
Llibre I Cicle 
Directores Pioneres del 

Cinema Espanyol

Presenten

24, 25 I 26 de Maig

El cicle “Directores Pioneras” 
sorgeix arrel de la recent 
publicació del llibre “Directores 
pioneras del cine español” de 
Conchita Martínez per l’editorial 
First Team creada per donar 
a conèixer autors que ajudin 
a comprendre millor l’art i la 
ciència del cinema espanyol.

Un llibre fonamental per qui vulgui
tenir una visió objectiva sobre el
començament del nostre cinema i

entendre millor la realitat i
circumstàncies de la vida i obra

d’aquestes grans dones.

Al llarg de les seves pàgines es
contextualitza a les directores a

l’Espanya de la seva època, amb les
diverses circumstàncies polítiques,

una semblança biogràfica de
cadascuna d’elles i un estudi de les

seves respectives filmografies.

El llibre serà presentat per 
Assumpta Serna (actriu, 
editora) i Conchita Martínez 
(autora). Professionals de 
prestigi relacionats amb el 
cinema les acompanyaran a 
cada projecció.

y



Rosario Pi, Ana Mariscal i
Margarita Alexandre, tres dones
pioneres que van treballar al medi
cinematogràfic entre els anys vint i
els anys seixanta, i que es van
enfrentar per primera vegada a un
nou medi d’expressió: el cinema.

Com homenatge a les seves
trajectòries la Filmoteca de Catalunya
dedica el cicle de directores pioneres
a aquestes dones valents que van
decidir posar-se darrere de la càmera
en unes circumstàncies i en un medi
que, en principi, no els era gaire
favorable; les seves carreres 
al cinema, per tant, es van
desenvolupar amb diferent fortuna.

Sinopsis:
Melodrama centrat en el triàngle 
amorós format per Soleá, bella i jove 
gitana, i els seus enamorats Juanillo i
el torero “El macareno” Juanillo 
d’haver-se escapat de la presó per 
una baralla quan surt en defensa de 
Soleá, es converteix en el bandoler 
“El gato montés”.

Sinopsis:
Un mas andalús serveix d’escenari per 
la passió que es desencadena entre 
Maria, la filla del capatàs, anomenada 
“La gata”, i el jornaler Juan, que es 
debateix entre l’atracció sexual per 
Carmen i l’amor que li desperta Maria.

Sinopsis:
Un Madrid de post guerra, surt a la
pantalla contemplat pels ulls d’en
Segundo López, un extremeny
despreocupat i de bon cor que 
després d’arribar a la capital decideix 
emparar a un adolescent anomenat 
“Chiri”.

24, 25 I 26 de Maig
Filmoteca de Catalunya
Plaça Salvador Seguí, 1–9, 
08001 Barcelona

Dimecres 24 de Maig
Sala Laya a les 18.30.
Intervenció d’Esteve Riambau.

Deivendres 26 de Mayo
Sala Laya a las 19.00.
Intervenció de Margarita Lobo.

Dijous 25 de Maig
Sala Laya a les 18.30.
Intervenció de Marta Selva.
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 Rosario Pi

 La Gata (1956)
 Margarita Alexandre

 Segundo López
 Aventurero Urbano (1952)
 Ana Mariscal


