
13a MOSTRA DE CINEMA DE 
MUNTANYA DE PALMA 2022

La programació, sempre amb la muntanya com a protagonista, tindrà 
diversos formats i se’n podrà gaudir del 17 al 23 d’octubre a Palma 

Suplement Especial



de la muntanya. Hi haurà una mostra i venda de lli-
bres de muntanya amb les novetats editorials del 
2022 més destacades abans de les sessions de di-
mecres i dijous al Teatre Municipal Xesc Forteza, pe-
rò no serà només per a adults, els més petits tam-
bé hi trobaran el seu lloc. Els infants de 3 a 12 anys 
podran assistir al contacontes La Mabel i la Munta-

Palma torna a pujar als cims més alts amb el cinema
El certamen arriba 
aquesta tardor amb 
les millors produccions 
documentals i convidats 
especials, com Jordi 
Pons i Horacio Llorens 

TEXT  LLUC BORRÀS

Sobrevolar paisatges de natura i muntanya, apro-
par els cims més alts i conèixer els indrets més es-
pectaculars, com són el Karakorum pakistanès, els 
Alps o l’Himàlaia, tornarà a ser possible enguany. I 
ho serà a través de la pantalla de la tretzena edició 
de la Mostra de Cinema de Muntanya de Palma, que 
tindrà lloc a Ciutat entre el 17 i el 23 d’octubre. 

Es donarà el sus a la mostra dilluns 17 d’octubre 
al Centre de Cultura Sa Nostra, amb la projecció Tra-
ditional alpinisme - experiences cannot be inherited, 
el documental del gran Reinhold 
Messner i el seu  fill, Simon Mess-
ner, que expliquen les tragèdies 
dels primers intents d’ascensió.  

Els teatres municipals Xesc 
Forteza i Mar i Terra, el teatre 
Principal, el Centre de Cultura 
Sa Nostra i la biblioteca infantil 
de Nou Llevant oferiran les gai-
rebé 30 projeccions de la pro-
gramació: documentals interna-
cionals de muntanya, docu-
ments fílmics i fotogràfics amb 
valor històric, cinema de munta-
nya sobre conservació de la na-
tura i curtmetratges. Totes les 
projeccions seran gratuïtes. 

Així, la programació, sempre 
entorn de la muntanya, tindrà di-
versos formats, amb documen-
tals, documents i curts de proce-
dència variada. Algunes projec-
cions, com Traditional alpinisme 
- experiences cannot be inheri-
ted o Matthehorn, the lyon Rid-
ge, són experiències d’ascensi-
ons per diferents muntanyes, 
mentre que Climbing Iran va més 
enllà de l’escalada. La protagonis-
ta –de l’Iran– ha d’enfrontar-se a una doble munta-
nya per escalar-ne una de física i una altra de cul-
tural. La seva passió xoca amb les estrictes polítiques 
relatives a la llibertat de les dones al seu país. Holy 
Bread, en canvi, mostra la vida quotidiana de per-
sones que fan contraban de mercaderies com a úni-
ca via de subsistència i es veuen obligades a tra-
vessar muntanyes, arriscant-se a perdre la vida. 

DDos premis nous 
Una de les novetats d’enguany la trobarem a la sec-
ció competitiva de curtmetratges, en la qual s’han 
seleccionat 9 curts de 299 presentats, de cinc paï-
sos diferents. Enguany s’atorgaran cinc premis, dos 
dels quals són nous: el premi Fundació Sa Nostra al 
millor curtmetratge de caràcter social o inclusiu i el 
premi ARA Balears al millor curtmetratge per vota-
ció del públic. Els altres tres premis seran els matei-
xos dels anys anteriors: el premi Colonya a millor 
curtmetratge produït a les Illes Balears, el premi Fe-
deració Balear de Muntanyisme i Escalada a millor 

curtmetratge de muntanya i el premi Kenya Outdo-
or al millor curtmetratge de natura. 

La secció de curtmetratges es farà al Teatre Mu-
nicipal Xesc Forteza divendres 21. En un dia es pro-
jectaran els nou curtmetratges seleccionats, i el pú-
blic podrà votar després quin li ha agradat més. 
En alguns curts s’escalen muntanyes, en alguns al-

Referents mundials 
La Mostra de Cinema de Muntanya serà un any més 
un punt de trobada entre apassionats de la mun-
tanya i experts. Hi assistirà el barceloní Jordi Pons 
(90 anys), considerat un dels pares de l’actual ge-
neració d’alpinistes i escaladors de tot l’estat es-
panyol. Va formar part de la primera expedició ca-
talana a l’Everest l’any 1982, de la qual queda com 
a testimoni el film Everest 82, que es projectarà a 
la mostra.  

El madrileny Horacio Llorens serà un altre dels 
convidats il·lustres a la mostra. Llorens és conside-
rat un dels millors pilots de la història i campió del 
món de parapent acrobàtic. Té, entre d’altres, el 
record del món de girs verticals a l’aire. En aquest 
cas, ell mateix explicarà la seva pròpia experiència 
amb un suport fotogràfic.  

També hi assistiran els dos alpinistes mallorquins 
Tomeu Rubí i Pep Roig, que presentaran el seu do-
cumental, Vall de Rolwaling, Dolma Kang. 1a ascen-
sió en estil alpí, de la seva darrera expedició a l’Hi-
màlaia nepalí, que va ser la seva primera ascensió 
en estil alpí del Dolma Kang (6.332m). 

Per acabar, el director i càmera menorquí Toni Es-
candell, especialitzat en la natura i considerat un 
dels millors cineastes de les Illes Balears de docu-
mentals de natura, també estrenarà el seu darrer 
documental, una de les projeccions més especials 
d’aquesta edició. 

‘Mallorca, l’illa mare’ 
Mallorca, l’illa mare, produït per Escandell i Marina 
Seguí, tracta la importància de la vida salvatge, de la 
biodiversitat de les Balears i de les amenaces cons-
tants que pateix l’illa de Mallorca avui dia. És espe-
cial perquè és una producció pròpia i, a més, s’estre-
narà a la Mostra de Cinema de Muntanya a Palma. 

Narrat en primera persona i personificant l’illa de 
Mallorca, el documental conta tot el que li està pas-
sant d’ençà de l’arribada dels humans. Recorda el 
passat ancestral de l’illa i totes les seves, necessà-
ries i indispensables, meravelles que cal tenir per 
poder albergar vida. 

Així, el documental se centra en la biodiversitat 
de l’illa, els seus espais naturals i els seus habitants. 
Començant per la seva estimada serra de Tramun-
tana, mostrarà muntanyes, boscos, valls, prats... fins 
a arribar a la mar.  

En definitiva, és un al·legat sobre la importància 
de la vida salvatge i les amenaces que planen sobre 
la nostra illa.

nya i a la programació de cinema de muntanya i na-
tura d’animació. 

Com a novetat d’enguany, la jornada de debat 
tindrà forma de taula rodona i se centrarà en un dels 
temes de més transcendència en l’àmbit de la mun-
tanya: la compatibilitat de la conservació dels eco-
sistemes muntanyencs amb l’ús públic. 

tres s’hi esquia i a d’altres s’hi vola, però tots te-
nen les muntanyes en el centre, ja siguin amb neu 
o amb lava, i cadascú conta una vivència perso-
nal de superació. 

A més de tota la part cinematogràfica, la mos-
tra també disposarà de diferents propostes per cre-
ar una experiència enriquidora per als apassionats 

1. Neu a ses voltes, fotografia de Xisco Rosselló 
Gomila feta a les voltes d’en Galileu el 2021, Premi 
a la millor fotografia de muntanya. 2. Escalada 
galàctica, imatge de Marc Marco Ripoll a Mallorca 
el 2021, Menció Especial Miquel Riera a la millor 
fotografia d’escalada. 3. Dos mundos, foto presa per 
José Luis Vidal Fernández a la cova de Cala 
Varques el 2021, Premi a la millor fotografia 
d’espeleologia.
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Una extensa programació de cinema en la qual es podrà gaudir d’una selecció de produccions cinematogràfiques de muntanya amb estrenes, la selecció 
oficial i curtmetratges premiats. A més, hi haurà convidats que ens encomanaran la seva passió per la muntanya i pel cinema. Els llibres també tindran el seu 
espai en el programa i la jornada de debat se centrarà en la compatibilitat de la conservació dels ecosistemes muntanyencs amb l’ús públic.

Dilluns, 17 d’octubre  
 
CENTRE DE CULTURA SA NOSTRA. 19 h 
Acte de presentació  
13a MOSTRA DE CINEMA 
DE MUNTANYA 
DE PALMA 2022 
TRADITIONAL ALPINISM  
- EXPERIENCES CANNOT 
BE INHERITED 
Simon Messner. Itàlia. 2021. 48’. VOSC 
Una petita expedició s’endinsa al Karakorum pakista-
nès. L’objectiu és fer la volta al Nanga Parbat, de 8.125 
metres. A més del realitzador, Simon Messner, en for-
ma part el seu pare, el gran Reinhold Messner. En el 
documental, Simon parla de les tragèdies dels pri-
mers intents d’ascensió dels anys trenta i també de 
l’expedició del 1970, en la qual el seu oncle Günther 
va perdre la vida i el seu pare la va poder salvar mi-
raculosament. 

 
Dimarts, 18 d’octubre  
 
TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA. 19 h 
MATTHEHORN. THE LYON RIDGE 
Alessandro Beltrame i Hervé Barmasse. Itàlia. 2021. 
34’. VOSC 
El Cerví és una de les muntanyes més belles del món, 
però també difícil d’escalar i, per tant, és una de les as-
censions més desitjades dels Alps. Hervé Barmasse 
ho sap bé i, fent d’excepcional guia de muntanya i nar-
rador, ens acompanya per la via clàssica italiana, la 
Cresta del Lleó, considerada una via estrella. 

CLIMBING IRAN 
Francesca Borghetti. Itàlia. 2020. 54’. VOSC 
Nasim és escaladora, l’única dona capaç d’obrir noves 
vies en lliure a l’Iran. Ha d’enfrontar-se, però, a una do-
ble muntanya per escalar: una de física i l’altra, cul-
tural. La seva passió xoca amb les estrictes polítiques 
relatives a la llibertat de les dones al seu país. I té un 
somni: obrir una nova via en alguna paret dels Alps. 

Dimecres, 19 d’octubre 
 
BIBLIOTECA NOU LLEVANT. 18 h ( INFANTIL) 

CONTACONTES 
‘LA MABEL I LA MUNTANYA’ 
A càrrec d’Emmanuel Danet 
Infants de 3 a 12 anys, acompanyats d’un adult 
Inscripcions a: bibnoullevant@palma.cat 
 
TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA. 18 h 
MOSTRA I VENDA 
DE LLIBRES DE MUNTANYA  
A càrrec de Kenia Outdoor 

 
TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA. 19 h 
LA PANTALLA ANDINA 
Carmina Balaguer. Espanya. 2021. 49’. VO 
Una mestra del nord-oest argentí acompanya per pri-
mera vegada un equip de cinema mòbil a portar cine-
ma a l’escola més aïllada de la província de Jujuy, fent 
una travessia de 20 hores a peu que arriba a 4.200 me-
tres d’altura. La visita de l’equip de cinema ens sub-
mergeix en el valor de l’educació i en la realitat dels 
mons aïllats, on les comunitats andines són llar d’una 
cosmovisió lligada a la terra. Amb la participació de 
Carmina Balaguer 

Divendres, 21 d’octubre   
 
TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA. 19 h 
SECCIÓ COMPETITIVA DE CURT-
METRATGES DE MUNTANYA.  
SELECCIÓ OFICIAL (per ordre alfabètic) 

 

ACROSS EMPTINESS 
Luca Albrisi. Itàlia. 2021. 17’. VOSC 
Una autèntica travessa dolomítica realitzada per un 
grup de splitboarders i esquí de muntanya durant el 
tancament de les estacions d’esquí durant l’hivern del 
20/21 després de l’impacte de la pandèmia del co-
vid-19. Una comparació entre el buit dels espais sal-
vatges i el buit dels espais antropitzats. Una oportu-
nitat per qüestionar el futur de les valls alpines, el mo-
nocultiu d’esquí i el paper de la comunitat a l’aire lliu-
re en l’activisme mediambiental. 

A PITON IN THE HEAD 
Nicola Rota. Itàlia. 2022. 15’. VOSE 
Un documental sobre Delfino, un equipador de vies 
d’escalada a la zona de Lecco, a Itàlia. Relata la feina 
que hi ha darrere de la preparació d’una via per a es-
caladors esportius, per difondre el respecte i potenci-
ar l’admiració per la muntanya. És una història de pas-
sió per aquests indrets. 

 
CONECTADO AL TERRENO 
Alberto Collantes. Espanya. 2022. 12’. VO 
Entram en el món de Jonathan Trango, on coneixem les 
claus de proximity flying, un esport en el qual la prepa-
ració tècnica i psicològica té un paper molt important. 
A Màlaga, a la serra de l’Almijara, Jonathan ens ensenya 
com obrir una línia i les coses a tenir en compte. És un pla-
er per als sentits veure’l volant amb un wingsut. 

PROGRAMACIÓ

 
EL LÍMITE INFINITO 
Pablo Hernán Aulita. Argentina. 2020. 30’. VO 
Jean Maggi, poc després de néixer, va contreure una 
malaltia per la qual mai podrà caminar. Des de llavors 
es va proposar una cosa: superar cada límit per “viu-
re dret”. Quan va aconseguir la ruta més alta de l’Hi-
màlaia amb la seva bicicleta adaptada, va marcar una 
veritable fita mundial. Aquest documental relata les 
accions més colpidores de l’home que es va conver-
tir en un inspirador sense límits. 

 
FIRE 21 
Pawel Cichonski. Polònia. 2021. 4’. Sense diàlegs. 
La seva primera erupció després de 800 anys de la-
tència va començar el març de 2021. No tot volcà sor-
geix en un lloc on puguis mirar-ho des de turons pro-
pers transformats en tribunes naturals. N’hi ha que, 
fins i tot, pots baixar-hi per tocar la lava calenta o ser-
ne copejat si t’acostes massa a un dels cràters. El pai-
satge és realment aterridor, però la sensació real que 
tens allà és com assistir al festival més satisfactori vi-
sualment i sonor de la teva vida.  

FLIGHT MODE 
Matteo Pavana. Itàlia. 2022. 7’. VOSC 
Quines són les influències de les xarxes socials en l’al-
pinisme? Fabian Buhl en té una idea clara. Allò des-
conegut ho és cada cop menys, els temps d’explo-
ració es fan més curts, i els perills, en conseqüència, 

cada cop més alts. Representa el que poden ser les 
peculiaritats de l’alpinisme actual: rendiment atlètic, 
sobrietat, respecte al passat i creativitat en combinar 
diferents disciplines. La seva consciència reflecteix 
una contratendència de la humanitat, en la qual no cal 
mostrar la millor versió d’un mateix o encara menys 
seguir el mecanisme enganyós de l’autocelebració. 

HELTZEAR 
Mikel Gurrea. Espanya. 2021. 17’. VOSC 
Sant Sebastià, any 2000. El conflicte basc continua. 
Mentre escriu una carta al seu germà absent, Sara, una 
escaladora de 15 anys, s’entrena per a l’ascensió més 
difícil de la seva vida. 

THE MAD BELGIAN:  KEEP WALKING 
Ivan Dunsmore. Bèlgica. 2021. 13’. VOSE 
La pandèmia de coronavirus ha impedit que l’aven-
turer Louis-Philippe Loncke faci expedicions, així que 
inventa el seu propi repte a la Montagne de Bueren, 
a la seva terra natal, Bèlgica: pujar 135 vegades una de 
les escales més extremes de la Terra. Durant aquest 
repte, ens submergim en els records d’aquest aven-
turer caminant i veim la màgia i les dificultats de tra-
vessar a peu llocs remots del planeta. 

51 x 3000 
Javier Cuevas, Adrián Azorín. Espanya. 2021. 17’.VO 
Jonatan García, un dels grans alpinistes del moment, 
s’embarca en un ambiciós projecte pirinenc. Durant el 
transcurs, ens mostra la seva manera d’entendre la mun-
tanya i la vida. EL PÚBLIC ATORGARÀ PER VOTACIÓ EL 
PREMI ‘ARA BALEARS’ AL MILLOR CURTMETRATGE 

Diumenge, 23 d’octubre  
 
TEATRE MUNICIPAL MAR I TERRA. 19 h 
THE ICE FALL DOCTOR 
Sean Burch. EUA. 2021. 53’. VOSC 
 
Durant més de deu anys, l’equip de rodatge del docu-
mental ha tingut accés per filmar 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. 

 
Dilluns, 24 d’octubre 
 
CENTRE DE CULTURA SA NOSTR”.19 h 
JORNADA SOBRE MUNTANYA: 
ÚS PÚBLIC I CONSERVACIÓ 
Taula rodona amb experts i els diferents sectors rela-
cionats amb la conservació i l’ús públic de la muntanya. 
 
Dimarts, 25 d’octubre 
 
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 19 h 
MALLORCA, L’ILLA MARE 
Toni Escandell. Espanya. 2022. 84’. VO. 
Mallorca ens conta en primera persona quina és la se-
va biodiversitat i la seva història d’ençà de l’arribada 
dels humans. Començant per l’estimada serra de Tra-
muntana, Mallorca ens descriurà els seus espais natu-
rals i els habitants que hi viuen. Muntanyes, boscos, 
valls, prats... fins a arribar a la mar. Un al·legat sobre 
la importància de la vida salvatge i les amenaces que 
planen sobre la nostra illa.

HOLY BREAD 
Rahim Zabihi. Iran. 2020. 53’. VOSC 
Aquesta és la història de la vida quotidiana de perso-
nes que fan contraban de mercaderies com a únic 
mode de subsistència per poder mantenir les seves 
famílies. El pare d’una família es veu obligat a traves-
sar muntanyes, arriscant-se a perdre la vida arrosse-
gat per una allau o mort per les bales d’un soldat. 

Dijous, 20 d’octubre 
 
TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA. 18 h 
MOSTRA I VENDA DE LLIBRES 
DE MUNTANYA  
A càrrec de la llibreria Lluna  

 
TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA. 19 h 
VOLANT CAP AL K2 
Horacio Llorens 
Horacio Llorens, Ramón Morillas i Tom de Dorlodot 
són tres experimentats pilots de parapent que, el 19 
de juliol de 2022, en unes condicions extremes, varen 
sobrevolar la Mustagh Tower, el K2, el Broad Peak i el 
Gasherbrum 4 en un sol vol, en el que s’ha denomi-
nat el Grand Slam del parapent. Durant tot el viatge 
volaren 1.100 km en el decurs de 65 hores. 
Amb la participació d’Horacio Llorens 
 
VALL DE ROLWALING, DOLMA 
KANG. 1A ASCENSIÓ ESTIL ALPÍ 
Tomeu Rubí. Espanya. 2022. 38’. VO 
Tomeu Rubí i Pep Roig presenten el documental de 
la seva darrera expedició a l’Himàlaia nepalès. A prin-
cipis del mes de maig de 2022 feren la primera ascen-
sió en estil alpí del Dolma Kang (6.332m, Rolwaling, Ne-
pal) per la paret sud-est. Mentre s’aproximaven al cim 
trobaren restes d’expedicions anteriors. Amb la par-
ticipació de Tomeu Rubí i Pep Roig 

Dissabte, 22 d’octubre 
 
BIBLIOTECA NOU LLEVANT. 11 h 
(PÚBLIC INFANTIL) 
 
CINEMA DE MUNTANYA 
I NATURA D’ANIMACIÓ 
 
VIA CRUXIS / EL GRAN HITO / 
 MARE MONSTRUM / WINTER TALE 
Infants de 3 a 12 anys, acompanyats d’un adult 
Inscripcions a: bibnoullevant@palma.cat 

TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA. 19 h 
ACTE DE LLIURAMENT DELS 
PREMIS ALS CURTMETRATGES 
 
EVEREST 82. ARESTA OEST 
Jordi Pons. Espanya. 1983. 72’ 
 
L´octubre de 2022 es compleixen 40 anys de l´ex-
pedició Everest 82, organitzada pel Centre Excursio-
nista de Catalunya, en la qual varen participar 17 al-
pinistes de diferents entitats excursionistes de Cata-
lunya.  El film, realitzat amb dues càmeres de 16mm, 
relata l`ascensió per l´aresta oest. Malgrat no haver 
pogut assolir el cim, les imatges  filmades mostren la 
duresa de la via més llarga i més difícil  d´aquesta mun-
tanya. Només l´entrada de fort vent i la mort del xer-
pa Nima Dorje va fer abandonar l´ascensió quan la cor-
dada d´atac es trobava a 350 metres del cim. Amb 
la participació de Jordi Pons 
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“L’alpinisme va 
més enllà d’assolir 
un cim, és com s’hi 
va i com es torna”

Els experts creuen que els espais naturals s’estan massificant, ja que l’augment 
del nombre d’esportistes i la seva freqüència impedeixen la regeneració del medi

TEXT  BLANCA ORELL
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Jordi Pons i Sanjinés (Barcelona, 1933) ha passat 
més de mitja vida dalt de la muntanya. És conside-
rat un dels pares de l’actual generació d’alpinistes 
i escaladors de l’Estat i ha participat en les prime-
res ascensions estatals a diferents parets dels Alps 
i els Andes, entre d’altres. N’ha deixat constància en 
més d’una vintena de documentals, entre els quals 
hi ha Everest 82. Aresta Oest, que presenta a la 13a 
Mostra de Cinema de Muntanya de Palma. 
 
Teniu una llarga trajectòria, vàreu començar ben 
jove. Com ha estat? 
Vinc del món de l’excursionisme, vaig començar 
quan tenia 10 o 12 anys. El meu pare ja era excursi-
onista. En el nostre esport juguen diferents activitats 
com l’excursionisme o l’alpinisme, i jo m’he dedicat 
principalment a pujar muntanyes. Quan anàvem 
d’excursió, teníem la idea que un bon dia ens agra-
daria anar als Alps; i un cop hi vam anar, vam comen-
çar a pensar en l’Himàlaia. 
 
Ha estat com una cursa d’obstacles, idò. 
Vam començar a fer alta muntanya l’any 1961 i vam 
assolir per primera vegada a l’Estat la muntanya més 
alta del Perú, el Huascarán, de 6.700 metres. Això 
ens va donar peu a assolir una muntanya més alta 
i, cinc anys més tard, vam anar a una serralada del 
Pakistan, l’Hindu Kush, de 7.000. Així, vam pensar de 
pujar una muntanya de 8.000 metres i vam comen-
çar a treballar per anar a l’Himàlaia. El 1974 ens vam 
atrevir a pujar el cim de l’Annapurna est, un cim que 
era verge. Ho férem convençuts que teníem l’expe-
riència suficient per fer-ho, perquè havíem pujat de 
mica en mica, amb objectius que mai eren supe-
riors a les nostres capacitats.  
 
És un procés laboriós. Creis que tothom segueix 
els mateixos passos? 
Les expedicions comercials estan provocant un au-
tèntic circ a l’Himàlaia. Contracten xerpes perquè 
equipin amb cordes fixes i escales les glaceres. Tot-
hom qui té més o menys una bona salut per fer-ho 
i 60.000 dòlars per pagar, té assegurat l’oxigen i el 
material per pujar; d’aquí venen les fotografies de 
200 i 300 persones agafades a una mateixa corda 
pujant cap a l’Everest. 
 
Diríeu que l’Himàlaia és una moda per viure una 
experiència més? 
Una cosa és alpinisme i una altra molt diferent és 
himalaïsme; i això queda palès perquè, per exemple, 
a l’Everest famós, amb milers de persones al campa-
ment base, hi ha milers de deixalles, ampolles d’oxi-
gen i brutícia. Quan nosaltres vam anar a l’Everest 
el 1982, érem nosaltres sols, el Nepal només dona-
va dos permisos l’any. Però el seu petroli són les 
muntanyes, han vist que si donen permisos a tot-
hom, tenen un ingrés increïble de dòlars. 
 
Recalcau que cal tenir l’experiència suficient. 
No hi ha cap muntanya que a partir de 7.000 metres 
sigui fàcil. A partir de certa altitud t’hi has de ba-
rallar, fer un esforç físic i pujar amb un peu davant 
l’altre. Si el temps és bo, vas amb seguretat, fins que 
la muntanya es gira i arriba el mal temps; aleshores 
només se n’escapen aquells amb experiència. Una 
cosa és acceptar el risc, però s’ha de fugir del pe-
rill. La muntanya té les dues coses. Jo he tingut com-
panys que han desaparegut en una tempesta sob-
tada, que és un risc. Però quan vas més enllà de les 
teves possibilitats, ja és un perill. 
 
Creis que s’ha perdut l’essència de l’alpinisme?  
Per a mi, no es pot entendre sense tenir un company 
amb qui transmetre les teves sensacions de confi-
ança, de seguretat, de por, d’alegria... Tot això és 
molt important per concloure amb èxit una ascen-
sió, però avui dia no existeix. He hagut de fer un pa-
rell d’expedicions comercials i et puc assegurar que 
saludes una quinzena de persones a l’aeroport, vas 
a l’Himàlaia i quan tornes no en recordes els noms. 
És gent que vol que algú els dipositi dalt de l’Eve-
rest xuclant oxigen. 

I vós, encara hi teniu contacte, amb els vostres 
companys? 
Fa 40 anys de l’expedició a l’Everest i precisament, fa 
unes setmanes, ens reuníem tots per celebrar-ho una 
vegada més. Amb aquests companys, que en aquell 
moment tenien entre 20 i 30 anys i ara entre 70 i 80, 
continuem sent amics íntims. 
 
Heu volgut transmetre aquesta essència, en la 
pel·lícula Everest 82. Aresta Oest? 
La pel·lícula és un autèntic documental sobre la com-

penetració entre alpinistes. Quan l’any 82 vam dema-
nar permís, la ruta normal ja estava ocupada, però 
el govern del Nepal ens va oferir pujar per l’aresta 
oest, que només s’havia pujat una vegada; vam ac-
ceptar el risc 17 alpinistes catalans amb un historial 
prou important. Vam fer un objectiu comú, que, tot 
i ser molt important, no ho hauria estat si en tornar 
ens haguéssim oblidat els uns dels altres. Penso que 
l’alpinisme va més enllà d’assolir un cim, és com s’hi 
va i com es torna; aquest és l’autèntic alpinisme que 
hem de transmetre a les noves generacions.

La serra nevada, de Marc Marco Ripoll, el 2021, Premi a la millor fotografia De la serra de Tramuntana.

Jordi Pons
Alpinista

L’activitat a la muntanya creix i serà 
insostenible sense les mesures adients

TEXT  B. O.

Fer activitat a l’aire lliure cada vegada és més ha-
bitual, però pot arribar a ser insostenible per a la 
muntanya si no s’apliquen les mesures adients. L’es-
calada, per exemple, és un esport en auge. La Inter-
national Federation of Sport Climbing va estimar, 
l’any 2015, que hi havia 35 milions d’escaladors al 
món, i “avui segurament ja són més de 50 milions”, 
concreta l’investigador de la Universitat de Frank-
furt, expert en l’impacte de les activitats esporti-
ves en ecosistemes mediterranis, Martí March. “La 
diferència entre una activitat sostenible i una que 
ho deixa de ser és la intensitat”, i per això s’ha de re-
gular, ja que comencen a ser “activitats de massi-
ficació”, afegeix. 

L’escalada es practica essencialment a la serra de 
Tramuntana, però cal recordar que sols un 5% del 
paratge natural és d’ús públic, segons les dades de 
la Conselleria de Medi Ambient i Territori, i l’activi-
tat es concentra. L’impacte de les activitats, ja siguin 
escalada, trade running o altres, sobre la biodiver-
sitat de l’entorn és físic i directe. S’arrabassen plan-
tes, es lleva la molsa, que és una font de nutrients 
que es perd, i s’altera el substrat netejant les vies i les 
esquerdes per poder pujar amb seguretat. El cien-
tífic diu que no sempre es fa de manera conscient ni 
amb malícia, sinó perquè falta sensibilització. 

L’estat espanyol té més de 1.000 àrees d’esca-
lada, “com un dels països amb més atractiu turís-
tic per a aquesta finalitat”, explica l’investigador. És 
l’estat amb més biodiversitat d’Europa i hi ha més 
de 150 espècies de penyals (plantes) amenaçades; 
a les Balears, algunes de les espècies amenaçades 
presents en àrees d’escalada, o a prop, són l’Agros-
tis barceloi, la Brimeura duvigneaudii o la Linaria ae-
ruginea. “La saturació impedeix la regeneració per-
què la muntanya, que és un espai fràgil, no pot res-
pirar”, afegeix. 

El president de la Federació Balear de Muntanya 
i Escalada, Xisco Fanals, també creu que “falten 
educació i sensibilització”. “Activitats per educar, 

gulació dinàmica restringeix l’escalada per nidifica-
ció d’aus temporalment; els terminis de prohibició 
varien, ja que si el niu no està ocupat, es pot allibe-
rar la zona per a l’escalada abans que expiri. La tra-
mitació telemàtica facilita les autoritzacions per a 
barranquisme i escalada a través de la web de la 
Conselleria. 

D’altra banda, han millorat la senyalització a tot el 
paratge natural, per tal que els espais naturals pro-
tegits tinguin itineraris marcats, per sortir de les ru-
tes marcades i minimitzar l’impacte. Finalment, les 
curses de muntanya s’autoritzen d’acord amb una 
instrucció, preparada juntament amb les Federa-
cions d’Atletisme i de Muntanya.

posar cartells a les vies o informar seria molt inte-
ressant perquè la comunitat pogués ser més cons-
cient”, recalca March, qui afegeix que prohibint, 
sense una explicació, només s’aconsegueix tras-
lladar la saturació a altres zones, fins ara lliures. Fa-
nals també reclama als ajuntaments “la xarxa de ca-
mins públics, usurpada per les propietats privades”. 
Considera que augmentar la xarxa pública facilita-
ria que la gent es repartís i no es concentràs tothom 
als mateixos llocs. 

La Conselleria de Medi Ambient, davant l’aug-
ment de l’activitat al medi natural, ha impulsat ini-
ciatives per facilitar la compaginació de l’ús públic 
i la seva conservació, per generar un equilibri. La re-
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