
12 d’abril  
A les 19 hores

MESSNER
Andreas Nickel. Alemanya. 
Gran Premi 2012
Durada: 104 min.

Reinhold Messner ha esdevingut la gran icona 
de l’alpinisme mundial. El documental explica, 
a partir tant de la seva personalitat com 
dels extraordinaris èxits que ha obtingut, la 
transformació del controvertit alpinista en un mite 
del muntanyisme de tots els temps. És aquest el 
documental definitiu sobre la seva vida. 

19 d’abril
A les 19 hores

VITE TRA I VULCANI
Fulvio Mariani i Mario Casella. 
Suïssa, 2012 
Premi Mountain Wilderness 2012 
Durada: 60 min.

Un reduït equip d’alpinistes travessa amb esquís 
les muntanyes iranianes des de l’oest a l’est. 
La travessa és només una excusa per conèixer 
paisatges únics i la població que viu en aquest 
territori desconegut.

A les 20 hores

WHAT HAPPENED ON PAM ISLAND
Eliza Kubarska. Polònia
Premi del Jurat 2011
Durada: 64 min.

Una parella d’alpinistes polonesos, Eliza Kubarska i 
David Kaszlikowski, viatgen fins a Groenlàndia per 
escalar les vertiginoses parets dels penya-segats 
de Qaqarsuassi, només accessibles des del mar. 
La crònica de l’expedició, però, no és només el 
relat d’unes escalades de gran dificultat...
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25 d’abril
A les 19 hores
AUTANA
Alastair Lee. G. Bretanya
Premi Millor Film de Muntanya 2012 
Durada: 50 min.
La darrera gran aventura de Leo Houlding, aquesta vegada 
acompanyat per Sean Leary i Jason Pickles, ha estat la primera 
ascensió de la cara est del tepui Autana. Una aventura diferent de 
les anteriors que, a més, va explorar el sistema de coves més alt 
del món, situat prop del cim. 

A les 20 hores
ENCORDADES
Gerard Montero
Durada: 52 min.
Alpinistes i escaladores catalanes de diferents èpoques ens 
acosten a la seva passió per la muntanya, explicant la lluita 
personal que han protagonitzat per fer realitat els seus somnis 
d’alçada. Un recorregut pel paper de la dona en la història de 
l’alpinisme i l’escalada a Catalunya, de la mà d’uns testimonis que 
han sobrepassat barreres i estereotips.

26 d’abril
A les 19 hores
THE SPHINX
Vojko Anzeljc. Eslovènia
Gran Premi 2011
Durada: 71 min.
L’Esfinx és el nom que rep la secció més difícil i prestigiosa de 
la cara nord del Triglav, la muntanya més simbòlica d’Eslovènia. 
Amb una separació de tres dècades s’han portat a terme les dues 
ascensions més emblemàtiques de l’Esfinx, la primera absoluta 
i la primera en lliure. El documental compara les dues escalades 
posant èmfasi en el pas clau de l’ascensió, on hi ha el pitó 
denominat «butcher» (carnisser). 

A les 20 hores
SHACKLETON’S CAPTAIN
Leanne Pooley. N.Zelanda. 2012
Durada: 85 min.
El 1914 una expedició liderada per Sir Ernest Schackleton va 
intentar arribar al Pol Sud acabant però en un desastre.  
El documental explica què hi va haver al darrera de l’extraordinari 
rescat de la tripulació i l’heroisme d’uns homes que el varen fer 
possible, com Frank Worsley, el capità del vaixell Endurance.

Totes les projeccions tendran lloc al Club Diario de Mallorca.


