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#CicleMuntanya   #AuditoriDipta

3 DE MARÇ • 19 h

Conferència inaugural

“Sincronia màgica”,

a càrrec de Sílvia Vidal,
Piolet d’Or 2021

La seva trajectòria inclou moltes fites 
importants: al Naranjo de Bulnes, repetició 
de la via “Principado de Asturias” en 
solitari. Premiada amb el Piolet de Oro de 
la FEDME, obertura de “Tramuntana” amb 
Pep Masip a l’hivern i repetició de la mítica 
“Sueños de Invierno” amb l’Óscar Cacho.

Al Yosemite National Park (Califòrnia, 
EUA), la paret d’El Capitan i d’altres de la 
zona, i repeticions de les vies “Mescalito”, 
“Zenyatta Mondatta”, “Sea of Dreams”, 
“The Shield” i “Reticent Wall”. “Zodiac” i 
“Wyoming Sheep Ranch” en solitari. I 
nova ruta a la paret de Porcelain Wall amb 
Pep Masip, Sargantana.

A l’Himàlaia (Karakorum, Pakistan), prime-
ra ascensió al  Brakk Zang, obrint la via 
“Ganyips”. A l’Amin Brakk, via “Sol Solet”, i 
la “Life is lilac” a la Shipton Spire, en solita-
ri. També a l’Himàlaia (Miyar Valley, Índia), 
dues noves rutes, amb Eloi Callado, “Mai 
Blau”, a la Neverseen Tower, i en solitari, al 

Sílvia Vidal ens farà gaudir de la seva 
gran aventura d’escalada en solitari al 
Cerro Chileno, (Patagònia, Xile). Primera 
ascensió, cara oest, Sincronia Màgica
A3+/6a, 1.180 m de recorregut + 30’ al 
cim. La vivència de passar trenta-tres 
dies penjada a la paret, situada en una 
zona de glaceres, en una solitud total. 
Un mes i mig en una vall remota 
incomunicada, sense ràdio ni telèfon, 
carregant durant setze dies 150 kg de 
material i menjar. Solitud, esforç físic i 
mental, dubtes, incerteses i molta màgia 
que compartirà amb tots els aficionats. 
Una gran aventura viscuda entre el 
febrer i el març del 2020, per tornar 
després a la civilització i trobar un món 
canviat, arran de la Covid-19.
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Més informació:

          Cicle de
MUNTANYA 2022

Dona’m muntanya

Castle Peak, obrint la via “7 d’espases”. Al 
Kinnaur Valley, en solitari, paret verge al 
massís del Kailash Parbat, via “Naufragi”.

Al cercle polar àrtic, a l’illa de Baffin (Cana-
dà),  junt amb Frank Van Herreweghe 
obren “Sangtraït” al Turnweather Peak. I la 
paret de l’Asgard  per la via “The Belga-
rian” amb Nico i Olivier Favresse, Sean 
Villanueva i Stéphane Hanssens.

Als Andes, al Huascaran Nord (Cordillera 
Blanca, Perú), amb Youri Cappis, obren 
una ruta a la paret est, via “Entre boires”. A 
la Patagònia xilena (Serranía Avalancha), 
per obrir la via “Espiadimonis” en solitari.

A Alaska (Arrigetch Peaks, Xanadu), nova 
via en solitari, “Un pas més”. I la darrera 
expedició ha estat a la Patagònia xilena 
(Cerro Chileno, “Sincronia Màgica”). 

10 DE MARÇ • 19 h

Projecció del curtmetratge

Sweet Home Kamchatka

Ekaterina Osichkina, campiona del món 
júnior d’esquí de muntanya, ha sigut qui 
ha posat Kamchatka en boca de tota la 
comunitat d’aquest esport. Potser és per 
la seva superioritat contundent? O pel 
seu carisma fora de sèrie? Amb només 
dinou anys, és una veritable màquina de 
rendir. En acabar una cursa, veus com la 
seva agonia es transforma en amabilitat i 
la fermesa en cordialitat.

La seguim fins a casa seva, Kamtxatka, a 
l’extrem est de Rússia, un dels indrets 
més aïllats del món. Un paisatge de neu i 
volcans, de grocs fluorescents i ocres 
intensos que contrasten amb el gel viu de 
les glaceres. Una regió on el ressò de les 
fumaroles, l’olor de sofre i les basses de 
fang bullent sacsegen tots els sentits. 

Un paisatge totalment desconegut pel 
món, i fins i tot per la mateixa Ekaterina. El 
documental ens endinsa en aquest viatge 
de redescobriment, de reflexió per les 
arrels i la vida de l’atleta, però també en 
una comunitat d’esquí de muntanya molt 
unida.

Projecció de la pel·lícula

To be a woman
in the Himalaya

La història de Wanda Rutkiewicz i 
Pasang Lhamu Sherpa, dues dones 
pioneres que van lluitar contra l’ordre 
preestablert masculí a l’alpinisme als 
anys vuitanta, ha inspirat tota una nova 
generació d’alpinistes. Vint-i-cinc anys 
després de la desaparició de Wanda i 
Pasang, tres alpinistes de Polònia i el 
Nepal, Kinga Baranowska, Maya 
Sherpa i Anna Okopińska, s’uneixen en 
una aventura per immortalitzar els 
ideals pels quals es van regir les pione-
res anys enrere: els èxits femenins han 
de ser reconeguts a semblança dels 
masculins. Tots som iguals davant de la 
muntanya. El documental relata la 
història de les successores d’una llarga 
tradició d’alpinistes femenines inspira-
des per l’heroisme de l’últim segle. Va 
rebre el premi a la millor pel·lícula d’alpi-
nisme al Mendi Film Fest, Bilbao, 2020.

FITXA TÈCNICA

Direcció i guió Eliza Kubarska 
Nacionalitat: Polònia, 2018 
Interpretació (documental): Kinga 
Baranowska, Maya Sherpa
i Anna Okopińska 
Productora: Monika Braid
i Braidmade Films
Fotografia: Piotr Rosołowski
i Radosław Ładczuk 
Durada: 44 minuts

FITXA TÈCNICA

Direcció: Pep Cuberes Esgleas
i Xavier Esgleas Tarifa 
Guió: Pep Cuberes Esgleas
i Xavier Esgleas Tarifa 
Nacionalitat: Espanya, 2018 
Interpretació (documental): Ekaterina 
Osichkina, Pep Cuberes Esgleas
i Xavier Esgleas Tarifa 
Fotografia: Pep Cuberes 
Versió: VOSC (subtítols en català) 
Durada: 25 minuts
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ENTRADA AMB INVITACIÓ,

que es podrà recollir a partir d’una hora abans
de cada conferència a l’AUDITORI DIPUTACIÓ.

Carrer Pere Martell, 2 - Tarragona
Tel. 977 296 605

www.dipta.cat/ciclemuntanya
#CicleMuntanya    #AuditoriDipta

24 DE MARÇ • 19 h

Conferència

“Noves vies en alçada”,

a càrrec de

María José Cardell, Pipi

María José Cardell, Pipi, va néixer en ple 
mes d’agost al sud d’Espanya, a Granada. 
Potser per això ha preferit buscar sempre 
el fred de les altures, o potser també 
perquè ha crescut en una família plena de 
muntanyencs i esquiadors. Ells li van 
inculcar el respecte i l’amor per la natura i 
el desig d’assolir els cims o de lliscar 
pendent avall sobre unes taules. 

Fa més d’una vintena d’anys que treballa 
com a monitora a l’estació d’esquí de 
Sierra Nevada, on ha passat també 
alguns estius treballant com a guia. Va 
escalar per primera vegada amb la seva 
tia, que la va guiar per l’aire enrarit de les 
altures. La va acompanyar fins al camp 
base en el seu intent de pujar a l’Everest, i 
va ser allà on va descobrir que no volia 
limitar-se a mirar els cims des de la base 
sinó contemplar el món des de dalt. 

Es va preparar disciplinadament a Sierra 
Nevada i als Alps, fins que el 2002 van 

La María José Cardell, Pipi, ens parlarà de 
noves vies en alçada, ascensions fetes en 
els darrers cinc anys obrint noves vies per 
sobre dels 4.000 m d’altitud. Començarà 
amb l’expedició a la serralada del 
Karakorum (el Pakistan), amb ascensió 
en solitari d’un cim verge, l’Hombrok, de 
5.470 m. Seguirà amb “Shashka Route”, 
la via que va obrir juntament amb Denis 
Urubko al Pico Chapayev, de 6.371 m, a la 
serralada del Thien Shan, després d’haver 
aclimatat al Khan Tengri (7.010 m).

Altres fites han sigut l’obertura de la via 
“Matsoni Route”, a l’Ushba (4.710 m, 
serralada del Caucas), també al costat de 
Denis Urubko, una muntanya més baixa 
però de més complicació tècnica. I al 
Gasherbrum II (el Pakistan), una 
expedició junt amb Denis Urubko, amb el 
projecte d’obrir una via nova en estil alpí; 
dissortadament, un desafortunat 
contratemps va impedir fer l’ascensió 
conjuntament i Denis va obrir “Honey 
Moon” en solitari.    
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assolir juntes els seus primers cims de 
6.000 m als Andes. A partir d’aquí es va 
convertir en un no parar i va fer el salt a 
muntanyes de 7.000 m (serralades del 
Karakorum, el Pamir i el Thien Shan), per 
després provar els grans vuitmils, on va 
experimentar sentiments contraposats.

Volia explorar nous indrets, nous camins. 
Fa sis anys es va embarcar en l’aventura 
més gran de la seva vida: viatjar al Pakis-
tan per intentar un cim verge en solitari. 
Mai havia imaginat que arran d’això 
coneixeria el millor company de cordada i 
de vida, l’alpinista rus Denis Urubko, amb 
qui ha obert noves vies al Chapayev i a 
l’Ushba i amb qui avui dia comparteix una 
de les seves passions més grans: l’escala-
da en roca.

17 DE MARÇ • 19 h

Conferència

“L’escalada,
el meu element”,

a càrrec de Mariona Martí,

Mariona Martí va néixer a Avinyó (Bages), 
però des de fa quinze anys viu a Cornude-
lla de Montsant, on té el seu camp base a 
prop de les parets. 

Escala des de l’any 1992. La primera via de 
vuitè grau que va encadenar va arribar 
l’any 1998, amb "Caña al mono", a Los 
Cahorros (Granada). Des d’aleshores ha 
sigut mare de dos fills, ha treballat de 
professora els darrers vint anys i, sense 
haver sigut mai professional de l’escala-
da, ha aconseguit encadenar gairebé 400 
vies de vuitè grau, algunes d’elles a vista. 

Probablement, és l’escaladora catalana 
amb més vies d’aquest grau a la seva 
llibreta. Seus són el primer 8a+, 8b i 8b+ 
encadenats per una catalana. 

Actualment, sense seguir cap entrena-
ment específic, a part de dedicar moltes 

L’escalada em va trobar a mi fa gairebé 
trenta anys. Des d’aleshores i fins al dia 
d’avui és el meu element 
d’autoconeixement i equilibri personal; 
un estil de vida que condiciona i dona 
sentit a les obligacions i responsabilitats 
del dia a dia.

M’il·lusiona compartir des de la meva 
experiència, més que el que jo he fet 
esportivament en l’escalada, el que 
l’escalada ha fet per mi, els valors i 
oportunitats que suposa aconseguir
un element tan potent a nivell físic,
mental i social.
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hores a sortir a la muntanya, es troba en 
un dels seus millors moments de forma i 
encara gaudeix de l’escalada com el 
primer dia.
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31 DE MARÇ • 19 h

Projecció de la pel·lícula

Noies al cim

Amb la presència de

Javier Álvaro
i Sebastián Álvaro

El portador més famós del Karakorum, 
Abdul Karim, va voler fer realitat un dels 
seus grans somnis: transmetre els seus 
coneixements i la seva passió per les 
altes muntanyes a tres de les seves netes, 
Amina, Alum i Sudiqa, noies d’entre 
quinze i divuit anys. Elles van formar el 
primer equip alpinista femení d’Hushe 
que ha dut a terme una expedició al 
Manglik Sar, una muntanya que supera 
els sis mil metres i al cim del qual, molt a 
prop de la frontera amb la Xina, van arribar 
el 2018.

L’any següent van intentar un altre cim de 
6.250 metres, el Pastora Peak, molt a prop 
del K2, però aquesta vegada van haver de 
girar cua quan amb prou feines estaven a 
cent metres del cim. Ambdues ascen-
sions els van ensenyar a entendre el món 
de les muntanyes del seu entorn, on els 

En un dels llocs més remots del Pakistan 
s’amaga un petit llogaret perdut al 
Karakorum, entre les muntanyes més 
belles i abruptes del planeta. Des de l’estiu 
del 2001 la Fundació Sarabastall de Caspe 
s’ha entestat a millorar la vida d’Hushe. 
Especialment dels més vulnerables: 
ancians, malalts, dones i nens. Des de 
llavors ha canviat notablement la sanitat, 
la higiene, l’alimentació, l’agricultura i 
l’educació, com ho demostra que avui 
més del 93% dels seus nens i nenes 
estiguin escolaritzats.

FITXA TÈCNICA
Guió, direcció i realització: Javier Álvaro
i Fernando Guerra
Producció: Salomba Ventures
Fotografia: David Pérez
Edició: Javier Álvaro
Mescles d’àudio: Menos 12 dB
Etalonatge: Emilio Gil
Protagonistes: Amina Hanif, Sudiqa 
Hussein, Marion Bashir, Mirian Marco, 
Mohammad Hanif, Abdul Karim
i Sebastián Álvaro
Durada: 50 minuts
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seus pares i germans es guanyen —i es 
juguen— la vida.

És una història molt especial que té a 
veure amb el somni d’un portador excep-
cional del Baltistan, el Petit Karim, i de tres 
noies joves que decideixen escalar les 
muntanyes més altes del Karakorum. 

Encara que sigui el mateix que han fet 
pares, amics i germans, al Pakistan és 
extraordinari que siguin dones les que ho 
decideixin i ho portin a terme. És un somni 
i alhora una lluita per aconseguir la plena 
igualtat entre dones i homes en aquesta 
zona del món.
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REUS • Palau Bofarull
TORTOSA • L’ESCOLA per l’Art i la Cultura
LA BISBAL DEL PENEDÈS • Centre Municipal
de Cultura - Auditori Sala Salbà

Recollida d’entrades 1 hora abans de la projecció.

La muntanya
es mou a

10 DE MARÇ




