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L T 212-2017           Fotografia portada Col·lecció Alex Txikon, contraportada Sebastián Álvaro

Entrada amb invitació, que es podrà recollir a partir d’una hora abans de cada conferència/projecció
a l’Auditori Diputació, carrer Pere Martell, 2 - Tarragona. Tel. 977 296 605    www.dipta.cat/ciclemuntanya    #CicleMuntanya    #AuditoriDipta

ORGANITZA

COL·LABOREN

En el marc del
Cicle DE MUNTANYA 2017

el divendres dia 31 de març
a les 20 h,

s’inaugura l’exposició

“El món a la fi del món”
de Sebastián Álvaro

al tinglado 4 del Moll de Costa.
La podreu visitar fins a l’1 de maig.

Organitza

Autoritat Portuària de Tarragona

Professor emèrit de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Madrid. Ha 
estat professor agregat de la 
Universitat Complutense de Madrid i 
catedràtic de la Universitat de
La Laguna i de l’Autònoma de Madrid.

• Director de l’Institut del Paisatge
 de la Fundació Ducs de Soria
• Premi Nacional de Medi
 Ambient (1991)
• President del comitè espanyol del 

Scientific Committee on Antarctic 
Research (1991-1995)

• Corresponsal per a Espanya del 
World Glacier Monitoring System 
(WGMS; Zuric)

• Director del Pla d’Ordenació de 
Recursos Naturals de la Serra de 
Guadarrama (2003-2005)

• Membre del Comitè MaB espanyol 
(Home i Biosfera / UNESCO)

• Vocal del Comitè Científic de
 Parcs Nacionals

FITXA TÈCNICA

Títol original: Sloboda pod nákladom
Direcció: Pavol Barabáš
Guió: Pavol Barabáš
Nacionalitat: Eslovàquia, 2016
Interpretació: Documental: Viktor 
Beránek, Ladislav Chudík, Peter
Petras i Ladislav Kulanga
Productora: K2 Studio
Fotografia: Pavol Barabáš
Versió: VOSE
Durada: 58 minuts

2 de març  /  19.30 h
Conferència inaugural a càrrec 
d’Eduardo Martínez de Pisón

"El descobriment del 
paisatge de muntanya”

Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid, 
1937), amb una dilatada carrera 
professional, es caracteritza per ser un 
gran viatger, alpinista, escriptor, 
professor universitari, conferenciant i 
divulgador. Altament compromès amb la 
muntanya i la seva cultura, i amb tot el 
que implica.

Especialista en geografia de muntanya, 
els seus treballs ens descobreixen 
paisatges naturals i culturals. Escriu 
sobre geografia mediambiental, 
geografia de serralades i de pensament 
geogràfic. Autor de més de 500 
publicacions, se centra en la geografia 
física de les serralades més importants 
del planeta i ens parla de “cultura de
les muntanyes”.

Segons la seva teoria, el clima ha canviat 
sempre, des que la Terra existeix, des de 
fa 5.000 milions d’anys. No és una cosa 

9 de març  /  19.30 h
Projecció de la pel·lícula

Freedom under load
Llibertat sota càrrega

Freedom under Load mostra l’última 
generació de portadors de la serralada de 
l’Alt Tatra, perquè van triar aquesta forma 
de vida i perquè continuen sent els 
últims mohicans d’Europa. Desafiant 
tempestes de neu, pluja i forts vents, 
aquests herois escalen les muntanyes 
cada dia, amb pesades càrregues de 100 
kg a l’esquena, per proporcionar 
provisions als refugis més aïllats.

La narració del documental s’endinsa en 
les meravelloses muntanyes dels Tatres, 
que formen una serralada a la frontera 
entre Polònia i Eslovàquia i el sector més 
alt dels Carpats. El film ofereix calma i 
harmonia, molt necessàries avui en dia. I 
potser també descobrim alguna cosa 
sobre la pròpia càrrega que portem cada 
un de nosaltres.

estable, ni molt menys; és espontània i 
varia constantment. Afirma que en 
l’actualitat estem vivint en una època 
interglacial.

A “El descobriment del paisatge de 
muntanya” ens parlarà del que s’ha 
anomenat “sentiment de la natura” una 
de les seves millors expressions a la 
muntanya. La pràctica del muntanyisme 
ha estat clau en l’aprofundiment en 
aquest sentiment. Darrere de l’esport hi 
ha, en aquest cas, una cultura 
sostinguda. No hi ha alpinisme sense 
cultura. En aquesta conferència es 
mostrarà aquesta relació al llarg
del temps. 

PREMIS

• Gran Premi - Mendi Film Fest, Bilbao, 
2016 

• Premi a la pel·lícula dels valors 
culturals especials - Bansko Film Fest, 
Bulgària, 2016

• Gran Premi “Vila de Torelló” - BBVA 
Festival de Cinema de Muntanya, 
Torelló, 2016 

• Millor Fotografia - BBVA Festival de 
Cinema de Muntanya, Torelló, 2016

• Millor Pel·lícula de Muntanya - Banf 
Mountain Film Festival, Canadà, 2016

• Menció especial - Eho Festival de 
Cinema de Muntanya, Macedònia, 2016

• Premi del Públic - Cinematik, 
Eslovàquia, 2016

• Gran Premi - Spotkania z Filmem 
Gorskim, Polònia 2016

• Millor documental - International 
Mountain Film Festival, República 
Txeca, 2016

#CicleMuntanya    #AuditoriDipta

          Cicle
DE MUNTANYA 2017

CONFERÈNCIES + CINEMA

A l’AUDITORI DIPUTACIÓ   /   2, 9, 16, 23, 30 de març i 6 d'abril
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ELS VUITMILS ASSOLITS

2003 Broad Peak (8.051 m) 
2004 Makalu (8.463 m) 
2004 Cho Oyu (8.201 m)
2007 Shisha Pangma (8.027 m) 
2008 Dhaulagiri (8.167 m) 
2008 Manaslu (8.163 m) 
2010 Annapurna (8.091 m) 
2010 Shisha Pangma (repetició) 
2011 Gasherbrum I (8.080 m) i
 Gasherbrum II (8.035 m) en 6 dies 
2013 Lhotse (8.515 m)
2016 Nanga Parbat (8.126 m)

LES EXPEDICIONS HIVERNALS

2011 Gasherbrum I (8.080 m)
 fins als 7.000 m 
2012  Gasherbrum I (8.080 m),
 nova ruta fins als 7.400 m 
2013 Laila Peak (6.096 m),
 primera hivernal 
2015 Nanga Parbat (8.126 m),
 ruta Kinshofer fins als 7.850 m

6 d’abril  /  19.30 h 
Conferència de cloenda a 
càrrec de l’alpinista
Alex Txikon,

"Primera ascensió mundial 
hivernal al Nanga Parbat 
(8.126 m) com a repte"

Alex Txikon (Lemoa, 1981) és el més petit 
de tretze germans. Amb tres anys ja va 
pujar al Gorbea, amb el club alpí 
Ganzabal, i més tard es va iniciar als 
Pirineus, els Pics d’Europa i els Alps. Amb 
disset anys va viatjar fins a la serralada 
del Pamir, i amb vint-i-un va coronar el 
seu primer vuitmil. 

Ha participat en prop de trenta 
expedicions, en moltes com a càmera 
d’altura per al programa de televisió
Al filo de lo imposible. Amb la seva 
incorporació el 2008 al projecte 14x8.000 
d’Edurne Pasaban van arribar els anys 
més meteòrics i fructífers de la seva 
carrera. Però el 2011 va decidir explorar 
noves maneres de fer alpinisme i es va 
embarcar en les expedicions hivernals per 
les quals és reconegut. Projectes més 

difícils, valuosos i satisfactoris des del 
punt de vista alpinístic.

A més de muntanyenc, Alex Txikon és 
aizkolari, escala en roca i també ha 
practicat salt base. Afirma ser un amant 
insaciable de l’aventura i de l’exploració.

Transmet les seves aventures amb la 
mateixa intensitat amb què les projecta i 
les viu. Té molt per explicar, des dels 
aspectes tècnics d’aquesta última gesta 
fins a les seves reflexions més íntimes 
entorn de l’èxit i el fracàs, de la solidaritat 
i el compromís, passant per les 
experiències culturals i humanes. La 
mostra de fotografies i material 
audiovisual traslladaran els espectadors 
als llocs més inhòspits de la Terra.

30 de març  /  19.30 h
Projecció de la pel·lícula

Jurek

Jerzy Kukuczka, conegut pels seus amics 
com a Jurek, va ser un dels escaladors 
més forts de la història de l’alpinisme. En 
disset ocasions va escalar vuitmils i va 
obrir vies noves a l’hivern. El 24 d’octubre 
de 1989, Jerzy Kukuczka va morir durant 
una expedició al cim Lhotse, al Nepal. Era 
la primera vegada que anava a l’Himàlaia 
amb diners, equipament i com un 
personatge famós. 

El documental, però, no es concentra en 
el misteri de la seva mort, sinó que ens 
mostra una persona que escala sense 
parar, literalment i metafòricament. 

De netejador de sabates a milionari. De 
treballador social a estrella internacional. 
D’escalar sense equipament o diners, a 
competir amb Reinhold Messner pel cim 
Karakoam i la corona de l’Himàlaia.

El documental retrata els escaladors de 
l’Himàlaia dels 80 i dels temps en què 
vivien. Una era en què els ideals eren 
més importants que la fama. 

PREMIS

• Millor pel·lícula de muntanya - Interna-
tional Mountain Film Meetings, 
Polònia, 2015

• Millor pel·lícula d’alpinisme - Mendi 
Film Fest, Bilbao, 2015

• Premi BBVA a la millor pel·lícula - 
BBVA Festival de Cinema de Muntan-
ya, Torelló, 2016

• Premi BBVA al millor guió - BBVA 
Festival de Cinema de Muntanya, 
Torelló, 2016

23 de març  /  19.30 h
Projecció dels curtmetratges

Curtmetratge que parla del Camp Base de 
l’Everest. A 5.300 metres d’altitud, està situat 
sobre una glacera i cada any es munta i 
desmunta durant dos mesos.

Entre guies, cuiners, convidats i altres 
personatges, pot arribar a acollir més de 1.000 
persones. La peça ens mostra la vida al Camp 
Base per reflexionar sobre la necessitat de 
controlar aquesta forma de turisme.

FITXA TÈCNICA
Títol original: Everest Base Camp 5300 m
Direcció, guió: Leónard Kohli
Nacionalitat: Suïssa, 2015
Productor i fotografia: Leónard Kohli
Versió: VO
Durada: 15 minuts

PREMIS
• Millor curtmetratge - Mendi Film Fest, 

Bilbao, 2016
• Selecció Oficial - Trento Film Festival,
 Itàlia, 2016 
• Selecció Oficial - Eho Mountain Fim Festival, 

Macedònia, 2016 
• Selecció Oficial - Ulju Film Festival, Corea 

del Sud, 2016

Curtmetratge de la travessia del Fitz Roy a la 
Patagònia, aquesta és una de les més 
desitjades en l’alpinisme modern.
Una complicada travessia amb set cims 
escarpats i més de 4.000 metres d’escalada 
vertical. Qui es podria imaginar que pogués 
ser tan divertit? El documental narra la 
inspiradora, i a vegades hilarant, aventura de 
Tommy Caldwell i Alex Honnold que els va fer 
mereixedors del Piolet d’Or.

FITXA TÈCNICA
Títol original: A line across the sky
Direcció: Josh Lowell i Peter Mortimer
Guió: Josh Lowell, Peter Mortimer i Nick Rosen
Nacionalitat: EUA, 2015
Interpretació: Tommy Caldwell i Alex Honnold

Productora: Sender Films
Fotografia: Josh Lowell
Versió: VOSE
Durada: 35 minuts

PREMIS
• Millor pel·lícula de muntanya - Banf 

Mountain Film Festival, Canadà, 2015
• Premi del públic - Banf Mountain Film 

Festival, Canadà, 2015
• Gran premi - Mendi Film Fest, Bilbao, 2015
• Millor curtmetratge - Mendi Film Fest, 

Bilbao, 2015
• Millor pel·lícula - Danish Adventure Film 

Festival, Dinamarca, 2015
• Millor curtmetratge de muntanya - Domzale 

Film Festival, Eslovènia, 2015

E.B.C.
Everest Base Camp 5300 m

A line across the sky
Una línia a través del cel

FITXA TÈCNICA

Títol original: Jurek
Direcció: Pawel Wysoczánski
Guió: Pawel Wysoczánski
Nacionalitat: Polònia, 2014
Productora: Silesia Films
Fotografia: Jacek Kedzierski
Versió: VOSE
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Ens parlarà de la seva trajectòria
com a escalador professional: més 
de 27 anys realitzant vies d’escalada 
d’alt nivell, set vegades campió 
estatal d’escalada i guanyador de 
moltes proves de la Copa del Món en 
bloc i en velocitat. Quasi una vida 
escalant a gran nivell l’ha dut a 
assolir 3.650 vies de 8a a 9b i més 
de 650 vies obertes en
diversos països.

16 de març  /  19.30 h
Conferència a càrrec de
Daniel Andrada

"El joc d’escalar"

Daniel Andrada (Sevilla, 1975), considerat 
un dels principals exponents de 
l’escalada esportiva a nivell mundial, ha 
escalat en les anomenades universitats 
de l’escalada tarragonines com Siurana i 
Margalef, zones que tenen vies 
d’escalada de gran dificultat i centenars 
de vies d’escola d’escalada. Coautor de 
guies d’escalada com Tarragona Climbs o 
Lleida Climbs.

Va començar a escalar el 1988 al mur 
urbà de la Costa de la Vega a Madrid, i a 
la petita escola d’escalada de 
Torrelodones. El seu nom va començar a 
sonar entre tots els assidus d’aquest 
esport. Va encarregar-se d’equipar les 
primeres vies de vuitè grau a la Pedriza. 
Molt aviat va encadenar cent vies de 
vuitè grau i, fins a la data, aquest nombre 
no ha fet més que augmentar.

Premi Wild Country Arco Rock Legends 
2016, premi mundial a l’Escalada 
Esportiva, considerat l’Oscar al millor 
escalador del món.

Destaca per la seva incansable dedicació 
i per la seva pròpia interpretació de 
l’escalada esportiva, més com una forma 
de ser i de viure. 

La seva forma d’experimentar les roques 
en un nivell d’avantguarda, combinada 
amb una contínua recerca de noves 
emocions i noves rutes, s’ha traduït en un 
patrimoni de valor incalculable per a tots 
els escaladors.

Escalador compulsiu, equipador 
incansable, col·leccionista de vuitens i 
novens, Dani Andrada ha aportat molt a 
aquest món de parets, però sobretot ha 
aportat la seva motivació.
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ELS VUITMILS ASSOLITS

2003 Broad Peak (8.051 m) 
2004 Makalu (8.463 m) 
2004 Cho Oyu (8.201 m)
2007 Shisha Pangma (8.027 m) 
2008 Dhaulagiri (8.167 m) 
2008 Manaslu (8.163 m) 
2010 Annapurna (8.091 m) 
2010 Shisha Pangma (repetició) 
2011 Gasherbrum I (8.080 m) i
 Gasherbrum II (8.035 m) en 6 dies 
2013 Lhotse (8.515 m)
2016 Nanga Parbat (8.126 m)

LES EXPEDICIONS HIVERNALS

2011 Gasherbrum I (8.080 m)
 fins als 7.000 m 
2012  Gasherbrum I (8.080 m),
 nova ruta fins als 7.400 m 
2013 Laila Peak (6.096 m),
 primera hivernal 
2015 Nanga Parbat (8.126 m),
 ruta Kinshofer fins als 7.850 m

6 d’abril  /  19.30 h 
Conferència de cloenda a 
càrrec de l’alpinista
Alex Txikon,

"Primera ascensió mundial 
hivernal al Nanga Parbat 
(8.126 m) com a repte"

Alex Txikon (Lemoa, 1981) és el més petit 
de tretze germans. Amb tres anys ja va 
pujar al Gorbea, amb el club alpí 
Ganzabal, i més tard es va iniciar als 
Pirineus, els Pics d’Europa i els Alps. Amb 
disset anys va viatjar fins a la serralada 
del Pamir, i amb vint-i-un va coronar el 
seu primer vuitmil. 

Ha participat en prop de trenta 
expedicions, en moltes com a càmera 
d’altura per al programa de televisió
Al filo de lo imposible. Amb la seva 
incorporació el 2008 al projecte 14x8.000 
d’Edurne Pasaban van arribar els anys 
més meteòrics i fructífers de la seva 
carrera. Però el 2011 va decidir explorar 
noves maneres de fer alpinisme i es va 
embarcar en les expedicions hivernals per 
les quals és reconegut. Projectes més 

difícils, valuosos i satisfactoris des del 
punt de vista alpinístic.

A més de muntanyenc, Alex Txikon és 
aizkolari, escala en roca i també ha 
practicat salt base. Afirma ser un amant 
insaciable de l’aventura i de l’exploració.

Transmet les seves aventures amb la 
mateixa intensitat amb què les projecta i 
les viu. Té molt per explicar, des dels 
aspectes tècnics d’aquesta última gesta 
fins a les seves reflexions més íntimes 
entorn de l’èxit i el fracàs, de la solidaritat 
i el compromís, passant per les 
experiències culturals i humanes. La 
mostra de fotografies i material 
audiovisual traslladaran els espectadors 
als llocs més inhòspits de la Terra.

30 de març  /  19.30 h
Projecció de la pel·lícula

Jurek

Jerzy Kukuczka, conegut pels seus amics 
com a Jurek, va ser un dels escaladors 
més forts de la història de l’alpinisme. En 
disset ocasions va escalar vuitmils i va 
obrir vies noves a l’hivern. El 24 d’octubre 
de 1989, Jerzy Kukuczka va morir durant 
una expedició al cim Lhotse, al Nepal. Era 
la primera vegada que anava a l’Himàlaia 
amb diners, equipament i com un 
personatge famós. 

El documental, però, no es concentra en 
el misteri de la seva mort, sinó que ens 
mostra una persona que escala sense 
parar, literalment i metafòricament. 

De netejador de sabates a milionari. De 
treballador social a estrella internacional. 
D’escalar sense equipament o diners, a 
competir amb Reinhold Messner pel cim 
Karakoam i la corona de l’Himàlaia.

El documental retrata els escaladors de 
l’Himàlaia dels 80 i dels temps en què 
vivien. Una era en què els ideals eren 
més importants que la fama. 

PREMIS

• Millor pel·lícula de muntanya - Interna-
tional Mountain Film Meetings, 
Polònia, 2015

• Millor pel·lícula d’alpinisme - Mendi 
Film Fest, Bilbao, 2015

• Premi BBVA a la millor pel·lícula - 
BBVA Festival de Cinema de Muntan-
ya, Torelló, 2016

• Premi BBVA al millor guió - BBVA 
Festival de Cinema de Muntanya, 
Torelló, 2016

23 de març  /  19.30 h
Projecció dels curtmetratges

Curtmetratge que parla del Camp Base de 
l’Everest. A 5.300 metres d’altitud, està situat 
sobre una glacera i cada any es munta i 
desmunta durant dos mesos.

Entre guies, cuiners, convidats i altres 
personatges, pot arribar a acollir més de 1.000 
persones. La peça ens mostra la vida al Camp 
Base per reflexionar sobre la necessitat de 
controlar aquesta forma de turisme.

FITXA TÈCNICA
Títol original: Everest Base Camp 5300 m
Direcció, guió: Leónard Kohli
Nacionalitat: Suïssa, 2015
Productor i fotografia: Leónard Kohli
Versió: VO
Durada: 15 minuts

PREMIS
• Millor curtmetratge - Mendi Film Fest, 

Bilbao, 2016
• Selecció Oficial - Trento Film Festival,
 Itàlia, 2016 
• Selecció Oficial - Eho Mountain Fim Festival, 

Macedònia, 2016 
• Selecció Oficial - Ulju Film Festival, Corea 

del Sud, 2016

Curtmetratge de la travessia del Fitz Roy a la 
Patagònia, aquesta és una de les més 
desitjades en l’alpinisme modern.
Una complicada travessia amb set cims 
escarpats i més de 4.000 metres d’escalada 
vertical. Qui es podria imaginar que pogués 
ser tan divertit? El documental narra la 
inspiradora, i a vegades hilarant, aventura de 
Tommy Caldwell i Alex Honnold que els va fer 
mereixedors del Piolet d’Or.

FITXA TÈCNICA
Títol original: A line across the sky
Direcció: Josh Lowell i Peter Mortimer
Guió: Josh Lowell, Peter Mortimer i Nick Rosen
Nacionalitat: EUA, 2015
Interpretació: Tommy Caldwell i Alex Honnold

Productora: Sender Films
Fotografia: Josh Lowell
Versió: VOSE
Durada: 35 minuts
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Ens parlarà de la seva trajectòria
com a escalador professional: més 
de 27 anys realitzant vies d’escalada 
d’alt nivell, set vegades campió 
estatal d’escalada i guanyador de 
moltes proves de la Copa del Món en 
bloc i en velocitat. Quasi una vida 
escalant a gran nivell l’ha dut a 
assolir 3.650 vies de 8a a 9b i més 
de 650 vies obertes en
diversos països.

16 de març  /  19.30 h
Conferència a càrrec de
Daniel Andrada

"El joc d’escalar"

Daniel Andrada (Sevilla, 1975), considerat 
un dels principals exponents de 
l’escalada esportiva a nivell mundial, ha 
escalat en les anomenades universitats 
de l’escalada tarragonines com Siurana i 
Margalef, zones que tenen vies 
d’escalada de gran dificultat i centenars 
de vies d’escola d’escalada. Coautor de 
guies d’escalada com Tarragona Climbs o 
Lleida Climbs.

Va començar a escalar el 1988 al mur 
urbà de la Costa de la Vega a Madrid, i a 
la petita escola d’escalada de 
Torrelodones. El seu nom va començar a 
sonar entre tots els assidus d’aquest 
esport. Va encarregar-se d’equipar les 
primeres vies de vuitè grau a la Pedriza. 
Molt aviat va encadenar cent vies de 
vuitè grau i, fins a la data, aquest nombre 
no ha fet més que augmentar.

Premi Wild Country Arco Rock Legends 
2016, premi mundial a l’Escalada 
Esportiva, considerat l’Oscar al millor 
escalador del món.

Destaca per la seva incansable dedicació 
i per la seva pròpia interpretació de 
l’escalada esportiva, més com una forma 
de ser i de viure. 

La seva forma d’experimentar les roques 
en un nivell d’avantguarda, combinada 
amb una contínua recerca de noves 
emocions i noves rutes, s’ha traduït en un 
patrimoni de valor incalculable per a tots 
els escaladors.

Escalador compulsiu, equipador 
incansable, col·leccionista de vuitens i 
novens, Dani Andrada ha aportat molt a 
aquest món de parets, però sobretot ha 
aportat la seva motivació.
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Ganzabal, i més tard es va iniciar als 
Pirineus, els Pics d’Europa i els Alps. Amb 
disset anys va viatjar fins a la serralada 
del Pamir, i amb vint-i-un va coronar el 
seu primer vuitmil. 

Ha participat en prop de trenta 
expedicions, en moltes com a càmera 
d’altura per al programa de televisió
Al filo de lo imposible. Amb la seva 
incorporació el 2008 al projecte 14x8.000 
d’Edurne Pasaban van arribar els anys 
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les quals és reconegut. Projectes més 

difícils, valuosos i satisfactoris des del 
punt de vista alpinístic.

A més de muntanyenc, Alex Txikon és 
aizkolari, escala en roca i també ha 
practicat salt base. Afirma ser un amant 
insaciable de l’aventura i de l’exploració.

Transmet les seves aventures amb la 
mateixa intensitat amb què les projecta i 
les viu. Té molt per explicar, des dels 
aspectes tècnics d’aquesta última gesta 
fins a les seves reflexions més íntimes 
entorn de l’èxit i el fracàs, de la solidaritat 
i el compromís, passant per les 
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mostra de fotografies i material 
audiovisual traslladaran els espectadors 
als llocs més inhòspits de la Terra.
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Jerzy Kukuczka, conegut pels seus amics 
com a Jurek, va ser un dels escaladors 
més forts de la història de l’alpinisme. En 
disset ocasions va escalar vuitmils i va 
obrir vies noves a l’hivern. El 24 d’octubre 
de 1989, Jerzy Kukuczka va morir durant 
una expedició al cim Lhotse, al Nepal. Era 
la primera vegada que anava a l’Himàlaia 
amb diners, equipament i com un 
personatge famós. 

El documental, però, no es concentra en 
el misteri de la seva mort, sinó que ens 
mostra una persona que escala sense 
parar, literalment i metafòricament. 

De netejador de sabates a milionari. De 
treballador social a estrella internacional. 
D’escalar sense equipament o diners, a 
competir amb Reinhold Messner pel cim 
Karakoam i la corona de l’Himàlaia.

El documental retrata els escaladors de 
l’Himàlaia dels 80 i dels temps en què 
vivien. Una era en què els ideals eren 
més importants que la fama. 
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vertical. Qui es podria imaginar que pogués 
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Ens parlarà de la seva trajectòria
com a escalador professional: més 
de 27 anys realitzant vies d’escalada 
d’alt nivell, set vegades campió 
estatal d’escalada i guanyador de 
moltes proves de la Copa del Món en 
bloc i en velocitat. Quasi una vida 
escalant a gran nivell l’ha dut a 
assolir 3.650 vies de 8a a 9b i més 
de 650 vies obertes en
diversos països.

16 de març  /  19.30 h
Conferència a càrrec de
Daniel Andrada

"El joc d’escalar"

Daniel Andrada (Sevilla, 1975), considerat 
un dels principals exponents de 
l’escalada esportiva a nivell mundial, ha 
escalat en les anomenades universitats 
de l’escalada tarragonines com Siurana i 
Margalef, zones que tenen vies 
d’escalada de gran dificultat i centenars 
de vies d’escola d’escalada. Coautor de 
guies d’escalada com Tarragona Climbs o 
Lleida Climbs.

Va començar a escalar el 1988 al mur 
urbà de la Costa de la Vega a Madrid, i a 
la petita escola d’escalada de 
Torrelodones. El seu nom va començar a 
sonar entre tots els assidus d’aquest 
esport. Va encarregar-se d’equipar les 
primeres vies de vuitè grau a la Pedriza. 
Molt aviat va encadenar cent vies de 
vuitè grau i, fins a la data, aquest nombre 
no ha fet més que augmentar.

Premi Wild Country Arco Rock Legends 
2016, premi mundial a l’Escalada 
Esportiva, considerat l’Oscar al millor 
escalador del món.

Destaca per la seva incansable dedicació 
i per la seva pròpia interpretació de 
l’escalada esportiva, més com una forma 
de ser i de viure. 

La seva forma d’experimentar les roques 
en un nivell d’avantguarda, combinada 
amb una contínua recerca de noves 
emocions i noves rutes, s’ha traduït en un 
patrimoni de valor incalculable per a tots 
els escaladors.

Escalador compulsiu, equipador 
incansable, col·leccionista de vuitens i 
novens, Dani Andrada ha aportat molt a 
aquest món de parets, però sobretot ha 
aportat la seva motivació.
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les quals és reconegut. Projectes més 

difícils, valuosos i satisfactoris des del 
punt de vista alpinístic.

A més de muntanyenc, Alex Txikon és 
aizkolari, escala en roca i també ha 
practicat salt base. Afirma ser un amant 
insaciable de l’aventura i de l’exploració.

Transmet les seves aventures amb la 
mateixa intensitat amb què les projecta i 
les viu. Té molt per explicar, des dels 
aspectes tècnics d’aquesta última gesta 
fins a les seves reflexions més íntimes 
entorn de l’èxit i el fracàs, de la solidaritat 
i el compromís, passant per les 
experiències culturals i humanes. La 
mostra de fotografies i material 
audiovisual traslladaran els espectadors 
als llocs més inhòspits de la Terra.

30 de març  /  19.30 h
Projecció de la pel·lícula

Jurek

Jerzy Kukuczka, conegut pels seus amics 
com a Jurek, va ser un dels escaladors 
més forts de la història de l’alpinisme. En 
disset ocasions va escalar vuitmils i va 
obrir vies noves a l’hivern. El 24 d’octubre 
de 1989, Jerzy Kukuczka va morir durant 
una expedició al cim Lhotse, al Nepal. Era 
la primera vegada que anava a l’Himàlaia 
amb diners, equipament i com un 
personatge famós. 

El documental, però, no es concentra en 
el misteri de la seva mort, sinó que ens 
mostra una persona que escala sense 
parar, literalment i metafòricament. 

De netejador de sabates a milionari. De 
treballador social a estrella internacional. 
D’escalar sense equipament o diners, a 
competir amb Reinhold Messner pel cim 
Karakoam i la corona de l’Himàlaia.

El documental retrata els escaladors de 
l’Himàlaia dels 80 i dels temps en què 
vivien. Una era en què els ideals eren 
més importants que la fama. 

PREMIS

• Millor pel·lícula de muntanya - Interna-
tional Mountain Film Meetings, 
Polònia, 2015

• Millor pel·lícula d’alpinisme - Mendi 
Film Fest, Bilbao, 2015

• Premi BBVA a la millor pel·lícula - 
BBVA Festival de Cinema de Muntan-
ya, Torelló, 2016

• Premi BBVA al millor guió - BBVA 
Festival de Cinema de Muntanya, 
Torelló, 2016

23 de març  /  19.30 h
Projecció dels curtmetratges

Curtmetratge que parla del Camp Base de 
l’Everest. A 5.300 metres d’altitud, està situat 
sobre una glacera i cada any es munta i 
desmunta durant dos mesos.

Entre guies, cuiners, convidats i altres 
personatges, pot arribar a acollir més de 1.000 
persones. La peça ens mostra la vida al Camp 
Base per reflexionar sobre la necessitat de 
controlar aquesta forma de turisme.

FITXA TÈCNICA
Títol original: Everest Base Camp 5300 m
Direcció, guió: Leónard Kohli
Nacionalitat: Suïssa, 2015
Productor i fotografia: Leónard Kohli
Versió: VO
Durada: 15 minuts

PREMIS
• Millor curtmetratge - Mendi Film Fest, 

Bilbao, 2016
• Selecció Oficial - Trento Film Festival,
 Itàlia, 2016 
• Selecció Oficial - Eho Mountain Fim Festival, 

Macedònia, 2016 
• Selecció Oficial - Ulju Film Festival, Corea 

del Sud, 2016

Curtmetratge de la travessia del Fitz Roy a la 
Patagònia, aquesta és una de les més 
desitjades en l’alpinisme modern.
Una complicada travessia amb set cims 
escarpats i més de 4.000 metres d’escalada 
vertical. Qui es podria imaginar que pogués 
ser tan divertit? El documental narra la 
inspiradora, i a vegades hilarant, aventura de 
Tommy Caldwell i Alex Honnold que els va fer 
mereixedors del Piolet d’Or.

FITXA TÈCNICA
Títol original: A line across the sky
Direcció: Josh Lowell i Peter Mortimer
Guió: Josh Lowell, Peter Mortimer i Nick Rosen
Nacionalitat: EUA, 2015
Interpretació: Tommy Caldwell i Alex Honnold

Productora: Sender Films
Fotografia: Josh Lowell
Versió: VOSE
Durada: 35 minuts

PREMIS
• Millor pel·lícula de muntanya - Banf 

Mountain Film Festival, Canadà, 2015
• Premi del públic - Banf Mountain Film 

Festival, Canadà, 2015
• Gran premi - Mendi Film Fest, Bilbao, 2015
• Millor curtmetratge - Mendi Film Fest, 

Bilbao, 2015
• Millor pel·lícula - Danish Adventure Film 

Festival, Dinamarca, 2015
• Millor curtmetratge de muntanya - Domzale 

Film Festival, Eslovènia, 2015

E.B.C.
Everest Base Camp 5300 m

A line across the sky
Una línia a través del cel

FITXA TÈCNICA

Títol original: Jurek
Direcció: Pawel Wysoczánski
Guió: Pawel Wysoczánski
Nacionalitat: Polònia, 2014
Productora: Silesia Films
Fotografia: Jacek Kedzierski
Versió: VOSE
Durada: 74 minuts
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Ens parlarà de la seva trajectòria
com a escalador professional: més 
de 27 anys realitzant vies d’escalada 
d’alt nivell, set vegades campió 
estatal d’escalada i guanyador de 
moltes proves de la Copa del Món en 
bloc i en velocitat. Quasi una vida 
escalant a gran nivell l’ha dut a 
assolir 3.650 vies de 8a a 9b i més 
de 650 vies obertes en
diversos països.

16 de març  /  19.30 h
Conferència a càrrec de
Daniel Andrada

"El joc d’escalar"

Daniel Andrada (Sevilla, 1975), considerat 
un dels principals exponents de 
l’escalada esportiva a nivell mundial, ha 
escalat en les anomenades universitats 
de l’escalada tarragonines com Siurana i 
Margalef, zones que tenen vies 
d’escalada de gran dificultat i centenars 
de vies d’escola d’escalada. Coautor de 
guies d’escalada com Tarragona Climbs o 
Lleida Climbs.

Va començar a escalar el 1988 al mur 
urbà de la Costa de la Vega a Madrid, i a 
la petita escola d’escalada de 
Torrelodones. El seu nom va començar a 
sonar entre tots els assidus d’aquest 
esport. Va encarregar-se d’equipar les 
primeres vies de vuitè grau a la Pedriza. 
Molt aviat va encadenar cent vies de 
vuitè grau i, fins a la data, aquest nombre 
no ha fet més que augmentar.

Premi Wild Country Arco Rock Legends 
2016, premi mundial a l’Escalada 
Esportiva, considerat l’Oscar al millor 
escalador del món.

Destaca per la seva incansable dedicació 
i per la seva pròpia interpretació de 
l’escalada esportiva, més com una forma 
de ser i de viure. 

La seva forma d’experimentar les roques 
en un nivell d’avantguarda, combinada 
amb una contínua recerca de noves 
emocions i noves rutes, s’ha traduït en un 
patrimoni de valor incalculable per a tots 
els escaladors.

Escalador compulsiu, equipador 
incansable, col·leccionista de vuitens i 
novens, Dani Andrada ha aportat molt a 
aquest món de parets, però sobretot ha 
aportat la seva motivació.

Dani
Andrada ©
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Entrada amb invitació, que es podrà recollir a partir d’una hora abans de cada conferència/projecció
a l’Auditori Diputació, carrer Pere Martell, 2 - Tarragona. Tel. 977 296 605    www.dipta.cat/ciclemuntanya    #CicleMuntanya    #AuditoriDipta

ORGANITZA

COL·LABOREN

En el marc del
Cicle DE MUNTANYA 2017

el divendres dia 31 de març
a les 20 h,

s’inaugura l’exposició

“El món a la fi del món”
de Sebastián Álvaro

al tinglado 4 del Moll de Costa.
La podreu visitar fins a l’1 de maig.

Organitza

Autoritat Portuària de Tarragona

Professor emèrit de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Madrid. Ha 
estat professor agregat de la 
Universitat Complutense de Madrid i 
catedràtic de la Universitat de
La Laguna i de l’Autònoma de Madrid.

• Director de l’Institut del Paisatge
 de la Fundació Ducs de Soria
• Premi Nacional de Medi
 Ambient (1991)
• President del comitè espanyol del 

Scientific Committee on Antarctic 
Research (1991-1995)

• Corresponsal per a Espanya del 
World Glacier Monitoring System 
(WGMS; Zuric)

• Director del Pla d’Ordenació de 
Recursos Naturals de la Serra de 
Guadarrama (2003-2005)

• Membre del Comitè MaB espanyol 
(Home i Biosfera / UNESCO)

• Vocal del Comitè Científic de
 Parcs Nacionals

FITXA TÈCNICA

Títol original: Sloboda pod nákladom
Direcció: Pavol Barabáš
Guió: Pavol Barabáš
Nacionalitat: Eslovàquia, 2016
Interpretació: Documental: Viktor 
Beránek, Ladislav Chudík, Peter
Petras i Ladislav Kulanga
Productora: K2 Studio
Fotografia: Pavol Barabáš
Versió: VOSE
Durada: 58 minuts

2 de març  /  19.30 h
Conferència inaugural a càrrec 
d’Eduardo Martínez de Pisón

"El descobriment del 
paisatge de muntanya”

Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid, 
1937), amb una dilatada carrera 
professional, es caracteritza per ser un 
gran viatger, alpinista, escriptor, 
professor universitari, conferenciant i 
divulgador. Altament compromès amb la 
muntanya i la seva cultura, i amb tot el 
que implica.

Especialista en geografia de muntanya, 
els seus treballs ens descobreixen 
paisatges naturals i culturals. Escriu 
sobre geografia mediambiental, 
geografia de serralades i de pensament 
geogràfic. Autor de més de 500 
publicacions, se centra en la geografia 
física de les serralades més importants 
del planeta i ens parla de “cultura de
les muntanyes”.

Segons la seva teoria, el clima ha canviat 
sempre, des que la Terra existeix, des de 
fa 5.000 milions d’anys. No és una cosa 

9 de març  /  19.30 h
Projecció de la pel·lícula

Freedom under load
Llibertat sota càrrega

Freedom under Load mostra l’última 
generació de portadors de la serralada de 
l’Alt Tatra, perquè van triar aquesta forma 
de vida i perquè continuen sent els 
últims mohicans d’Europa. Desafiant 
tempestes de neu, pluja i forts vents, 
aquests herois escalen les muntanyes 
cada dia, amb pesades càrregues de 100 
kg a l’esquena, per proporcionar 
provisions als refugis més aïllats.

La narració del documental s’endinsa en 
les meravelloses muntanyes dels Tatres, 
que formen una serralada a la frontera 
entre Polònia i Eslovàquia i el sector més 
alt dels Carpats. El film ofereix calma i 
harmonia, molt necessàries avui en dia. I 
potser també descobrim alguna cosa 
sobre la pròpia càrrega que portem cada 
un de nosaltres.

estable, ni molt menys; és espontània i 
varia constantment. Afirma que en 
l’actualitat estem vivint en una època 
interglacial.

A “El descobriment del paisatge de 
muntanya” ens parlarà del que s’ha 
anomenat “sentiment de la natura” una 
de les seves millors expressions a la 
muntanya. La pràctica del muntanyisme 
ha estat clau en l’aprofundiment en 
aquest sentiment. Darrere de l’esport hi 
ha, en aquest cas, una cultura 
sostinguda. No hi ha alpinisme sense 
cultura. En aquesta conferència es 
mostrarà aquesta relació al llarg
del temps. 

PREMIS

• Gran Premi - Mendi Film Fest, Bilbao, 
2016 

• Premi a la pel·lícula dels valors 
culturals especials - Bansko Film Fest, 
Bulgària, 2016

• Gran Premi “Vila de Torelló” - BBVA 
Festival de Cinema de Muntanya, 
Torelló, 2016 

• Millor Fotografia - BBVA Festival de 
Cinema de Muntanya, Torelló, 2016

• Millor Pel·lícula de Muntanya - Banf 
Mountain Film Festival, Canadà, 2016

• Menció especial - Eho Festival de 
Cinema de Muntanya, Macedònia, 2016

• Premi del Públic - Cinematik, 
Eslovàquia, 2016

• Gran Premi - Spotkania z Filmem 
Gorskim, Polònia 2016

• Millor documental - International 
Mountain Film Festival, República 
Txeca, 2016

#CicleMuntanya    #AuditoriDipta

          Cicle
DE MUNTANYA 2017

CONFERÈNCIES + CINEMA

A l’AUDITORI DIPUTACIÓ   /   2, 9, 16, 23, 30 de març i 6 d'abril

Eduardo 
Martínez
de PisónCol·lecció E. M

. de Pisón

Col·lecció E. M
. de Pisón


