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L’anomenada època d’or del cinema nord-americà s’estén des de finals dels anys trenta fins als inicis dels anys 

seixanta. Durant aquest període, els estudis de Hollywood van produir els grans clàssics de la cinematografia 

nord-americana: films que van aconseguir un notable equilibri entre qualitat i èxit de públic i que van ser 

protagonitzats per estrelles cèlebres que han esdevingut icones de la cultura popular.

LES DONES VISTES PER HOLLYWOOD

Feu una ullada a la següent revista de cinema dels anys quaranta i responeu les preguntes.

• De la pàgina 54 fins a la 63 (segons la numeració de la revista) quantes vegades apareix una dona sola? Quan 

no apareix acompanyada, com va vestida? Quina imatge de les dones creus que es vol transmetre?

• A l’anunci de la pel·lícula Jack London (pàgina 61) com apareixen definits els personatges femenins?

• Mireu les fotografies de les pàgines 74 fins a 78 i llegiu-ne els peus de foto. Quina és la qualitat de les actrius 

que més es repeteix? Passa el mateix amb les imatges dels actors que apareixen a la revista?

Analitza
L’ÈPOCA D’OR DE HOLLYWOOD 

   Pàgines de la revista Cine Mundial (1944)

https://archive.org/details/cinemundial29unse
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• Creieu que ha canviat la visió de les dones al cinema actual? Com?

• Quina imatge donen els mitjans de comunicació sobre les actrius, actualment? 

LES CAMES I LA FALTA D’IMAGINACIÓ

Observeu aquest muntatge realitzat amb diferents pòsters de pel·lícules:

Fotomuntatge de Christophe Courtois
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• A quin gènere cinematogràfic pertanyen generalment?

• Què us transmeten aquests cartells?

• On apareixen els personatges masculins? Quina imatge se’n vol transmetre, d’ells?

Per parelles, feu el disseny i realitzeu el pòster d’una comèdia o d’una pel·lícula d’acció amb personatges masculins 

i femenins, i que no sigui sexista. Després, obriu un compte del grup a Instagram i publiqueu-hi tots els pòsters 

amb els hashtags #pòstersdecine i #wikidones per fer la vostra galeria de pòsters de pel·lícula. 

TUITEJA-HO!

Compartiu les vostres reflexions i els resultats d’aquesta activitat a Twitter amb el hashtag #wikidones per ajudar 

a la difusió del projecte i per intercanviar coneixement i punts de vista amb altres persones que hi participin.  

 


