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Biografia del professor 
Macià Florit Campins (Ciutadella de Menorca, 1990) és un director de cinema i 
muntador nascut a Menorca que viu i treballa a Barcelona. És graduat en 
Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i ha cursat el Màster en direcció i 
producció de cinema documental a l’escola d’arts visuals IPECC de Madrid. Des 
del 2013 ha treballat com a ajudant de direcció, operador de càmera i muntador a 
dues productores, Elsabeth produccions i Cicely Films, ambdues amb seu a 
Barcelona. La seva experiència professional comprèn la producció de programes 
culturals per televisió, anuncis, videoclips i llargmetratges documentals i de ficció. 
A Menorca, per una banda, ha treballat puntualment en produccions per IB3, el 
Museu Ca n’Oliver, el Consell Insular de Menorca o el Festival de Cinema de 
Menorca, entre d’altres. Per altra banda, des del 2011 s’ha dedicat també a 
impartir diversos tallers audiovisuals per a petits i grans en múltiples institucions i 
entitats de l’illa. Entre el 2016 i el 2017 va exercir de director de càsting del film La 
vida lliure de Marc Recha i va dirigir el curt documental Entorn La vida lliure, sobre 
el procés de creació de la pel·lícula, rodada íntegrament a Menorca. Després de 
dirigir quatre curts documentals i múltiples peces experimentals, el Macià es troba 
ara desenvolupant el seu primer llargmetratge com a director. Per a la realització 
d’aquest últim projecte ha rebut la beca de la Fundació Reynolds i, recentment, ha 
participat a la trobada de joves cineastes del Festival CPH:DOX a Dinamarca, al 
Summer Documentary Lab de UnionDocs a Brooklyn i a una residència per a 
muntadors, amb el suport del Rockefeller Brothers Fund, també als Estats Units. 
 
Descripció del curs 
Aquest curs de dues sessions té l’objectiu principal d’entendre com es produeix 
una peça audiovisual, des de la idea inicial fins que arriba a les nostres pantalles. 
Mirarem d’entendre quins processos creatius, quins oficis i quins mecanismes 
estan involucrats en la indústria audiovisual, tant si es tracta d’una pel·lícula de 
ficció, com d’una peça comercial per a xarxes socials. El curs prendrà exemples de 
produccions properes, fetes a les Illes Balears o Catalunya, per tal d’il·lustrar les 
explicacions teòriques sobre la pràctica audiovisual professional. La primera 
sessió la dedicarem a analitzar el panorama de creació cinematogràfica a Menorca 
i les Balears i, sobretot, a entendre quins gèneres i llenguatges hi podem trobar a 
l’actualitat. En la segona sessió ens ocuparem de la part pràctica i creativa de 
produir una pel·lícula. Com s’escriu un guió, com es planifica un rodatge, en quin 
moment es composa una banda sonora, la precisió expressiva del muntatge o 
l’estratègia de distribució seran algunes de les qüestions que discutirem al llarg del 
programa. Degut a la meva experiència pràctica en productores, també 
analitzarem treballs que he realitzat aquests últims anys per tal d’entendre de 
primera mà com s’origina i es fabrica una peça cinematogràfica de principi a final. 


