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"Som una mostra etnogràfica i
d'antropologia social, on cada
cop I'esport és més present"

Guiu és la directon de Picurt, la Mostn de Cine-
ma de Muntanya dels Pirineus, un Festival de
cinema anual de llargmìetntges, migmetratges,
telefilms icurts de muntanya de diferents paisos
del món, organiÞada per l'Asociació CEP - Cultu-
n i Entorn del Pirineu. Enguany, les activitats es
desenvolupann a la Seu d'Urgell, als poble d'Ar-
tedós iAlàs ial Principat d'Andorn (Ordinq la
Massana iAndorra la Vellaf. Guiu ens dewetlla
les novetats d'aquesta edició.

Com va sorgir la ídeo de ler un lestival {esport
i muntønyø o lo Seu d'Urgell?
Un grup de profesionals de l'audiovisual, exhibi-
dors, guionistes i directors de lAlt Urgell decidim
fer producció sobre la cultura de la gent que vi-
vim al Pirineu. Comencem amb curtmetratges
i, molt aviat, veiem la necessitat de donarlos a

conèixer'i, així, sorgeix Picurt. Els dos primers
anys van ser sols mostra de curtmetratges, però
a partir del tercer any comencem amb llargme-
tratges i migmetratges passem de la petita vila
dArtedó a la Seu d' Urgell i de 2 a 5 dies de mos-
tra. Som una mostra etnogràfica idhntropologia
social, principalment, encara que la secció de
l'esport és cada cop més present.
Fa lalta reivíndÍcar la culturø i el þatrimoni de
muntanya?

5L molt! La cultura de muntanya ha estat fagotit-
zada per la cultura centralista urbana de la me-
tròpoli.
Com ho evolucionat el certamen els dorrers
anys? tha tomøt competitìu, øixò que øporta?
Aporta la presència de més material i de millor
qualitat. Enguany, s'han presentat 70 obres cine-
matográfiques

Quines novetats presenteu enguany?
La incorporació de Picurt a'les eicoles; major
presència dAndorra a la Mostra amb l'otorga-
ment dels premis Gall Fer Andorra, a la secció de
medi ambient, i Gall Fer Vallnord a la secció d'es-
port; dos especials: Refugiots del món -ar.nb pre-
sencia de l'associació Pro-Sahrauís del Pirineu-, i

!-ofom ol món, amb el suport d'Oxfam lntermon,
i una performonce escenicomusical dins els bgs-
cos dArtedó, a càrrec d'Els Comediants, que lâr
ran un elogia lãrbre.
Penseu involucrør cøda cop més nuclis propers
a Ia Seu d'Urgell?
De moment no és la nostra prioritat r
Es trada d'uno mostro plurisdisciplinar?
SL alvoltant delcinema acollim altres manifesta-
cions artístiques, com literatura, pintura, música,
arts escèniques... sempre sotà la línia de preser-
vació de la eultura de muntanya, del seu entorn i

de la seva riquesa natural.


