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El cine y sus oficios 

CHION, MICHEL 

Cátedra, 2003, 508 p.  

Un llibre que descriu tots els oficis del ci-

nema, un art que va renovant-se. 

Hitchcock (Sacha Gervasi, 2012) 

Una pel·lícula que descriu el procés de crea-
ció Psicosis (1960). 

La noche americana (François Truffaut, 
1973) 

El cinema o la vida? Una pel·lícula sobre el 
rodatge d’una pel·lícula. 

Cautivos del mal (Vincente Minnelli, 1952) 

Una pel·lícula sobre un magnat de la indus-
tria del cinema. 

El crepúsulo de los dioses (Billy Wilder, 
1950) 

El traumàtic canvi d’una era, el pas del cine-
ma mut al sonor. 

Fellini, ocho y medio (Federico Fellini, 
1963) 

Retrat de les tribulacions d’un cineasta sense 
inspiració. 

¡Lumière!: comienza la aventura (Thierry 
Frémaux, 2016) 

Documental sobre les pel·lícules dels ger-
mans Lumière.  

Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 
1988) 

Una pel·lícula sobre l’amor pel cinema. 

 

Vivir rodando (Tom DiCillo, 1995) 

Mulholland Drive (David Lynch, 2001) 

Mi semana con Marilyn (Simon Curtis, 2011) 

El desprecio (Jean-Luc Godard, 1963) 

La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998) 

Ed Wood (Tim Burton, 1994) 

Mia madre (Nani Moretti, 2015) 

The artist (Michel Hazanavicius, 2011) 

La La Land(Damien Chazelle, 2016) 

Cine: toda la historia 

KEMP, PHILIP 

Blume, 2011, 576 p. 

Repàs dels orígens del cinema fins als últims 

anys, analitzant el context històric i sociocul-

tural de les grans pel·lícules.  
 

Atlas de cine 

LABARRÈRE, ANDRÉ Z. 

Akal, 2009, 687 p. 

Un panorama complet, detallat i molt 

il·lustrat de la història del cinema, des dels 

seus inicis fins al present.  
 

Historia del cine 

GUBERN, ROMÁN 

Lumen, 2006, 572 p. 

Una història del cinema que ha esdevingut 

tot un clàssic. Un manual imprescindible per 

a tots els cinèfils.  
 

Breve historia del cine 

DIXON, WHEELER WINSTON;  

FOSTER, GWENDOLYN AUDREY 

Robinbook, 2009, 413 p. 

Una apassionant mirada de cent anys de la 

història del cinema.  

 

The story of film: una odissea 

Dir. Mark Cousins (Regne Unit, 2011-2014) | 

Documental | 5 DVD (900 min): b/n i col.  

Història visual del cinema a través de 15 

capítols i centenars de fragments cinemato-

gràfics.  
 

Histoire(s) du cinéma  

Dir. Jean-Luc Godard (França, 1988-1998) | 

Documental | 4 DVD (268 min): col.  

Documental en 4 parts, escrit i realitzat per 

Jean-Luc Godard, sobre la visió i evolució del 

cinema francès al segle XX.  


