
 
Títol 
 
Projecció amb música en directe de la pel∙lícula  
Flor de Espino 
 
Explicació de l’activitat  
 
L’activitat consisteix en el visionat de la pel·lícula “Flor de Espino” acompanyada de la 

interpretació a piano de composicions pròpies i de l’època a càrrec del pianista Valentín 

Moldovan. 

La idea es recuperar la pràctica del visionat d’una pel·lícula muda acompanyada de música 

de piano en directe. En aquest cas es realitzarà en format DVD. 

“Flor de espino” és una producció feta l’any 1925 a Mallorca quan el cinema tot just havia                 

complert 30 anys. Aprofitant el 90 aniversari de la seva realització proposam projectar             

aquesta pel·lícula. Té un vessant antropològica, ja que és una mirada a aquella societat vista               

per l'aristocràcia. Mostra el seu ambient, la seva ideologia i el paisatge d'una Mallorca molt               

diferent a l'actual, destruïda per la corrupció i l'especulació. Serveix a més per recuperar la               

nostra història, el patrimoni cultural i cinematogràfic. 

  

Els responsables de Flor de espino coneixien les seves limitacions i, amb humilitat, advertien              

al públic des de la primera imatge: "Tots els intèrprets d'aquesta pel·lícula han prestat els               

seus modestes facultats per a un fi benèfic". Els actors eren aficionats de la burgesia que                



destinaven la recaptació a causes solidàries. El director Jaume Ferrer treballava com a             

odontòleg i es confessava un gran cinèfil. Amb aquestes premisses, Flor de Espino va              

aconseguir estrenar-se el 25 de juny de 1925 al Teatre Principal de Palma. Per dos reals, el                 

públic podia veure i llegir les aventures d'Aina Delgado i Jordi Dezcallar Montis com la               

parella protagonista, Anita i Jordi. 

  

Amb un plantejament molt teatral, la cinta pateix d'un to classista i gira al voltant del                

matrimoni concertat entre els fills d'una família noble catalana i una altra de terratinents              

mallorquins. El senyoret casadero vol veure des de la barrera com és la dona que li ha tocat                  

en sort, així que acorda amb el seu criat que li suplanti enfront de la seva futura família                  

política. Ell, mentrestant, adopta el rol del servent i, durant el joc, s'enamora d'una criada.               

L'home ric és l'home pobre i Cupido ataca on no manen els reals. El conflicte de classes està                  

servit i la pel·lícula camina pels terrenys del poder de l'amor i els obstacles del bressol. 

  

Els escenaris no són altres que les finques, residències rurals i cases de l'alta burgesia               

mallorquina. L'oportunitat perfecta per satisfer la vanitat, mostrar el que un té, ser solidari i               

sentir-se actor per uns dies. Ara reviuen en DVD  90 anys després. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fitxa tècnica 

Autors: Ferrer, Jaime; Tous, José 

Direcció: Ferrer, Jaime 

Data: 1925 

Color: Blanc i negre 

Durada: 72 min. 

Lloc de l’estrena: Teatre Principal de Palma 

 

Intèrprets: 

Dezcallar, Jorge 

España y Dezcallar, Fdo. de 

Ferrer, Juana 

Fuster Rossinyo, Juan 

Recio, Rafael 

Fortuny, Juan 

Completen el repartiment altres membres de l'alta societat mallorquina. 

  

Argument: 

Don Juan de Pañalara vol casar al seu fill Jorge amb Juana, filla de Don Juan de Monreals, de 

Mallorca. Els joves casadors no s'han vist mai, de manera que Jorge, com no vol casar-se 

amb Juana, fa que el seu criat Fernando el substituexi, i ell farà de criat. En el seu viatge a 

Mallorca s'enamora d'una camperola, Anita, crescuda a la finca de Son Verí. Al tornar a casa, 

Jorge li explica al seu pare que vol casar-se amb Anita. El pare es nega i Jorge marxa de casa, 

renunciant a la seva família. A Mallorca troba feina a una fàbrica tèxtil, i es casa amb Anita. 

Anita rep la la notícia de que és la principal beneficiaria d'una herència dels seus pares -que 

l'havien confiat quan era petita a uns camperols-, unes plantacions a Califòrnia. Finalment el 

pare de Jorge accepta la noia de nou i fan una festa per a celebrar-ho. Film benèfic amb 

actors no professionals, membres de l'aristocràcia mallorquina, per tal deixar-se veure i 

aprofitar les vistes de Mallorca. 

 

Piano en directe: Valentín Moldovan, pianista 

 
 

http://hdl.handle.net/11091/1903


 
 
Característiques espai 
Qualsevol espai que permeti el visionat d’una pel∙lícula amb piano en directe 
 

 
Necessitats tècniques 
Piano  
Projector i reproductor de DVD 
Pantalla 
Cadires 
 

 
Durada de l’activitat 
1’30h hores. aprox. 
 
 

 
Públic destinatari 
Públic general. 
 
Pressupost 
 
Coordinació: 200€ 
Pianista: 400€ 
TOTAL: 600€ 
 
NOTA: Les despeses de lloguer de piano i/o lloguer de projector i pantalla no estan incloses 
en aquest pressupost, però podem tramitar-ho si és necessari. 


