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La mostra i les activitats complementàries han estat organitzades
amb motiu de la commemoració del centenari de la mort de Jules
Verne

CosmoCaixa presenta l'exposició
Jules Verne, viatjar, viatjar, viatjar

Semblava que anava per a funcionari de la Borsa de París o autor de
comèdies lleugeres, però, als 40 anys, la vida de Jules Verne (Nantes,
1823 - Amiens, 1905) va fer un tomb. Amb Cinc setmanes en globus
iniciava una carrera literària que el convertiria en un dels escriptors més
llegits de la història. Apassionat per tots els esdeveniments científics i
tecnològics de la seva època, en les novel·les de Verne es barregen
l'aventura, la descoberta i la passió pel coneixement. El seu punt de
partida és sempre el viatge: viatjar per descobrir, viatjar per forçar un
canvi, viatjar per somniar. CosmoCaixa Barcelona vol retre un homenatge
a aquest prolífic escriptor amb l'exposició temporal Jules Verne, viatjar,
viatjar, viatjar. S’hi mostra els aspectes més destacats de l'obra d'aquest
novel·lista, centrant-se especialment en la interessant relació de Verne
amb la ciència. Un dels objetius de l'Obra Social "la Caixa" és acostar la
ciència a tots els ciutadans, i en aquest cas ho fa a través de la figura de
Verne, un dels pioners de la divulgación científica del sigle XIX. La seva
desbordant imaginació iel coneixement actualitzat dels últims
esdeveniments científics del segle XIX el van convertir en un pioner de la
divulgació científica. Jules Verne, viatjar, viatjar, viatjar es divideix en dos
grans àmbits: l'Espai Verne, que se centra en la vida de l'escriptor i,
sobretot, en les característiques fonamentals de la seva obra; i la Ruta
Verne, un recorregut per aquells mòduls de la Sala de la Matèria que
mostren fenòmens naturals, dels quals Verne parlava en els seus llibres.
Aquesta exposició de l'Obra Social de "la Caixa" que es podrà veure a
partir del 23 de juny a CosmoCaixa Barcelona ha estat organitzada amb
motiu de la celebració del centenari de la mort de Jules Verne, i en el marc
de l'Any de Llibre i la Lectura Barcelona 2005. A més de l'exposició, des
de CosmoCaixa s'han programat una sèrie d'activitats complementàries
per commemorar aquesta efemèride. Cinema, tallers, shows de ciència,
laboratoris... són algunes de les propostes per a aquest estiu.

L'exposició comença a la planta -2 de CosmoCaixa, on es troba instal·lat el
primer del àmbits, l'Espai Verne. Aquest espai se centra en la vida i en la
personalitat de Jules Verne i, sobretot, en els aspectes fonamentals de la seva
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obra: Els viatges a llocs extrems, com ara el fons de mar, els Pols, la Lluna,
el centre de la Terra o la selva amazònica; Els personatges, amb els savis,
aventurers, científics i viatgers en els quals segurament Verne va projectar la
seva personalitat; i els invents o màquines del futur com ell els anomenava.
Les màquines que Verne va enginyar eren inventades, però no pas
inversemblants. Moltes d'elles es van avançar a la seva època, com el submarí
propulsat per electricitat o l'escafandre autònom.

La notícia de l'existència de calamars gegants, com el que es pot veure a
CosmoCaixa amb motiu de l’exposició Jules Verne, viatjar, viatjar, viatjar,
possiblement va ser el que va inspirar el misteriós exemplar de 20.000 llegües
de viatge submarí. Es tracta d'una femella d'un any i mig, que mesura 9 metres
i pesa 137 quilos. Pertany al gènere Architeutis, pot arribar a mesurar 20
metres, pesar una tona i els seus ulls són els més grans del regne animal. Es
tracta de l’invertebrat més gran conegut. Se sap molt poc dels Architeutis i, de
fet, mai no se n’ha fotografiat cap de viu. Aquest calamar, juntament amb una
mostra de roca de la Lluna, un escafandre primitiu i un avantpassat del fax són
alguns dels objectes que serveixen per a il·lustrar els trets fonamentals de
l'obra de Verne. L'àlbum de fotos, les edicions dels 54 Viatges Extraordinaris i
el seu atlas personal, que el va transportar, gràcies a la seva imaginació, pels
racons més impensables del planeta, són altres de les peces que els visitants
trobaran en aquest espai.

La Ruta Verne

Les novel·les de Verne són un reflex de l'estat de la ciència de la fi del segle
XIX. CosmoCaixa és un reflex del coneixement científic actual. Una
conseqüència  d'aquestes dues afirmacions és que molts dels continguts del
nou Museu de la Ciència tenen una estreta relació amb els continguts de les
novel·les de Verne. Així doncs, per tal de mostrar aquesta relació, l'exposició
Jules Verne, viatjar, viatjar, viatjar, s'estén per tot el Museu a través d'un
recorregut per 15 dels mòduls i espais expositius de CosmoCaixa Barcelona
(planta -5). En ells, es poden veure diversos fenòmens naturals dels quals
Verne parlava en les seves obres, i comparar el coneixement científic del segle
XIX, amb el coneixement que del mateix fenomen se'n té a l'actualitat. La
gravetat, la refracció, l'acció-reacció, la caiguda lliure, la pressió hidrostàtica, el
vulcanisme, l'evolució dels éssers vius o l'astronomia són alguns dels temes
tractats en els seus llibres i que es mostren aquí. Aquests fragments aniran
acompanyats dels gravats que, des de les primeres edicions, il·lustren l'obra de
Verne.

Relació de mòduls i novel.les:
Parla i escolta (sobre la velocitat del so)
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Novel·la: Al voltant de la Lluna (1869-1870)

Refracció (sobre l’espectre de Brocken)
Novel·la: Cinc setmanes en globus (1863)

Acció Reacció (sobre la segona llei de Newton)
Novel·la: Al voltant de la Lluna (1869-1870)

Caiguda Lliure (sobre la ingravidesa)
Novel·la: Al voltant de la Lluna (1869-1870)

Pressió hidrostàtica (sobre els efectes de la pressió hidrostàtica)
Novel·la: Vint-mil llegües de viatge submarí (1869-1870)

Per què vola un avió? (sobre l’efecte Venturi)
Novel·la: Robur el conqueridor (1886)

Columnes basàltiques (sobre la  contracció de la lava)
Novel·la: Viatge al centre de la Terra (1864)

Convecció (sobre la convecció)
Novel·la: Cinc setmanes en globus (1863)

El gas mecànic (sobre el comportament de les molècules d’un gas)
Novel·la: Al voltant de la Lluna (1869-1870)

Els cinc regnes (sobre el registre fòssil)
Novel·la: Viatge al centre de la Terra (1864)

Nautilus (sobre la flotabilitat neutra)
Novel·la: Vint-mil llegües de viatge submarí (1869-1870)

Homo erectus, l'emigrant (sobre l’evolució humana)
Novel·la: El poble aeri (1901)

Bosc inundat (sobre la selva amazònica)
Novel·la: La Jangada (1881)

Els Iguanos (sobre espècies extingides)
Novel·la: Viatge al centre de la Terra (1864)

Hall planetari (sobre la hipòtesi de la nebulosa)
Novel·la: De la Terra a la Lluna (1864-1865)
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Cinema a la fresca, shows  de ciència, jocs de pista, laboratoris, contacontes...
Aquestes són algunes de les activitats complementàries de l'exposició Jules
Verne, viatjar, viatjar, viatjar programades per a aquest estiu des de l'Obra
Social de "la Caixa” per commemorar el centenari de la mort de Jules Verne.
Amb aquestes iniciatives, CosmoCaixa Barcelona vol retre un homenatge a la
figura d'aquest autor que tantes hores de somnis juvenils ha omplert.

LES NITS DE JULIOL A COSMOCAIXA

Tots els dijous de juliol, a la plaça de la Ciència de CosmoCaixa es podrà
gaudir, sota les estrelles, del cicle de cinema Jules Verne, el poder de la
imaginació. Aquesta activitat ha comptat amb l'assessorament de Pablo G.
Polite i Sergi Sánchez. La música en viu de Joan Pineda acompanyarà les
projeccions de les pel·lícules mudes.

• Dijous, 7 de juliol

Viatge a la Lluna (muda)
Títol original: Le voyage dans la Lune - França, 1902

Durada: 14' - Blanc i negre

Director: Georges Méliès. Intèrprets: Victor André, Bleuette Bernon, Jeanne D’Alcy.

Expert mag i savi de l’espectacle, Georges Méliès va ser el creador de la primera obra mestra

de la ciència-ficció cinematogràfica, aquesta fantàstica adaptació de la novel·la de Verne “De la

Terra a la Lluna”.

L’invent diabòlic (versió en català)
Títol original:  Vynález Zkáky  -  República Txeca, 1958

Durada:  83' - Blanc i negre

Director: Karel Zeman. Intèrprets: Lubor Tokos, Jana Zatloukalová, Miroslav Holub.

Basada en una de les obres menys conegudes de l’escriptor francès, “Face au drapeau”, i amb

elements de “20.000 llegües de viatge submarí” i “L’illa misteriosa”, aquest radical experiment

estètic de Zeman s’ha convertit en l’obra de referència obligada en la filmografia verniana.

• Dijous, 14 de juliol

La conquesta del pol (muda)
Títol original: La conquête du pôle  -  França, 1912

Durada:  18' - Blanc i negre
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Director: Georges Méliès. Intèrprets: Georges Méliès, Fernande Albany.

Basada en la primera part de "Las aventures del capità Hatteras", mostra les peripècies d'una

expedició de científics de tot el món al Pol Nord, equipats amb material especialment dissenyat

per a aquest objectiu.

Viatge al centre de la Terra (versió en espanyol)
Títol original: Journey to the Center of the Earth - EUA, 1959

Durada: 132' - Color

Director: Henry Levin. Intèrprets: Pat Boone, James Mason, Arlene Dahl, Diane Baker.

El Professor Lindenbrook és el líder d’una agosarada expedició al centre de la Terra. La porta

d’entrada és un volcà islandès, però quina serà la porta de sortida? Monstres prehistòrics,

bolets gegants i tempestes magnètiques en aquesta petita joia cinematogràfica, nominada a

tres Oscars.

• Dijous, 21 de juliol

Viatge a través de l’impossible  (muda)
Títol original: Le voyage à travers l’impossible  - França, 1904

Durada: 24' - Blanc i negre, tintada a mà

Director: Georges Méliès. Intèrprets: Georges Méliès, Fernande Albany, May de Lavergne,

Jehanne d’Alcy.

Fent servir diferents mitjans de transport, un grup de savis de la Geographic Society emprenen

un viatge a través dels Alps fins al Sol, que acaba al fons del mar.

L’illa misteriosa (versió en espanyol)
Títol original: Mysterious Island - EUA, 1961

Durada: 96' - Color

Director: Cy Endfield. Intèrprets: Michael Craig, Joan Greenwood, Michael Callan, Gary

Merrill, Beth Rogan.

Un grup de pròfugs d’un camp de presoners de l’exèrcit confederat acaben naufragant en una

illa del Pacífic poblada per estranyes criatures gegants. Els ajudarà la providencial aparició del

capità Nemo? Els artesanals i extraordinaris efectes especials de Ray Harryhausen

converteixen aquest film en un preciós divertiment.

• Dijous, 28 de juliol

La volta al món en 80 dies (versió en espanyol)
Títol original: Around the world in eighty days – EUA/Regne Unit, 1956

Durada: 167' - Color

Director: Michael Anderson. Intèrprets: David Niven, Cantinflas, Robert Newton, Shirley

MacLaine.

Guanyadora de cinc Oscars (inclòs el de millor pel·lícula) i amb un repartiment de luxe, aquesta

superproducció va visualitzar el famós viatge del noble cavaller Phileas Fogg sense escatimar
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despeses. Gairebé 70.000 extres repartits per tretze països del món, un vestuari sumptuós i un

sentit de l’humor contagiós van ser suficients per convertir-la en un clàssic incontestable.

Totes les sessions s’iniciaran a les 22.15 h. El preu va inclòs en l'entrada del Museu.
Entrada reduïda, a partir de les 20 h

PUJADA EN GLOBUS

Tots els dijous de juliol, si el temps ho permet, el públic que vulgui veure
Barcelona a la nit, des d'una altura de 20 metres podrà fer realitat el seu somni
pujant en el globus aerostàtic, que trobarà instal·lat a la plaça de la Ciència de
CosmoCaixa Barcelona .

A partir de les 22 h.
Preu: 1€. Venda d'entrades a la taquilla de CosmoCaixa, a partir d'una hora
abans. Places limitades. Màxim: 100 persones.

SHOWS DE CIÈNCIA

Gaudir i endinsar-se en la ciència a través del llenguatge del teatre és el que
proposa CosmoCaixa amb aquesta activitat. Els dissabtes de juliol, agost i
setembre, a les 18 h i a les 18.30 h., qui visiti el Museu podrà participar en els
shows  a la Biblioteca de Verne... i a La conquesta de terra ferma. En el primer
d'ells, els intèrprets faran descobrir als participants els aparells i enginys que
Jules Verne va utilitzar en les seves novel·les. Alguns corresponien a grans
descobriments científics del segle XIX i d'altres van ser fruit de la seva
imaginació. En el show La conquesta de terra ferma es mostraran quines
estratègies han adoptat els éssers vius per poder viure fora de l'aigua amb èxit.

JOC DE PISTES

Rere la pista de Verne
Descobrir més coses sobre la vida i les novel·les d’aquest escriptor i els ginys
que ell va imaginar i utilitzar en els seus viatges arreu del món és el que
proposa CosmoCaixa, a través d'aquest joc de pistes per a l'exposició temporal
Jules Verne, viatjar, viatjar, viatjar. La finalitat és la de conèixer més coses del
Nautilus, el globus aerostàtic i el calamar gegant de CosmoCaixa, entre
d’altres. Es podrà participar en aquest joc de dimarts a diumenge, de 10 a 20
h. Es tracta d'una activitat pensada per al públic familiar i està inclosa en
l'entrada del Museu.



9

LABORATORIS, EXPERIMENTS DE CIÈNCIA

Alta tensió en temps de Verne i la  Cursa de llavors
Amb generadors d’alta tensió es poden realitzar experiments espectaculars
d’electrostàtica i descàrregues elèctriques. Tothom que vulgui descobrir-ho
podrà fer-ho de dimarts a diumenge de juliol, agost i setembre, a les 11 h i
a les 13 h. Preu: 2 euros. Places limitades. Si el que us interessa, però, es
descobrir com es propulsava i com s'aguantava a l'aire l'Albatros, una gran nau
transatlàntica feta de paper emmidonat i hèlixs de fibra molt flexible i resistent,
ideada per Jules Verne al segle XIX, podeu apuntar-vos al laboratori La cursa
de llavors. Aquesta activitat familiar es podrà realitzar, de dimarts a
diumenge de juliol, agost i setembre, a les 16 h. Preu: 2 €. Places
limitades.

CONTACONTES

Contacontes de Jules Verne
Converteix-te en un gran explorador científic a través dels fantàstics narradors
del contacontes de Jules Verne. Podreu gaudir de les expedicions a mons
fantàstics i desconeguts, de viatges amb aparells estrafolaris i inventats, de
descobertes científiques, de monstres marins i viatges a la Lluna. Activitat per a
públic familiar.
Dissabtes i diumenges de setembre, a les 16 h. Preu 2 €. Places limitades.
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Jules Verne, viatjar,viatjar,viatjar
Del 23 de juny de 2005 al 30 de gener de 2006

Inauguració: dimecres, 22 de juny  de 2005 , a les 20 h
Activitats complementàries d'estiu: de l'1 de juliol a l'11 de setembre de 2005

CosmoCaixa Barcelona

Teodor Roviralta, 47-51
08022 Barcelona
Horari:

De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h
Dilluns tancat, excepte festius
Nits de juliol, obert fins a les 24 h (només els dijous). Servei de restaurant-cafeteria,

fins a les 23 h.
Servei d’informació:
www.fundacion.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es
Tel. 902 22 30 40

Per a més informació i material gràfic, us podeu adreçar a:
Irene Roch. Àrea de Comunicació de la Fundació “la Caixa”

Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 11. 08028 Barcelona
Telèfon: 93 404 60 27. Fax: 93 404 61 16 / 60 80

imroch.fundacio@lacaixa.es


