
 
 
Meandre presenta “Terra, 1ª Mostra de Cinema de Natura. Manresa 2022 
 
La mostra tindrà lloc del 27 al 29 de maig a la Torre Lluvià i és una de les moltes 
activitats de la Setmana de la Natura a nivell de tot Catalunya. 
 
Terra és una petita mostra de cinema de natura, un projecte impulsat pel grup ecologista 
manresà Meandre, Cineclub de Manresa, la Federació Catalana de Cineclubs  i 
l’Ajuntament de Manresa. Una activitat cultural que busca sensibilitzar a la ciutadania vers 
els valors tangibles i intangibles dels nostres boscos i que vol fer reflexionar en el com s’ha 
de posar a la  pràctica la necessària gestió forestal o potser millor dit,  la gestió dels 
ecosistemes forestals . Les pel·lícules que es projecten en aquesta primera edició versaran 
sobre els boscos i els arbres com a tema principal i sobre aigua i rius com a tema que 
acompanyarà la Festa del Riu de Manresa.  
 
Les pel·lícules sobre arbres són tres. La primera La vida secreta dels arbres. Basada en el 
llibre del mateix nom de Peter Wohlleben. El documental  narra l'experiència de l'autor com 
a guarda forestal durant molts anys i explica i assegura com els arbres poden comunicar-se. 
Ens parla de la cura i manteniment dels boscos, així com el d'aquelles plantes que els 
envolten. La segona pel·lícula va dirigida a tots els públics, petits i grans. Pel·lícula animada 
del director japonès Hayao Miyazaki sobre l’esperit d’un bosc anomenat Totoro, es tracta de 
El meu veí Totoro. Finalment, la tercera pel·lícula està centrada sobretot en la biografia del 
fotògraf brasiler Sebastiao Salgado, té un final inesperat que fa referència a la protecció dels 
boscos, el documental és La sal de la Terra dirigit per Wim Wenders 
 
Les tres pel·lícules sobre rius tenen en comú que els cursos fluvials són camins dels quals 
sorgeixen tot tipus d’històries o aventures. La primera és un recorregut descendent en 
bicicleta pel riu aragonès Ara, es tracta d’Ara salvaje. Són les vivències de Martín Campoy, 
director i aventurer del documental. La segona pel·lícula és El grito de Suquía del director 
Andrés Dunayevich. Una road movie pel riu argentí Suquía. El viatge té la finalitat de 
conèixer a la gent que viu a la vora de la riba del riu. I, finalment, una història commovedora 
sobre un avi i una neta en terra de ningú, Corn Island de George Ovashvil. Una pel·lícula 
georgiana, on l’escenari és el riu Enguri,  frontera entre Geòrgia  i la República d'Abkhàzia. 
 
Terra també oferirà una taula rodona sobre la gestió de boscos sostenibles, una assignatura 
pendent dins de la gestió de la natura a Catalunya. Volem recollir l’opinió de tres experts en 
el tema (veure programació) i proporcionar un punt per la reflexió i les bones pràctiques. 
 
Les projeccions de dia es faran a una de les sales de la planta 0 de l’interior de la Torre i al   
vespre nit es faran a l’exterior: Cinema a la fresca en una gran pantalla. Tots tres dies hi 
haurà servei de bar gràcies a la cessió de la food track de Cafès del Bages. 
 
El proper 19 de maig, a les 17.00  es farà una roda de premsa a la mateixa Torre Lluvià per 
presentar la Mostra als mitjans.  
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