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LLENGUA I CULTURA ARABOISLÀMIQUES 

PLA DOCENT 

DADES GENERALS 

 
Mòdul: Cinema i Orientalisme 

Assignatura: Cinema i Orientalisme 

 
Crèdits mòdul:  5 

Professora:  Mònica Rius Piniés

COMPETÈNCIES 

o Contextualitzar el cinema àrab i/o islàmic i saber situar-lo en els corresponents 
debats artístics, culturals i polítics 

o Distingir els mecanismes emprats per l’orientalisme  
o Analitzar el procés de representació d'identitats culturals (àrabs i/o islàmiques) 

mitjançant els estudis postcolonials, culturals i de gènere. 
o Ser capaç de cercar, comprendre i elaborar informació sobre aspectes concrets 

relacionats amb les matèries del curs. 

OBJECTIUS 

o Que l'alumne utilitzi els corrents teòrics i analítics per analitzar el cinema i la 
societat de la qual sorgeix. 

o Que l'alumne identifiqui els principals corrents i creadors del cinema àrab i/o 
islàmic. 

BLOCS TEMÀTICS 

1. L’orientalisme al cinema. 
2. La representació del colonitzador i del colonitzat. 
3. La narració de la revolució. 
4. La creació des de l’exili i la diàspora. 
5. El cinema àrab i/o islàmic contemporani en clau de gènere. 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES 

Les classes combinen la classe expositiva amb els exercicis pràctics. L’activitat formativa 
principal serà el visionat i anàlisi dels films. 
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AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES 

Es tindran en compte les aportacions fetes a classe i es demanaran els exercicis relatius 
a cada bloc. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Armes, Roy (2005): Postcolonial Images: Studies in North African Film. Bloomington / 
Indianapolis: Indiana University Press. 

Naficy, Hamid (2001): An accented cinema: exilic and diasporic filmmaking, Princeton 
University Press. 

Shaheen, Jack (2006): Reel Bad Arabs. How Hollywood Vilifies a People, Media Education 
Foundation. 

Shafik, Viola (1988): Arab Cinema: History and Cultural Identity, Cairo/New York: American 
University in Cairo Press. 

Shohat, Ella (1989): Israeli Cinema: East/West and the Politics of Representation, Austin: 
University of Texas Press. 

  

 
 

 OBSERVACIONS 
 
Tota la informació (programa, criteris d'avaluació, bibliografia, enllaços, etc.) es troba 
ampliada en el Campus Virtual. 

 


