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FILMOGRAFIA 
Llistat de films i audiovisuals referenciats al curs 
 
01/ HISTÒRIA DEL CINEMA 
- The Kiss (1899) 
- El nen (Charles Chaplin, 1921) 
- El cuirassat Potemkin (Sergei Eisenstein, 1936) 
- El mag d’Oz (1939) 
- Together (Lorenza Mazetti, 1956) 
- Walden (Jonas Mekas, 1969) 
- En construcción (José Luis Guerín, 2001) 
- Usane (Steven Soderbergh, 2018) 
- Détour (Michel Gondry, 2017) 
 
02/ GÈNERES AUDIOVISUALS 
- L’home que va matar a Liberty Valance (John Ford, 1962) 
- L’últim dels injustos (Claude Lanzmann, 2013) 
- Mai neva a ciutat (IB3, 2017-2018) 
- Two years at the sea (Ben Rivers, 2011) 
 
03/ LLARGMETRATGES FETS A MENORCA 
- El correu del Rei (Ricardo Gascón, 1950) 
- ¿Quién puede matar a un niño? (Narciso Ibáñez Serrador, 1976) 
- La mosca hispànica (Bob Kellet, 1976) 
- El vent de l’illa (Gerard Gormezano, 1987) 
- El far (Manuel Balaguer, 1998) 
- Menorca (John Barnard, 2016) 
- Isla Bonita (Fernando Colomo, 2016) 
- La vida lliure (Marc Recha, 2017) 
 
04/ SELECCIÓ DEL PANORAMA AUDIOVISUAL A MENORCA 

04.1/ Cineastes 
- 7 d’Alo (1973-1984) 
- Joan Allès: https://vimeo.com/user4257850 
- Anna Petrus: https://acib.es/anna-petrus/?lang=ca 
- Laia Foguet: https://vimeo.com/laiafoguet 

 - Omar Delorage: https://vimeo.com/omardelorage 
 - Carme Gomila: https://vimeo.com/atzurvisuals 
 - Macià Florit: http://maciaflorit.tumblr.com/ 
 

04.2/ Fotògrafs en moviment  
- Benjamin Riquelme: http://benjaminriquelme.com/video.html 
- Joan Mercadal: http://www.menorcafoto.com/web/video/ 
- Pacífic ProVideo: http://pacificprovideo.tumblr.com/ 

  
04.3/ Empreses productores  
- Paleàrtica Films: http://www.palearticafilms.com/ 

 - Empàtic: http://www.empatic.es/ 
 - Tramuntana Fotografia: http://www.tramuntanafotografia.com/p/comunicacio.html 
 - Binifilms: http://www.binifilms.com/ 
 - Menorca Films: https://www.menorcafilms.com/ 
 - GleamIsland: https://gleamisland.com/ 
 
 



05/ DEURES PER LA 2a SESSIÓ 
Mirar 3 peces realitzades pel professor Macià Florit Campins. Són tres curtmetratges diferents 
que es faran servir d’exemple per explicar com es fa una pel·lícula a la segona sessió del curs i 
els alumnes, havent vist les tres obres, podran fer preguntes al professor sobre les feines 
presentades. No és visionat obligatori, ni tampoc cal que vegeu els tres si no teniu temps.   
 
Entorn La vida lliure (2017, 35 min.) | https://vimeo.com/227718457 
“Entorn de La vida lliure" és un documental que segueix el procés de creació del director 
català Marc Recha en l’elaboració del seu novè llargmetratge: La vida lliure. La peça, narrada 
a partir de reflexions del mateix Recha, mostra les tasques d’assaig, rodatge i post-producció 
de la pel·lícula des d’una perspectiva intimista i alhora didàctica. 
 
 
Plyushkin contra Diògenes (2013, 27 min.) | https://vimeo.com/82445224 
Miquel Mesquida fou un ciutadellenc que va patir el mal anomenat Síndrome de Diògenes. 
Després de la seva mort, el seu fill Martí emprèn el camí invers de desfer-se metòdicament 
de tot l’acumulat durant quaranta anys. 
 
 
Carta a Nura (2014, 12 min.) | https://vimeo.com/110016058 
Carta del Macià dirigida endins, adreçada a la terra, a na Nura, antic nom fenici de l'illa de 
Menorca. A partir d'una excursió al Poblat de Son Catlar, un assentament talaiòtic al terme de 
Ciutadella, una veu autobiogràfica destil·la les impressions suscitades arrel de la visita. 
"Carta a Nura" és una pel·lícula sobre la cultura talaiòtica, el gènere de la qual es mou entre 
la correspondència filmada i l'assaig cinematogràfic. Però, ben mirat, això és tan sols una 
excusa per a oferir una reflexió sobre la identitat menorquina. 
 
 
Peces musicals diverses produïdes per Tots Sants (entre 3 i 6 min. cadascuna) 
 01. Sílvia Pérez Cruz | https://www.youtube.com/watch?v=mKFQ9mUVq6c 
 02. El Petit de Cal Eril & Big Band | https://www.youtube.com/watch?v=ir0XwJwe3rE 

03. Mayte Martín | https://www.youtube.com/watch?v=Fgel1rMPbTw 
04. Martirio | https://www.youtube.com/watch?v=o-jfvxQkIgc 
04. Loquillo | https://www.youtube.com/watch?v=RYqMp1eAOdk 
05. Love of Lesbian | https://www.youtube.com/watch?v=8HYIUV9FftM 

 
 
	


