
Dia 6 de març  20.30 h
Presentació a càrrec de Joan Salarich (director del Festival 
Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló) i 
Ferran Tolosa (coordinador del Cicle de Cinema de Muntanya)

VALLEY UPRISING
Peter Mortimer i Nick Rosen. EEUU, 2014.  98´ [SC]  
La Vall de Yosemite sempre ha estat considerada la meca dels 
escaladors. Els avenços més importants de l´escalada s´han 
produït en les seves parets. Personatges com Robbins, Harding, 
Bachar, Bridwell, Hill, són els protagonistes d´aquest documental 
definitiu sobre la història de la vall més emblemàtica de l´escalada.

Dia 12 de març  20.30 h
HARDRUNNER
Valentin Etienne. França, 2014. 13´ [SC]  
Què hi ha al darrere d´aquesta idea que les curses als Estats 
Units tenen quelcom d´únic? La Hardrock 100 n’és una perfecta 
il·lustració. Limitada a 140 competidors, la cursa ofereix als 
participants, entre ells Kilian Jornet i Sebastien Chaigneau, una 
odissea salvatge a través de les altes serres de Colorado.

UMSD2014. ULTRA MALLORCA SERRA 
DE TRAMUNTANA
No Limits Films. Mallorca, 2014. 26’
Ultra Mallorca Serra de Tramuntana és una carrera de muntanya que 
transcorre al llarg del meravellós paratge de la Serra de Tramuntana, 
patrimoni de la UNESCO. El documental ens mostra imatges de 
la sisena edició del 2014. En aquest esdeveniment hi participen 
corredors de molts d’indrets del món, atrets per la bellesa del 
recorregut de la carrera i de la idoneïtat tècnica de l’entorn.

Dia 13 de març  20.30 h
FLYING HIGH- THE QUEST FOR EVEREST 
Christian Schmidt. Àustria, 2013. 52´ [SC]  
El saltador de B.A.S.E Valery Rozov projecta un dels seus més 
grans desafiaments, saltar des de l´Everest. El documental el 
segueix durant un any de preparació. És possible saltar des del 
sostre del món? Cal controlar molts aspectes per reeixir en una 
aventura inèdita com aquesta.

CLUB DIARIO DE MALLORCA
Carrer Puerto Rico, 15. Palma

 Dia 27 de febrer   19 h 
IMATGES I AIGUA. UN DESCENS PEL 
TORRENT DE PAREIS
Tomeu Porcel. Mallorca, 2010. 20’
El documental ens mostra una davallada pel mític Torrent de 
Pareis des de l’Entreforc a la Calobra. És molt poc freqüent poder 
fer aquest descens amb un cabdal tan abundós com el que 
podem veure en aquest documental. És una convidada al gaudi 
d’unes imatges d’una bellesa extraordinària.

MUNTANYES A CASA: EXCURSIÓ A LA LI-
TERATURA I EL CINEMA DE MUNTANYA. 
Conferència de Miquel Rayó, escriptor.
Presentació del llibre Sa Fosca, mite i memòria de Miquel Rayó.

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS
Passeig Mallorca, 9. Palma

Dia 5 de març  20.30 h 
VINCERSI  
Mirko Giorgi. Itàlia, 2014. 46´ [SC]  

El documental explica la història d´un grup de joves invidents 
que comparteixen la passió per l´escalada. Adolescents amb 
molta determinació en una disciplina esportiva que requereix 
intel·ligència i control mental.

L’ALTRA CARA DE LA FORCA
Oriol Garcia. Catalunya, 2008. 56’

Recreació històrica de la primera ascensió del Pedraforca per la 
cara nord després de tres intents fallits per part de Lluís Estasen i 
companyia, l’any 1928. És una història de perseverança; de voler 
experimentar el desconegut i de coratge; d’autosuperació; de risc 
i de convicció; de realització personal i, també de treball en equip. 
És un exemple de com la combinació de força i intel·ligència; 
de joventut i experiència; de coneixement propi i compartit és la 
millor garantia per superar amb èxit qualsevol repte i per vèncer 
la por a l’abisme que separa allò que és vell d’allò que és nou.
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GUIDES & CIE
Gilles Chappaz. França, 2014. 72´ [SC]  

Creada el 1821, la Companyia de Guies de Chamonix és la primera 
i més antiga del món. Però, qui són aquestes dones i homes que 
han triat fer de la passió per les muntanyes el seu ofici? Mitjançant 
impactants imatges d´escalades al massís del Mont Blanc, el 
documental és un retrat d´aquest extraordinari grup de professionals.

CLUB DIARIO DE MALLORCA
Dia 20 de març  19 h 
MISSION ANTARTIC
Guido Perrini. Suïssa, 2013. 39’

Xavier de la Rue, el millor snowborder del món, vol viure una aventu-
ra completa a la fi del món. Mitjançant unes imatges espectaculars, 
la pel·lícula ens explica una història de navegació, muntanyisme, 
snowboard, natura salvatge i descobertes inesperades als vertigino-
sos pendissos nevats de les muntanyes que moren a l’oceà Antàrtic.

2.304.400 PASSOS
Joan Riedweg. Espanya, 2012. 62’

Albert Bosch és un aventurer que sempre vol dur endavant els 
projectes que somnia. El documental segueix l’expedició que el 
4 de gener de 2012  el va dur a culminar la travessia integral de 
l’Antàrtida, des de la costa fins al Pol Sud geogràfic. L’aventura 
s’intensifica quan el seu company Carles Gel, ha d’abandonar, a 
causa d’un imprevist, després d’haver recorregut només 30 dels 
1145 quilòmetres. Les seves experiències esportives extremes 
són també una reflexió sobre els projectes vitals i la possibilitat 
de dur endavant accions extraordinàries.

Més informació a: www.natprojectes.com
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Ferran Tolosa & 
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Amb la col·laboració de:

Palma, febrer-març 2015

Entrada gratuïta


