intercanvi 

internacional i importacions estrangeres. També a la expansió de la producció industrial 

i economia de comerç. 

És durant aquest període que neix la Junta de Classificació i Censura. L’objectiu 

d’aquesta era controlar el contingut ideològic i valors del règim de totes les pel·lícules 

que s’estrenaven a Espanya. Les que no obeïen aquests paràmetres es prohibien o 

canviaven. Controlaven els guions, qualificaven els films per edats, concedia els 

permisos de rodatge, etc. 

En quant a produccions internacionals, controlaven els diàlegs, sons i música mitjançant 

el doblatge ja que podien modificar-ho tot al seu gust al traduir-ho en espanyol.  També 

van posar a la llista negra a varies estrelles de Hollywood com Charles Caplin o Bette 

Davis, En general, es posava a tothom que mostrés simpatia per la República. Tot i això, 

amb el cinema internacional eren molt més permissius ja que “mientras la trama no se 

desarrollara en España, no había peligro. «Son cosas de los americanos», solían apuntar 

los censores en sus informes” (La Vanguardia, 2018). 

Tornant als films espanyols, L’Església sempre en tenia l’última paraula. La pàtria, la 

religió i la família eren els temes per excel·lència i no es podien tocar. Podies prohibir 

pel·lícules aprovades per altres membres de la Junta, composada també per membres 
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de l’Exèrcit, del Departament de Propaganda i comandada pel director general de 

Cinematografia. Però l’Església era la més important de totes. 

Passada la Segona Guerra Mundial i com a resultant perdedor el bàndol feixista, Espanya 

no podia ser vista internacionalment com a igual del bàndol i es va produir un 

blanquejament del país. Pretenien ser més catòlics i anticomunistes i menys militars i 

feixistes. Un exemple d’això seria l’evitament del moviment clau cinematogràfic italià 

Neorealisme, durament censurat per tractar-se de “filocomunista”.  

Al llarg del tercer període (1962-1969) l’economia i política canvia dràsticament, cosa 

que repercuteix en el panorama cinematogràfic. 

“De hecho, no se pueden entender los profundos desplazamientos 

operados en el interior del aparato cinematográfico durante toda la 

década de los sesenta sin relacionarlos directamente son la segunda y 

definitiva fase de acumulación del capital que va a ponerse en marcha del 

Plan de Estabilización y los planes de Desarrollo económico.” (Font, 

1976:181). 

Els canvis cinematogràfics principals són: 

 L’obertura econòmica a l’exterior, aconseguint així coproduccions amb altres 

països i facilitats per la distribució americana. 

 Sistemes de finançament diferents, deixant la figura del productor ocasional a 

causa del fracàs del vincle entre protecció i permisos d’importació. 

 Modernització de l’aparell cinematogràfic donant treball a nous noms per tal de 

que el cine espanyol sobresortís a nivell internacional.  

Al quart i últim període (1970-1975) es va desintegrant la política i ideologia franquista 

i la indústria cinematogràfica pateix una crisis degut a l’acumulació de produccions per 

tal de acontentar la demanda cultural sense els beneficis suficients com per tornar les 

despeses. 

Durant aquesta època de crisis, en quant a la censura, ja es feia més la vista gorda amb 

alguns joves cineastes de la Escuela Oficial de Cinematografía i l’anomenat Nuevo cine 

espanyol, amb l’objectiu de netejar la imatge d’Espanya fora del país:  
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“Sus películas desafiaban la censura, pero, como tenían éxito en los 

festivales Internacionales, se hacía la vista gorda. Proporcionaron 

prestigio internacional al país y, de paso, al estrenarse en el extranjero, 

jugosas divises. Incluso Buñuel pudo volver a España y rodar la película 

Tristana (1979)” (La Vanguardia, 2018). 

4.1.1.2 La Transició (1975-1982) 

La Transició espanyola constitueix el pas de la política de la dictadura de Franco a l’actual 

monarquia constitucional, una política democràtica amb més llibertats públiques. Els 

canvis de la societat espanyola es produeixen no només per la política, sinó per les 

esferes socials, econòmiques i culturals. Nous tipus de cine sorgeixen amb aquests 

canvis, com ara els cines de diferents nacionalitats, cine feminista, documentals, cine 

eròtic, cine experimental, cine d’autor, etc. 

L’aparell cinematogràfic va patir molts canvis, com ara en: 

“(...) el censo en activo de productores, de guionistas, de directores, de 

los actores o actrices, de la estructura empresarial de los sectores de la 

industria, de las formas de las salas de exhibición, de los nombres de los 

críticos de los diarios principales, del listado de las películas de éxito” 

(Palacio, 2011:24). 

El cinema de la Transició presentava una aparent llibertat, plasmava els canvis que patia 

Espanya al moment a la gran pantalla i també es mostrava els horrors de l’època 

passada, durant el franquisme. Per això moltes pel·lícules i documental presentaven 

temes socials, criticant la política, religió, família tradicional... Semblava que el cine es 

modernitzava en quant a argumentació, però tot i això pocs cineastes s’atrevien a 

representar la política de la Transició, a causa de la llarga etapa de censura ideològica 

que havien patit durant la dictadura. Només alguns s’atrevia a retratar la societat jove 

moderna i alliberada sense cap mena de censura. Representaven el sexe, drogues, 
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alcohol, etc. Un exemple seria Pedro Almodóvar amb Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 

montón (1980), representant als joves de la movida madrileña1. 

Les produccions d’aquests anys reflectien els canvis que patia la societat espanyola des 

de la mort de Franco fins l’arribada de la democràcia i es podia veure les diferents 

ideologies dels directors i la societat en general. 

Un factor molt present en el cinema va ser el terrorisme del grup basc ETA (Euskadi ta 

Askatasuna) ja que amenaçava l’estabilitat política a causa dels seus atacs, amb molta 

repercussió social. “La organización terrorista pronto tuvo su representación 

cinematográfica. Nos encontramos con diversas maneras de tratar este delicado tema, 

aunque en la mayoría de los casos el etarra es juzgado taxativamente como héroe o 

villano” (Ardánaz, 1998). Alguns exemples són, el documental Estado de excepción 

(1976) de Iñaki Núñez o la pel·lícula El proceso de Burgos (1979) de Imanol Uribe. Però, 

la més emblemàtica és la italiana Operación Ogro (1979) de Gillo Pontecorvo, que 

representa la mort i atemptat de l’almirall Carrero Blanco.  

“La imagen del atentado ha quedado como referente casi real en la mente 

de los ciudadanos. Pero lo más interesante de la película es cómo refleja 

el conflicto interno que experimentó la banda durante los últimos años 

de la dictadura” (Ardánaz, 1998). 

Si una cosa bona tenia el cine, era la versatilitat en quant a gèneres i punts de vista. “Este 

hecho se debe a la convivencia de veteranos y jóvenes directores tanto de izquierdas 

como de derechas en un momento en el que el cine iba a la deriva hasta acomodarse en 

la neutralidad y opacidad” (Ardánaz, 1998). I això es magnificava en les reconstruccions 

històriques dins el cinema, presentaven diferents ideologies i gèneres. Ardánaz 

distingeix dos grups de productes cinematogràfics: 

 Pel·lícules realitzades per directors de dretes: Es reconeix pel seu llenguatge 

infantil que intenta ridiculitzar la societat moderna del moment, culpen a Adolfo 

Suárez per trair als principis feixistes i portar la democràcia. Un exemple seria 

                                                             
1 Moviment contracultural originat a Madrid durant la Transició política. La modernitat del moviment es 
plasma en tots els aspectes de la cultura, per exemple: amb Radio Futura a la música, Pedro Almodóvar 
al cinema o Ágatha Ruiz de la Prada a la moda. 
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Asalto al Castillo de la Moncloa (1978) de Paco Lara Polop. Però també hi ha films 

menys provocadors, que mostren la incertesa política al passar de la dictadura a 

la Transició, amb un valors diferents. 

 Pel·lícules realitzades per directors d’esquerres: Pel·lícules de caire radical. 

Mostren la part negativa de la democràcia del moment, on a part d’èxits polítics, 

existia una part de la societat que era marginada i reprimida. Un exemple seria 

el del director Eloy de la Iglesia, amb El diputado (1978) “critica  la hipocesía de 

la izquierda que alardea de su mentalidad progresista pero rechaza al igual que 

la derecha la homosexualidad, y más si pertenece al ámbito público” (Ardánaz, 

1998). 

Per tant, tenim un cinema espanyol versàtil amb cineastes de diferents ideologies i 

diferents gèneres que comencen a sobresortir. Molt present doncs, la representació de 

la societat de la nova democràcia dins els films. Aquí també hi ha diferents tipus de 

pel·lícules. Per un cantó, hi trobem les que mostren tot el procés de modernització 

econòmic, com a Los Nuevos espanyoles (1974) de Roberto Bodegas. 

Llavors hi ha les que reflecteixen la diferent mentalitat entre pares i fills, uns molt 

conservadors i tradicionals i els altres joves de la societat democràtic, més lliberals. Un 

exemple és Colorín, Colorado (1976) de  José Luís García Sánchez. Aquetes seguien 

l’exemple de les comèdies de directors estrangers, com ara Woody Allen, representaven 

les frustracions i desitjos dels joves urbans, que començaven a tenir protagonisme 

durant la Transició política. 

I per últim, el canvi que hi ha en quant al paper de la dona representada al cinema. Si 

abans només era representada com a mare, esposa o amant, ara agafava protagonisme 

com a persona que pensa per si mateixa, amb autonomia. Això era gràcies a la 

reivindicació per part de les dones i per el canvi de mentalitat del homes. S’aprofundirà 

el tema de les dones cineastes durant la Transició espanyola en els següents apartats. 
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4.2 Marc teòric específic 

4.2.1 Les dones en el panorama cinematogràfic des del Franquisme fins la Transició 

(1936-1982) 

4.2.1.1 El Franquisme (1939-1975) 

Durant el franquisme, les dones directores no eren gaire presents en el panorama 

cinematogràfic ja que estava regit per el sistema patriarcal i les dones eren vistes com 

una possessió de l’home i mestresses de casa. Tot i això, algunes dones comencen a 

produir, sense gaire èxit, i estan presents en l’escena cinematogràfica espanyola des dels 

inicis, fins que la majoria ha d’exiliar-se. Aquestes són Helena Cortesina, Rosario Pi, 

Margarita Alexandre i Ana Mariscal. Però realment algunes comencen abans del 

franquisme i durant el règim marxen fora i no participen activament a Espanya durant 

la dictadura, sinó que posen les bases cinematogràfiques en quant al cinema creat per 

dones. 

Helena Cortesina era una directora de cine, ballarina i actriu de teatre que va néixer el 

1904 a València i va morir el 1984 a Argentina. Cortesina feia d’actriu de music-hall on 

es representava una dona més moderna i alliberada i a l’any 1920 protagonitza el primer 

striptease del teatre espanyol a El príncipe carnaval. És considerada com a la primera 

directora d’Espanya ja que a l’any 1921 dirigeix i produeix Flor de España o La leyenda 

de un torero, tot i que no s’estrenaria fins dos anys després. 

El film no va aconseguir gaire èxit comercial, i sumant-li la precarietat del cinema 

espanyol i el fet de ser dona, va haver de vendre la seva productora, Cortesina Films, i 

dedicar-se un altre cop al teatre. Va marxar a Argentina un cop esclatada la Guerra Civil 

i va actuar a pel·lícules com Bodas de Sangre (1938), una història de l’escriptor Federico 

García Lorca i dirigida per Edmundo Guibourg. Als anys 50 va tornar al seu país natal, 

Espanya, i va actuar en algunes pel·lícules com a secundària. 

El cas de la directora, és el primer exemple d’aquestes directores en el què no va poder 

triomfar per les dificultats que va tenir per dirigir i produir només per haver nascut dona. 

Almenys no com a directora, però si que se la va reconèixer més com a actriu. 
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Rosario Pi Brujas va ser una directora i productora de cine, nascuda sota una família 

benestant de Barcelona l’any 1899 i va morir l’any 1967 a Madrid. A l’any 1931, motivada 

per l’ambient feminista dels primers anys de la República, crea la seva pròpia productora 

a Madrid, Star Films, amb l’ajuda financera del mexicà Emilio Gutiérrez Bringas i 

l’espanyol Pedro Ladrón de Guevara.  

És considerada la primera dona directora del cinema sonor i primera dona creadora 

d’una companyia productora. El seu primer film produït va ser la comèdia Yo quiero que 

me lleven a Hollywood (1931), d’Edgar Neville, el qual avui en dia està perdut. Any més 

tard, al 1935, dirigia El gato montés, que ensenyava la vida gitana.  

“Era una película típicamente folletinesca, pero destaca por incorporar 

algunos elementos propios del surrealismo y el arte vanguardista de la 

década de 1930. Algunos historiadores del cine la han considerado como 

una predecesora estilística de películas como Abismos de Pasión (1953) 

de Luis Buñuel” (Real Academia de la Historia). 

Pi Brujas també va ser censurada, però en aquest cas va ser al revés. Va ser censurada 

amb la pel·lícula Molinos de viento (1937) a la zona republicana per la seva afinitat amb 

el bàndol nacionalista. Més tard, va marxar a París amb l’actriu María Mercader per 

escapar de la Guerra Civil on van intentar participar en el cinema francès. Després, va 

rebre una oferta de la Fox per treballar a Itàlia als estudis de Cinecittà, on es va mudar 

després de rebutjar una oferta de Hollywood. Allà, traduïa guions i doblava pel·lícules 

en espanyol. 

Quan es va acabar la Segona Guerra Mundial va tornar a Espanya on va buscar treball 

dins la indústria, però al igual que altres dones directores no va tenir gaires oportunitats 

ja que el règim franquista no creia en les dones independents que poguessin guanyar-

se la vida en el món del cinema.  

Per això, va haver de tornar al món de la moda i més tard, va acabar obrint un restaurant. 

Va passar malauradament els seus últims anys sense poder treballar del què ella 

realment estava formada i interessada. 

Margarita Alexandre va néixer el 1923 a León i va morir a Madrid a l’any 2015. Alexandre 

és una de les pioneres més importants. Des de molt jove es casa amb un aristòcrata i fan 
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un pacte, si no funcionava el matrimoni cadascú seria lliure, i així va ser, però per mala 

sort, durant el franquisme no estava permès divorciar-se. 

Més tard, forma parella amb el crític de cine Rafael Torrecilla i funden la productora 

Nervión Films, amb la qual van dirigir i produir moltes pel·lícules. La primera, Cristo 

(1953) va ser tot un èxit que fins i tot va captar l’atenció de Francisco Franco. El dictador 

la va declarar d’interès nacional i els va convidar a una recepció al palau del Pardo. El 

film contava de imatges de grans pintors dels segles XVI-VIII per retratar la vida de Jesús. 

Al 1956 realitzen la primera pel·lícula rodada amb Cinemascope i color en Espanya, La 

gata. Però cansats de la continua censura del franquisme i de ser amants il·legals, 

marxen d’Espanya amb la intenció de viure a Mèxic, al costat del seu amic Luis Buñuel. 

Però amb la victòria de la Revolució de Cuba, decideixen anar a La Habana, on Margarita 

participa en la creació del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). 

Molt compromesa amb els valors de la revolució, es fa miliciana d’uniforme verd olivera. 

A Cuba, es va convertir en una de les millors productores del nou cine revolucionari. 

Alguns dels films més importants cubans van ser: Las doce sillas, Cumbite, La muerte de 

un burócrata o La vida comienza ahora, la primera pel·lícula que tocava el tema 

revolucionari. 

Però a causa de la seva actitud independent i pensament lliure és expulsada del ICAIC 

per protestar contra la prohibició d’un documental. Sense treball, se li ofereix fundar el 

Teatre Musical de La Habana. Allà, acull a cantants, cineastes, actors, homosexuals... i 

més persones que eren buscats i empresonats als camps de treball forçats. Fa del local 

un lloc segur per a persones inconformistes amb el règim de Fidel Castro i torna a ser 

expulsada. No tenia por a mostrar la seva crítica a les injustícies del govern ni a ajudar a 

les persones que ho necessitaven. 

Per tot això, marxa de Cuba i al 1971 s’instal·la a Itàlia, i torna a l’activitat antifranquista. 

Ella i Torrecilla financen la publicació del llibre Ogro, d’Eva Forest i més tard portat a la 

pantalla per Gillo Pontecorvo, el film sobre l’assassinat de l’almirall espanyol Carrero 

Blanco. Al 1982 tornen a Espanya, amb Francisco Franco ja mort. 

Margarita Alexandre no és com les altres pioneres ja que va triomfar, encara que no fos 

a Espanya, i va poder viure tota la vida del cinema i com a activista de la revolució. Però 
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per mostrar el suport a les víctimes del règim de Castro i les seves injustícies a Cuba, el 

seu nom ha set esborrat de la història del cine cubà.  

L’excepció i diferent a aquestes tres directores és Ana Mariscal (Madrid, 1923 – Madrid, 

Madrid, 1995). Ella, a diferència de les altres no va defensar mai el feminisme que 

començava a ser escoltat a la dècada dels 60 però tampoc es va quedar de braços 

creuats en el sistema. Va intentar donar igualtat a homes i dones com a persones iguals 

amb sensibilitat per realitzar qualsevol activitat artística. 

Al 1941 protagonitza la pel·lícula Raza, de José Luis Sáenz de Heredia, proposada per el 

mateix Francisco Franco. Gràcies al film es va convertir en una de les grans estrelles de 

cine de l’època i inicia una gran trajectòria com a actriu. Però no tot va ser de color rosa, 

la pel·lícula va marcar la seva carrera tant per a bé, com per mal ja que la identificaria 

com a musa del franquisme. 

Als anys 50, comença a produir, dirigir i escriure els guions de les seves pròpies pel·lícules 

creant la productora Bosco Films. El seu primer film és Segundo López (1952) i tractava 

sobre la pobresa i misèria de les classes populars que hi havia a l’Espanya del moment, 

mostrant les virtuts i defectes de la ciutat. Com que tractava temes no ben vistos pel 

règim i donava una mal imatge al país, van catalogar-la de tercera categoria i Mariscal 

va haver de fer canvis per evitar la censura i poder-la estrenar.  

Però no va ser fins el 1963 amb El camino, quan va tenir reconeixement de la crítica per 

el seu treball darrere la càmera. També va continuar treballant com a actriu sota les 

ordres d’altres directors i finalment va passar els seus últims anys en el món de la 

literatura. 

Així doncs, elles són les que formen el cinema espanyol creat per dones, donant pas a la 

següent onada de cineastes, les de la Transició. 

4.2.1.2 La Transició (1975-1982) 

Durant la Transició Espanyola, destaquen les feministes Josefina Molina, Pilar Miró i 

Cecilia Bartolomé. Són les primeres dones graduades de la Escuela Oficial de Cine als 

anys 60, una escola que fins al moment era exclusiva composada per homes. En les seves 

obres podem veure els pensaments feministes de les tres cineastes. 
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Josefina Molina (Córdoba, 1936) va ser la primera dona en obtenir el títol de directora 

per la Escuela Oficial de Cine al 1969. Va rodar varis continguts dramàtics per a Televisión 

Española durant aquesta època. Va realitzar el seu primer film, Vera, un cuento cruel, al 

1973, el qual segueixen altres obres com ara Función de noche (1981), Esquilache (1989), 

Lo más natural (1991) i La Lola se va a los puertos (1993). 

 

Ilustración 1Josefina Molina 

Molina s’ha mostrat sempre feminista: “Hacer una película ha sido infinitamente más 

complicado para una mujer que para un hombre, y hoy lo sigue siendo aunque parezca 

que no. Hablando en el plano de igualdad de oportunidades, no tenemos esa igualdad, 

no tenemos...” (Galán, 2015). Durant l’època a la Escuela ella explica el sexisme que 

patien amb un exemple, li van encarregar una adaptació de La metamorfosis de Franz 

Kafka que ningú volia fer i s’ho va prendre tant en serio que van dir “Ha trabajado mucho 

la pobre, habrá que hacer algo con ella” (Galán, 2015), ella trobava insuportable el 

paternalisme amb què parlaven d’ella. 

Durant tota la vida ha patit el sexisme per part dels homes de la indústria i el desprestigi 

per ser dona. A l’any 2006 va fundar l’Asociación de mujeres cineastas y de medios 

audiovisuales (CIMA) juntament amb altres cineastes com Inés París, Icíar Bollaín o 

Isabel Coixet i encara ara és presidenta d’honor.  

Pilar Miró va néixer a Madrid el 1940 i morir al mateix lloc al 1997. Després de graduar-

se va treballar a Televisión Española, on va realitzar molt programes de diferent gènere.  
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Ilustración 2Pilar Miró 

Al 1976 dirigeix la seva primera pel·lícula, La petición, on critica la visió de la femme 

fatale que conté l’obra en la que s’inspira d’Émile Zola, Pour une nuit d’amour (1882). 

Aquesta va ser prohibida per la censura, tot i ser després de la mort de Franco. La seva 

segona obra, El Crimen de Cuenca (1979) també va ser prohibida perquè retratava la 

tortura exercida per la Guardia Civil injustament. Aquesta pel·lícula, 

“(...) dedicada ‘al pueblo de Osa de la Vega’ –al que pertenecían las 

víctimas del suceso y donde vivían aún, cuando se llevó a cabo el rodaje, 

sus descendientes directos–, se apoya, ante todo, en la revisión de unos 

hechos documentados, que constituyeron uno de los casos más 

tristemente célebres de ‘error judicial’ en la historia del Derecho español” 

(Pérez Millán, 1992:101) 

Va ser fins i tot jutjada per un tribunal militat i molts intel·lectuals es va mostrar a favor 

d’ella i la llibertat d’expressió. Les dos pel·lícules van tenir un gran èxit i van causar un 

gran impacte social. 

Del 1986 al 1989 va exercir de directora general de RTVE però va haver de dimitir per un 

escàndol dels fons que destinava als seus gestos de representació. Posteriorment va 

variar entre direcció de teatre i òpera i direcció cinematogràfica. En destaca Beltenebros 

(1991), una adaptació d’una novel·la de Muñoz Molina, que va guanyar l’Ós de Plata de 

Festival de Berlín l’any següent.  
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Cecilia Bartolomé va néixer a Alicante l’any 1943, però es va criar a la província 

espanyola de Fernando Poo, a l’Àfrica. De totes tres va ser la que més va patir les 

conseqüències de la censura del règim franquista a causa de les seves obres atrevides i 

avançades en el temps. Per culpa de la censura no és reconeguda tal com es mereix dins 

la història del cine espanyol. 

 

Ilustración 3Cecilia Bartolomé 

Els seus primers treballs, el curtmetratge Carmen de Carabanchel (1965) i el 

migmetratge Margarita y el Lobo (1969) durant la seva època com a estudiant van ser 

durament censurats pels professors de la Escuela de Cine i el segon inclús va ser 

segrestat.  

A Carmen de Carabanchel tractava la vida sexual d’una dona d’un barri de Madrid i es 

parlava de mètodes anticonceptius, així com l’avortament. A Margarita y el Lobo, retrata 

la societat espanyola del moment i com tracten a la protagonista per voler-se divorciar 

del seu marit, per tenir opinions fortes sobre política, anar a la universitat, tenir una vida 

per ella sola, tenir un amant, etc. Bartolomé innova també aspectes tècnics amb aquest 

film. Utilitza muntatges, varis primers plans i zooms in, sobreexposicions d’imatges, etc. 

A més fa servir una estrcutura narrativa no lineal i apareix la figura del narrador, en 

aquest cas, la pròpia protagonista. 

Per tocar els temes del control de natalitat en aquella època en estava prohibit per el 

règim franquista, la van suspendre i fer repetir curs a l’Escola. Aquesta censura li va 

impedir començar amb la seva carrera cinematogràfica després de graduar-se. Va ser 
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inclús posada a les llistes negres del règim per el migmetratge, cosa que va fer que en 

comptes de crear ficció, hagués de recórrer a la publicitat i als documentals industrials. 

Tot i que el film fos segrestat, Bartolomé va decidir no exiliar-se per seguir amb la seva 

carrera. Fins i tot li van oferir estrenar-lo a França juntament a un migmetratge de 

l’autora francesa de la Nouvelle Vague, Agnès Varda, amb les paraules de Cecilia 

Bartolomé:  

“Sacarla clandestinamente hubiera sido exiliarme, y yo por fin me había 

aclimatado a Espala, después de estar toda la vida en África, tenía mi 

hueco en la Escuela de Cine. Además, la película no era mía, sino de la 

Escuela” (Academia de cine, 2019) 

La cineasta va tardar una dècada a rodar la seva primera pel·lícula, Vámonos, Bárbara 

(1978), una espècie de Thelma i Louise a la espanyola, tot un cant de l’alliberació de la 

dona d’una vida plena de lligams.  

Veiem en les seves obres els ideals feministes que tenia en un règim molt repressiu, amb 

les dones com a mestresses de casa obligades a presentar una autorització del marit per 

qualsevol cosa relacionada amb l’economia o per participar en l’esfera pública.  Els seus 

films presentaven els problemes de la societat del moment i en com es tractava a la 

dona en general: 

“En esa época no se metían con las buenas mujeres. Ni en ésta. Me refiero 

a una ama de casa tranquilla que ensalza la maternidad y lo bueno que es 

ser una buena esposa. No se meten con una mujer por ser mujer. Se 

meten con una mujer que reclame los mismos derechos que los hombres, 

y que critique conductas que nos parecen machistas”. (Vargas, 2019) 

Per posar en comú a les tres cineastes durant la Transició, les tres estrenen pel·lícules 

de caire feminista entre els anys 1978 i 1981: Vámonos Bárbara de Bartolomé, Gary 

Cooper, que estás en los cielos, de Miró i Función de noche, de Molina. “Las tres películas 

se producen y se estrenan en un momento en el que las historias de mujeres en crisis o 

transición vital cobran visibilidad en pantallas mundiales”. (Vernon, 2011:146). És a dir, 

internacionalment ja s’explicava històries de dones, però a Espanya elles en van ser 

pioneres.  
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Vámonos Bárbara (1978) és una road movie que explica la història d’una dona que 

abandona el seu matrimoni juntament amb la seva filla i emprèn un viatge on 

s’autodescubrirà. Durant el viatge la protagonista es topa amb les diferents adversitats 

de la societat espanyola, com ara les institucions financeres i legals sustentadores del 

sistema patriarcal. 

Gary Cooper, que estás en los cielos (1981) tracta sobre Andrea, directora de Televisió 

Espanyola i una de les dos dones que han sabut fer carrera en un món dominat pels 

homes. La pel·lícula mostra contrastos amb la pròpia directora, que també va ser 

directora de TVE i “La identidad profesional de su amante Mario como periodista de El 

País es igual de representativa y simbólica. Mario intenta compatibilizar una complicada 

vida afectiva con llamadas a la Moncloa y la cobertura de asesinatos políticos.” (Vernon, 

2011:149) 

Función de noche (1981) retrata a una actriu, que representa cada nit un monòleg i amb 

el transcurs del temps confon la seva vida amb la del personatge de la funció. Juntament 

amb el seu marit, ja separats, parlen de la seva vida en comú mentre estan tancats al 

camerino d’ella. Al film es fa una referència a la llei del divorci aprovada al mateix any, 

la protagonista diu “bromeando sobre la petición de nulidad que presenté en mayo, que 

ahora con la nueva ley, no sabemos qué pasará”. Així, la protagonista és una dona que 

té una mentalitat impròpia de la societat patriarcal i que fins ara, no es podia expressar. 

A les tres pel·lícules  

“(...) todos y todas viven en un momento en el que las creencias y los 

actos ya no sincronizan con su tiempo. Al orden temporal lineal asociado 

con el progreso, el triunfo de la razón y la modernización, se opone un 

tiempo personal desigual, irregular e inestable” (Vernon, 2011:152). 

Mostren, per tant, temes en comú i tenen com a protagonistes a dones que es volen 

alliberar del sistema patriarcal de la societat espanyola del moment. Creen un nou cine 

feminista que representa les lluites que van haver de combatre les dones per ser més 

reconegudes dins el mon cinèfil, o ja no cinèfil, sinó a la societat en general que les va 

marginar durant la dictadura i al canvi de mentalitat general cap a la dona, que ja 

comença a veure’s com a persona autònoma i capaç de fer el mateix que els homes. 
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5 Metodologia 

L’objectiu principal del treball és crear consciència sobre les pioneres del cinema 

espanyol entre els i les estudiants i professorat del grau de Comunicació Audiovisual a 

la Universitat de Vic. Així com, fer saber la falta de continguts de creadores audiovisuals 

femenines a les diferents assignatures. 

5.1 Recursos bibliogràfics i electrònics 

Per conèixer les pioneres i el seu context (cinema durant el Franquisme i Transició), he 

recorregut a varies fonts d’informació. He dividit la recerca en diferents parts, perquè 

sigui més fàcil entendre la informació. L’ordre és aquest: Cinema espanyol durant el 

Franquisme, cinema espanyol durant la Transició, les dones en el panorama 

cinematogràfic del Franquisme i les dones en el panorama cinematogràfic de la 

Transició. 

En els primers apartats es fa un recorregut per el cinema espanyol des del Franquisme 

fins a la Transició política espanyola. Es tracten els principals gèneres cinematogràfics, 

com era la situació del moment, diferents cineastes, com tractava el Govern la indústria, 

etc. I en els altres apartats, els de les dones, s’explica qui eren i què van aconseguir les 

diferents pioneres cineastes espanyoles. 

Per crear aquest marc teòric he utilitzat obres ja existents, com ara els diferents llibres 

sobre el cinema durant el franquisme i la Transició que he trobat i queden citats a la 

bibliografia. També, a falta de informació sobre les dones als llibres de cinema, he 

recorregut a font d’Internet com ara pàgines webs i articles de diferents mitjans de 

comunicació digitals. Així mateix, he visionat alguns documentals relaciona amb el tema. 

Gràcies a tota aquesta informació he pogut constituir la informació secundària 

necessària. Tot i això, s’ha de dir que hi ha molta informació sobre el cinema en general, 

però quan es tracta de les dones, no n’he trobat tanta d’oficial. Per això, he hagut de 

recórrer més a internet, i tot i això, la informació trobada no és comparable a la de 

homes cineastes o al cinema en general (dins el qual, durant el Franquisme només es 

menciona a homes). 

Per la informació primària he utilitzat dos mètodes: Una entrevista a Cecilia Bartolomé, 

una de les cineastes de la Transició i primera dona en fer una pel·lícula feminista a 
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Espanya, amb varies preguntes per saber més sobre les pioneres i la seva situació dins 

el cinema en general. 

L’altre mètode és un qüestionari formulat als i les estudiants dels cursos 3r i 4t de 

Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, per saber el seu nivell de coneixement 

sobre les pioneres i la seva opinió sobre l’ensenyament de la Universitat (si hi ha una 

falta de creadores femenines o no). He escollit enviar-ho només a alumnes d’últims 

curosos ja que són els que més assignatures han cursat i per tant tenen més experiència 

a la Universitat. A més a més, són els que estan més informats sobre cinema. 

5.2 Qüestionari 

El qüestionari consta d’un total de 13 preguntes i és completament anònim. Es 

necessiten uns 3-5 minuts per respondre totes les preguntes ja que és curt i amb opcions 

múltiples a escollit.  

Va ser creat mitjançat el Google Forms ja que és molt fàcil de crear i respondre. A més 

es pot modificar molt fàcilment i ràpidament i els resultats poden ser classificats en 

gràfiques o també ser descarregats a Excel. El vaig enviar amb un link a mitjans d’abril 

de 2020 als diferents estudiants de Comunicació Audiovisual de 3r i 4t curs de la 

Universitat de Vic. 

Algunes preguntes formulades, que estaran més detallades i respostes al següent 

apartat de resultats, són: Et sonen alguns d’aquests directors?, I directores?, Creus que 

a la Universitat s’estudia prou a creadores de productes audiovisuals?, Consideres que 

s’hauria de canviar els temaris d’algunes assignatures per ser més inclusius? 

S’ha de tenir en constància també, que, per a una assignatura vaig fer una presentació 

oral sobre aquestes pioneres als i les alumnes de tercer de Comunicació Audiovisual. Per 

tant, potser els resultats es veuen una mica influenciats per això ja que ara ja deuen 

conèixer o recordar a alguna d’elles. 

En un període de 4 dies he obtingut 42 respostes. Contant que entre tots els i les 

alumnes de 3r i 4t sumen un total d’aproximadament 50 persones, hi ha agut un 90% de 

participació (aprox.). En conseqüència, es pot dir que aquest qüestionari retrata les 

opinions i coneixements dels i les estudiants dels últims cursos de Comunicació 
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Audiovisual. La participació per tant ha set molt positiva i eficient per a la investigació, 

en quant a obtenir els resultats necessaris. 

5.2.1 Resultats 

El qüestionari s’ha fet per saber d’una banda, el nivell de coneixement dels alumnes 

sobre les pioneres del cinema espanyol. I per l’altra, per saber què en pensen sobre 

l’educació sobre aquestes a la Universitat de Vic. 

En primer lloc, vaig preguntar el gènere de les persones que responien per saber quin 

és el percentatge de homes, dones i altres que estudien Comunicació Audiovisual a la 

Uvic. Ja que en l’àmbit audiovisual “destaquen" més els homes, vaig pensar que estaria 

bé saber aquest percentatge. Com podem observar a la Figura 1, el percentatge és molt 

equitatiu. Un 45,2 % són homes, un 52,4% dones i la resta no binari. No hi ha motiu per 

pensar doncs, que hi ha mes homes volent formar part de la indústria que dones (sigui 

l’àmbit que sigui). 

 

 

Figura 1. Pregunta 1: Gènere 

 

A la segona pregunta, vaig decidir preguntar l’edat dels i les estudiants per conèixer més 

els subjectes i concretar una mica més una part del públic objectiu. Com podem veure a 

la Taula 2, un 59,5 % dels i les estudiants tenen entre 22-25 anys, el 38,1 % entre 17-21 

anys i la resta entre 26-29.  
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Figura 2. Pregunta 2: Edat 

 

Com a tercera pregunta, per saber si tenen coneixement sobre les pioneres, primer 

havia de preguntar si estaven familiaritzats amb la història del cinema. A la següent  

gràfica (Figura 3) es mostra que el 54,8% d’estudiants de Comunicació Audiovisual 

coneix la història del cine. El 40,5% en té coneixements bàsics. Per tant, partim de la 

base que tots tenen un cert nivell de història del cinema. 

 

Figura 3. Pregunta 3: Estàs familiaritzat amb la història del cinema? 

 

Més específicament també és important saber si, a part de la història del cine en general, 

tenen coneixement sobre la història del nostre propi país. Això és rellevant tenint en 

compte que les pioneres estudiades son a nivell nacional. Els resultats, com observem a 

la Figura 4, no són tant bons com l’anterior pregunta. Només un 28,6% d’estudiants en 

tenen prou coneixement i un 57,1% només està una mica familiaritzat en la història. La 
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resta, un 14,3%, no n’estan informats. Per tant, encara que coneixen la història del 

cinema en general, serà més difícil que estiguin al corrent de les pioneres espanyoles ja 

que no tenen prou coneixements sobre història del cinema espanyol.  

 

Figura 4. Pregunta 4: I la del cinema espanyol? 

 

Passant ja a una de les parts més importants del qüestionari, deixant les preguntes més 

“personals”, vaig decidir començar amb les preguntes sobre el nivell de coneixement 

sobre directors i directores, amb diferents preguntes per comparar. A la pregunta 5 es 

demana quins directors de l’època franquista coneixen. Podem observar a la Figura 5 

que tots els i les estudiants en coneixen algun (excepte una persona). El més conegut, 

amb un 97,6%, és Luis Buñuel. El segueixen Juan Antonio Bardem (78,6%), Luis García 

Berlanga (47,6%) i Luis Sáez de Heredia, amb un 16,7 %. 

 

Figura 5. Pregunta 5. Et sonen alguns d'aquests directors? (1939-1975) 
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Seguint l’etapa franquista, la següent pregunta és per poder comparar el coneixement 

sobre directors i directores. Com podem veure a la Figura 6, la majoria de persones 

(57,1%) no coneix a cap de les directores esmentades. Algunes (33,3%) coneixen a Ana 

Mariscal, cosa que no sorprèn ja que és una mica l’excepció com ja dit a l’apartat del 

marc teòric. 

 

Figura 6. Pregunta 6: I directores? 

 

A la pregunta 7 torno a preguntar si coneixen a alguns directors, en aquest cas del 

període de la Transició política. Els resultats (Figura 7) són semblants als d’abans. Un 

97,6% coneix a Pedro Almodóvar, un 26,2% a Carlos Saura, un 21,4% a Roberto Bodegas, 

i molt poques persones coneixen a Eloy de la Iglesia o no en coneixen a cap. 

 

Figura 7. Pregunta 7: Et sonen alguns d'aquests directors de la Transició (1975-1982) 
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Tot seguit, de la mateixa manera que abans, pregunto si coneixen les directores i 

primeres feministes del cine durant La Transició. Els resultats tornen a ser casi iguals. 

Veiem a la Figura 8 el mateix nombre de persones, que representa un 57,1%, no en 

coneix cap. La més coneguda és Pilar Miró amb un 31%, seguida de Cecilia Bartolomé 

(26,2%) i finalment Josefina Molina amb un 7,1%. Per tant, si comparem quants directors 

i quantes directores coneixen, és obvi que guanyen els directores. Tot i això, alguns/es 

alumnes en coneixen algunes. Torno a esmentar però, que es pot haver vist influenciat 

per una presentació centrada en Cecilia Bartolomé que vaig fer al gener entre els i les 

alumnes de 3r curs.   

Aquesta pregunta juntament amb les tres anteriors, són necessàries per verificar o 

refutar una de les hipòtesis que planteja el treball (que els i les estudiants no tenen prou 

coneixement sobre les pioneres del cinema espanyol). Gràcies a les preguntes sabem el 

seu nivell de coneixement en comparació als homes. 

 

Figura 8. Pregunta 8: I directores? 

 

Les següents preguntes ja estan relacionades directament amb l’educació de la 

Universitat de Vic, en saber la opinió dels i les estudiants sobre el seu ensenyament en 

quant a creadores de productes audiovisuals. És l’altra part més important del 

qüestionari i també ajuda a verificar o refutar l’altre punt de la mateixa hipòtesis (els i 

les estudiants creuen que s’hauria d’ensenyar més sobre creadores audiovisuals). 



33 
 

De manera que, la pregunta 9 és: Creus que a la Universitat s’estudia prou a creadores 

de productes audiovisuals? 

Al gràfic següent (Figura 9), es veu com casi tots els i les estudiants (95,2%), creuen que 

no. Excepte una persona que creu que sí, i l’altre que diu que “Cada vegada més, els 

professors intenten afegir a creadores femenines. Però crec que encara no és suficient”. 

 

Figura 9. Pregunta 9: Creus que a la Universitat s'estudia prou a creadores de productes audiovisuals? 

 

A continuació, vaig preguntar si els i les alumnes consideren que s’haurien de canviar 

alguns temaris per ser més inclusius. Com podem observar a la següent gràfica (Figura 

10), el 85,7% d’estudiants creuen que sí, un 9,5% els hi és igual i un/a alumne/a diu que 

no creu en la discriminació positiva però que algunes dones s’haurien de tenir en compte 

per les seves aportacions. 

 

Figura 10. Pregunta 10: Consideres que s'hauria de canviar els temaris d'algunes assignatures per ser més inclusius? 



34 
 

Respecte a la resposta anterior d’un/a alumne/a, canviar alguns temaris no es tractaria 

de discriminació positiva. En la meva opinió, només caldria afegir-les al contingut de les 

assignatures, sense la necessitat de treure als homes. Potser sí que caldria no dedicar-hi 

més estona, però de cap manera esborrar-los. A més a més, hi ha molts homes i casi cap 

dona, així que valdria la pena. 

Tanmateix, vaig preguntar si els hi agradaria tenir més informació sobre les pioneres  

atès que no és el mateix opinar que no s’ensenya prou, a voler que s’ensenyi més. En 

aquest cas (Figura 11), a casi tots (90,5%) els hi agradaria saber-ne més, excepte un 9,5% 

que creuen que no cal. 

 

Figura 11. Pregunta 11: T'agradaria saber més sobre les pioneres espanyoles o creus que no cal? 

 

Com a última pregunta de múltiple elecció, vaig decidir qüestionar el següent: Penses 

que les pioneres no s’estudien perquè no són important, o per la indústria 

cinematogràfica masclista? 

En aquesta pregunta hi havia la opció de respondre que no són tant importants, per 

masclisme, o escriure la teva pròpia resposta i dir la teva opinió.  Com podem veure a la 

Figura 12, un 88,1% dels alumnes pensa que és a causa del masclisme de la indústria. 

 Tres alumnes han contestat amb les seves pròpies paraules que poden ser comentades.  
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Figura 12. Pregunta 12: Penses que les pioneres no s'estudien perquè no són importants, o per la indústria 
cinematogràfica masclista? 

 

Aquestes són les seves respostes de la gràfica anterior: 

 Alumna/e 1: “Crec que hi ha molts més directors homes que dones, així que per 

estadística és normal que es facin famosos més homes que dones. També crec 

que hi ha una tradició de la figura del creador i/o artista sobretot masculina, i 

això evita que moltes noies s’atreveixin a entrar perquè no tenen aquests 

referents femenins tan marcats i reconeixibles com els nois”. 

En la meva opinió, aquest/a alumne/a no té raó en una part, i en una altra sí. Primer 

de tot, no estic d’acord en que és normal que es facin més famosos els homes per 

estadística. Crec que té més a veure en el sistema patriarcal de no posar més interès 

a les dones. Aquestes no tenen tanta difusió ens els mitjans com els homes i passen 

més desapercebudes. En segon lloc, crec que és veritat que moltes noies no 

s’atreveixen a entrar a la indústria per falta de referents. Precisament és per això 

que m’agradaria que les assignatures fossin més inclusives. A les aules casi bé no 

s’estudia a dones directores, i no perquè no n’hi hagin. Per a les joves estudiants és 

molt important tenir referents femenins, per saber que també podem aconseguir 

coses i que podem tenir una carrera dins la indústria. Si tinguéssim això, moltes més 

s’atrevirien a crear obres.  
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 Alumna/e 2: “Com la dona fa anys no tenia tanta llibertat com la que podia tenir 

un home, és obvi que no hi ha hagut tantes dones directores com homes 

directors. Igual que passa a la filosofia on la majoria de vegades són homes els 

que estudiem a l’escola. Tot i això, crec que hi ha hagut dones que han fet feines 

igual o millor que els homes i passen desapercebudes”.  

Sobre aquesta no tinc molt a comentar. És obvi que les dones no tenien tantes 

llibertat en aquella època, però també és cert que n’hi havia unes quantes que 

s’atrevien a desafiar la societat del moment. És veritat que no n’hi havia gaires, però 

en són presents unes quantes que, com diu l’alumna/e, passen desapercebudes. 

 Alumna/e 3: “S’estudien els autores/autores més remarcats/remarcades de la 

seva època, si entre ells/elles hi ha menys dones, doncs se’n estudien menys”. 

Aquesta resposta mostra com encara ara, hi ha gent que pensa que si no s’estudia una 

cosa no és rellevat. Trobo que és conformar-se amb el què tenim, si no s’estudien les 

dones “deu ser perquè no són importants”. En la meva opinió, s’estudien autors 

remarcats perquè han tingut una difusió molt gran. Les autores, per molt que hagin fet 

una feina igual o millor, no se’ls hi don tanta repercussió, i menys en l’època franquista 

o de la Transició, ja que no estava ben vist que una dona pogués ser independent. Però 

per molt que no se’ls hagi donat aquest reconeixement durant el passat no vol dir que 

no siguin importants per la indústria. Als meus ulls, és molt rellevant que s’atrevissin a 

desafiar el sistema patriarcal i que a més, sigui de bona qualitat. Si tothom veiés els seus 

projectes veurien que també son remarcables i dignes d’estudi. 

Finalment, l’última pregunta era totalment lliure elecció. No era de múltiples respostes, 

si no que podien escriure la seva opinió. La pregunta és: Tens alguna opinió sobre el no 

coneixement de les pioneres i directores actuals del nostre país? 

Només quatre alumnes van respondre, i un per dir que no. Podem veure les altres 

respostes a la Figura 13. Les tres respostes tenen en comú que es defensa a les dones. 

Totes les opinions mostren que no hi ha coneixement sobre dones directores i com 

hauria de ser la realitat. 
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La primera resposta no hi té gaire a veure, ja que parla de Hollywood i no de dones. Però 

si que té raó respecte a que es tapa la producció dels altres països. La majoria de gent 

coneix les pel·lícules de Hollywood i només els “blockbusters”. En canvi, les pel·lícules 

de caire nacional, tendeixen a ser reconegudes més per els habitants del propi país 

(excepte per alguns cinèfils). En aquest cas, ni la pròpia societat espanyola coneix bé a 

les seves pioneres i directores femenines. 

Estic d’acord amb la tercera resposta. No hi ha coneixement ni ganes a canviar la idea 

de que els homes són millors que les dones. També que molts cops és fa 

inconscientment i sense mala fe, com en l’educació, perquè és el que sempre s’ha 

ensenyat.  

A la última, la primera part diu una opinió semblant a la anterior. A la segona, sobre 

l’educació, pensa que hauria de ser més igualitària i que s’hauria d’educar amb una visió 

més àmplia. En la meva opinió, penso també que hauria de ser així. Encara que costi, 

aquesta idea de que els homes són més importants no canviarà fins que es canvi 

l’educació dels joves. Per canviar una cosa tant significativa s’ha de començar des de 

baix i l’educació seria un bon punt on començar.  

 

 

Figura 13. Pregunta 13: Tens alguna opinió sobre el no coneixement de les pioneres i directores actuals del nostre 
país? 
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5.3 Entrevista a Cecilia Bartolomé  

L’objectiu de l’entrevista realitzada a la Cecilia Bartolomé és aconseguir comprendre 

millor la seva situació, ser una dona dins el cinema en l’època Franquista i de la Transició 

i com va afectar això al seu desenvolupament com a directora. 

Així, juntament amb el qüestionari, s’ha pogut tenir informació primària per ajudar a 

verificar o refutar les hipòtesis del treball. 

L’entrevista queda dins el treball i no l’annex per un motiu. El contingut d’aquesta serà 

el del projecte de documental i per això necessita ser-hi. Totes les respostes s’utilitzen 

com a avenç i s’anticipa a l’entrevista real que aniria al projecte. 

5.3.1 Respostes 

 ¿Recuerda cuando nació su amor por el cine o por el lenguaje audiovisual? 

¿Había tradición en su familia o fue usted la primera en mostrar este interés? 

En mi familia no había ninguna tradición en cuánto al cine. Todos se dedicaban a la 

enseñanza; mi padre era Inspector de Enseñanza en Guinea Ecuatorial, donde 

vivíamos. Antes lo fue en España, pero luego lo destinaron en la colonia española. Y 

mi madre era profesora y estuvo dando clases en la Escuela Superior de allí, 

especialmente para indígenas. También dirigía un pequeño grupo escolar de niños 

europeos. 

Pero sí que les gustaba el teatro. Mi madre, por ejemplo, montaba obras de teatro 

con los niños indígenas. Mi padre era muy aficionado al teatro, tenía la Colección de 

Teatro de la República, libros de teatro a montones, pero al cine no. A mí, sobre 

todo, me interesaba todo lo que fuesen representaciones. Ya con 10 años, más o 

menos, creé mi primera composición de teatro en un barco que iba a Guinea donde 

había muchos niños. Los viajes en barco duraban 18 días, en aquella época, así que 

los organicé a todos para montar representaciones. Representamos un cuento que 

había leído en una revista y yo lo dirigía, e interpretaba también. Luego recogíamos 

dinero. 

El cine para mí era algo precioso. Allí no había nada más, en el exterior, que el cine. 

La isla donde yo vivía estaba perdida en medio del golfo de Guinea Ecuatorial, en el 
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Ecuador del mundo, y allí no había ninguna forma de comunicarte. Pero de repente 

todos los sábados y domingos empecé a ir a un cine local donde en la parte de abajo 

se sentaba todos los negros, una cosa colonial, y arriba había como una terraza en 

la que nos sentábamos los blancos. Los señores y la gente mayor blancos iban a la 

segunda sesión y los niños íbamos a la primera sesión porque allí anochecía a las 7 

de la tarde. Me gustaba muchísimo el cine, ir a verlo.  

Resultó que a mí me gustaba mucho ir al cine, pero para mí eso era algo como escalar 

el Himalaya.  

 

 ¿Qué le llevó a matricularse en la Escuela Oficial de Cine (sabiendo que todos 

los alumnos eran hombres en aquel momento)? 

En África hacer cine era una cosa que yo no veía posible. Era un espectáculo maravilloso, 

pero no sabía cómo se hacía y a los 14 años lo descubrí. Apareció un reportaje en un No-

Do (noticiario español) de la época, que informaba sobre que existía una Escuela de Cine 

en Madrid, donde estudiaban los chicos que querían hacer películas. Se veía un plató y 

la gente ensayando, uno dirigía, otro interpretaba… una Escuela para hacer cine en 

Madrid. Para mí fue como una revelación divina, dije: “Eso es lo que yo quiero hacer, yo 

quiero ir para aprender a dirigir películas”.  

Que todos los alumnos fuesen hombres no lo sabía, ni me importaba un pimiento. En mi 

época las chicas que queríamos hacer algo en la vida no nos planteábamos si éramos 

mujeres o hombres. En mi casa la educación era muy importante. Mis padres tenían su 

despacho cada uno y el hecho de que quisiera cursar una carrera era tan normal para 

mí como para mis padres y para mi hermana. Teníamos cuatro hermanos varones y era 

importante que estudiáramos una carrera cualquiera de nosotros, chicos o chicas. Esto 

es muy importante porque luego, cuando vine a España, esto no era tan normal. Pero 

en aquel momento, ahí en un rincón perdido de África recibí una educación 

absolutamente igualitaria. Claro, mis padres se habían educado y habían terminado sus 

carreras de profesorado en la República y tenían unas ideas muy igualitarias, aunque 

eran absolutamente conservadores y ultra católicos. La Guerra Civil arrasó con todo, con 
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una generación de mujeres que sí que estaban haciendo cosas, pero a mí todavía me 

cogieron un poco las influencias de los valores de la República. 

Entonces, por lo que se refiere a los hombres, nunca jamás me planteé si había hombres 

o mujeres en ningún estudio. Por empezar, yo era la número uno de mi clase y, junto 

con las pocas chicas que estaba en el instituto, éramos las más listas. Sólo había 3 o 4 

chicas, a las niñas las dejaban en Europa y no las traían a África. Entonces, en toda mi 

adolescencia jamás me planteé algún tipo de diferencia con los chicos. 

Mi primera idea fue engañar a mis padres y decirles que iba a Madrid a estudiar 

Ingeniería Industrial porque la Escuela de Cine estaba ahí. A mis padres les pareció muy 

bien que estudiase Ingeniería. Quiero decir, que con unos padres conservadores pero 

educados en la época de la República, no me encontré con ninguna diferencia respecto 

a mis hermanos. Las chicas fuimos educadas para hacer algo importante, igual que los 

chicos. 

Cuando llegué allí, vi que no había mujeres. Fue cuando yo descubrí el machismo… en 

una escuela progresista, de izquierdas y con unos alumnos que eran todos anti 

franquistas, luchadores, vinculados a partidos comunistas en muchos casos. Con estos 

tíos progres, en lo político, descubrí el machismo en lo femenino. Donde se decía que 

era un nido de rojos. Porque la primera pregunta que me hicieron los chicos fue “¿Y tú 

por qué te has metido en dirección?”. Entonces yo les decía: “Yo, porque me ha dado la 

gana, ¿y tú por qué?”. Así que esta es la contradicción que yo he vivido. Educarme 

igualitariamente como mujer, con unos padres conservadores, y descubrir la lucha de 

las mujeres en un ambiente de hombres de izquierdas. Este antifeminismo yo lo descubrí 

en la izquierda y esto fue más duro… Porque que un señor de derechas ultra católico 

fuera machista, lo podías entender, pero en la gente de izquierdas era muy duro de 

entender. Tuvimos (Josefina Molina, Pilar Miró, y yo) que rompernos la cara con los 

compañeros. Esto fue el comienzo.  

 

 ¿Cuál fue la reacción de su entorno ante esta decisión? ¿Cómo lo vieron las 

mujeres cercanas a usted? 
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En cuanto a mi familia, se enteraron cuando vinieron a España y les sentó muy mal hasta 

que mi padre habló con el profesor de religión. Claro, se pensaban que estaba 

estudiando Ingeniería. Pero habló con aquel cura jesuita, que era muy progre y escribía 

críticas de cine, y le convenció que estudiar cine era una cosa tan respetable como 

cualquier otra.   

Alguna tía mía se debió escandalizar, pero no tenía mucho trato.  Yo no tenía mujeres 

cercanas a mí, las de mi familia se enteraron cuando se enteraron mis padres. Y la 

reacción de mis amigas pues muy bien, eran estudiantes igual que yo. Las mujeres 

cercanas a mí lo vieron igual ya que eran de mis mismas ideas, gente de cine o de la 

Escuela. Estaba dentro de un grupo de mujeres intelectuales. Además, yo me juntaba 

más con chicas extranjeras, más cosmopolitas. Cuando llegué aquí a Madrid, a estudiar, 

me quedé horrorizada del mundo tan cateto que era en aquel momento. Eran 

conservadores, pero había otro mundo, el mundo de África, las colonias, los viajes, era 

otro mundo… Pero como me interesaba estudiar en Madrid, me tuve que aguantar. 

Madrid en aquella época era totalmente sórdido.  

 

 ¿Qué cine había visto hasta el momento? ¿Cuáles eran sus referentes? 

No tenía ningún referente. Había visto mucho cine, pero referentes, digamos directores 

y todo esto, pues no porque veíamos películas que ya llegaban censuradas de España. 

De pequeña pude ver algo de cine distinto, durante mis viajes al Camerún francés. Ahí 

sí que había películas diferentes y vi algunas cosas de la Nouvelle Vague, en su momento. 

Pero vamos, que era muy esporádico. 

La única cosa que sí que vi en Guinea que me marcó fue El río, de Renoir. Curiosamente, 

a mí esa película fue la que me dio la idea porque era la historia de una chica en la India 

colonial. La chica era la protagonista y va abriéndose al mundo hindú y al mundo 

europeo. Esa película me impactó, me quedó marcada. Y años después, hablando con 

Josefina Molina, resulta que a ella le impactó la misma película. Fíjate si es curioso, yo 

en África y ella en Córdoba vemos la misma película y nos dan las mismas ganas de hacer 

ese tipo de películas.  
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 Una vez ya en la Escuela, ¿cómo califica el trato hacia usted y a sus compañeras 

-Miró y Molina- por parte del profesorado y los alumnos? 

Cuando yo entré en la Escuela lo pasé mal. Recibí un trato de desconfianza y burla. 

Menos mal que tenía bastante carácter y me enfrentaba con ellos y respondía con más 

burlas. Pero a partir de que vieron mis prácticas, lo que yo hacía y como lo hacía, obtuve 

un respeto muy grande. Hasta el punto que cuando llegué al final, porque tardaba 

muchos años en terminar, y mi película fue censurada recibí un apoyo impresionante de 

mis compañeros. Me gané ese respeto y además ellos fueron cambiando. De alguna 

manera, yo me encontré al final de la Escuela de Cine con un apoyo incondicional y brutal 

de mis compañeros que empezaron riéndose de mí y gastándome coñas. O sea que hubo 

una evolución muy importante en el trato.  

 

 En su época como estudiante, rodó Carmen de Carabanchel y Margarita y el 

lobo, dos productos avanzados a la época y con ideas feministas. ¿Cómo fue el 

proceso? ¿Se planteó desde el primer momento rodar sin importarle las 

consecuencias que este hecho podría tener en sociedad franquista?  

Antes de saber qué era el feminismo, yo ya era feminista. Nunca me han importado las 

consecuencias de nada de lo que haya hecho. Siempre lo he hecho porque pensaba que 

tenía que hacerlo. Carmen de Carabanchel la rodé porque yo estaba embarazada, y muy 

contenta, y conseguí con mi pareja un piso en la zona extrema de Carabanchel. Era un 

barrio de cierto nivel, pero el problema era que a mi alrededor estaba el ambiente de 

las mujeres que no querían tener más hijos. Estas intentaban abortar peligrosamente. 

Yo tenía vecinas que habían estado en el hospital por un aborto hecho a lo bestia. En 

ese mundo tan sórdido las mujeres estaban aterradas cuando se acostaban con los 

hombres, por miedo a quedarse embarazadas otra vez.  

Yo me inspiré en mi vecina que tenía cuatro hijos, hacía todo lo posible para no quedarse 

embarazada. De hecho, los niños que aparecen en Carmen de Carabanchel eran sus 

hijos. Entonces ella estaba luchando para no quedarse embarazada, ponía un niño a 

dormir entre ella y su marido, para que el otro no se pudiera acercar. Claro, no conocían 
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los métodos anticonceptivos. El ogino era el único método que conocían y estaba 

aceptado por el catolicismo, pero esta gente era bastante ignorante y tampoco lo sabían 

mantener. Yo estaba en manos de un buen ginecólogo, pero mis vecinas, pariendo como 

conejas, estaban en manos de otros, haciéndose abortos, metiendo el culo en un barril 

lleno de amoníaco ardiente… Hacían las cosas más monstruosas del mundo. Aquello era 

un mundo terrorífico para las mujeres, sobre todo para las mujeres sin educación. Por 

eso se me ocurrió hacer Carmen de Carabanchel, con un toque desvergonzado y musical 

y nada de contarlo en plan dramón sino como quería contarlo yo. 

Cayó como una bomba y por supuesto me la suspendieron inmediatamente, y tuve que 

repetir. Me habían suspendido también mi primer trabajo y dije: ¡a la tercera ya me 

echan dela escuela! Entonces por la cuenta que me traía, rodé un cuento de terror de 

Robert Bloch. Yo hice la adaptación de la Brujita con unos toques feministas, pero hice 

un relato clásico porque no podía quedarme fuera de la Escuela y porque al tercer 

suspenso te echaban. 

Con Margarita y el lobo me pasó algo parecido a Carmen de Carabanchel. Yo rodé un 

medio metraje, Plan Jack Cero Tres. Era un cuento de Gonzalo Suárez, de unos 

encuentros surrealistas. Y lo rodé muy bien, gustó bastante… menos en las 

calificaciones. Éramos muchos alumnos en ese curso, querían hacer un poco de limpieza, 

y a mí me suspendieron. Entonces exigimos al tribunal, compuesto por profesionales 

como Berlanga o Saura, la dimisión inmediata por los suspensos injustos. Lo que más 

llamó la atención fue mi suspenso porque el cuento que hice realmente estaba bien. De 

hecho, todos dijeron que era muy bueno y de lo mejor. Las razones que dieron por los 

suspensos eran razones personales. Suspendieron a 6 y aprobaron a 6, porque no podían 

aprobar a todos. En mi caso, me dijeron: “Pues mira Cecilia, sinceramente, discutiendo 

por los nombres el tuyo se nos pasó”.  Esto se me quedó clavado y por esto exigimos al 

tribunal que dimitiesen, y lo hicieron. Luego, a algunos, nos permitieron repetir la 

práctica. 

Esto me vino muy bien porque gracias a eso, más cabreada que una mona, hice 

Margarita y el lobo. Me vino muy bien porque hacer una película de 30-40 minutos era 

una pasta. La escuela además de proporcionarnos los platós, los decorados, todos los 

profesionales que trabajaban ahí, todos los eléctricos… nos daba 100.000 pesetas para 
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el negativo de la película y para el revelado. Tu rodabas un mediometraje que costaba 

una pasta y todo corría por cuenta de la Escuela. En este aspecto, la Escuela era un chollo 

y entrar era un privilegio. Teníamos un plató enorme, una sala de montaje, una sala de 

sonorización, etcétera. El presupuesto de la Escuela era igual o superior al de la Facultad 

de medicina. Con la diferencia de que había muchos alumnos en Medicina y en Cine 

éramos cuatro gatos. Lo piensas bien… y no ha habido otra Escuela de Cine así. 

Los profesores nuevos aprobaron Margarita y el lobo y tuvo una acogida magnífica por 

mis compañeros y todo el mundo, menos para el director de ese momento que era un 

facha. En la Escuela hacíamos pases con profesionales para que nos contratasen y 

entonces el director prohibió mi película, fue secuestrada. Dijo que no se podía pasar 

más. 

Afortunadamente, había un multimillonario muy importante que tenía una productora 

de cine. Mi película le había gustado muchísimo y pidió una copia para él y me contrató 

para hacer esa película en largometraje. Pero este proyecto se fue a la porra en el 

momento en el que la película fue secuestrada. Gracias a esto existe la copia del 

productor, porque creo que el metraje original lo mandó destruir la Escuela.  

En ese momento estábamos en los últimos coletazos del franquismo, alrededor del año 

71. Después de esto se me vetó por completo y entré en las listas negras para que no 

pudiera hacer nada y hasta el 76, con Franco muerto, no pude volver a trabajar. 

En Francia, el productor de la Paramount de Europa quería llevarse esta película a París, 

para proyectarse con otro mediometraje de Agnès Varda. Pero claro, yo dije que ni 

hablar. Yo ya tenía dos hijos y mi mundo en España, ya vine de Guinea a Madrid y no 

quería irme de España otra vez. Tampoco dejé la película a Francia porque una película 

prohibida significaba exiliarme. Dije: yo no me exilio, Franco se morirá pronto y no tengo 

ganas de irme a otro país. Así que aguanté estos 5 años hasta que se murió Franco, años 

que me vinieron muy bien: hice cine publicitario, cine industrial, o sea que no me vino 

mal. Pero vamos, no pude trabajar en largometrajes. 

Mi carrera quedó retrasada, ya estaba un poco olvidada. En el sentido que estuve fuera 

de la profesión 5 o 6 años y esto para mí fue un hándicap importante porque influyó en 

el resto de mi carrera, creo yo. 
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 Ya en la transición, en 1978, estrenó su primer largometraje, Vámonos, 

Bárbara. Muestra usted a una mujer que se quiere liberar del sistema 

patriarcal. ¿Me puede contar más sobre este largometraje? ¿Por qué madre e 

hija? (no cómo Alice doesn’t live here anymore) 

Vámonos, Bárbara empezó cuando me llamó el productor Alfredo Matas y me dijo que 

quería que hiciera una película en la línea de “Alicia ya no vive aquí”. Le quería hacer de 

homenaje a su hija que se había separado y a su nieta de 12 años que estaba muy 

traumatizada con la separación. Entonces él estaba dando ánimos a su hija, diciéndole 

que tenía que tirar para adelante y que no pasaba nada.  Él había visto la película de 

“Alicia ya no vive aquí” de Martin Scorsese y encontró un paralelismo con lo de su hija. 

Entonces me pidió que escribiera un guion. Bueno, en realidad se lo ofreció a Manolo 

Gutiérrez y a otros directores importantes pero todos ellos le dijeron lo mismo: “Mira 

esto es un tema muy femenino y quien lo domina mejor es Cecilia”. Al final, en tercero 

o cuarto lugar y por recomendación de mis compañeros, me lo pasaron a mí. A mí me 

interesó mucho el tema y se me dejó muchísima libertad para desarrollarlo. O sea que 

muchísima libertad de trabajo, pero con restricciones económicas en algunas cosas. 

Me peleé muchas veces con él, pero, a pesar de todo, Alfredo Matas era el mejor 

productor de aquella época. Me cabreé con él porque me había elegido el coche de la 

protagonista, que yo tenía pensado que fuera un dos caballos destartalado; Matas era 

amigo del presidente de la Ford y le había dicho que iba a hacer una película que salía 

un coche y tal, y le dijo: “Oye pues llévate el mío, que acabamos de sacar el nuevo Fiat”.  

Yo cuando vi el coche monté un cristo porque era un coche recién salido de fábrica, 

estaba de moda y era verde por dentro y por fuera. Era un coche barato y hortera. Dije: 

Mira, perdona, este coche no se lo vas a dar a la protagonista; esta señora es procedente 

de la burguesía catalana con muy buen gusto, es decoradora y lo último que se 

compraría es este cochecito hortera… Además, es de un color horrible. Tuvimos un 

broncazo y dije que no rodaba con ese coche. Entonces la jefa de producción me llamó 

el viernes antes de rodar, el rodaje empezaba el lunes, y me dio un consejo: “Cecilia tú 

has tenido un historial bastante conflictivo y con bastantes problemas. Has estado años 

sin rodar y es la primera película larga que vas a hacer. Yo te digo una cosa, ya sé que yo 
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estoy del bando del productor, pero te digo lo siguiente: tienes fama de conflictiva, si tú 

ahora le dices al todopoderoso productor ese que le has cortado el rodaje en vísperas y 

te has negado a rodar por un coche, se va a decir que Cecilia que está más loca que nada 

y ha parado un rodaje porque no le gustaba el coche. Esto es lo que va a quedar al final”.  

Entonces me convenció, pero le dije que habría que camuflarlo y arreglarlo un poco. 

Total, que ese mismo viernes hablé con Matas y le dije: “Pues bueno, nada, voy a rodar 

la película el lunes y grabaré el coche ese horroroso verde”. Total, que él bajo para ver 

el coche porque él ni siquiera lo había visto y cuando lo vio se quedó espantado. Él me 

dijo que realmente el coche era muy hortera pero que ya tenían el coche y 

empezábamos a rodar el lunes y que lo camuflara. Dijo también que pusiera alguna frase 

dentro del guion que hablara de lo feo que era el coche y así justificarlo. Le dije: Mira, la 

frase la vas a meter tú en el guion para justificar esa mierda de coche. No la metí en el 

guion, pero camuflamos el coche lo mejor posible.  

En fin, él quería una película como homenaje a su hija y quería una película optimista. 

Solamente le puse una pega, que, con respeto a la película de “Alicia ya no vive aquí”, 

yo no quería hacer un final feliz. Es decir, que después de todas las peripecias y 

sufrimientos yo quería hacer una comedia sin el príncipe azul que te salva y soluciona 

los problemas. Pues no, los príncipes azules no existen. Yo quería un final abierto de lo 

que sea. Entonces me lo aceptó y escribí cuatro finales… y al final nos quedamos con 

este que era el más sencillo, que no pasa nada, y simplemente lo deja tirado y sigue con 

su camino.  

O sea, que tuve al final una colaboración muy buena con el productor con el que 

habíamos empezado tan mal. 

 

 En su época no había muchas mujeres directoras, aunque la obra de Miró y 

Molina ha sido ampliamente reconocida. ¿Cree que las temáticas de sus 

películas pudieron incidir en el hecho de que su carrera no se haya considerado 

de la misma manera que la de sus compañeras? 
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Mi carrera no se ha considerado de la misma manera porque yo empecé más tarde. Mi 

problema fue que cuando yo estaba en la Escuela, donde había los críticos, yo salía en 

artículos sobre las películas de la Escuela y todo esto…  Pero seis años sin trabajar en el 

mundo del cine es mucho tiempo. Hasta que se murió Franco no pude empezar, en el 

76 con Vámonos, Bárbara. Pero ya arranqué tarde. Todos mis compañeros estaban ya 

situados. Josefina Molina ya había hecho 2 o 3 películas, Pilar Miró también. Yo además 

arrancaba con una película de encargo. Si hubiera arrancado con Margarita y el lobo 

hubiese sido un bombazo, porque fue un bombazo en su época. Miró y Molina tuvieron 

la suerte de arrancar en solitario.  

Pero cuando yo arranqué también arrancó alguna mujer más. Y verdaderamente el 

problema es que cuando, por ejemplo, yo hice mi primera película en solitario, Lejos de 

África, la pasaron en un festival junto con otra película de Gracia Querejeta. Se habían 

pasado por separado, lógicamente. Pues la crítica que hicieron todos fue: “Dos películas 

dirigidas por mujeres: dos por el precio de una”. En la misma crítica hacían la crítica de 

las dos en conjunto. Y a continuación se presentaba la película Barrio de Fernando León 

de Aranoa. Esto quiere decir que, años después, seguía dándose el hecho de la 

discriminación; no se les ocurría, lógicamente, decir: “Dos películas dirigidas por 

hombres”. Esto a mí me marcó, pensé que todo seguía igual. La falta de repercusión ha 

sido una batalla campal siempre. Sigue habiendo muy poco reconocimiento en las 

mujeres de películas directoras, incluso con nombres conocidos como el de Querejeta o 

yo. 

 

 ¿Qué opina usted sobre la falta de reconocimiento hacia mujeres directoras 

(des de los inicios hasta ahora)?  

Tienes que tener un muy buen apoyo para que realmente puedas distinguir tu voz. En 

Catalunya hay alguna directora que ha conseguido tener un cierto reconocimiento, 

buena crítica y reconocerse bastante.  

Pero ahora, desde el momento en que ya somos bastantes directoras, pues la realidad 

es que lo tienen mucho más chungo las mujeres que empiezan que las que, en otro 

momento, no éramos más que 3. Claro, dentro de lo que cabe éramos unas privilegiadas 
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porque lo que hacíamos tenía una cierta resonancia. Y, al margen de mis peripecias, yo 

te puedo sacar toda la cantidad de críticas que los periódicos publicaron sobre mi 

primera película… y ya quisiera cualquier chica debutante, ahora, toda la prensa que 

teníamos. Y es porque éramos tres y las debutantes causábamos más curiosidad y nos 

prestaban más atención.  Ahora hay más mujeres, y esto quiere decir que, como ya no 

son bichos raros ni excepciones, pues no son noticia. Ahora como ya hay más mujeres 

directoras, no te digo un número altísimo porque seguimos estando creo que el 18% o 

menos, la atención no es tanta.  

Ahora están igual de puteadas, pero encima no son noticia. Compadezco a las chicas que 

quieren arrancar ahora porque no son noticia y además tienen un montón de 

dificultades, yo creo más aún que las que tuvimos Josefina y yo.  

O sea, que en este momento no es que sea patrimonio del hombre, patrimonio del 

hombre era nuestra época, pero teníamos la excepcionalidad. Entonces la 

excepcionalidad es un valor importante. De repente, hay una mujer que pilota aviones. 

Yo me acuerdo que me hicieron una entrevista en televisión con una mujer que era la 

primera mujer que había sido capitán de un barco mercantil y la primera mujer que 

había sido arqueóloga o algo así. Quiero decirte que, en nuestro caso, la excepción fue 

buena. Ahora cuando estás en una minoría y encima ya somos unas cuántas… Mira la 

Asociación de Mujeres Cineastas… ¡que tiene muchos miembros ya! La cosa está más 

chunga.  Para las debutantes de ahora, lo veo muy difícil para empezar a dirigir una 

película. Salvo que acierte, de en la diana, y conozca bien las vías para que su película se 

pueda ver. Esto es un problema, porque se hacen tantas películas ahora… A mí me llega 

el libro de las películas que se presentan para los premios de la Academia del Cine 

(Goya), y es un tocho de libro con un montón de películas que se han hecho este año, 

que por supuesto no se han visto ni la mitad (creo que un 13% únicamente dirigidas por 

mujeres). Sigue siendo un porcentaje muy bajo, seguimos siendo una minoría.  

 

 ¿Qué consejo daría usted a las jóvenes que quieran dedicarse a este mundo del 

cine, aún hoy patrimonio del hombre? 
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Pues mira, que tengan un santo. Que intenten hacer algo para llamar la atención. Que 

tengan ideas, que aporten alguna idea distinta. Que piensen que pueden aportar algo 

nuevo o algo contado desde el punto de exclusivamente suyo. Porque hay algo que no 

se ve en las películas normales dirigidas por hombres: aparecen muy pocas mujeres 

reales. Cuando ves que las películas son dirigidas por mujeres, ves que las que aparecen 

son mujeres de verdad. Notas enseguida la diferencia; yo me arriesgaría a decir si es 

hombre o mujer quien dirige y no me equivocaría, por cómo trata a los personajes 

femeninos. Nosotras lo contamos desde lo nuestro y ellos lo cuentan desde lo suyo. Así 

nuestros personajes masculinos son poco esquemáticos y posiblemente no tienen 

tantos matices como los de los hombres. Es posible, es normal.  En las de ellos, la mujer 

está tratada como el otro y en las nuestras es el hombre el otro. No es la hembra. 

Así que mi consejo es que aporten su punto de vista e ideas nuevas. 
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6 Guió i disseny 

6.1 Referents 

Per dur a terme el disseny del documental, es necessita tenir referents d’altres projectes 

ja creats. Aquests referents es poden dividir a nivell temàtic (documentals sobre el 

cinema franquista o de dones en el cinema), conceptual (per veure les diferents 

estructures) i estètic, per exemple, càmera en ma, la il·luminació, només fragments de 

pel·lícules amb veus en off, persones davant la càmera, etc. Per tots aquests conceptes, 

jo els he escollit tots amb la temàtica, o temàtica semblant al treball. Documentals de 

les pioneres espanyoles només n’he trobat un, i els altres tracten sobre el cinema durant 

el franquisme, dones al cinema o la història del cinema en general. 

A. Temàtica 

Toma cero. Pionera  

“Toma cero. Pionera” (2010) és un documental espanyol creat i produït per Rosa Blas 

Traisac, amb una duració de 92 minuts. Aquest documental, disponible a Filmin, tracta 

sobre les pioneres del cine espanyol estudiades anteriorment. A part de ser un gènere 

documental, també hi entra en joc la ficció. Per explicar la vida de les pioneres 

s’expliquen i recreen històries fictícies. Per exemple, durant tot el transcurs, es segueix 

la història de dos estudiants de Comunicació Audiovisual, que investiguen a aquestes i 

pateixen una certa marginació per part dels estudiants masculins de la seva classe.  

Es parla de totes les pioneres citades, però no entra en detalls amb Helena Cortesina, ja 

que no existeixen gaires documents sobre ella. Tot i això, se la representa amb una actiu 

com a ballarina de music-hall. Tampoc entra en detalls amb Cecilia Bartolomé (directora 

de la Transició), no s’explica res d’ella. A part, alguns professionals del cinema, amics i 

familiar de les pioneres, són entrevistats i parlen sobre les seves pel·lícules, fites i temes 

personals de totes elles. 

“Toma cero. Pionera” és l’únic documental que he trobat sobre les directores de la meva 

recerca i per tant, l’agafo com a referent en quant a temàtica. M’ha aportat informació 

sobre elles, tot i faltar-ne sobre algunes, i una visió diferent de documental, ja que 

barreja realitat amb ficció de manera original. 
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Women Make Film: A New Road Move Through Cinema 

“Women Make Film (2018)” és una sèrie documental a l’estil road movie. Creada per 

Mark Cousins, el creador també de l’aclamada The Story of Film: An Odyssey, consta de 

14 episodis dividits en 5 blocs, narrats per grans cineastes com Tilda Swinton o Jane 

Fonda. 

El documental rendeix homenatge a les dones cineastes de tot el món al llarg del temps, 

moltes oblidades, sense el reconeixement que es mereixen. Mostra molts fragments de 

pel·lícules de dones com ara Alice Guy-Blaché, Agnès Varda, Claire Denis, Lucrecia 

Martel, Kathryn Bigelow, Liliana Cavani,  inclús l’espanyola Ana Mariscal, entre d’altres. 

A la vegada que es narra en veu off o es mostren imatges de l’actriu escollida per narrar 

emprenent un viatge amb cotxe. 

Cousins no retrata a les diferents cineastes biogràficament o cronològicament, sinó que 

analitza com van crear les seves històries amb la càmera. Així, veiem com les directores 

escollien els diferents plans, el sentit dels travellings,  com presenten els personatges o 

com dirigien els diferents gèneres cinematogràfics. 

Planteja varis debats sobre les dones cineastes, com ara perquè els seus noms casi no 

apareixen a les enciclopèdies de cine, o si s’ha ocultat durant anys a les dones directores 

per part de historiadors, crítics i productors de cine. Per això, em serveix com a referent, 

perquè és precisament el motiu del meu treball. La falta d’estudis i coneixement sobre 

dones cineastes. 

Imágenes – La censura del general 

“Imágenes prohibidas” (1994) és també una sèrie documental creada per Vicente 

Romero. Consta de 14 episodis de mitja hora cada un, en els quals es repassa la història 

de la censura cinematogràfica a Espanya (1912-1977). Disponible a Rtve a la carta, 

estudia l’evolució, tant internacional com nacional, d’aquesta censura des de la seva 

repercussió social i context polític.  

Jo he escollit el capítol de “La censura del general” ja que, per el marc teòric he hagut 

d’estudiar el cinema franquista i de la Transició. Durant mitja hora es mostra la relació 
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de Francisco Franco amb el cine, del tot propera, els efectes de la seva censura i la seva 

opinió sobre algunes pel·lícules espanyoles. 

Apareixen molts testimonis de varis directores, productors, historiadors, responsables 

del control del cine durant el franquisme, entre d’altres. Es fan servir imatges inèdites 

de produccions que havien estat censurades durant tants anys, així com documents 

oficials del Govern sobre la censura i les restriccions. 

Destaca la relació de Francisco Franco amb el cinema. Era tant fan del setè art que fins i 

tot va escriure la història de Raza (1941), la pel·lícula franquista per omissió, sota el 

pseudònim Jaime de Andrade. A més, tenia la seva pròpia sala on mirar les pel·lícules, 

sense censura, on citava als directors. 

Aquest documental m’ha fet entendre més la relació del cine amb el general Franco i la 

seva censura i com feia la “vista gorda” per el seu propi interès, com ara amb Viridiana 

de Luis Buñuel. Veure a les persones càrrecs del Govern i la censura és d’agrair, s’entén 

més la seva postura. També he pogut veure la falta de dones que hi havia, tant en l’època 

franquista com amb el documental. Tots els testimonis són homes i només homes. 

The Story of Film: An Odyssey 

“The Story of Film” (2011) és una sèrie documental de 15 capítols, amb una duració de 

60 minuts aprox., creada per Mark Cousins. El documental segueix tota la història del 

cine, des dels inicis fins a l’actualitat. Està disponible a la plataforma Filmin. 

Té un estil semblant al de Women Make Film, es nota que és del mateix creador. És un 

gran homenatge a la història del cinema, de tot el món, i tots els gèneres. També segueix 

una mica l’estil de road movie, no tant notori com la predecessora, però observem com 

durant el transcurs, per exemple un tren segueix les vies. 

Es mostren fragments de pel·lícules mentre que Cousins narra en veu off, així com 

entrevistes amb cineastes i actors, molt importants en la història del cine. Per exemple, 

podem veure entrevistes amb Stanley Donen (director de Singing in the rain), el director 

danès Lars Von Trier o l’actriu japonesa Kyōko Kagawa. 

Aquest documental em serveix, bàsicament, a veure com enfocar la història del cine i 

com desenvolupar la informació i fotogrames. En aquest documental, almenys, es 
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mostren també dones cineastes, no com molts altres. Cousins intenta donar un nou punt 

de vista a la història del cinema, amb cinema menys convencional i d’altres països, no 

només Amèrica i amb més voluntat d’inclusió (que més tard demostraria amb Women 

Make Film). 

B. Conceptual 

Com a referent conceptual, agafo d’exemple principalment el documental The Story of 

Film. Per el meu projecte de documental, m’agradaria seguir la mateixa o una similar 

estructura a la d’aquest documental ja existent. 

És a dir, tant fragments d’obres com imatges de la Cecilia Bartolomé parlant, seguirien 

una estructura cronològica. The Story of Film fa un repàs a la història del cine 

cronològicament, mostrant les diferents etapes. En el meu projecte també seguiria un 

ordre gradual. Començaria per els primers anys de la cineasta, de com va iniciar els seus 

estudis a l’Escola Oficial de Cine, a les seves primeres obres feministes durant el 

Franquisme, fins al seu primer i últim llargmetratge d’aquest pensament (dins la 

Transició). 

Per tant, tindria una estructura tradicional, d’ordre cronològic, amb fotogrames de les 

seves obres i amb imatges de la pròpia directora parlant. 

C. Estètica 

Com a estètica, hi ha varis documentals citats anteriorment que m’han servit per saber 

com presentar el projecte. Aquests són Toma cero. Pionera, Imágenes prohibides, i un 

altre cop The Story of Film. 

De The Story of Film i Imágenes prohibides agafo sobretot l’ús de les imatges de 

pel·lícules amb una veu en off per sobre, que va comentant i donant informació sobre 

aquestes o sobre el context, autor, etc. En el meu cas, posaria imatges rellevants sobre 

les obres de Cecilia Bartolomé i els explicaria una mica, així com el seu context 

(Franquisme o Transició). 

A Toma cero. Pionera es mostren entrevistes amb diferents professionals o amics de les 

pioneres. L’estil en què es mostren, és el que jo faria servir. La Cecilia assentada, amb 

un pla mig i una llum artificial que mostri totalment a la subjecta.  
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En resum, estèticament el documental contaria de fotogrames, veus en off, i una 

entrevista a Cecilia Bartolomé.  

6.2 Guió – Escaleta  
 

Blocs Descripció Time Code Temps Total 

Introducció - Imatges d’arxiu: fragment de la pel·lícula 

Margarita y el Lobo (moment de la cançó 

“Credo”).   

- Veu en off explicant qui és Cecilia 

Bartolomé. 

00:00:50 00:00:50 

Títol Títol del projecte. 00:00:10 00:01:00 

Bloc 1 Imatges d’entrevista a Cecilia Bartolomé: 

els seus inicis al cinema, què la va portar a 

matricular-se a l’Escuela, referents, etc. 

00:04:00 00:05:00 

Bloc 2 - Segueix l’entrevista: anys de Cecilia com a 

estudiant durant el franquisme. Masclisme 

a l’Escuela, rodatge Carmen de 

Carabanchel i Margarita y el Lobo, censura 

i feminisme. 

- Intercalant imatges d’arxiu dels dos 

metratges que tractin l’avortament i la 

alliberació de la dona. També al principi 

clips de pel·lícules del franquisme per 

veure com eren els seus valors. 

- Veu en off durant pel·lícules franquisme 

explicant com era el cinema. 

00:09:00 00:14:00 
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Bloc 3 - Imatges arxiu: primer un muntatge sobre 

la Transició amb clips de pel·lícules 

d’aquella època. Després, intercalar 

l’entrevista amb imatges de Vámonos, 

Bárbara. 

-Segueix l’entrevista: Cecilia i la Transició 

espanyola. Rodatge Vámonos, Barbara, 

anys a la llista negra sense treballar, 

repercussió, etc.  

-Veu en off durant imatges d’arxiu de la 

Transició. 

 

00:07:00 00:21:00 

Bloc 4 Cecilia opina sobre la falta de 

reconeixement de directores i don consell 

a futures cineastes. 

00:04:00 00:25:00 

Tancament -Imatges d’arxiu amb un muntatge de 

moments feministes de les pel·lícules de 

Cecilia Bartolomé. 

- Veu en off amb conclusions. 

00:01:00 00:26:00 

Crèdits Crèdits finals del projecte. 00:00:30 00:26:30 
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7 Preproducció  
7.1 Pressupost 

El pressupost següent és hipotètic ja que no s’ha pogut dur a terme. Per tant, he tingut 

en compte el transport del rodatge, el material tècnic, el cast, la localització, l’hotel, les 

dietes i la postproducció. No conto al preu de l’equip perquè sóc la única persona i no 

cobro res.  Per mirar el preu del transport i l’hotel m’he basat en el mes de setembre 

(per posar un preu concret), però evidentment pot variar segons el mes. Per el preu de 

postproducció, poso el cas hipotètic de tenir a un muntador professional i en aquest cas 

he mirat quant cobren més o menys. 

Descripció Import Total 

Transport de rodatge a 

Madrid per entrevistar a 

Cecilia Bartolomé 

- Anada amb tren de Torelló a 

Barcelona = 6,30 € 

- Metro a aeroport = 5,15 € 

- Vol d’anada a Madrid i tornada 

a Barcelona = 57 € 

- Aeroport a metro = 5,15 € 

- Tornada amb tren de Barcelona 

a Torelló = 6,30 € 

 

79,9 € 

 

 

Material tècnic propi - Càmera Canon EOS M50 amb 

objectiu = 757,95 € 

- Trípode = 50 €  

- Targetes de memòria SD 64 GB 

= 22,29 € 

830,24 € 

Material tècnic llogat 

(valor real de la Uvic) 

- Micròfon de corbata = 45 € (15 

per dia) 

- Gravadora de so = 60 € (20 per 

dia) 

- Material d’il·luminació = 200 € 

0 € 
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Cast - Cecilia Bartolomé = 0 € 0 € 

Localització - Habitatge Cecilia Bartolomé = 

0€ 

0€ 

Dietes aprox. (un cap de 

setmana a Madrid) 

- Dia 1: Dinar i sopar = 30 € 

Esmorzar/snacks = 10 € 

- Dia 2: Dinar i sopar = 30 € 

Esmorzar/snacks = 10 € 

- Dia 3: Dinar = 15 € 

Esmorzar = 5 € 

100 € 

Nits a hotel  - Divendres i dissabte = 163 € 163 € 

Postproducció - Muntatge = 1.000 € 

- Drets d’autor de música = 100 € 

1.100€ 

 

Total 

79,9 € + 100 € + 163 + 830,24 € + 1.100 € = 2.273,14 € 
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7.2 Cronograma 

 

Aquest cronograma mostra totes les tasques que he portat a terme durant el transcurs 

del Treball. Com es pot observar, es mostren els mesos per una banda i les tasques per 

l’altra. He dividit els mesos en dos. És a dir, cada unitat de temps engloba 15 dies. 

Ho he fet d’aquesta manera perquè posant totes les setmanes quedava molt extens. A 

més, hi ha tasques que les he fet només amb un dia o setmana i per tant, funciona millor 

aquest sistema. Dit això, alguns apartats els he fet amb menys temps i no amb dos 

setmanes però crec que amb aquest disseny s’entén perfectament. 

Diferencio les tasques que he realitat i les que no amb els colors lila i taronja. Les que 

són lila les he completat al 100% totes. Les taronges no estan fetes perquè es basen en 

el cas hipotètic de rodar el projecte de documental. Ho he inclòs per saber quan es 

podria dur a terme i quan tardaria en realitzar-ho. El rodatge es faria entre dos dies a 

Madrid i la postproducció a l’octubre. 

L’he creat utilitzant una plantilla de diagrama de Gantt del programa d’Office, l’Excel. 

 

Ilustración 4 Cronograma 
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8 Màrqueting 

8.1 Disseny de la imatge corporativa 

 

Il·lustració 5. Portada documental 
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8.1.1 Logotip 

La imatge del documental es basa en dos elements. Primer de 

tot, amb el programa d’Adobe Illustrator, he volgut crear un 

logotip representant el feminisme i el cinema. Per això, he 

utilitzat el símbol de Venus, associat al sexe femení. I a dins, en 

comptes del símbol feminista de la mà, hi he afegit una càmera 

de cinema. 

Així, aconsegueixo simbolitzar els dos subjectes del documental: 

el cinema i el feminisme, protagonitzat per Cecilia Bartolomé. El 

símbol, l’he fet d’un color grisenc, perquè quedi més net. 

En segon lloc, una fotografia de la pròpia Cecilia Bartolomé, en 

blanc i negre i agafant una càmera. Amb aquesta imatge poso ja al cartell la seva cara, 

per donar més visibilitat. A darrere, hi he posat un fons de color lila per destacar més la 

fotografia, ja que és en blanc i negre i també, per donar-li el mateix d’estil de color a 

tota la imatge en general. 

 

 

Il·lustració 7. Cecilia Bartolomé a un rodatge 

Per el fons, he utilitzat el color blanc per estètica i perquè queda tot més neutre i pur. A 

més, es complementa molt bé amb el lila. 

Il·lustració 6. Logo documental 
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Per crear tot això i posar-ho en conjunt he utilitzat el programa de Photoshop. He escollit 

fer un disseny simple, per pura estètica. 

8.1.2 Tipografia 

Pel que fa a la tipografia del cartell, és un estil també simple. Al tractar-se d’un tema 

seriós i actual, he escollit la simplicitat. Després de provar varies tipografies similars, vaig 

escollir The Bold Font. És una tipografia bàsica de la família Sans Serif. He decidit posar 

les paraules “Pionera feminista del Cine Español” més grans perquè se sàpiga de què va 

el documental. 

 

 

 

 

 

Per els crèdits, una tipografia diferent, per no tenir tant protagonisme. És una tipografia 

clàssica, neta i simple i està molt més petita que el títol. És la Book Antiqua. 

 

Il·lustració 9. Tipografia 5 

 

8.2 Pla de comunicació 

8.2.1 Difusió  

Per fer difusió del projecte de documental, un cop fet, decidiria utilitzar diferents xarxes 

socials. Aquesta promoció seria per donar a conèixer el producte i per persuadir al públic 

amb l’objectiu de consumir-lo. 

Actualment tothom fa servir les xarxes socials i és una eina molt eficient per donar a 

conèixer un producte, en aquest cas un documental. Si mirem a les diferents 

Il·lustració 8. Tipografia 1 
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plataformes trobarem promoció de tot tipus de projectes audiovisuals. Així que, és el 

que més faria servir en cas de propaganda. 

Les plataformes que utilitzaria per difondre informació són: Twitter i Youtube. Twitter 

és de les xarxes amb més usuaris. Sobretot joves. Com que el meu públic objectiu serien 

estudiants i gent interessada en el cinema, és la plataforma perfecta. Al Youtube hi 

publicaria el tràiler del projecte ja que és l’eina de visionat de vídeo més famosa i 

eficient. 

A més a més, perquè el projecte tingués més repercussió, intentaria aconseguir que 

alguna persona amb molta influències en parlés. Per exemple, segur que alguna 

directora o actriu estaria disposada a fer-ne difusió ja que es parlaria d’una de les 

pioneres del cinema espanyol. 

8.2.2 Transmèdia 

Tanmateix, decidiria fer la difusió més interessant utilitzant el què es coneix com a 

narrativa transmèdia. És a dir, portar la història a altres mitjans o plataformes. Amb 

històries diferents del documental, l’ha de complementar. Així, els espectadors 

prendrien un rol més actiu. 

En aquest cas, escolliria la xarxa social Instagram. Actualment, és la plataforma amb més 

èxit per als joves i pràcticament tothom en forma part. Per tant, seria la millor manera 

de promocionar-lo i aconseguir que l’audiència formi part del projecte. 

El contingut del perfil d’Instagram seria, mitjançant publicacions publicar fragments que 

mostrin la innovació de feminisme de pel·lícules de les diferents pioneres de la Transició, 

Cecilia Bartolomé, Pilar Miró i Josefina Molina (companyes de Bartolomé). Mitjançant 

les stories explicaria qui són exactament aquestes cineastes, i també donar informació 

del documental. A més, amb l’eina de les preguntes, els missatges directes i comentaris, 

els espectadores poden dir la seva opinió. Poden també preguntar qualsevol cosa 

obtenint les respostes. 

Per veure com quedaria l’Instagram, he fet un disseny. El nom seria @pionerafeminista, 

i de foto de perfil posaria el logo del projecte, sobre un fons negre per destacar més amb 

el fons blanc de la xarxa. L’estil de les publicacions series així, un vídeo amb un fragment 

d’alguna pel·lícula. Per exemple, aquesta és Vámonos, Barbara (1978) de Cecilia 
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Bartolomé, una història sobre una mare que es vol separar del seu marit i la seva filla, 

que emprenen un viatge. 

 

Il·lustració 10. Disseny Instagram 
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9 Conclusions 

Aquest Treball Final de grau s’ha fet amb el propòsit de intentar donar visibilitat a les 

pioneres del cinema espanyol. S’ha investigat en profunditat el cinema espanyol a partir 

del franquisme fins la Transició política espanyola i més en concret a les diferents 

cineastes. Aquesta informació l’he après gràcies a llibres sobre el tema, pàgines webs, 

documentals i l’entrevista a Cecilia Bartolomé. A més, s’ha dissenyat un projecte de 

documental basat en la seva figura. 

Amb aquesta investigació he pogut verificar la meva primera hipòtesis (les pioneres 

espanyoles no van triomfar en la indústria espanyola a causa de la societat espanyola 

del moment que no creia en la dona com a ésser independent). He arribat a la verificació 

de la hipòtesis recercant els valors de la societat espanyola d’aquell moment. Una 

societat conservadora amb un sistema patriarcal. En efecte les dones cineastes de 

l’època franquista i de la Transició no són conegudes en comparació als homes. Algunes 

han estat esborrades de la història del cinema. 

La segona hipòtesis (els i les estudiants de Comunicació Audiovisual no tenen prou 

coneixement sobre les pioneres espanyoles i creuen que s’hauria d’ensenyar més sobre 

creadores audiovisuals) queda també verificada. A partir del qüestionari enviat a 

alumnes de Comunicació Audiovisual de la UVic he pogut observar la falta de 

coneixement sobre dones cineastes. Les seves opinions mostren que la Universitat 

hauria de ser més inclusiva. Queden per tant, les dos hipòtesis verificades. 

El procés d’aquest treball ha estat molt llarg. Sobretot la part escrita i del marc teòric. 

M’ha costat molt trobar informació sobre les dones cineastes d’aquella època ja que no 

n’hi ha gaire. Al ser poc reconegudes no se n’ha escrit gaire, cosa que m’ajuda també a 

saber que no tenen el reconeixement que es mereixen. 

El disseny del documental també ha set difícil. Jo mai havia fet cap projecte de 

documental ni cap assignatura sobre aquest gènere. Si que havia fet algun document 

per a curtmetratges així que m’ha set útil algun treball anterior. Gràcies al Treball he 

après a fer el disseny d’un documental i tot el què comporta.  

Evidentment, el projecte es podria millorar. Per començar crec que no he anat bé de 

temps perquè em va costar tenia una idea clara. Em va ser molt difícil encarrilar el 
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Treball. Per tant, en alguns casos he hagut d’anar amb presses i pot ser no ho he fet tant 

bé com ho hauria fet si hagués tingut temps.  

Amb més temps i més contactes pot ser hauria pogut fer el disseny d’un documental 

més complert. No només d’una dona, sinó incloure a totes les pioneres de la Transició 

per exemple. Tot i que això no ha pogut ser a causa de la situació actual. Com que jo ja 

tenia pensat rodar el documental de veritat, amb una sola persona ja en tenia prou. Però 

al no ser possible i només fer el disseny pot ser es queda curt. 

Segurament el disseny del documental podria estar molt millor. No sóc experta en fer 

escaletes, llavors ho he fet simple. Si hagués dedicat més temps en investigar els 

diferents tipus ho podria haver fet més ampli. 

Tot i les complicacions que m’he trobat, estic contenta amb el treball que he fet i he 

gaudit creant-lo. Ho estic perquè per mi és molt important que s’ensenyi sobre dones 

cineastes. Durant tots els meus anys de carrera no he tingut gaires referents femenins 

dins el cinema, tret d’aquest any que he investigat per el meu compte. He fet aquest 

treball per ajudar a que totes les futures cineastes puguin tenir referents i que sàpiguen 

que també hi ha dones que han fet i fan coses. Els nois cineastes van a la Universitat i 

des del primer dia se’ls hi ensenya homes creadores. Totes les pel·lícules que veiem 

(amb alguna excepció) són fetes per homes. Això fa que els homes tinguin més confiança 

en si mateixos ja que es veuen reflectits en els seus referents. En canvi, les dones no es 

poden veure tant reflectides i els pot crear més inseguretats. Sempre escoltem que és 

molt difícil triomfar en la indústria cinematogràfica i això podria canviar si a les 

Universitats s’ensenyessin més creadores audiovisuals. 

En conclusió, estic orgullosa d’haver escollit aquest tema. Primer de tot perquè he 

descobert a les diferents pioneres que abans no coneixia i he vist que també van fer 

coses abans que alguns homes. D’altra banda perquè crec que he contribuït, encara que 

sigui poc, a crear consciència entre els alumnes de Comunicació Audiovisual. 
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