11ª EDICIÓ

#mcmp2020

VIU LA MUNTANYA,
VINE A LA MOSTRA.
DEL 3 AL 25 DE MARÇ

palmamuntanyafilm.com

Teatre Principal de Palma
Carrer de la Riera, 2. Palma
3 de març de 2020.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament
Les entrades es poden recollir a taquilla una
hora abans o per internet a: https://www.teatreprincipal.com

Aljub. Es Baluard
Museu d’Art Modern
i Contemporani de palma
Plaça de la Porta de Santa
Catalina, 10. Palma.
5 de març de 2020.
Entrada lliure sense invitació fins a completar
l’aforament.

Teatre Municipal Xesc Forteza
Plaza Miquel Maura, 1. Palma
6, 10, 12, 17, 19, 20, 25 de març de 2020
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament. Les entrades es poden recollir a taquilla a partir d’una hora abans de l’inici de
cada sessió

Teatre Municipal MAR I TERRA
Carrer de Sant Magí, 89. Palma
13 de març de 2020
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament. Les entrades es poden recollir a taquilla a partir d’una hora abans de l’inici de
cada sessió

NOTA:
l’organització es
reserva el dret
de canviar els
horaris, els llocs
de projecció o els
films si causes de
força major així ho
exigeixen.

@palmamuntanyafilm
@palmamuntanya
@palmamuntanyafilm
info@palmamuntanyafilm.com

www.palmamuntanyafilm.com

Presentació
La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma arriba a la
seva onzena edició amb una
ambiciosa programació de
cinema documental, integrada
per llargmetratges internacionals i locals, juntament amb la
selecció oficial i els premiats al
2n Certamen de Curtmetratges Documentals de Muntanya i Natura de Palma.
El 2020 també es podrà gaudir
de l’exposició de les fotografies seleccionades i premiades als Premis de Fotografia
de Muntanya i Natura 2020.

Seguim ferms en la nostra
voluntat d’apropar al públic el
millor cinema de muntanya i
de contribuir a la seva sensibilització respecte de la conservació dels espais naturals
i de la seva biodiversitat, molt
especialment de la muntanya.

Viu la muntanya!
Vine a la Mostra!

Dimarts 3

19:00 h. Teatre Principal de Palma

THE UNDAMAGED
R. Bregar, M. Oblak i
M. Avgustin
Eslovènia / 52’ / VOSC / 2018

Premi Mountain Wilderness
al film que millor ressalti la
defensa dels espais naturals.
Festival de Cinema de Muntanya
de Torelló 2019

Als Balcans s’hi troben nombrosos rius amb ecosistemes encara intactes. Darrerament s’han
construït o bé estan en fase de
construcció nombroses preses
per generar energia, la qual cosa
afectarà aquests ecosistemes.
Un grup d’activistes format per
caiaquistes, fotògrafs, càmeres
i amics decideixen recórrer 23
rius entre Eslovènia i Albània, per
denunciar aquest procés degradador.

MENORCA RESERVA DE
LA BIOSFERA
Toni Escandell
Menorca / 52’ / 2019
Un documental sobre els valors
naturals de Menorca, una illa reconeguda ara fa 25 anys, com a
reserva de la biosfera. Un viatge
de contingut faunístic i botànic a
través dels paisatges més emblemàtics de l’illa. Personatges
únics, històries increïbles i cultures de diverses procedències
han modelat la història natural
d’aquesta illa balear, anomenada
Menorca.

Dijous 5
19:00 h. Es Baluard

Obertura de la 11a Mostra de Cinema de
Muntanya de Palma 2020
Ferran Tolosa i Bartomeu Tomàs, coordinadors.

EL LLEOPARD
DE LES NEUS
Oriol Alamany
Catalunya / 60’ / 2018
Amb la participació
d’Oriol Alamany

Un dels millors fotògrafs de natura presenta un ambiciós projecte
fotogràfic realitzat durant tres hiverns consecutius a l’Himàlaia en el
que mostra el lleopard de les neus (rarament fotografiat), en el seu
entorn natural, i els animals amb els quals comparteix el paisatge.
També fa referència als ramaders amb els que, de vegades, entra en
conflicte però que, ara, en algunes localitats, el cuiden i protegeixen.

Divendres 6

20:00 h. Teatre Municipal Xesc Forteza

POR TODAS.
DESAFIANDO
EL ANAPURNA
Raúl Vaquero
Espanya / 54’ / 2019
Produït per National Geographic, aquest film recull la vivència de Cecilia, Lorena, Begoña, Noelia i Silvia, totes elles supervivents de càncer, i
que van pedalejar 300 km a gairebé 4.300 m d’altitud a la Vall de l’Annapurna entre les ciutats de Pokhara i el Mantang, capital del Regne
Prohibit de Mustang, a l’Himàlaia nepalès. La prova es va dur a terme
durant el mes de novembre de 2018.

MALEÏDA 1882, L’AVENTURA DE JACINT VERDAGUER A L’ANETO
Albert Naudín
Catalunya / 54’ / 2019
Amb la participació d’Albert
Naudín i Bernat Gasull

Jacint Verdaguer, l’any 1882 fa una ascensió a la Maleïda (Aneto) partint de la Seu d’Urgell a peu. Es descobreix un Verdaguer desconegut,
l’aventurer, l’explorador i el muntanyenc, pioner a casa nostra.

Dimarts 10

20:00 h. Teatre Municipal Xesc Forteza
Sessió emmarcada en els actes del
Dia Internacional de les Dones

BELOVED
Yaser Talebi

Iran / 54’ / VOSC / 2018

Premi Quadpack Foundation i
Flor de Neu de Plata al millor film
de cultura de muntanya.
Festival de Cinema de Muntanya
de Torelló 2019

Documental sobre l’extraordinària vida d’una dona de 80
anys que viu sola a les muntanyes d’Iran. Només acompanyada
per les vaques i gràcies a la seva
fortalesa i coratge, pot afrontar
les dificultats i els moments més
durs, sense abandonar mai el
seu lligam amb la natura.

Premi Gran Premi del Festival
International du Film de Montagne
d’Autrans. 2019.

CHOLITAS
Jaime Murciego
& Pablo Iraburu
Espanya / 80’ / 2019
Cinc dones indígenes bolivianes
protagonitzen una expedició
única. Com a símbol d’alliberament i empoderament, es proPremi del Jurat. Mendi Film posen escalar la muntanya més
Bilbao-Bizkaia 2019 alta d’Amèrica. La seva imatge
és sorprenent: escalen vestint la
Amb la participació de
Jaime Murciego seva faldilla tradicional. Són una
mica més que escaladores, són
dones valentes que troben a la
muntanya un espai per sentir-se
lliures, feliços i vives. La seva
aventura mostra una manera inspiradora de ser dona, de viure la
tradició i de relacionar-se amb la
mare natura.

Dijous 12
19:00 h. Teatre Municipal Xesc Forteza

LA OLA SIN FRONTERAS
Julián i Joaquín Azulay,
Fernando Salem
Argentina / 74’ / 2019
Els Gauchos del Mar surten a
explorar l’arxipèlag de les Malvines. L’objectiu, a més d’unir
l’esport del surf i la natura, té
el vessant humà de refer ponts
de pau, trencats després de la
guerra de 1982. Cinquanta dies
compartint cultures i cercant
onades a peu, en camioneta o
en veler.

Premi Grandvalira i Flor de Neu
de Plata al millor film d’esports
de muntanya. Festival de Cinema
de Muntanya de Torelló 2019

2n CERTAMEN DE
CURTMETRATGES
DOCUMENTALS DE
MUNTANYA I NATURA
DE PALMA
Projecció de lA
SELECCIÓ OFICIAL

Divendres 13

19:00 h. Teatre Municipal Mar i Terra

2n CERTAMEN DE CURTMETRATGES DOCUMENTALS DE MUNTANYA I NATURA DE PALMA
Projecció de lA SELECCIÓ OFICIAL
Lliurament dels premis

Dimarts 17
20:00 h. Teatre Municipal
Xesc Forteza

CLIMBING BLIND
Alastair Lee
Gran Bretanya / 57’/ VOSC / 2019
Premi BBVA i Flor de Neu de Plata al millor film de muntanya.
Festival de Cinema de Muntanya de Torelló 2019.
Premi al millor film d’escalada. Mendi Film Bilbao-Bizkaia 2019

Jesse Dufton és un escalador britànic afectat, des del seu naixement, per una malaltia degenerativa de la visió. Actualment només
pot distingir entre llum i obscuritat, però malgrat tot continua practicant el seu esport preferit. Per confirmar-ho s’ha fixat un objectiu
molt ambiciós, escalar l’Old Man of Hoy, un monòlit de gres de
137 metres d’altura que pràcticament sorgeix del mar, a les illes
Òrcades.

EXPLORACIÓ VALL DE
KHANE. PAKISTAN
Tomeu Rubí
Mallorca / 43’ / 2019
Amb la participació de
Tomeu Rubí i Cati Lladó

Moltes possibilitats i poca probabilitat, així defineixen l’exploració els
membres d’aquesta expedició. Tot i que el Karakorum (Pakistan) és
una serralada prou coneguda, encara hi ha moltes valls poc explorades i amb cims que no han sigut trepitjats. Aquest film ens mostra
la història viscuda per quatre alpinistes l’estiu de 2019.

Dijous 19
20:00 h. Teatre Municipal Xesc Forteza
Sessió Homenatge a Miquel Riera

PSICOBLOC. ROCA Y
MAR. AL FILO DE LO
IMPOSIBLE
Antonio PerezgruesO
Espanya / 30’ / 2014
Amb la participació de
Chris Sharma

Documental rodat per l’equip de “Al filo de lo imposible” sobre una
modalitat esportiva creada per Miquel Riera. Miquel Riera va ser
un dels impulsors més ferms d’aquesta activitat quan, des de ben
petit, va sentir l’atracció pels penya-segats de l’illa.

Divendres 20

20:00 h. Teatre Municipal Xesc Forteza

PUMORI,
LA HIJA DE
LA MONTAÑA
Iban González Pagaldai
Espanya / 59’ / VOSE / 2019
Amb la participació
d’Alex Txikon

La pel·lícula documental, en la que participa Alex Txikon, és un homenatge els joves muntanyencs guipuscoans i navarresos que van
morir durant l’expedició del 2001 al Pumori (Himàlaia). Relata, en
paral·lel, la història de la jove nepalesa Suku Maya i el vincle generat
entre ella i la família d’un dels alpinistes que va perdre la vida en
aquella tragèdia.

Dimecres 25

20:00 h. Teatre Municipal Xesc Forteza

MANASLU - BERG
DER SPEELEN
Gerald Salmina
Àustria / 100’ / VOSC / 2018
Biografia de Hans Kammerlander, un dels més grans alpinistes
del nostre temps. Documental
rodat amb imatges d’arxiu i amb
el suport d’actors en les seqüències reconstruïdes. Kammerlander es va fer famós el 1996 per
protagonitzar l’escalada més
ràpida a l’Everest i el primer descens en esquís. A l’altre costat,
la pèrdua del seu millor amic al
Manaslu, el 1991. El 2017 intenta
afrontar els seus records encara no superats, enfrontant-se de
nou al Manaslu.

Gran Premi “Vila de Torelló” i
Flor de Neu d’Or.
Festival de Cinema de Muntanya
de Torelló 2019.
Premi del públic. Mendi Film
Bilbao-Bizkaia 2019

PREMIS DE
FOTOGRAFIA
DE MUNTANYA
EXPOSICIÓ
De l’11 març
a l’11 d’abril
CENTRE CULTURAL
LA MISERICÒRDIA
3a planta
Sala d’exposicions

L’exposició reuneix les fotografies seleccionades i premiades
en els Premis de Fotografia de
Muntanya 2020, convocats per
la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i la Mostra de
Cinema de Muntanya de Palma
amb l’objectiu de promoure la fotografia de muntanya, en les disciplines de muntanyisme i espeleologia, esports de competició,
alpinisme, barranquisme, escalada i marxa nòrdica, així com
també la fotografia de paisatge i
biodiversitat de la muntanya.
En aquesta convocatòria s’ha
volgut tenir un record especial
i fer un reconeixement a dos
grans de la muntanya nascuts
a Mallorca, en Tolo Calafat i en
Miquel Riera.

ORGANITZA

COL·LABORA

Horaris

Resum de totes les activitats

Dimarts 3
19.00h

Teatre Principal de Palma
The undamaged
Menorca Reserva de la biosfera

diJOUS 5
19.00h

Es Baluard
Obertura de la 11a Mostra de Cinema
de Muntanya de Palma 2020
El lleopard de les neus

dIVENDRES 6
20.00h

Amb la participació d’Oriol Alamany

Teatre Municipal Xesc Forteza
Por todas. Desafiando el Anapurna
Maleïda 1882, l’aventura de Jacint
Verdaguer a l’Aneto.
Amb la participació d’Albert Naudin
i Bernat Gasull

dimarts 10
20.00h

Teatre Municipal Xesc Forteza
Beloved
Cholitas
Amb la participació de Jaime Murciego

dijous 12
19.00h

Teatre Municipal Xesc Forteza
La ola sin fronteras
Projecció de la selecció oficial del 2n
certamen de curtmetratges

divendres 13
19.00h
dimarts 17
20.00h

Teatre Municipal Mar i Terra
Projecció de la selecció oficial del 2n
certamen de curtmetratges i lliurament dels premis
Teatre Municipal Xesc Forteza
Climbing blind
Exploració vall de Khane. Pakistan
Amb la participació de Tomeu Rubí i Cati Lladó

dijous 19
20.00h

Teatre Municipal Xesc Forteza
Sessió. Homenatge a Miquel Riera
Psicobloc. Roca y mar. Al filo de lo
imposible
Amb la participació de Chris Sharma

divendres 20
20.00h

Teatre Municipal Xesc Forteza
Pumori, la hija de la montaña
Amb la participació d’Alex Txikon

diMECRES 25
20.00h

Teatre Municipal Xesc Forteza
Manaslu - Berg der Speelen

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

MITJANS COL·LABORADORS

