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El Festival BBVA de Cinema de Muntanya 
de Torelló bat el rècord històric de films 

inscrits en les 37 edicions 
 

 

L’organització del certamen rep 170 pel·lícules de 28 països diferents; una xifra que 

supera amb escreix la participació més alta registrada fins ara, el 2016, amb 146 films 
· 

Les 49 millors produccions inscrites es projectaran del 15 al 24 de novembre a Torelló     

i competiran per endur-se la Flor de Neu d’Or de la 37a edició del Festival 
· 

La secció d’etnografia de muntanya també bat rècord: 15 pel·lícules d’aquest gènere es 

veuran al cinema El Casal i optaran per primer cop al Premi Quackpack Foundation 
 

	

El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló fa el cim més alt de la seva història. 

La 37a edició arriba amb un rècord de pel·lícules inscrites: el certamen ha rebut 170 

produccions de 28 països diferents, una xifra inèdita de participació que deixa enrere el 

registre d’inscripcions de fa tres anys, el més elevat fins ara. Els millors films es podran veure 

del 15 al 24 de novembre a Torelló. 

Amb aquest punt de partida, l’organització ho té tot a punt per donar el tret de sortida al 

Festival. L’edició d’enguany posarà el focus en els territoris d’Alaska i el Yukon per explicar 

com, més enllà del vessant alpinístic, aquestes zones de l’extrem nord-oest d’Amèrica han 

estat greument castigades per la mà de l’home. Per això, l’espectacle inaugural, l’exposició 

central i un ampli ventall d’activitats estaran centrades en aquest punt del planeta per 

explicar una problemàtica sovint amagada rere les gestes alpinístiques. 

Amb el compromís d’obrir el focus més enllà de l’esport i l’aventura, el Festival treballa per 

reforçar un model d’èxit que situa el de Torelló entre els certàmens de cinema de muntanya 

més importants del món. I ho fa, un any més, amb la coorganització de la Fundació 

Festival de Cinema de Muntanya, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA. 
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_SECCIÓ COMPETITIVA DE RÈCORD 

Un total de 170 pel·lícules d’arreu del món s’han presentat a l’edició d’aquest any. És la 

xifra més elevada registrada mai fins ara pel Festival, després de 36 edicions a l’esquena. 

Això significa un increment del 16% de la participació respecte al 2016, l’any que es va 

assolir el nombre més elevat d’inscrits, amb 146 films. Aquestes dades certifiquen una 

tendència creixent en els últims anys després que en l’edició del 2018 es registrés també 

una de les xifres de participació més destacades al llarg de la història. 

Pel que fa a les nacionalitats, aquest any les 170 pel·lícules presentades provenen de 28 

països diferents. La majoria són europees: principalment de França, Espanya, Àustria o 

Alemanya. Però també dels Estats Units, Canadà o Austràlia. I fins i tot de països tan poc 

habituals com Iran, Macedònia, Kirguizistan o Mèxic.  

Del total d’inscrits, l’organització del Festival ha seleccionat els millors 49 films per formar 

part de la secció competitiva de la 37a edició del certamen. Es projectaran durant deu dies a 

Torelló i optaran a endur-se la Flor de Neu d’Or d’aquesta edició.  

D’altra banda, el programa també inclou dues pel·lícules fora de competició: la de la sessió 

Cinema Cirvianum, per al públic familiar, i la que es projectarà en el marc de l’homenatge a 

l’alpinista Òscar Cadiach.  

 

_APOSTA PEL SEGELL FEMENÍ 

El Festival manté el compromís per fer visible el segell femení i perquè es consolidi cada 

cop més en una indústria –la del cinema de muntanya– històricament masculina. En aquesta 

edició, dels 49 films que es projectaran en competició, 9 estan dirigits per dones i 4 més 

estan protagonitzats per dones. Aquestes dades milloren any a any després que en la 

darrera edició, 4 films fossin dirigits per dones i 5 fossin protagonitzats per elles.   
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_ELS REFERENTS TORNEN AL FESTIVAL 

Entre els protagonistes i directors que aquest any han tornat a fer-se un lloc dins la secció 

competitiva del Festival hi destaquen els triomfadors absoluts de l’edició del 2017, Anne i 

Eric Lapied. Aquesta vegada, el matrimoni francès torna a Torelló amb La fabuleuse histoire 

du gypaète, una producció que té el trencalòs com a principal protagonista. El guanyador 

del Premi Grandvalira a millor film d’Esports de Muntanya de l’any passat, l’austríac 

Matthias Mayr, aquest any presenta 83º Ski the north, un llargmetratge que recorre amb 

esquís la Serralada Àrtica. O el britànic Alastair Lee, que després d’endur-se el Premi 

Grandvalira el 2017, enguany aposta per narrar la història d’un escalador amb una malaltia 

degenerativa a la visió: Climbing blind. I la realitzadora americana Chase Ogden, doblement 

premiada al festival torellonenc, signa la pel·lícula Super Frenchie, que repassa la vida de 

l’esquiador i saltador de BASE Matthias Giraud. I el guanyador de la Flor de Neu d’Or de fa 

exactament una dècada, l’eslovac Pavol Barabas, presenta Spirit of jaguar, en la qual un 

grup d’amics viatgen amb canoes per la jungla amazònica, amb l’objectiu d’assolir la Sierra 

Maigualida, una zona mai abans visitada per europeus. 

 

_EN CLAU CATALANA 

Fins a quatre produccions amb ADN català formaran part de la programació oficial del 

certamen. Iñigo Jiménez és el director de Thar-ua, una paraula tibetana que defineix 

superació. Els muntanyencs Ferran Latorre, Núria Picas, Àlex Txikon i Joao Garcia 

reflexionen sobre la superació en aquest curtmetratge. Amb Shiro, Miquel Soler signa un 

curtmetratge sobre l’illa de Hokkaido, al Japó, un terreny de joc ideal pels snowboarders. El 

realitzador Miquel Pérez recorda, a través de Repte en el Saraghrar, com durant els anys 

setanta, escaladors catalans van intentar obrir una via en aquest cim de més de set mil 

metres entre l’Afganistan i el Pakistan. Per últim, el curtmetratge South Lines mostra els 

espectaculars descensos d’Aymar Navarro, Adrià Millan i Txema Trull, que protagonitzen 

i dirigeixen el film al mateix temps.  
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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 15 

pel·lícules especialitzades, tres més que el 2018. A més, per primera vegada, aquesta 

categoria comptarà amb el patrocini de Quackpack Foundation.   

	

16.11.2018, a les 18.00 i a les 21.30 //  17.11.2018, a les 17.30 //  

22.11.2018, a les 21.00 // 23.11.2018, 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.  

 
16.11.2018, a les 18.30 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. El film guanyador s’escollirà per votació popular amb el suport de Cervesa del 

Montseny.   
	

17.11.2018, a les 17.00 al teatre Cirvianum 

 

_Sessió Cinema Cirvianum	

La pel·lícula d’animació que es projectarà en la sessió familiar és Croc Blanc (Ullal Blanc), un 

llargmetratge produït pel francès Alexandre Espigares basat en la novel·la de Jack London i 

en la qual un gos llop que creix al territori del Yukon n’és el protagonista. Entrada gratuïta i 

fora de competició. 

 

17.11.2018, a les 11.30 al cinema El Casal 
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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 37a 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. 

 

DAVID BURILLO 

Treballa a TV3 des de 1998. Ha participat en documentals de caràcter històric. A principis 

de 2015 s’incorpora com a director de la sèrie Viure als Pirineus. Aquest any, junt amb 

l’equip d’internacional, ha realitzat el documental Europeus, retrats d’un desconcert.  

 

XAVIER CASILLANIS 

Especialista en producció i realització de vídeo, treballa al departament de realització 

d’esports de Televisió de Catalunya. Aquest any ha realitzat per primera vegada a la història 

de TV3 les dues primeres curses de muntanya, l’Olla de Núria i la Sky Pirineu (Ultra Pirineu). 

Va ser premiat al Festival de Torelló el 2005 amb la pel·lícula L’altra cara del K2.  

 

GERARD E. MUR 

Redactor de la revista cultural Núvol, està especialitzat en política nacional i internacional. És 

també cap de la secció Calàndria, que s’ocupa de poesia i música. Aficionat d’altres 

disciplines, especialment tot el que té a veure amb la fotografia i el cinema.  

 

ESTEVA PLANTADA 

Poeta, periodista cultural, crític de cinema, professor i col·laborador als mitjans de 

comunicació. Ha estat coordinador d’El temps de les Arts, el portal web especialitzat en 

cultura del setmanari El Temps.   
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_SESSIÓ DE CLAUSURA 

El lliurament de premis de la 37a edició del Festival manté el format habitual dels darrers 

anys. La clausura tindrà lloc el dissabte 23 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	QUADPACK FOUNDATION	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.  

23.11.2019, 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 37a edició i que continuaran al llarg de diumenge –l’últim dia del Festival– 

amb dues sessions més. 

	
23.11.2019, a les 22.00 al teatre Cirvianum 

24.11.2019, a les 11.00 i a les 17.00 al teatre Cirvianum 
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_’ALASKA I EL YUKON. L’ÚLTIMA FRONTERA’ INAUGURA EL FESTIVAL 

Després d’obrir una nova etapa l’any passat amb la mirada posada a la Patagònia, aquesta 

vegada el Festival es fixa amb l’extrem nord-oest d’Amèrica. Amb el títol Alaska i el Yukon. 

L’última frontera, l’acte d’obertura se centrarà en el territori, l’exploració, la història i la 

cultura d’aquesta regió del planeta. No deixarà de banda la part esportiva, però anirà més 

enllà de l’alpinisme: ho farà amb les històriques curses de trineus.  

Serà un viatge que combinarà fragments cinematogràfics amb el testimoni, entre altres, del 

viatger i escriptor Jordi Canal-Soler, el fotògraf Oriol Alamany, l’actor i creador de la cursa 

de trineus Pirena, Pep Parés i el guia de muntanya i alpinista, Carles Gel.  

Enguany l’espectacle inaugural estarà conduït per la periodista de TV3 Lorena García. 

15.11.2019, a les 21.00 al teatre Cirvianum 

 

_ÒSCAR CADIACH, FLOR DE NEU D’HONOR 

L’alpinista català Òscar Cadiach serà guardonat amb la Flor de Neu d’Honor d’enguany com 

a reconeixement a la seva carrera alpinística, però també pel seu vessant com a realitzador 

de diversos documentals. 

Més enllà de l’ascensió dels 14 vuit mils sense oxigen, la trajectòria de Cadiach (Barcelona, 

1952) ve marcada per la qualitat de les ascensions fetes a l’Himàlaia i al Karakorum. Entre 

les més destacades hi figuren el Nanga Parbat el 1984, l’obertura d’una via al Broad Peak 

Nord al cap de sis anys, o l’obertura de la via britànica al Shisha Pangma, en només 12 dies. 

Algunes ascensions no han assolit l’èxit, però han estat característiques per la seva dificultat, 

com l’intent a la Magic Line del K2. 

21.11.2019, a les 21.00 al teatre Cirvianum 
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_’L’OR DEL KLONDIKE’, A L’EXPOSICIÓ DEL TEATRE CIRVIANUM 

L’exposició central del 37è Festival BBVA de Cinema de Muntanya posarà la mirada a una 

de les grans problemàtiques que han castigat la regió d’Alaska i el Yukon. El 1896 es va 

descobrir que al fons del riu Klondike –un afluent del Yukon– s’hi amagava or. Milers de 

persones van deixar-ho tot i de manera desfermada van anar a la recerca d’aquest metall 

amb unes condicions molt dures.  

De tota aquella gent, només molt pocs van fer-se rics, però la Febre de l’Or va generar tot 

un imaginari que va involucrar el cinema, els còmics o la publicitat. L’exposició L’Or del 

Klondike, produïda per la Fundació del Festival i ubicada al foyer del teatre Cirivanum, 

recopilarà fotogrames i fragments d’aquest material iconogràfic, però també fotografies 

històriques d’aquell viatge.  

Del 15.11.2019 al 24.11.2019, al foyer del teatre Cirvianum (entrada lliure) 

 

_’ALS LÍMITS DEL NORD, RECORREGUT VISUAL PER ALASKA I EL YUKON’, 

A LA BIBLIOTECA DOS RIUS 

El fotògraf Oriol Alamany ha elaborat un recull inèdit de les millors imatges que va capturar 

durant la seva expedició durant dos mesos a Alaska i el Yukon. Les instantànies il·lustren els 

paisatges d’aquestes terres nòrdiques i els animals salvatges que hi habiten.  

Del 9.11.2019 al 29.11.2019, a la biblioteca Dos Rius (entrada lliure condicionada 

a l’horari d’obertura de l’equipament) 

 

_24è ESPAI EDITORIAL 

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

per mostrar les últimes novetats. Durant els dies del certamen s’exposaran prop de 200 

títols d’aquest gènere amb editorials tan destacades com Alpina, Desnivel o Cossetània.  

Del 15.11.2019 al 24.11.2019, al foyer del teatre Cirvianum (entrada lliure) 
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_EL FESTIVAL A LA BIBLIOTECA DOS RIUS 

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

manté el programa d’activitats paral·leles durant els dies del certamen. 

 

PARAULES D’ALÇADA 

Conferència a càrrec de l’escriptor i alpinista Eduard Sallent sobre la seva trajectòria 

literària. Farà un repàs als últims llibres que ha signat, i els quals recullen els sentiments més 

autèntics, colpidors i intensos en les situacions més extremes que ha viscut.   

18.11.2019, a les 18.00h, a la biblioteca Dos Rius (entrada lliure) 

 

I ELS VEÏNS VAN TROBAR LA LLUM: HISTÒRIES DE FRED SOTA EL NORD 

Especial L’Hora del Conte a càrrec del filòleg Carles Alcoy dedicat a la terra llunyana 

d’Alaska, on els homes han de lluitar amb els esperits del gel amb la lluita dels animals. Un 

territori on la gent hi va a descobrir quant de lluny són les muntanyes. 

19.11.2019, a les 18.00h, a la biblioteca Dos Rius (entrada lliure) 

 

ALASKA I EL YUKON, TERRES DEL NORD 

Xerrada a càrrec de l’escriptor i viatger Jordi Canal-Soler que farà un recorregut per l’estat 

d’Alaska i el Yukon i explicarà les seves principals regions per centrar la història i la diversitat 

ètnica i biològica d’aquesta terra.  

19.11.2019, a les 19.00h, a la biblioteca Dos Rius (entrada lliure) 

	

ALASKA I YUKON: THE LAST GREAT ROAD TRIP 

Conferència a càrrec del fotògraf Oriol Alamany que explicarà la seva expedició durant dos 

mesos al territori d’Alaska i el Yukon. Juntament amb Eulàlia Vicens, va recórrer les 

carreteres d’aquestes dues grans regions per fotografiar-ne els paisatges i els animals. 

20.11.2019, a les 19.00h, a la biblioteca Dos Rius (entrada lliure) 
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ELS CONTES DEL FRED 

Especial L’Hora del Conte. La viatgera Eugènia González La Rosa narrarà llegendes de 

pobles que viuen enmig del gel i on hi habiten óssos polars. La proposta familiar està 

adreçada a infants d’entre 3 i 5 anys. 

21.11.2019, a les 18.00h, a la biblioteca Dos Rius (entrada lliure)	

	

PLANETARI: ELS NOSTRES CELS 

Una de les propostes de més èxit entre el públic jove dels últims anys es torna a instal·lar al 

pati de la biblioteca Dos Rius. Aquesta vegada, el planetari traslladarà els assistents fins al 

Pol Nord per veure les principals constel·lacions, l’estrella polar a dalt de tot i les aurores que 

il·luminen el cel. A càrrec de l’empresa Celobert, amb una durada de màxim 30 minuts. 

22.11.2019, matí: especial per a escoles // 15.00 – 18.30: entrada lliure	
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_FEST OFF 

 

TORELLÓ MOUNTAIN WINES 

És la gran novetat del programa Fest Off de la 37a edició. El Festival posa en marxa una 

mostra de vins amb l’objectiu de donar a conèixer cellers que tenen en comú una 

particularitat: el cultiu de varietats de raïm amb una viticultura gairebé heroica 

condicionada pel terreny, ja sigui per l’alçada, com pels costers o per la impossibilitat que el 

procés sigui mecanitzat. 	

16.11.2019, de les 12.00 a les 19.00, a la plaça Nova de Torelló (entrada lliure).	

 

MIRADES D’OCELL 

La Sala Art 32 acull un recull fotogràfic d’ocells habituals en les zones humides que es 

poden trobar a Catalunya. Les instantànies del fotògraf manlleuenc Gaspar Prat estan 

captades amb una visió artística i en situacions quotidianes de dia a dia d’aquestes aus.   

Del 9.11.2019 al 30.11.2019, a la Sala Art 32, al carrer del Pont, 4 de Torelló.  

Entrada lliure condicionada a l’horari d’obertura de l’establiment: de dilluns a 

dissabte de 9.30 a 13.00 i de 17.00 s 20.00.	
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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 

 

Direcció    Joan Salarich 
 

Sales de projecció  Teatre Cirvianum i cinema El Casal 
 

Exposicions   Foyer del teatre Cirvianum i biblioteca Dos Rius 
 

Activitats paral·leles	  Biblioteca Dos Rius 
 

Públic edició 2018  7.200 persones 
	

Pressupost edició 2019  155.000 euros (lleugerament superior al de 2018) 
	

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)  

 

 


