
 12 a MOSTRA 
DE CINEMA DE 
MUNTANYA 
DE PALMA
DEL 18 AL 26 D’OCTUBRE, DIFERENTS 
ESPAIS DE PALMA S’OMPLIRAN DE 
PEL·LÍCULES QUE REIVINDIQUEN LA 
NATURA. LA PROGRAMACIÓ D’ENGUANY 
INCLOU UNA CONFERÈNCIA, UNA TAULA 
RODONA, UNA MOSTRA DE LLIBRES I UNA 
JORNADA DE CINEMA PER A INFANTS

Especial
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UNA MOSTRA PER 
APRENDRE A ESTIMAR 
L’ENTORN I LA NATURA 
LA PROGRAMACIÓ DE LA MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA TORNA DEL 18 AL 26 
D’OCTUBRE CARREGADA DE DOCUMENTALS DECIDITS A REMENAR CONSCIÈNCIES, 
COM ÉS EL CAS DE ‘MALLORCA OBSERVED’, GRAVAT PER LA BBC L’ANY 1968 

L’Everest, la K2 del Karakoram (una secció de la 
serralada de l’Himàlaia), la serra de Zagros (que 
travessa tot l’Iran) i la serra de Tramuntana. 
Aquests i molts altres són alguns dels indrets pels 
quals es podrà viatjar entre els dies 18 i 26 d’octu-
bre. Això sí: el viatge serà a través d’una pantalla en 
el marc de la dotzena edició de la Mostra de Cine-
ma de Muntanya de Palma, una cita que els amants 
d’aquest gènere tenen marcada en les agendes.  

Els teatres municipals de Ciutat (el Catalina 
Valls i el Xesc Forteza), el Principal de Palma i el 
Centre de Cultura Sa Nostra oferiran les gairebé 
quaranta pel·lícules que formen part de la progra-
mació, que enguany s’amplia i organitza, també, 
taules rodones, col·loquis, venda de llibres davant 
el Xesc Forteza i sessions de cinema pensades per 
veure amb infants; i inclou, com ja fa tres anys, la 
mostra dels curts que competeixen en el 3r Festi-
val de Curtmetratges Documentals de Muntanya 
i Natura. Aquesta mostra, a més, es complementa 
amb els premis Fotografia de Muntanya, que fa uns 
mesos van tenir la seva exposició. L’edició d’en-
guany és especial perquè està marcada per la cele-
bració del desè aniversari de la declaració de la ser-
ra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humani-
tat i del trentè aniversari del reconeixement de Ca-
brera com a Parc Natural.   

Així, la programació inclou pel·lícules, reptes i vi-
atges per muntanyes com l’Everest, com el títol Les 
belles envolées, d’Anne Benoit-Janin, un audiovi-
sual que explica com Pasang Lamu Sherpa, la pri-
mera nepalesa que va pujar l’Everest el 1993 –i 
que malauradament va morir en el descens–, va 
significar que moltes nepaleses trencassin el 
“mur de vidre” que representava enfron-
tar-se a la seva cultura i a la família per 
pujar el cim més alt del món. I Breathta-
king. K2 – The World’s Most Dangerous 
Mountain, peça que segueix els passos 
dels guies de muntanya Adrian Ba-
llinger i Carla Pérez, que intenten 
arribar al cim sense ús d’oxigen 
suplementari.  

Però més enllà de la munta-
nya, la mostra està compro-
mesa amb la natura, l’al-
tra gran protago-
nista d’aquesta 

programació, que existeix per recordar la impor-
tància de cuidar, respectar i estimar l’entorn, els 
espais naturals i la seva diversitat. Per això, s’han 
programat tres audiovisuals centrats en l’entorn 
illenc i els seus professionals. És el cas de Bee or not 
to be, un curtmetratge de Pau Enric Serra i Joan 
Bover en el qual científics, agricultors i apicul-
tors expliquen les principals causes de la 
davallada de les abelles i altres pol·li-
nitzadors, i com està afectant en 
les seves àrees de treball. Virot 
petit, ara o mai, de David Gar-
cía, és un curt d’animació que 
presenta que les amenaces 
fan minvar cada any la po-
blació reproductora 
d’aquesta au marina i posen 
en perill la supervivència 
de l’espècie. El darrer títol 
d’aquesta sessió (de dime-
cres, 20 d’octubre, al Xesc 
Forteza) és Cabrera, la Medi-
terrània ancestral, una pel·lí-
cula de Toni Escandell que mos-
tra la biodiversitat d’aquest para-
dís natural. Els autors presentaran el 
seu film.  

Entre els convidats d’enguany també hi ha 
Núria Abad i Marta Hierro, que presentaran 

Dorothea i el Myotragus. Reconegut amb 
el premi Ciutat de Palma d’audiovisu-

als, és un documental centrat en la fi-
gura de la paleontòloga.  

Aquesta edició de la mostra 
dedicarà un dia a parlar sobre 

la figura de la dona amb rela-
ció a la muntanya. Així, Mi-

quel Rayó, autor del llibre 
Penyaleres, editat per 

l’Institut Balear de la 
Dona, farà la conferèn-
cia Dones, excursionis-
me i muntanyisme a les 

Illes Balears, el tema 
de la seva publica-

ció. Després hi haurà una taula rodona, titulada Do-
na i muntanyisme, amb Cati Lladó, alpinista; Alícia 
Gallardo, espeleòloga, i Maria Francisca Mas Riera, 
escaladora i investigadora d’estudis de gènere. En-
guany, per no deixar de banda ningú, s’ha programat 
una sessió de quatre curtmetratges d’animació di-

rigida als infants i al públic familiar. L’animador, 
director i guionista Ignasi López Fàbregas 

dirigirà aquesta sessió. 
Ecosistema, entorn, naturalesa, 

muntanya; respecte, estima, 
consciència. Fa 12 anys que 

aquests són els eixos que sus-
tenten la Mostra de Cinema 
de Muntanya, un dels 16 fes-
tivals de cinema de les Bale-
ars amb la trajectòria més 
llarga. Des de l’any 2010 fins 
al 2020, s’hi han projectat 
126 pel·lícules i, comptant-hi 

les d’enguany, la suma arriba 
a les 165. A l’espera de veure 

com anirà aquesta edició, la 
mostra pot presumir d’haver arri-

bar a més de 20.000 espectadors du-
rant aquests 12 anys. Bartomeu To-

màs, responsable de la mostra, recorda que 
un dels objectius d’aquesta edició és “fer evident 

el repte i la responsabilitat de la conservació del 
patrimoni natural i cultural per part de la socie-
tat en el seu conjunt”.  

‘Majorca Observed’ 
Una de les projeccions més especials d’aquesta 
edició serà la del documental Majorca Observed, 
produït per la BBC i gravat l’any 1968. És un au-
diovisual “típic de naturalesa, d’animals, espe-
cialment d’ocells”, diu Antoni Vives Riera, pro-
fessor del Departament d’Història Contemporà-
nia de la Universitat de Barcelona que ha inves-
tigat la història d’aquest documental. El va veure 
per primera vegada durant una estada que feu a 
Londres. Allà, va visitar el British Film Institute, 
on va poder veure la cinta, que mostra “una Ma-
llorca tradicional” i els “canvis que pateix amb 
l’auge del turisme de masses”, segons explica el 
professor. 

La peça se centra sobretot en la zona d’Alcúdia, 
on hi ha l’Albufera. Això és perquè els impulsors 
d’aquest documental foren els turistes anglesos de 
la Royal Society for the Protection of Birds. Són, 

TEXT  CLÀUDIA DARDER
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majoritàriament, ornitòlegs. “Venien a fer turis-
me a Mallorca i s’instal·laven a la zona nord, nor-
malment a l’hotel Pollentia. Allà tenien molt a 
prop la fauna de l’Albufera i la Gola, però també 
la de la serra de Tramuntana”, conta el professor.  

“Decidiren gravar el documental perquè veien 
que les zones on els agradava anar d’excursió i fer 
de birdwatchers s’estaven urbanitzant”, diu Vives 
Riera. Aconseguir que la BBC gravàs aquesta peça 
va ser la seva manera de fer un  un crit d’alarma i 
“posar en valor la riquesa natural de Mallorca i ad-
vertir dels perills del turisme de masses”.  

Com arriba Vives Riera a saber de la història 
d’aquest documental? “En un moment donat em 
van arribar veus sobre un mite fundacional del 
GOB. Segons aquest, s’havia creat quan un grup de 
joves de Palma que formaven la Societat d’Histò-
ria Natural, molts dels quals eren aficionats a l’or-
nitologia, van veure aquest documental i es van in-
quietar”, relata el professor. Una figura clau en 
aquesta història és Richard Brock, que va ser pro-
ductor de la BBC durant 35 anys. El productor, du-
rant una fira a Palma en què es va projectar el do-
cumental l’any 1970, va donar una cinta als joves 

de la Societat d’Història Natural. Aquests van de-
dicar-se a projectar-la per diferents pobles de Ma-
llorca. Com que estava en anglès, se’n feia traduc-
ció simultània en directe. Quan Vives Riera va ar-
ribar a la cinta a través de Joan Mayol, un dels fun-
dadors del GOB, varen veure que estava “feta pols” 
de tantes vegades que s’havia usat. Al final, si 
aquest documental es pot veure a la Mostra de Ci-
nema de Muntanya, és gràcies a la insistència de 
Vives Riera i de l’Arxiu del So i la Imatge del Con-
sell de Mallorca a la BBC per obtenir-ne una cò-
pia digitalitzada.e



PROGRAMACIÓ
-DILLUNS 18- 
 
Centre de Cultura Sa Nostra. 19.00 h.   
OBERTURA DE LA 12a EDICIÓ 
Ferran Tolosa i Bartomeu Tomàs, coordinadors.  
 
  
Centre de Cultura Sa Nostra. 19.00 h.  
 ‘LES BELLES ENVOLÉES’ 
Anne Benoit-Janin 
França / 2019 / 55’/ VOSC 
 
Pasang Lamu Sherpa fou la primera nepalesa a pujar 
l’Everest, però morí en el descens. Després moltes nepale-
ses han trencat el “mur de vidre” que representava enfron-
tar-se a la seva cultura i família per fer realitat el seu somni. 

 
 
‘IRAN: TEACHING  
AMONG THE NOMADS’ 
Louis Meunier 
França / 2019/ 52’/VOSC 
 
Hoomayun és un jove professor d’escola iranià. Decideix 
viatjar amb un grup de nòmades. La seva feina consistirà a 
fer classes als més petits del grup durant la transhumància. 

 
 

-DIMARTS 19- 
 
Teatre Municipal Xesc Forteza. 19.00 h.  
 ‘EVEREST - THE HARD WAY’ 
Pavol Barabas 
Eslovàquia / 2020 / 52’/ VOSC 
 
És possible escalar la ruta més dura de l’Everest a l’estil 
alpí? Chris Bonington anomenà aquesta ruta The Hard 
Way. Es convertí en un repte per a quatre escaladors eslo-
vacs. El 1988 començaren el seu camí més dur. 

‘BREATHTAKING: K2-THE 
WORLD’S MOST DANGEROUS 
MOUNTAIN’ 
Karl Archer 
EUA / 2020 / 46’/ VOSC 
 
Seixanta-sis anys després de la primera expedició america-
na al K2, tres guies de muntanya intentaran ascendir-lo, 
dos d’ells sense oxigen suplementari. El K2, un 8.000 
conegut per la seva dificultat, va ser definit el 1953 com 
“la muntanya salvatge”. 

 
 

-DIMECRES 20- 
 
Teatre Municipal Xesc Forteza. 19.00 h.  
 ‘VIROT PETIT, ARA O MAI’ 
David García 
Espanya/ 2021 / 4’/ VOSC 
 
A les Balears hi viu una notable diversitat d’aus marines, 
entre les quals hi ha el virot petit, una au que cria exclusi-
vament a les nostres illes. Diverses amenaces minven cada 
any la població reproductora i posen en perill l’espècie. 
Aquest curt pretén donar a conèixer la que es considera 
l’au més amenaçada d’Europa i promoure’n la conservació. 
El director del film, David García, serà a la projecció i pre-
sentarà l’audiovisual. 

 
  ‘BEE OR NOT TO BE’ 
Pau Enric Serra, Joan Bover, Anna Traveset 
Espanya / 2021 / 27’/ VOSC 
 
La preocupació sobre el declivi de les abelles ha estat molt 
mediàtica i ha anat creixent durant les darreres dècades. No 
obstant això, són tots els pol·linitzadors els que es troben en 
regressió i d’ells depèn tant el manteniment dels ecosistemes 
naturals com la producció d’aliments. Científics, agricultors i 
apicultors expliquen les principals causes de la davallada i 
com afecta les seves àrees de treball. Els tres autors del docu-
mental seran a la presentació per comentar-lo.  

‘CABRERA,  LA MEDITERRÀNIA   ANCESTRAL’ 
Toni Escandell 
Espanya / 2021 / 52’/ VOSC 
 
Cabrera va ser camp de maniobres militars. Quina és la 
fauna que va resistir? El virot petit i el busqueret coallarga, 
aus endèmiques de les Balears, són ben presents a Cabrera. 
El realitzador Toni Escandell assistirà a la presentació. 

 
 

-DIJOUS 21- 
 
Teatre Municipal Catalina Valls. 19.00 h.  
 ‘DOROTHEA I EL MYOTRAGUS’  
Marta Hierro i Núria Abad 
Espanya / 2020 / 60’/ VOSC 
 
El 1909 una jove anglesa s’embarca cap a Mallorca seguint 
la pista d’uns misteriosos ossos i relata l’experiència en els 
seus diaris. Dorothea i el Myotragus és un documental 
d’animació sobre Dorothea Bate, una de les  paleontòlo-
gues més importants, una dona que lluità contra els estere-
otips de gènere i la descobridora del Myotragus balearicus. 

 
  
3r FESTIVAL DE   CURTMEGRATGES  DOCUMENTALS DE   MUNTANYA I NATURA 
 
Primera projecció de la secció oficial. 
 
 

-DIVENDRES 22- 
 
Teatre Municipal Catalina Valls. 18.00 h.  
  3r FESTIVAL DE   CURTMEGRATGES  DOCUMENTALS DE   MUNTANYA I NATURA 
Segona projecció de la secció oficial i acte de  
lliurament dels premiats. 
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-DISSABTE 23- 
 
Teatre Principal de Palma. 20.00 h.  
 ‘MAJORCA OBSERVED’ 
Robin Crane 
Regne Unit / 1970 / 49’ / VOSC 
 
La presència de la fauna salvatge contrasta amb les imatges 
que reflecteixen el desenvolupament turístic de l’illa. 
Antoni Vives Riera participarà en la presentació. 

 
 

-DIUMENGE 24-   
Teatre Municipal Catalina Valls. 11.30 h.  
 CINE DE MUNTANYA EN FAMÍLIA  
 
Viacruxis i El gran hito, d’Ignasi López Fábregas, formen 
part de la sessió dirigida als més petits. La completen la ses-
sió Winter Tale, d’Andrea Giro, i 8.848, de Stefan Voyvodov. 

-DILLUNS 25-   
Centre de Cultura Sa Nostra. 19.00 h. 
 JORNADA DONA I MUNTANYA   
Dones, excursionisme i muntanyisme a les Illes Balears 
és el títol de la conferència que pronunciarà l’escriptor i 
autor del llibre Penyaleres (editat per l’Institut Balear 
de la Dona), Miquel Rayó. Després de la xerrada, hi 
haurà una taula rodona a càrrec de Cati Lladó, alpinista; 
Alícia Gallardo, espeleòloga, i Maria Francisca Mas 
Riera, investigadora d’estudis de gènere. Serà moderada 
per Mar Rayó. 

 
 

-DIMARTS 26-   
Teatre Municipal Xesc Forteza. 19.00 h.  ‘THE WALL OF SHADOWS’  
Eliza Kubarska 
Polònia / Alemanya / 2020 / 94’ / VOSC  
Els teus déus et perdonaran els pecats comesos per 
amor al teu fill? Nada Sherpa i la seva dona Jomdoe 
trenquen un tabú i s’enrolen en una expedició per esca-
lar la cara nord del Kumbhakarna, una de les munta-

nyes més sagrades de l’Himàlaia. Ho fan per guanyar 
doblers i pagar els estudis al seu fill. L’expedició esde-
vindrà el xoc de dues cultures, el món místic del xerpes 
i la dels muntanyencs occidentals. Tots canviaran en el 
procés de pujar un cim prohibit. 

 
   ‘OCEAN TO SKY’  
Michael Dillon 
Austràlia / 2019 / 106’ / VOSC  
Profundament deprimit després de la tràgica mort en 
un accident aeri de la seva esposa i també de la seva 
filla petita, Sir Edmund Hillary, primera ascensió a 
l’Everest, va emprendre la seva màxima aventura: un 
viatge en una barca de motor i a peu seguint el riu 
Ganges a l’Índia, des de la desembocadura fins als 
cims de l’Himàlaia. O bé li costarà la vida o bé el 
retornarà a ella.



“D’aquí a 15 o 20 anys es preveu que hi hagi menys producció de fruita i verdu-
ra a causa de l’extinció dels pol·linitzadors”, adverteix el biòleg Pau Enric Ser-
ra. Els animals que cerquen aliment a les flors transporten pol·len (l’element fe-
cundador) d’una planta a una altra, cosa que en facilita la reproducció, estan des-
apareixent a causa de la destrucció de l’hàbitat i l’ús excessiu de fertilitzants. La 
crisi climàtica, a més, n’agreuja el declivi. L’escalfament global produeix una 
“descoordinació” entre la floració de les plantes i el moment en què neixen 
més insectes, que és a la primavera. Això provoca que no les pol·linitzin quan to-
ca i no surtin fruits. L’arribada d’espècies invasores, com ara la vespa asiàtica, 
també amenaça els pol·linitzadors autòctons, i les plantes locals queden sen-
se aquest al·licient. 

El paper que juguen aquests animals en perill de desaparèixer és vital per a 
la indústria alimentària, perquè el 70% de les plantes amb flors depenen de la 
interacció amb animals, explica Serra, mentre que la resta depèn de la dispersió 
del pol·len a causa del vent. La immensa majoria dels pol·linitzadors són in-
sectes, com ara abelles, papallones i mosques, però les ratapinyades i les sargan-
tanes, per exemple, també hi contribueixen. L’extinció dels pol·linitzadors i l’im-
pacte ambiental i econòmic que pot suposar és un problema “bastant desco-
negut”, a parer del biòleg. Considera que la qüestió s’ha centrat només en el 
declivi de l’abella de la mel, fet que està afectant la producció d’aquest produc-
te. Això, però, diu que ha “eclipsat” el paper que tenen la resta d’espècies pol·li-
nitzadores i com seria el món si desapareixen. Aquesta situació el va animar a 
fer el guió del documental Bee or not to be, que s’estrenarà dimecres, dia 20 d’oc-
tubre, al teatre Xesc Forteza de Palma, amb motiu de la 12a Mostra de Cinema 
de Muntanya. “Si les abelles s’extingeixen, tindrem un problema greu, però si 
ho fan tots els pol·linitzadors, serà encara pitjor”, afirma Serra. I afegeix que 
la intenció del curtmetratge és “rompre” el missatge que les abelles “només són 
les importants”. 

Pau Enric Serra no tenia experiència en el món dels documentals, i per ai-
xò ha tingut l’ajuda del director de cinema Joan Bover. El biòleg va aconseguir 
una subvenció del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) per 
fer divulgació, i va pensar a donar a conèixer l’extinció dels pol·linitzadors. “Els 
insectes no són els animals més atractius per fer un documental, però ens són 
útils i mantenen l’ecosistema”. Serra recorda que la Unió Europea ja ha fet va-
ler la feina que fan els pol·linitzadors, que “són una peça necessària per a la in-
dústria alimentària”. 

Per intentar esquivar els impactes del seu declivi, la indústria agroalimen-
tària cerca solucions tecnològiques, com ara la creació de drons minúsculs en 
forma d’abella i cultius modificats perquè no necessitin ser pol·linitzats. Aques-
tes propostes han estat “descartades” des del principi al guió del documental, 
i no es tracten perquè “cau molt ràpidament l’argument a favor d’invertir en 
això”, segons el guionista. “Necessitaríem moltíssims de drons, i de moltes ti-
pologies tan diferents com les que hi ha a la natura”, afirma, perquè cada pro-
cés de pol·linització és diferent. El biòleg creu que la solució més fàcil passa 
per la protecció del medi ambient. “Ja tenim els insectes, es tracta de conservar-
los perquè continuïn fent el que han fet sempre”, conclou.e

“ELS INSECTES NO 
SÓN ATRACTIUS, PERÒ 
ENS SÓN ÚLTILS”

TEXT  KIKE OÑATE

PAU ENRIC SERRA
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PAU ENRIC SERRA
BIÒLEG I GUIONISTA DEL DOCUMENTAL ‘BEE OR NOT TO BE’ 

Enguany es commemora el 30è aniversari de la declaració de Cabrera com a pri-
mer Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Estat, i, per “coincidència”, el direc-
tor cinematogràfic Toni Escandell estrena Cabrera, la mediterrània ancestral. 
Es tracta d’un documental de gairebé una hora on es retrata la vida natural de 
l’Arxipèlag per terra, mar i aire. L’espectador primer se submergirà en el viat-
ge que fan les tonyines i les tortugues marines que passen per les aigües de Ca-
brera, que des del 2019 és l’àrea marina protegida més gran de la Mediterrània 
occidental. Les àguiles peixateres i els falcons en seran els principals protago-
nistes, i serveixen de fil conductor per explicar què passa al cel cabrerenc, pe-
rò també es descriu la vida del virot petit i el busqueret coallarga, dues aus en-
dèmiques de les Balears. Com que les sargantanes arribaren al parc fa milers 
d’anys són l’excusa perfecta per recordar quan Cabrera estava unida per terra 
a Mallorca, quan el nivell de la mar era més baix. 

El documental també intenta posar fi al desconeixement generalitzat sobre 
la presència de balenes a les Balears. Per mitjà d’un dron, l’equip d’Escandell 
mostra un rorqual comú alimentant-se a la superfície. “És una espècie que pas-
sa per Cabrera, però tenim una població de catxalots més nombrosa del que 
ens pensam”, diu, i assenyala que també surten imatges sobre la tintorera. 

L’objectiu del documental és ben clar i senzill: donar a conèixer el patrimo-
ni natural balear, que és “molt valuós”, segons el director. “Hem de conscien-
ciar la gent perquè sàpiga les espècies que tenim, i que les estimi i les valori”, co-
menta, i assenyala que a Cabrera hi ha punts on, bussejant, “es pot veure tot el 
que hi ha a la Mediterrània”. “És un resum de la fauna marina”, afegeix. El tí-
tol de parc nacional ha afavorit una explosió de biodiversitat a Cabrera que ha 
convertit aquest lloc en un “petit paradís” i un “refugi”, d’acord amb Escan-
dell. El documental també recorda el passat bèl·lic de Cabrera, tot i que només 
ho fa de passada. “El fet que fos un camp de maniobres militars va afavorir la pro-
tecció respecte del boom turístic”, afirma el director, que considera que si no ha-
gués estat per això “l’haurien envaïda” urbanísticament. 

Cal recordar, però, que la protecció es va aconseguir gràcies la pressió exer-
cida pel naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, el Foment del Turisme i el GOB 
durant els anys vuitanta. El 1983 l’entitat ecologista es proposà expulsar els 
militars de l’Arxipèlag, que perjudicaven les colònies d’aus marines i el medi 
amb pràctiques de tir i bombardejos. Gràcies a Greenpeace, liderat pel mallor-
quí Xavier Pastor, s’aconseguiria que el Ministeri de Defensa hi suspengués 
les maniobres i que poc després l’illa de Cabrera fos declarada parc nacional.  

El documental està fet per la mítica Paleârtica Films, la productora funda-
da per Toni Escandell fa més d’una vintena d’anys, que està especialitzada en 
natura. Les primeres imatges que enregistraren són de l’octubre del 2018, i el 
confinament del 15 de març de l’any passat va agafar l’equip en ple rodatge. El 
documental forma part d’una sèrie més gran que es dedica a divulgar la biodi-
versitat de les Balears, però després de l’esforç que ha hagut de fer per tirar en-
davant el seu darrer treball, Escandell descarta tornar a fer-ne un altre de sem-
blant sobre Cabrera. “La logística és difícil i el temps és un condicionant molt 
gros”, afirma, i recorda que el seu equip és de Menorca i això implica haver de 
passar primer per Mallorca, cosa que complicà més la feina.e

“CABRERA ÉS UN RESUM 
DE LA FAUNA MARINA 
MEDITERRÀNIA”

TEXT  K. O.

TONI ESCANDELL

TONI ESCANDELL
DIRECTOR CINEMATOGRÀFIC
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Escalantes. Escalada desde el feminismo. Narrativas 
y experiencias és el fruit de la investigació que Ma-
ria Francisca Riera Mas (Palma, 1993) ha fet a par-
tir del diàleg amb 20 escaladores i algunes teories fe-
ministes, i que a final d’any veurà la llum en forma de 
llibre. Riera combina així els seus estudis en feminis-
me i gènere amb l’esport que practica des de fa ara 
quatre anys i que l’ha duita a veure la muntanya com 
“un espai social més on es reprodueixen els rols i es-
tereotips de gènere que tots duim a la motxilla”. 
 
Quan us vàreu iniciar en l’escalada? 
La primera presa de contacte va ser quan tenia 15 anys 
i vaig anar a una granja escola a Àvila. Després, quan 
vaig fer el grau mitjà en activitats fisicoesportives 
en el medi natural, vaig conèixer algú que es-
calava i anàvem al dic de l’Oest o a Vall-
demossa. Però tampoc venc d’una co-
lla escaladora ni muntanyenca, ni 
d’una família que faci això. Per mi 
és una manera de passar temps 
en la natura. No ho veig com una 
pràctica esportiva competitiva, 
però he estat més consistent 
en els darrers quatre anys, so-
bretot d’ençà que visc a Bilbao. 
 
Com està l’escena de l’escala-
da a Mallorca? 
Està a les totes. A Mallorca hi ha 
molta tradició muntanyenca, pe-
rò l’escalada és un esport que s’ha 
popularitzat molt des de fa uns anys, 
no sé ben bé per quina raó. Quan me’n 
vaig anar de Mallorca no hi havia gaires do-
nes escaladores. Hi havia algunes al·lotes que en fe-
ien, però no colles com ara. En el meu cas, m’ha es-
tat més fàcil fer una xarxa arran de la investigació. 
 
Per què sorgeix aquesta investigació? 
Pel treball de final de màster –d’Estudis Feministes 
i de Gènere–, vaig començar a treballar amb entrevis-
tes a dones escaladores i d’ençà que el vaig acabar, fa 
tres anys, he continuat fent-ne fora de la universitat 
i ho he ampliat a 20 entrevistes. Més que una inves-
tigació, és un diàleg entre les curolles que m’han 
acompanyat en situacions incòmodes que he viscut 
–comentaris o actituds dins el món de l’escalada–, 
una crítica amb teories feministes i el que diuen les 
dones que he entrevistat. Tot això sortirà publicat en 
un llibre a final d’any. 

En què consisteixen aques-
tes curolles? 

De portes enfora pot semblar 
que l’escalada és una pràctica 

molt lliure, per tot el que envol-
ta la muntanya, però no deixa de 

ser un espai social més en què es re-
produeixen els rols i estereotips de gè-

nere que duim tots i totes a la motxilla. Fa 
falta una revisió. No és casualitat que les dones es-

tiguin fent agrupacions o que també en sorgeixen 
d’identitats no binàries, per sentir-se segures. El que 
em va dur a investigar és que a totes ens havia pas-
sat alguna situació similar de sentir-nos violentades 
en una zona d’escalada, igual que passa de festa o en 
un altre lloc. 
 
Amb quines actituds us heu trobat? 
Amb moltes actituds paternalistes. Et va marcant i 
acabes plantejant-te si continuar amb aquest esport 
o no, i fins a quin punt el vols practicar i amb qui. 
M’ha passat d’estar amb companyes i que s’hi fiqui 
un al·lot a explicar com es fa alguna cosa, sense ha-
ver demanat ajuda, un mansplaining. No és qüestió 
de si es fa amb bona o mala intenció, és una qüestió 

estructural: ho he xerrat amb altres escaladores i a 
cap se’ns acudiria donar ajuda sense que la demanin. 
 
Succeeix el mateix en el rocòdrom i a la muntanya? 
La diferència més gran és que la dinàmica del rocò-
drom propicia més que et facin mansplaining o que 
aprofitin per lligar amb tu. En canvi, en l’escalada es-
portiva poses la confiança i la integritat física en les 
mans de la persona que té la corda. Jo hi he vist dis-
cussions de parella, en què una persona és a dalt i l’al-
tra a baix assegurada, que pot ser la mateixa escena 
que podem tenir a casa o al carrer. No són còmodes 
i se solen donar perquè ella vol baixar o té por i l’al-
tra persona, en lloc d’encoratjar-la, li ho exigeix. No 
es respecta el procés de l’altra persona. 
 
I això no passa entre dones. 
Quan he escalat amb dones, sempre m’he sentit 
acompanyada i escoltada. De fet, a això ens han en-
senyat les dones: a saber estimar i cuidar. I per què 
no reapropiar-nos aquests patrons i adaptar-los per-
què ens siguin útils i per tenir una escalada que ens 
ompli. També es tracta de rebutjar aquesta masculi-
nització de voler sempre ser forta i no tenir por. Hi 
ha moments que vols plorar i està bé.e

“ELS ROLS DE GÈNERE TAMBÉ ES 
REPRODUEIXEN A LA MUNTANYA”

TEXT ALBA TARRAGÓ
M.F.R.M.

 
“No és 

casualitat que les 
dones estiguin fent 

agrupacions d’escalada 
o que també en 

sorgeixin d’identitats 
no binàries“

MARIA FRANCISCA RIERA MAS
ESCALADORA
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