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DRETS HUMANS I CINEMA

ASSIGNATURA  EXTRACURRICULAR  OFERTADA  PER  LA FACULTAT  DE  CIÈNCIES

JURÍDIQUES

4,5 CREDITS DE LLIURE ELECCIÓ (3 teòrics i 1,5 pràctics)

PRIMER QUADRIMESTRE. Dimecres, de 16.00 A 19.00 h. Sala d´Actes Facultat CC.JJ. 

PROFESSOR: Dr. Mario Ruiz Sanz (professor titular de l´àrea de Filosofia del Dret. Departament

de Dret Públic. URV)

COL.LABORA: Professorat del Departament de Dret Públic i Aula de Cinema de la URV 

PROGRAMA DE L´ASSIGNATURA

OBJECTIUS: el món del Dret forma part de moltes manifestacions artístiques com són les arts

plàstiques o visuals, entre les quals destaca el cinema. Aquest sentit estètic del Dret té un vessant

educatiu i cultural que es pot aprofitar per part de l´estudiant universitari, perquè el cinema és un

bon instrument i complement per a comprendre i reflexionar sobre aspectes jurídics importants. Per

tant, aquesta iniciativa pretén mostrar als alumnes, des de les diferents branques del Dret, com s´ha

reflectit aquest en el cinema, ja que a vegades, el Dret també es pura ficció.

ORGANITZACIÓ: cada sessió constarà de tres hores, aproximadament; el programa està dividit

en tres parts: una primera introductòria, a les tècniques cinematogràfiques, amb la finalitat de donar

a conèixer a l´alumne diferents intruments utilitzats en el rodatge cinematogràfic i així contribuir a

una correcta lectura del lenguatge narratiu del cinema. Una segona part estarà dedicada al tema dels

valors jurídics, com a fonaments dels drets humans. I en una tercera part es tractaràn aspectes més

concrets relacionats amb els drets humans i la seva realitat.

Les sessions constaràn de la intervenció del professor durant la primera hora, explicant aspectes

teòrics tant del tema com de la pel.lícula, i durant les altres dues hores, es projectarà la pel.lícula

relacionada amb el tema que s´ha tractat amb anterioritat.

En totes les sessions, hi haurà un descans de deu minuts entre ambdues parts. Es possible que l

´extensió d´alguna de les pel.lícules programades sobrepassi,  en alguna ocasió molt  contada, el

temps previst. Per tant, una recomanació general és no matricular-se per aquells alumnes que no

puguin assistir a les sessions amb flexibilitat horària durant tota la tarda del dimecres.



MATERIAL BIBLIOGRÀFIC: totes les sessions aniràn acompanyades de material bibliogràfic,

tan pel que respecta a la pel.lícula com al tema tractat. Aquest material serà objecte de referència

necessària per a la realització de l´examen final. 

SISTEMA D´AVALUACIO: examen final.

L´examen final  tindrà lloc en la convocatòria de gener-febrer,  el  dia assenyalat en el  calendari

acadèmic.  Serà  escrit,  i  constarà  de  dues  parts:  un  test  de  50  preguntes  sobre  el  contingut  i

característiques de les pel.lícules projectades, més dues preguntes a desenvolupar sobre els temes i

qüestions objecte de tractament en les diverses sessions.

La qualificació final surtirà de la valoració (de 0 a 100 punts), a partir dels següents percentatges:

-50% de les preguntes tipus test (màxim de 50 punts, és a dir, un punt per pregunta acertada).

-50  %  de  les  preguntes  escrites,  és  a  dir,  el  25%  de  cadascuna  de  les  dues  preguntes  per

desenvolupar (màxim de 50 punts).

CONTINGUTS I PROGRAMACIÓ:

PRIMERA PART. TÈCNIQUES CINEMATOGRÀFIQUES BÀSIQUES

1 . Casablanca, de Michael Curtiz, EE.UU., 1942 (109 min. aprox.)

2. Psicosis, de Alfred Hitchcock, EE.UU., 1960 (112 min. aprox.)

 

SEGONA PART. ELS VALORS SUPERIORS I ELS PRINCIPIS DEL DRET

3. LA LLIBERTAT I LES SEVES DIMENSIONS

-Pel.lícula:  L´Express  de Mitjanit,  de  Alan Parker,  Gran Bretanya,  1978 (135

min. aprox.)

-Texte:  I.  Berlin,  “Dos  conceptos  de  libertad”,  en  Cuatro  Ensayos  sobre  la

libertad, Alianza ed., Madrid, 1988, pp. 191-192; 197 y 202.  

4. LA IGUALTAT I LA DISCRIMINACIÓ PER RAONS DE GÈNERE

-Pel.lícula: El Cercle, de Jafar Panahi, Iràn / Itàlia, 2000 (90 min. aprox.)



-Texte:  M.  Wollstonecraft,  “Vindicación  de  los  derechos  de  las  mujeres”,  en

Antología del Feminismo (Martín Gamero, ed.), Alianza ed., Madrid, 1975, pp. 105-106.

5. LA SOLIDARITAT I ELS DEURES FRONT ALS ALTRES

-Pel.lícula: Plácido, de L. García Berlanga, Espanya, 1961 (81 min. aprox.) 

-Texte: T.R. Malthus, On Population, Londres, 1903, pág. 531.

 

6. LA SEGURETAT JURIDICA: CERTESA I LEGALITAT

-Pel.lícula:  El Procès,  de Orson Welles, Frància / Itàlia / Alemània,  1962 (120

min. aprox.)

-Texte: J.L. Vives, De disciplinis, parte II, libro V, cap. IV, en Obras Completas,

tomo II, Aguilar, Madrid, 1948, pág. 666.  

7. EL PLURALISME POLÍTIC I LA LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ

-Pel.lícula:  La  Martxa  del  Miliò  d´Homes (Get  On  The  Bus),  de  Spike  Lee,

EE.UU., 1996 (121 min. aprox.)

-Texte: J.S. Mill, Sobre la libertad, trad. de P. de Azcárate, Alianza ed., Madrid,

1992, pág. 69.

TERCERA PART. ALGUNS ASPECTES DELS DRETS FONAMENTALS

8. LA LLUITA PELS DRETS CIVILS I POLÍTICS

-Pel.lícula:  Desaparegut  (Missing), de  Constantin Costa-Gavras, EE.UU., 1982

(117 min. aprox.)

-Texte: B. Constant: “De la libertad de los antiguos comparada con la de los

modernos”, en  Escritos  políticos,  Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989,

pp. 259-261; 267-269. 

9. ELS DRETS SOCIALS I LES SEVES GARANTIES

-Pel.lícula:  Ladybird,  Ladybird,  de Ken Loach, Gran Bretanya, 1994 (102 min.

aprox.)

-Texte: A. Sen, Desarrollo y libertad, ed. Planeta, Barcelona, 2000, pp. 76-77 y 99-

100. 



10. EL DRET A UN MEDI AMBIENT ADEQUAT

-Pel.lícula:  Plutja Negra (Kuroi Ame), de Shoei Imamura, Japò, 1989 (123 min.

aprox.)

-Texte: Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (N.U.;

1992) 

11. EL DRET A LA CULTURA: EXCLUSSIÓ I MINORIES

-Pel.lícula: El Temps dels Gitanos, de Emir Kusturica, Jugoslàvia, 1989 (136 min.

aprox.)

-Texte:  Declaració  de  Nacions  Unides  sobre  la  Raça  i  els  Prejudicis  Racials

(1978)

12. EL FUTUR DELS DRETS HUMANS

-Pel.lícula:  L´Esquena  del  Mon,  de  Javier  Corcuera,  Espanya,  2002  (92  min.

aprox.)

-Texte: Declaració Universal de Drets Humans (N.U.; 1948).

BIBLIOGRAFIA

*Els textos doctrinals i normatius seleccionats per a ilustrar i comentar cada pel.lícula,

a més de la referència citada amb anterioritat, es podràn trobar recollits als següents

llibres de text:

-VV.AA., Materiales y ejercicios de Teoría del Derecho, Tirant lo blanch, València, 1995.

-VV.AA., Derechos humanos. Textos y casos prácticos, Tirant lo blanch, València, 1996.

-VV.AA., Lecciones de derechos sociales, Tirant lo blanch, València, 2002.

*Per a començar a llegir cinema, es pot recomanar, entre altres,

-AGEL,  HENRI & GENEVIÈVE,  Manual  de  iniciación  al  arte  cinematográfico,  Rialp,

Madrid, 1996.

-BAZIN, A., ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid, 1999.

-CAPARRÓS,  J.M.,  Introducción  a  la  historia  del  arte  cinematográfico,  Rialp.  Madrid,

1990.

-CASSERTTI, F. & DI CHIO, Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona, 1991.



-DE  SANTIAGO,  P.  Y  ORTE,  J.,  El  cine  en  7  películas.  Guía  básica  del  lenguaje

cinematográfico, Dossat, Madrid, 2002.

-EISENSTEIN, S., Teoría y técnica cinematográfica, Rialp, Madrid, 1989.

-FELDMAN, S., Realización cinematográfica, Gedisa, Barcelona, 1979.

-GUBERN, R., Historia del cine, Lumen, Barcelona, 2000.

-HEREDERO, C. y SANTAMARIA, A.,  Un siglo de cine.  Cien momentos que hicieron

grande el séptimo arte, Col. Cinemanía, Barcelona, 2000.

-ROSSELLINI, R., El cine revelado, Paidós, Barcelona, 2000.

-TRUFFAUT, F., El cine según Hitchcock, Alianza ed., Madrid, 1999.

*Colecció Dret i Cinema, ed. Titant lo blanch, València. Títols apareguts,

1. RUIZ SANZ, M., El verdugo: un retrato satírico del asesino legal.

2. DE LUCAS, J., Blade Runner: el Derecho, guardián de la diferencia.

3. DE VICENTE, R., El color de la justicia (Tres colores: rojo).

4. RIBAYA, B., (coord.), Cine y pena de muerte.

5. ORTS, E., (coord.), Prostitución y Derecho en el cine.

  


