
TORRALBA
D’EN SALORT

ES TAST DE 
NA SÍLVIA

MON 
RESTAURANT

MENJAR I VEURE

 2-5 JUN 2022 

MENORCA

Patrocinadors institucionals:

Patrocinador estratègic: Activitat subvencionada per:

NextGenerationEU

                       COOKING PRO                   COOKING FILMS

CRISTINE
BEDFOR

CAN
XEIXA

CINEMA
OCIMAXBINIARROCA

Carretera Alaior a Cala en 
Porter, km 3

Carrer de Ses Parres, 7, 
Alaior

Carrer de Santiago Ramon y 
Cajal, 15, Maó

Carrer de la Infanta, 17, Maó

Passeig de Sant Nicolau, 4, 
Ciutadella 

Carrer de Santa Clara, 14, 
Ciutadella 

Camí Vell de Sant Lluís, 57, 
Sant Lluís

ELS 
ESPAIS

Amb el suport de:

VENDA D’ENTRADES A: festivalmenorca.com

MÉS INFORMACIÓ A: info@festivalmenorca.com

LES NOSTRES XARXES: @festivalmenorca (Instagram)

@FMenorca (Twitter)

Festival Internacional de Cine 
de Menorca (Facebook)

Col·laboren:

#CookingFilmsMenorca

Amb la col·laboració de:
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                       COOKING PRO
11:00h | Torralba d’en Salort (Alaior)
PROJECCIÓ + TAST | Ulisses
Basajaun
Salvador Arellano Torres, Miguel 
García Iraburu | Espanya | 2020 | 
36’ | Espanyol

Documental guanyador del Premi del 
Públic de la secció culinària del 
prestigiós Festival de Màlaga que 
s’endinsa en el món de la viticultura 

                                COOKING PRO
18:00h | Cinema Ocimax (Maó)
PROJECCIÓ + DEBAT | Carme Ruscalleda i Raül Balam
Camí lliure 
Ángel Parra | Espanya | 2020 | 
75’ | Espanyol, català 

Darrere els fogons hi ha moltes 
històries i reptes personals, trajec-
tòries que estan plenes d’alegries, 
però també d’uns obstacles que es 
viuen a l’ombra. Aquesta és la història 

                                       COOKING FILMS
20:30 h | Restaurant Mon (Ciutadella)
PROJECCIÓ + SOPAR | Xef Felip Llufriu
El brindis
Laurent Tirard | França | 2020 | 
97’ | Francès, VOSE

Enmig d’un sopar familiar, Adrien es 
troba en una terrible crisi existencial. 
La seva parella li ha demanat ‘pausar’ 
la relació, mentre el cunyat repel·lent, 
planificant la boda amb la seva 

PREU

                                       COOKING FILMS
20:30 h | Es Tast de na Sílvia (Ciutadella)
PROJECCIÓ + SOPAR | Xef Sílvia Anglada
Un bocado exquisito
Christoffer Boe | Dinamarca | 
2021 | 104’ | Danès, VOSE

Carsten és un xef que, en el seu 
moment més baix, coneix a Maggie, 
una dona plena d’empenta amb qui 
s’acaben casant i obrint un restaurant 
d’alta cuina a Copenhaguen. 

germana, li demana que es prepari un discurs. Amb un atac 
d’histèria continguda, Adrien intentarà reconciliar la seva vida en 
parella i afrontar, alhora, la perspectiva de pujar a un escenari per 
parlar en públic... Un brindis per les comèdies franceses!

Tanmateix, quan més a prop estan d’aconseguir una anhelada 
estrella Michelin, una sèrie de rumors i missatges posen en perill la 
relació i, amb ella el negoci i la família que han format plegats. Un 
thriller escandinau per llepar-se’n els dits.

parlant de la recuperació de varietats genètiques i les estratègies 
de l’agricultura vitivinícola per a lluitar contra el canvi climàtic. Un 
film, en definitiva, sobre el futur d’una cultura mil·lenària.

PREU

2|06

3|06

PREU

de Raül Balam, fill de Carme Ruscalleda i actual xef del restaurant 
Moments. De com, a través de la cuina, la família i les amistats, va 
poder superar el moment més delicat de la seva vida. Un poderós 
relat de superació.

6€

                       COOKING PRO
18:00h | Cinema Ocimax (Maó)
PROJECCIÓ + DEBAT | Óscar Bernàcer
La receta del equilibrio
Óscar Bernàcer | Espanya | 
2020 | 70’ | Espanyol

Si als estralls del canvi climàtic hi 
sumem els estralls de la pandèmia, el 
panorama és desolador... Però és 
també una oportunitat de fer canvis 
positius, buscar noves maneres de 

                            COOKING FILMS
20:30 h | Cristine Bedfor (Maó)
PROJECCIÓ + SOPAR
Delicioso 
Eric Besnard | França | 2021 | 
112’ | Francès, VOSE

Som a França, poc abans de la Revo-
lució de 1789. Un cuiner de l’aristocrà-
cia és acomiadat per servir un plat 
que disgusta a la noblesa i condemnat 
a tornar a una vida miserable quan, tot 
d’una, apareix una dona que pretén

4|06

6€

40€

cuinar i relacionar-se amb l’entorn de manera sostenible. Això ho 
saben bé el xef Ricard Camarena i Mari Carme Bañuls, pioners en 
la reobertura de restaurants en plena Covid i grans defensors dels 
productes de proximitat.

                       COOKING PRO
11:00 h | Can Xeixa (Alaior)
TALLER INFANTIL (6-10 anys) + PROJECCIÓ
Alex & Sylvia
Christian Lachel | Bèlgica| 2015 | 
7’ | Sense diàlegs

5|06

8€

                       COOKING PRO
18:00 h | Cinema Ocimax (Maó)
PROJECCIÓ + DEBAT | Jorge Martínez
Detrás
Jorge Martínez | Espanya | 2021 
| 60’ | Espanyol

Ens endinsem en els grans temples 
gastronòmics del país per a entendre 
què hi ha al darrere de restaurants de 
xefs com Ferran Adrià, Carme 
Ruscalleda o Quique Dacosta.

convertir-se en el seu deixeble. Així, entre tots dos, començaran 
de nou des de zero per fundar un establiment que serà, com la 
seva mateixa època, una revolució culinària. 

40€

                   COOKING FILMS
20:30 h | Biniarroca (Sant Lluís)
PROJECCIÓ + SOPAR | Xef Jordi Prieto
Pan de limón con semillas de 
amapola
Benito Zambrano | Espanya | 
2021 | 121’ | Espanyol

Una dona rep com a herència una 
fleca en un poblet mallorquí, on es 
retroba amb la seva germana i 
s’obren ferides del passat... I 
perspectives de futur. 

40€

6€

20€

40€
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2021 | 121’ | Espanyol

Una dona rep com a herència una 
fleca en un poblet mallorquí, on es 
retroba amb la seva germana i 
s’obren ferides del passat... I 
perspectives de futur. 

40€

6€

20€

40€



TORRALBA
D’EN SALORT

ES TAST DE 
NA SÍLVIA

MON 
RESTAURANT

MENJAR I VEURE

 2-5 JUN 2022 

MENORCA

Patrocinadors institucionals:

Patrocinador estratègic: Activitat subvencionada per:

NextGenerationEU

                       COOKING PRO                   COOKING FILMS

CRISTINE
BEDFOR

CAN
XEIXA

CINEMA
OCIMAXBINIARROCA

Carretera Alaior a Cala en 
Porter, km 3

Carrer de Ses Parres, 7, 
Alaior

Carrer de Santiago Ramon y 
Cajal, 15, Maó

Carrer de la Infanta, 17, Maó

Passeig de Sant Nicolau, 4, 
Ciutadella 

Carrer de Santa Clara, 14, 
Ciutadella 

Camí Vell de Sant Lluís, 57, 
Sant Lluís

ELS 
ESPAIS

Amb el suport de:

VENDA D’ENTRADES A: festivalmenorca.com

MÉS INFORMACIÓ A: info@festivalmenorca.com

LES NOSTRES XARXES: @festivalmenorca (Instagram)

@FMenorca (Twitter)

Festival Internacional de Cine 
de Menorca (Facebook)

Col·laboren:

#CookingFilmsMenorca

Amb la col·laboració de:


