
Projecció en primícia de la Grand final del Tour du Lord, una etapa especial on els i les millors ciclistes 
d’aquesta iniciativa es veuran les cares al mític col de Pailhères (frança). 

Una “retransmissió” espectacular com a cirereta del pastís “Tour du Lord”, un projecte que van crear dos 
amics amb l’ànim de donar suport a la comarca, i que enguany tanca la seva segona edició amb un èxit 
rotund.

 31è Cicle de 
Projeccions

    Teatre Comarcal de Solsona
       Dissabtes del mes de novembre
  2/4 de 10 del vespre

1a sessió - 6/11/2021             (56’)

Llum i Llibertat

4a sessió - 27/11/2021                                     (90’)

Gran Final Tour du Lord3a sessió - 20/11/2021           (90’)

2 reines i 9 reis

Entrada Gratuïta

Hi Col·laboren:

Des del capvespre del 30 de 
setembre a la matinada de l’1 
d’octubre de 2019, més de 500 
escaladors van pujar 131 agulles 

del massís de Montserrat. L’objectiu era deixar-hi encesos 131 farells fent visibles els 131 presidents 
que Catalunya ha tingut des de l’origen.

En el context d’una duríssima repressió judicial, amb els principals líders socials i polítics catalans a 
la presó o a l’exili, el documental mostra el poder de les intervencions artístiques per transmetre la 
voluntat d’un poble i evidenciar el conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol.

Llum i Llibertat segueix les històries 
de diversos escaladors que feren 
possible il·luminar el massís de 
Montserrat. La força imponent de 
la muntanya es veu multiplicada per 
la passió dels protagonistes d’una 
complexa acció política que va fer la 
volta al món per la seva plasticitat 
visual.

Una producció associada de: 
Artistes de la República / Igluuu / ANC / FEEC / 
Òmnium Cultural

Direcció: Àngel Leiro
Producció: Carlos Bria
Guió: Francesc Orteu

2a sessió - 13/11/2021            (64’)

Salto is the king
El descens de les cascades més altes del món és el repte que s’han proposat un grup d’amics. Un viatge cap 
al desconegut per fondre’s amb l’aigua. L’única certesa que tenen és la seva amistat, però n’hi haurà prou 
per assolir el repte

Premi GRANDVALIRA millor film 
d’Esports de Muntanya del Festival 
de Muntanya de Torelló

Foto de Sergi Boixader

Una travessa inèdita enllaçant el 3000 principal de cada un dels onze massissos del Pirineu 
central. Una bogeria que va portar a dos avis a recórrer en 27 dies 420 km i fer 35000m de 
desnivell
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