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El 36è Festival BBVA de Cinema de Muntanya 
de Torelló arrenca amb la segona millor xifra 

de pel·lícules inscrites de la seva història  
 

Un total de 139 produccions cinematogràfiques d’arreu del món s’han presentat a 

l’edició d’enguany. D’aquestes, 46 optaran a endur-se la Flor de Neu d’Or 
· 

La secció competitiva reunirà les darreres novetats de grans referents com Xavier de la 

Rue, Adam Ondra, Tamara Lunger o els guanyadors del 2017, Anne i Erick Lapied 
· 

El festival vol potenciar la presència femenina dins la indústria del cinema de muntanya. 

Per primera vegada, 13 de les 46 pel·lícules estan dirigides o protagonitzades per dones   
· 

La Patagònia centrarà l’edició d’aquest any i serà el fil conductor de l’espectacle 

inaugural, de 2 de les 4 exposicions i de la nova línia gràfica del festival 

 
 

Comença el compte enrere cap a la 36a edició del Festival BBVA de Cinema de 

Muntanya. Torelló tornarà a ser l’epicentre del millor cinema de muntanya, aventura i 

etnografia del 16 al 25 de novembre de 2018. L’edició d’enguany arriba amb la segona 

millor xifra de pel·lícules inscrites de la història i amb l’objectiu de potenciar els grans 

referents femenins que estan guanyant protagonisme dins una indústria històricament 

masculina. Els realitzadors del sector amb més renom internacional han tornat a escollir 

Torelló com a escenari per presentar a Europa les seves darreres produccions. I tot plegat, 

amb la Patagònia com a eix vertebrador: l’essència d’aquest gran territori de l’Amèrica del 

Sud encetarà el certamen amb un espectacle inaugural inèdit i centrarà 2 de les 4 

exposicions produïdes per la fundació del festival.  

Tot això, amb l’objectiu de reforçar un model d’èxit internacional que avui situa el de Torelló 

entre els festivals de cinema de muntanya més importants del món. El certamen, 

coorganitzat per la Fundació Festival de Cinema de Muntanya, la Fundació Antigues 

Caixes Catalanes i BBVA CX, comptarà amb una programació de luxe a tots els nivells. 
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_SECCIÓ COMPETITIVA 

El 36è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló arrenca fent història. Un total de 

139 pel·lícules d’arreu del món es van presentar a l’edició d’aquest any. Es tracta de la 

segona xifra d’inscrits més elevada de la història del Festival, només superada pels 146 

que es van registrar el 2016, fa 2 anys. D’aquesta manera, es reforça una tendència pel que 

fa a l’increment de participació al certamen de films vinguts de tots els racons del planeta 

que decideixen fer de Torelló l’escenari per presentar les seves darreres novetats. Pel que fa 

a les nacionalitat, aquest any les produccions inscrites provenen de 24 països diferents, 

principalment França, Itàlia Alemanya o Àustria, però també Estats Units, Canadà, Austràlia, 

Rússia o Nova Zelanda. I per primera vegada, l’organització ha rebut una pel·lícula amb 

segell armeni.  

Dels 146 films presentats se n’han seleccionat 46 que formaran part de la secció 

competitiva, es projectaran a la gran pantalla del teatre Cirvianum durant els 10 dies de 

certamen i optaran a guanyar la Flor de Neu d’Or de la 36a edició. Les 46 pel·lícules 

seleccionades provenen de 16 països diferents; 9 d’elles de França, seguides d’Estats Units 

(6), Espanya (6) i Àustria (6), entre altres.  

Entre els protagonistes i directors que aquest any han presentat les seves darreres 

produccions al Festival de Torelló destaca el campió del món en snowboard Xavier de la 

Rue protagonitzant la seva darrera aventura al Mt. Cook (a Nova Zelanda), amb el títol The 

Sky Piercer i dirigida pel suís Jace Hancox. El realitzador txec Bernardo Giménez dirigeix el 

film Silence protagonitzat pel gran escalador Adam Ondra, que completa el primer 9C de la 

història. Per la seva banda, el premiat a França i candidat als Òscar el 2000 Eric Valli porta a 

Torelló la seva darrera producció, Népal, par delà les nuages, que narra com dos joves es 

recuperen després del terratrèmol que va sacsejar el país. L’escaladora i saltadora de BASE 

Steph Davis protagonitza el documental Choises, i els triomfadors absoluts de la darrera 

edició del certamen torellonenc, Anne i Eric Lapied, tornen un any després al certamen amb 

Les maîtres du ciel, un llargmetratge sobre la fauna salvatge dels Alps a través de l’àliga reial 

i el trencalòs.  
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_APOSTA PEL SEGELL FEMENÍ 

L’organització del Festival vol potenciar el segell femení del cinema de muntanya. En una 

indústria on històricament els homes han acaparat tots els rols, cada vegada són més les 

dones que signen grans produccions d’aquest gènere, i el festival de Torelló vol ser-hi per 

fer-les visibles. Per primera vegada, 4 de les pel·lícules que es projectaran estan dirigides i 

protagonitzades per dones, 4 més estan dirigides per dones i 5 més, protagonitzades per 

dones. Entre els noms destaquen Tamara Lunger, que protagonitza Tamara Luger-Facing 

de limits desafiant, precisament, els seus límits a l’Himàlaia. Nives Meroi, que juntament 

amb Romano Benet han escalat els 14 vuit mils sense oxigen ni portadors, protagonitza el 

muntatge 14+1, dirigit per la italiana Vida Valencic. I les esquiadores Anna i Natalie Segal 

busquen nous reptes en l’esquí alpí a Chamonix i Alaska a través del film Finding the line que 

signa l’australià Bjarne Salén.  

 

_CLÀUDIA GALÍCIA ESTRENA A CASA 

Qui estrenarà producció al Festival, tot i que fora de competició, és la torellonenca Clàudia 

Galícia, que s’ha fet un lloc en l’elit de l’esquí de muntanya i el ciclisme de muntanya. Galícia 

protagonitza el documental Esport Global Clàudia Galícia, dirigit per Oriol Sabata. Amb la 

presència de la seva protagonista, el reportatge de gairebé mitja hora que retrata la seva 

trajectòria es podrà veure per primera vegada en pantalla a Torelló.      

17.11.2018, a les 21.30 al teatre Cirvianum 
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_Sessió Natura i Muntanya 

La sessió que reuneix les produccions que posen el focus en la natura, l’etnografia i la 

cultura de muntanya arriba a la tercera edició amb un format més que consolidat i amb l’aval 

del públic. Després de l’èxit de les darreres edicions, aquest any es projectaran 12 pel·lícules 

especialitzades, dues més que el 2017.   

 

17.11.2018, a les 18.30 i a les 21.30 //  18.11.2018, a les 17.30 //  

23.11.2018, a les 21.00 // 24.11.2018, a les 16.00 

 

_Sessió Neu Extrem 
Els amants de la neu tornen a tenir cita obligatòria a una de les sessions amb més públic del 

Festival. S’hi podran veure films sobre esquí, snowboard o altres disciplines sobre blanc.  

 
17.11.2018, a les 18.00 al teatre Cirvianum 

 
_Sessió +Xtrem 

Les imatges més sorprenents des dels punts més vertiginosos tornaran a ser les 

protagonistes d’aquesta sessió, que reunirà set pel·lícules sobre escalada extrema, caiac o 

salt BASE. Per cinquè any consecutiu, el film guanyador s’escollirà per votació popular amb 

el suport de Cervesa del Montseny.   

 

18.11.2018, a les 17.00 al teatre Cirvianum 
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_JURAT 

Cinc grans especialistes amb una dilatada trajectòria en el món del cinema i el reporterisme 

audiovisual seran els encarregats de decidir qui s’endú els guardons de la 36a edició.  
 

MONTSERRAT ARMENGOU 

Periodista i directora de documentals. Treballa des de 1985 a Televisió de Catalunya, on ha estat 

membre dels equips d’Actual, 30 minuts o bé Sense Ficció, que actualment dirigeix. Documentals 

com Els internats de la por han estat premiats internacionalment.  

 

RICARD BELIS 

Realitzador del programa 30 minuts de 1990 a 2008 i director de documentals al Sense ficció de 

Televisió de Catalunya. Entre les seves obres més reconegudes destaquen Operació Nikolai (1992), 

Tortura, més enllà del dolor (1998) premiada al Festival de Montecarlo, "Els nens perduts del 

franquisme" (2002) i Premi Nacional de Periodisme, Ramon Perera, l'home que va salvar Barcelona 

(2006) i premiat al New York Festival. 

 

SERGI LARA 

Director de cinema, sèries de televisió i realitzador a Televisió de Catalunya. En cinema ha codirigit el 

film Fènix 1123 amb Joel Joan. En el món de les sèries ha dirigit La Sagrada família, Porca misèria, El 

Cor de la ciutat o La Riera. Entre els documentals que ha realitzat destaquen Forenses o Voluntaris. 

 

PAU ORTÍZ 

Codirector del curt Trobar-te. Actualment compagina l'escriptura i la crítica cinematogràfica en mitjans 

culturals com Núvol o bé Binaural amb la producció televisiva i d'esdeveniments com el festival 

Serializados Fest. 

 

FRANCESC VILALLONGA 

Doctor en Comunicació i professor de la Universitat Ramon Llull, on imparteix l'assignatura "Crítica de 

Cinema". A més és gestor del cinema Truffaut de Girona i membre de l'Associació de Crítics i 

Escriptors Cinematogràfics de Catalunya i del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona. 
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_SESSIÓ DE CLAUSURA 

El lliurament de premis de la 36a edició del Festival manté el format habitual dels darrers 

anys. La clausura tindrà lloc el dissabte 24 de novembre a les 7 de la tarda i de nou estarà 

conduït per la periodista Txe Arana. L’acte servirà per fer entrega de les Flors de Neu de 

Plata i la Flor de Neu d’Or, en vuit categories diferents.  

 

PREMI CERVESA DEL MONTSENY al film de la sessió +Xtrem per votació popular ! 

PREMI MOUNTAIN WILDERNESS al film que millor ressalti la defensa dels espais naturals  

PREMI F.E.E.C. i Flor de Neu de Plata a la millor fotografia ! 

PREMI BOREAL i Flor de Neu de Plata al millor guió ! 

PREMI F.E.D.M.E. especial del JURAT i Flor de Neu de Plata ! 

PREMI al millor film de Natura i Muntanya i Flor de Neu de Plata ! 

PREMI GRANDVALIRA i Flor de Neu de Plata al millor film d’Esports de Muntanya ! 

PREMI BBVA i Flor de Neu de Plata al millor film de Muntanya ! 

GRAN PREMI ‘VILA DE TORELLÓ’ i Flor de Neu d’Or  

 

La Flor de Neu d’Or està dotada en 3.000 euros; i els quatre següents, en 1.200 euros. A 

l’acte de clausura també es farà entrega dels premis al millor treball en periodisme escrit i a 

la millor proposta d’Internet sobre temàtica de muntanya.  

24.11.2018, a les 19.00 al teatre Cirvianum  
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_SESSIONS NON-STOP 

Després de la sessió de clausura es farà la primera projecció non-stop de les pel·lícules 

premiades a la 36a edició i que continuaran al llarg de diumenge –l’últim dia del Festival– 

amb dues sessions més. 

 

24.11.2018, a les 22.00 al teatre Cirvianum 

25.11.2018, a les 11.00 i a les 17.00 al teatre Cirvianum 
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_ALDO AUDISIO, FLOR DE NEU D’HONOR 

Enguany, el Festival retrà homenatge a la figura d’Aldo Audisio, que durant quatre dècades 

ha estat al capdavant del Museu Nacional de Muntanya de Torí. Audisio serà a Torelló per 

rebre la Flor de Neu d’Honor en mans del director Joan Salarich en l’acte de clausura, el 24 

de novembre. El seu nom també forma part del passat i el present de la IAMF, la 

International Alliance for Mountain Film. Aquesta associació, de la qual ell n’ha estat 

coordinador, agrupa 24 festivals i entitats de tot el món dedicades a la conservació i la 

divulgació del cinema de muntanya.  
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_’PATAGONIA DREAMING’ ENCETARÀ EL 36è FESTIVAL  

Després de renovar l’acte inaugural ara fa quatre anys, el Festival tanca una etapa que li ha 

permès homenatjar tal com es mereixen els referents de l’alpinisme i l’escalada de casa 

nostra. I ho ha fet al llarg de tres edicions amb espectacles que han comptat amb la 

presència de desenes de testimonis i, alhora, amb la projecció d’imatges inèdites. Sense 

abandonar un model d’èxit, aquest 2018 la inauguració obre una nova etapa amb la 

Patagònia com a primera destinació.  

És per això que l’espectacle d’enguany –Patagonia Dreaming– comptarà amb la veu dels 

personatges que més coneixen aquest territori. Seran a l’escenari del teatre Cirvianum el 

viatger i escriptor Enric Soler Raspall, el realitzador de cinema Fulvio Mariani, el guia de 

muntanya i escalador Elio Orlandi, i els escaladors catalans Oriol Baró i Sílvia Vidal. Tots 

ells, i acompanyats de projeccions, hi seran per explicar l’essència d’aquesta regió 

inexplorada, dura, exòtica, remota i màgica.  

Una vegada més, l’acte estarà presentat per l’alpinista osonenc Ferran Latorre i la periodista 

de Televisió de Catalunya, Marta Bosch.   

 

16.11.2018, a les 21.00 al teatre Cirvianum 
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_EXPOSICIONS 

La Patagònia a ulls de De Agostini  

L’exposició central del 36è Festival BBVA de Cinema de Muntanya també posarà la mirada a 

aquest paradís de l’Amèrica del Sud. A.M. De Agostini. Explorant Patagònia és el títol de la 

mostra que acollirà el foyer del teatre Cirvianum. Es tracta d’un recull de fotografies de 

pel·lícules i fotografies de l’arxiu del Museu Nacional de la Muntanya de Torí que a principis 

de segle el pare salesià Alberto Maria De Agostini va capturar durant la seva exploració en 

una part molt extensa d’aquest territori.  

Del 16.11.2018 al 25.11.2018, al foyer del teatre Cirvianum 

 

La Patagònia en tres dimensions 

La segona de les mostres, Patagònia, a la sala d’exposicions d’El Casal, també descobrirà 

aquest territori inexplorat. Ho farà, però, en tres dimensions. S’hi podran veure les imatges 

captades pel fotògraf Joan Díez que durant el seu viatge a l’Amèrica del Sud va 

immortalitzar els millors paisatges a través d’una càmera estereoscòpica (3D). Díez té una 

llarga trajectòria com a fotògraf.  

Del 16.11.2018 al 25.11.2018, a la sala d’exposicions d’El Casal 

 

23è Espai Editorial 

Aquest espai manté l’aposta de divulgar les publicacions escrites de muntanya i presentar 

les últimes novetats. Durant els dies del certamen, s’exposaran prop de 200 títols d’aquest 

gènere amb editorials de la talla d’Alpina, Desnivel o Piolet.  

Del 16.11.2018 al 25.11.2018, al foyer del teatre Cirvianum 
 

Muntanyes de publicitat, a Montesquiu 

La mostra central de la darrera edició, Muntanyes de publicitat, s’exposarà al llarg d’aquest 

festival al Castell de Montesquiu durant tot el mes de novembre després que durant l’estiu 

hagi fet parada a Setcases. 
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_LA BIBLIOTECA DOS RIUS, EPICENTRE DE LA CULTURA DE MUNTANYA 

Per tercer any consecutiu, el Festival reforça el lligam amb la biblioteca Dos Rius de Torelló i 

amplia el programa d’activitats paral·leles durant els dies del certamen. Aquest equipament 

comptarà amb propostes diàries amb l’objectiu de fer de la Dos Rius un punt de trobada de 

la cultura de muntanya.  

Entre les activitats, destaquen la conferència Patagònia, per la ruta 40 a càrrec de l’escriptor 

i viatger Enric Soler Raspall. Aquest terrassenc narrarà la seva experiència de com era la 

Patagònia de Bruce Chatwin, un gran referent de la literatura de viatges. Els més petits 

també podran conèixer aquest territori i descobrir les seves tradicions a través del gegant 

Patagó, a l’Hora del Conte, a càrrec de Carles Alcoy I el doctor en geologia i escriptor David 

Rabadà dirigirà un taller d’escriptura. 

D’altra banda, el glaciòleg Jordi Camins torna un any més al Festival per exposar, aquesta 

vegada, les glaceres dels Pirineus. Pirineus. Glaceres des de l’aire és el títol de la mostra 

que recull les instantànies captades just abans de les primeres nevades de la tardor, quan el 

gel que s’hi veu és tot el que queda a la serralada. L’exposició que es podrà visitar del 10 al 

30 de novembre a la biblioteca Dos Rius. El mateix Camins, també oferirà la conferència 

Gel, glaç, gel. Obres d’art de la natura sobre les grans plaques titulada.  

Per últim, la setmana a la biblioteca Dos Rius tancarà amb el ja consolidat planetari 

Explorant més enllà dels límits, que després de l’èxit de les darreres edicions s’amplia a 

dues jornades. El dimecres 21 i el divendres 23 de novembre estarà instal·lat al pati de 

l’equipament perquè petits i grans puguin fer un viatge virtual i observar, des de la lluna, el 

planeta Terra. Un any més, la proposta de Polaris Lleure estarà oberta a les escoles durant 

el matí. A la tarda, l’entrada és oberta a tothom.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
  
 

torellomountainfilm.cat      @torellomountainfilm

_EL FESTIVAL PELS MÉS PETITS 

El planetari que s’instal·larà durant dos dies al pati de la biblioteca Dos Rius de Torelló se 

suma a la programació del Festival pensada pels més joves de la casa.  

 

Puck Caravana 

Aquest any, la programació familiar es reforça amb una nova activitat, Puck Caravana. Una 

caravana s’instal·larà el primer diumenge del certamen a la plaça Nova de Torelló i, a dins, el 

cinema més petit del món. Deu persones tindran l’oportunitat d’entrar-hi i veure-hi 

projeccions de 10 minuts que els menuts hauran pogut escollir prèviament.  

18.11.2018, de 10.30 a 13.30 i de 16.00 a 19.00, a la plaça Nova 

 

Cinema familiar 

El mateix dia es manté la tradicional projecció per a tots els públics. Benjamin Renner i 

Patrick Imbert dirigeixen La malvada guineu ferotge, un muntatge de dibuixos animats que 

a través de la comèdia més hilarant ensenya com alguns animals no s’acaben de comportar 

com correspondria, segons la seva fama.  

18.11.2018 a les 11.30, al cinema El Casal 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
  
 

torellomountainfilm.cat      @torellomountainfilm

_PREMI PERIODISME 

El Premi Periodisme s’adapta als nous canvis i, per primera vegada, aglutina totes les 

propostes en una sola convocatòria sense perdre l’objectiu de reconèixer els millors treballs 

que potencien els continguts de muntanya. 

És per això que en aquesta edició s’atorgarà un sol reconeixement al millor treball publicat 

en premsa escrita, digital, o emès a través de la ràdio o de la televisió. Pel que fa al nombre 

de propostes que opten a guanyar el Premi Periodisme, enguany la xifra d’inscrits es manté 

respecte les darreres edicions, amb un total de 12 treballs. Entre altres, hi ha articles 

publicats en premsa escrita, en revistes especialitzades, en portals digitals sobre muntanya 

o reportatges emesos en televisió.   

El període per presentar els projectes que opten a endur-se la Flor de Neu de Plata del 

Premi Periodisme es va tancar el 20 de setembre.  
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_UNA NOVA ETAPA, TAMBÉ EN LA IMATGE GRÀFICA 

El Festival enceta una nova etapa en la seva imatge gràfica després que el torellonenc Josep 

Jaumira es fes càrrec de la imatge del certamen durant els últims 11 anys. Amb la mateixa 

intenció de seguir innovant, la també dissenyadora de Torelló Íngrid Picanyol agafa el seu 

testimoni dissenyant la imatge gràfica de la 36a edició. En el cartell d’aquest any –format per 

8 mostres en total– Picanyol també s’ha fixat en la Patagònia però amb la voluntat de donar-

li una nova mirada més enllà del cinema i de la muntanya. És per això que per a la creació 

de l’univers gràfic del Festival, la dissenyadora ha recorregut als dibuixos codificats amb els 

quals es pintaven els cossos els membres adults de la tribu dels Selk’nam –els indígenes 

que vivien a la Patagònia– durant els rituals de Hain.  

La nova imatge gràfica ve acompanyada, també, d’un nou plantejament pel que fa als 

díptics informatius del Festival, així com de la campanya de promoció i divulgació del 

certamen. A banda, i de manera inèdita en els 35 anys d’història, la façana del teatre 

Cirvianum serà més partícep que mai del Festival amb un projecte a gran escala: pintar-la 

amb els mateixos codis que ho feien els adults de la tribu dels Selk’nam.  
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_ALTRES DADES 

 

Nom del certamen  Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló 
 

Coorganització Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, Fundació 
Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX 

 

Direcció    Joan Salarich 
 

Sales de projecció  Teatre Cirvianum i cinema El Casal 
 

Exposicions   Foyer del teatre Cirvianum, El Casal i biblioteca Dos Rius 
 

Activitats paral·leles  Cinema El Casal i biblioteca Dos Rius 
 

Públic edició 2017  6.400 persones 
 

Pressupost edició 2018  153.000 euros  
 

Fundació Festival Ajuntament de Torelló i membres de l’Associació Cultural que 
organitzava el certamen abans de la creació de la Fundació 

 

Col·laboradors Ajuntament de Torelló, Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) i Diputació de Barcelona 

 

Mecenatge   Axilone Metal, Tesem i Covit S.L. 
 

Més informació   93 850 43 21 / 689 236 779 (premsa) 

    www.torellomountainfilm.cat  

    presstorellomountainfilm@gmail.com  

    Facebook / Twitter / Instagram (@torellomountainfilm)   

 


