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Sota el títol “La Muntanya, una manera d’entendre la vida” tindrem el 
plaer de presentar cinc propostes ben diferents però sempre vinculades amb la 
muntanya en totes les seves expressions. 

L’escalada com a element d’autoconeixement, l’assoliment d’un cim per trencar i superar 
una malaltia, tres anys caminant i contactant amb altres cultures i un documental 
de temàtica rural que entra en contradicció amb els valors predominants de la nova 
cultura urbana.
Per acabar el cicle veurem dos documentals premiats a la última edició BBVA de CINEMA 
DE MUNTANYA FESTIVAL DE TORELLÓ 2021
Us hi esperem a tots!

Entrada gratuïta a totes les projeccions 

AUDITORI DEL VINSEUM
Dimarts 31 de maig, 20h 
Mariona Martí

“L’ESCALADA, EL MEU ELEMENT”
La Mariona Martí escala des de l’any 1992.
La primera via de vuitè grau que va encadenar va arribar l’any 1998, amb “Caña al mono”, a Los Cachorros de 
Granada. Des d’aleshores, ha sigut mare de dos fills, ha treballat de professora els darrers vint anys i, sense 
haver sigut mai professional de l’escalada, ha aconseguit encadenar gairebé 400 vies de vuitè grau, algunes 
d’elles a vista.
Probablement, l’escaladora catalana amb més vies d’aquest grau a la seva llibreta.
Ens explica més que el que ha fet ella esportivament com escaladora i el que l’escalada ha fet per ella, 
els valors, les oportunitats i aprenetatges que suposa trobar un element tan potent com l’escalada a 
nivell físic, mental i social.

Divendres 3 de juny, 19h 
“5 Crits de Vida” i Saca la Lengua a la ELA 

Presentació de la campanya “5 Gritos de Vida” que duen a terme malalts i afectats d’ELA (Esclerosi Lateral 
Amiotròfica). 
Documentals de “DAR DAR” (ascensió a la muntanya Vinson de l’Antàrtida) i “Grita Echeide” (ascensió al volcà 
Teide de 2 malalts amb dificultat de moviment). 

Sessió amb Taquilla Inversa per recaptar fons per a la investigació de l’ELA. 

Dimarts 7 de juny, 20h 
Bankok-Barcelona a peu 

Jenn i Lluís han caminat des de Bangkok (Tailàndia) fins a Barcelona. Durant 955 dies de ruta, han fet 16.048 
quilòmetres a peu, creuant 21 països, tot “explorant el món, cercant la bondat de la gent”. Teniu curiositat? 
Veniu a fer preguntes!

Dimarts 14 de juny, 20h 
Documental “EL NO A L’ÓS” productora Le Champs 

Pepe Camps i Vanesa Freixa
L’any 1996 el govern francès, conjuntament amb els governs de Catalunya, Aragó i Navarra decideixen, amb 
caràcter d’urgència, i per tant sense dur a terme cap procés de participació amb els habitants del Pirineu, 
reintroduir exemplars d’ós bru a causa de la seva imminent extinció en aquestes terres.
El documental “El No a l’Ós” sorgeix fruit de la necessitat personal d’entendre un conflicte territorial 
que afectava el nostre territori i alhora a les dos vessants del Pirineu.

Dimarts 21 de juny, 20h 
THE ICEFALL DOCTOR

Sean Burch EUA 2021 53’
Premi BBVA al millor film de Muntanya
El documental segueix Ang Nima i el seu equip de xerpes, exercint la professió més perillosa de la terra, 
estadísticament parlant: equipar amb cordes i escales la gelera del Khumbu, a l’Everest. L’objectiu és que els 
alpinistes occidentals tinguin les màximes facilitats per assolir el sostre del món. El llegendari Rob Hall el va 
batejar com a Icefall Doctor.
ANTARTICA, MON RÈVE DE L’EXTRÉME SUD
Pierre Petit, Yan Estienne i Laurent Cistac FRANÇA 2021 50’
Premi GRANDVALIRA al millor film d’Esports de  muntanya
Yvan Estienne, nascut en una vall prop del massís alpí dels Ecrins, tenia com a destí ser un obrer en 
una vall alpina o bé pastor. La passió per la muntanya i el desitg de descoberta el fan fer somiar en 
un viatge a l’Antàrtida. Finalment va poder experimentar els llocs mítics recorreguts pels intrèpids 
aventurers de principis del segle XX.De
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