ELS FILMS

PROGRAMACIÓ

My Rigth Foot (El meu bon peu)

Dijous 22 de novembre. 21.00 h
Conferència i audiovisual: IKER i ENEKO POU.
Entrada gratuïta.

Títol Original: My Rigth Foot.
Producció: Gran Bretanya. GINGER TV-BBC WALLES.
2004. (39 minuts)
Actor: Leo Houlding
Direcció: Ed Stobert
Al 2002, Leo Houlding té 22 anys i és l’escalador de moda a la Gran Bretanya quan
en un accident d’escalada al Cerro Torre es fereix greument el peu dret.
El film “My rigth Foot” és un documental filmat per a la sèrie de la BBC “Extremes
lives” que segueix dia a dia la llarga i difícil recuperació d’en Leo, un home jove i
molt actiu. Les imatges ens mostren els estats d’ànim del protagonista i les diferents
escalades cada vegada més complicades que ell
endega per recuperar la
confiança en sí mateix.
La visualització d’aquest film mostra l’excel·lent factura de les produccions britàniques
destinades a la televisió. L’equip encarregat de la filmació a les grans parets de
Yosemite i Mèxic efectua una magnífica tasca amb un interessant i brillant resultat.

Divendres 23 de novembre. 21.00 h
Projecció: MY RIGHT FOOT (EL MEU BON PEU)
Conferència i audiovisual: LEO HOULDING
Dissabte 24 de novembre. 18.30 h
Projecció: SCREAM OF STONE (CRIT DE PEDRA).
Entrada gratuïta.
Dissabte 24 de novembre. 21.30 h
Conferència i audiovisual: STEFAN GLOWACZ
Lloc: Teatre Jardí de Figueres
Més informació: www.cexcursionistaempordanes.org
Venda d’entrades: Teatre Jardí
(1 hora abans de cada sessió)

Scream of Stone (Crit de Pedra)

En el campionat mundial d’escalada lliure l’organitzador Ivan Rodanovic (D. Sutherland)
convida l’alpinista Roccia Innerkofler (V. Mezzogiorno). El guanyador resulta ser Martin
Seldmeier (S. Glowacz). Roccia expressa l’opinió que es tracta de simple acrobàcia.
Martin decideix desafiar a Roccia en l’ascensió que aquest projecta al Cerro Torre.
Els acompanyaran Ivan, Katharina (M. May) i l’alpinista Hans Adler (H. Kammerlander).
Mentre estan instal·lats al camp base apareix un escalador embogit que afirma haver
escalat el cim. Martin convenç Hans per intentar l’ascensió, però en aquest intent
Hans perd la vida. Martin afirma haver aconseguit el cim però els àmbits alpinístics
qüestionen l’afirmació. Això indueix Martin a organitzar una nova expedició amb Ivan,
Katharina i amb un productor cinematogràfic i el seu equip de filmació.
Roccia ha decidit viure retirat en una petita casa a la Pampa patagònica amb el
veïnatge d’una inquietant indígena.
Martin inicia l’ascensió al Cerro Torre mentre es desferma una gran tempesta. Motivat
per la iniciativa de Martin, Roccia intenta l’altre vessant de la muntanya. La seva
aventura finalitzarà amb un inesperat desenllaç.
“Schrei aus Stein” va ser filmat quasi íntegrament als peus del Cerro Torre. És un film que
emociona per les seves imatges i en el que Herzog tracta amb gran respecte les diferents
filosofies que sempre s’han oposat en el món del muntanyisme. El director alemany mostra,
amb l’eloqüent final, la preeminència de la natura enfront de l’ambició humana.

Patrocina:
www.sidpublicitat.com

Títol Original: “Schrei Aus Stein”
Producció: Alemanya, Canadà, França. 1991 (106 minuts)
Actors: Stefan Glowacz, Vittorio Mezzogiorno, Mathilda May,
Donald Sutherland, Brad Dourif, Hans Kammerlander,
Lautaro Murúa, Werner Herzog.
Direcció: Werner Herzog. Idea Original: Reinhold Messner

Col·laboren:

JOIERIA AMIEL’S | ARQDOM | MARGALL I CAIXÀS | CAÑET S.A.
CARRERAS FOTOVIDEO | FONTFREDA PINTURES | GRUP CAMÓS
HOTEL EMPORDÀ | MELI FOTOGRAFIA | CALÇATS FALGARONA
SETMANARI EMPORDÀ | CASINO MENESTRAL FIGUERENC

ELS PROTAGONISTES
Iker i Eneko Pou. (Pou Anaiak)

La Mostra de Cinema de Muntanya i Aventura de Figueres presenta
una nova edició dedicada a la regió de la PATAGÒNIA. Situada a l’extrem
sud del continent sud-americà i amb un clima influenciat pels forts
vents antàrtics i les borrasques de l’Oceà Pacífic, és un dels paradisos
naturals del nostre planeta amb un hàbitat natural que es manifesta
en tot el seu esplendor.
Per als escaladors PATAGÒNIA és un lloc mític situat a la fi del món,
on cada ascensió a les seves muntanyes suposa una aventura, d’aquí
que els homes i dones que han fet d’aquell paisatge el seu entorn per
a l’escalada siguin unes persones marcades per una gran capacitat
de decisió, per una rellevant confiança en ells mateixos i per ésser
posseïdors d’unes possibilitats físiques i tècniques d’elevat nivell.
Els protagonistes de la 6a edició de la Mostra són: IKER i ENEKO POU,
LEO HOULDING i STEFAN GLOWACZ, tots ells capdavanters en l’activitat
de l’aventura i l’escalada a les terres patagòniques, homes que han
fet de la seva vida un compromís apassionat amb les muntanyes.
Els films que la MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA I AVENTURA de
Figueres ofereix són: SCREAM OF STONE (CRIT DE PEDRA) i MY RIGHT
FOOT (EL MEU BON PEU). Ambdues destacades produccions marquen
diferents èpoques i formes de veure el muntanyisme però expressen
les mateixes emocions que sempre hi han estat presents.
Amb aquesta programació la MOSTRA vol ser un any més un àmbit
de trobada obert a tots els que estimen la natura i la muntanya.
“La pràctica de l’alpinisme i de la muntanya en general representa
una de les expressions més grans que l’home ha pogut inventar
per al seu propi plaer, tant físic com intel·lectual”
Walter Bonatti a Muntanyes d’una vida

Eneko Pou (Vitoria-Gasteiz 1974) Instructor d’alta muntanya
i professor d’esquí. Escalador i esquiador extrem, ha participat
en expedicions als Andes i a l’Himàlaia.
Iker Pou (Vitoria-Gasteiz 1978) Professor d’escalada, és un
dels millors escaladors en vies esportives de dificultat i en
rutes de grans parets.
Els germans Pou formen una cordada del més alt nivell en la
que Iker es manifesta com el gran escalador que és i Eneko
personifica un magnífic complement. Eneko sempre ha contraposat el gran esforç que per a ell va representar assolir el
vuitè grau amb la facilitat natural d’Iker per a l’escalada.
Iker i Eneko estan implicats en el projecte que anomenen
“7 Parets, 7 Continents”, un viatge al món vertical, escalant
les parets més espectaculars del planeta totalment en lliure.
Dins aquest projecte han efectuat dues visites a Patagònia,
els anys 2005 i 2007, i, entre altres magnífiques rutes, han
assolit recentment la reconeguda via “Supercanaleta” al
cim del Fitz Roy.
Els germans Pou presentaran a Figueres aquestes activitats a la Patagònia, juntament amb un resum de la seva
trajectòria.

Leo Houlding

Stefan Glowacz

Leo Houlding (Cumbria, Anglaterra. 1980). En el cas que existissin estrelles
mediàtiques al món de l’escalada Leo Houlding seria sens dubte una de
les principals. Jove prodigi de l’escalada britànica, el 1996 es va convertir
en campió júnior de la Gran Bretanya.
Escalador, alpinista, snowboarder, surfer, paracaigudista i practicant de
salt BASE, Leo Houlding és un eclèctic de les pràctiques esportives de
risc. Són nombroses les seves escalades a la Patagònia: Cerro Torre, Fitz
Roy, Agulles Poincenot i Egger.
Leo ha estat un irreverent que ha ridiculitzat el sentit transcendent que
envolta el món del muntanyisme, reivindicant l’aspecte més lúdic de l’escalada, una barreja irresistible d’energia, adrenalina i creativitat:
“Escalar és un joc molt seriós perquè poses la teva vida en perill, però
jo ho veig com un simple joc. El fet que t’ho estiguis passant bé no vol
dir que no puguis estar fent quelcom molt seriós.” “Exposar-nos a riscos
extrems és una forma de conèixer altres energies existents.”
Leo va patir l’any 2002 un greu accident al Cerro Torre que el va apartar
de l’escalada durant 18 mesos. Aquest temps el va fer evolucionar des
d’una pràctica inconformista i radical a una mentalitat més lúdica i reflexiva.
A partir d’aquest accident la cadena de televisió pública britànica BBC va
filmar el documental: “My Right Foot”.
Leo Houlding sempre procura parlar de les seves escalades preferides
i poques vegades manifesta un currículum que el situa entre els millors
escaladors de l’actualitat amb un carisma i una simpatia úniques.

Stefan Glowacz (Bavària 1965). Escalador i aventurer és considerat
un dels grans noms de l’escalada actual.
Des de 1981 acumula un historial d’escalades de dificultat i en grans
parets que el converteixen en un dels referents de l’escalada lliure. Va ser un dels primers homes a acumular escalades de grau 8a,
b i c. Campió mundial d’escalada i vencedor en els mítics Rock
Master ha esdevingut un protagonista de les noves tendències de
l’alpinisme d’aventura i de compromís en terres llunyanes. Ha dirigit
els seus objectius envers l’escalada de les grans parets de tot el
món: Groenlàndia, Yukon, Antàrtida, Baffin i en els darrers temps
s’ha convertit en un asidu de les inhòspites muntanyes patagòniques.
Stefan Glowacz manifesta els seus principis vitals i la seva
filosofia personal a partir de frases tan senzilles i contundents
com la següent: “Sempre cerco el meus límits, amb la meva vida
sostinguda a la punta dels meus dits”.
Stefan Glowacz presentarà a Figueres un audiovisual que recull
la seva vida esportiva. També es projectarà un dels films més
reconeguts de la cinematografia de muntanya: “SCHREI AUS
STEIN” (Crit de Pedra), del director alemany Werner Herzog,
on el principal protagonista és l’Stefan.

