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Sputnik: l’odissea del Soyuz 2 

CosmoCaixa Barcelona 

Del 20 de febrer al 31 de maig de 2015 

 



Nota de premsa 

Un itinerari apassionant per un dels misteris de la carrera espacial,  

la desaparició d’un cosmonauta en plena missió, un incert desenllaç  

amb diverses hipòtesis i nombroses incògnites 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta 
l’exposició Sputnik: l’odissea del Soyuz 2  

a CosmoCaixa 

 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i 

Joan Fontcuberta, comissari, han presentat a CosmoCaixa l’exposició 

Sputnik: l’odissea del Soyuz 2, en la qual s’estableix un diàleg entre dos 

mons interconnectats, el de l’art i el de la ciència. La mostra està formada 

per peces que pertanyen a la  Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i 

altres de Joan Fontcuberta.  

 

• L’exposició consta d’un centenar de fotos, gràfics, mapes, uniformes i, fins 

i tot, una rèplica del Soyuz 2, peces que adquireixen sentit quan es 

contemplen en conjunt. Sputnik: l’odissea del Soyuz 2 proposa un 

apassionant recorregut per un dels misteris sense resoldre de la història de 

la conquesta de l’espai: la desaparició del cosmonauta Ivan Istotxnikov en 

ple vol, víctima d’una operació frustrada de la nau Soyuz 2.  

 

• La història es remunta a l’any 1957, amb l’èxit del llançament i la posada en 

òrbita del primer satèl·lit artificial, l’Sputnik. Aquest fet va significar l’inici 

de la conquesta de l’espai, però també el d’una rivalitat obsessiva que, en el 

marc de la guerra freda, va enfrontar els blocs liderats per les dues grans 

potències del moment: la Unió Soviètica i els Estats Units. 

 

• Al llarg de la dècada dels seixanta, el repte va ser arribar a la Lluna, i, per 

aconseguir-ho, calia anar pas a pas. Tanmateix, les pressions polítiques de 

tots dos bàndols van accelerar el procés fins al punt que gairebé cada fita 

assolida anava acompanyada d’una història accidentada que va provocar 

moltes víctimes, algunes de les quals van ser expressament silenciades. 
 

• El desenvolupament tecnològic i la consolidació definitiva de la televisió 

com a mitjà de comunicació de masses als anys seixanta van afavorir un 

espectacle en el qual cada imatge tenia el valor de veritat indiscutible, cosa 

que no va passar desapercebuda als poders polítics. Centrada en aquest 

moment històric, Sputnik: l’odissea del Soyuz 2 revalora la comprovació de 



la informació, la reflexió i la validació dels resultats; en definitiva, l’aplicació 

del mètode científic.  

 

Barcelona, 20 de febrer de 2015. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, i Joan Fontcuberta, ideòleg i comissari de la mostra, han 

presentat a CosmoCaixa l’exposició Sputnik: l’odissea del Soyuz 2, formada per peces 

de la  Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i altres de Joan Fontcuberta. 

 

Un dels objectius principals de Sputnik: l’odissea del Soyuz 2 és despertar la curiositat 

i el pensament crític dels visitants. Observar, comprovar i analitzar la informació és el 

repte que se’ls proposa. En ciència, tota informació ha de ser comprovable i falsable. 

Sputnik: l’odissea del Soyuz 2 constitueix una bona ocasió per posar-ho en pràctica. 

 
Els primers indicis: alguna cosa no quadra 

L’any 1993, el descobriment per part del periodista Michael Arena d’una fotografia 

manipulada va ser el punt de partida d’una recerca apassionada que el va portar a 

descobrir un dels episodis més foscos del programa espacial soviètic, la desaparició 

del cosmonauta Ivan Istotxnikov com a conseqüència d’una missió frustrada, 

l’acoblament en òrbita de les naus Soyuz 2 i Soyuz 3. 

La fotografia original pertanyia a un lot de notes i altres documents personals del pilot 

del Soyuz 3, Georgi Beregovoi, que el periodista del Washington Post va adquirir 

casualment en una subhasta de la casa Sotheby’s de Nova York. Amb l’ajut d’altres 

investigadors, a poc a poc va reconstruir la història del cosmonauta desaparegut.  

El context: la guerra freda i la cursa espacial 

La dècada dels seixanta va ser un dels períodes més tensos de la guerra freda. Els 

considerables esforços científics i econòmics que nord-americans i soviètics van 

dedicar a la cursa espacial no obeïen només al simple desig d’assolir unes gestes 

simbòliques. Tant els satèl·lits de comunicacions com els coets que impulsaven les 

naus, entre altres, tenien unes aplicacions militars evidents que podien decantar la 

balança en un sentit o altre.  

També el desenvolupament tecnològic i l’expansió i la consolidació definitiva de la 

televisió com a mitjà de comunicació de masses van afavorir un espectacle en el qual 

cada imatge tenia un efecte immediat i el valor de veritat indiscutible. Aquestes 

imatges generaven una gran expectació, però també molts recels, per l’ús habitual de 

la informació com a instrument de propaganda política. 

El fet: l’odissea del Soyuz 2 

El 25 d’octubre de 1968, es va llançar des del cosmòdrom de Baikonur el Soyuz 2, 

amb una tripulació mixta formada pel coronel Ivan Istotxnikov i un animal, la gossa 

Kloka. La seva missió era acoblar-se en òrbita al Soyuz 3, que, comandat per Georgi 

Beregovoi, es va enlairar poc després, i també enviar una sonda a l’asteroide Kadok 

per recollir dades sobre la seva composició. 



Malauradament, alguna cosa va fallar i, després d’un primer intent d’acoblament 

infructuós, els tripulants del Soyuz 2 van desaparèixer misteriosament. La versió oficial 

va explicar que es tractava d’una nau no tripulada i que el coronel Istotxnikov havia 

mort dies abans a causa d’una malaltia. A més, les autoritats soviètiques van 

manipular les fotos on apareixia, van obligar els seus companys al silenci i van 

confinar la seva família a Sibèria.  

Els enigmes: les desaparicions, el meteorit i el seu rastre 

Quan es va poder recuperar la nau, Ivan Istotxnikov i la gossa Kloka no eren a dins, i 

el mòdul de reentrada del Soyuz 2 presentava un impacte de meteorit amb algunes 

restes d’aquest i també unes marques inquietants que recordaven l’escriptura 

cuneïforme dels sumeris. D’altra banda, malgrat haver perdut el contacte amb la nau, 

la sonda va ser llançada automàticament cap a l’asteroide, com estava previst.  

Per aclarir els fets, calia seguir la pista del cosmonauta desaparegut. Als anys noranta, 

la glasnost va permetre desclassificar documents secrets perquè els investigadors 

intentessin desxifrar els enigmes. Així, la Fundació Sputnik, creada a l’empara de la 

perestroika, va poder reunir les fotografies i els documents inèdits que es presenten en 

aquesta exposició i que van fer possible reconstruir aquesta apassionant i tràgica 

odissea.  

La reflexió final: la fragilitat de la imatge com a document 

Des de la màgia poètica i els primers trucs de càmera de l’il·lusionista i cineasta 

Georges Méliès fins als sofisticats i espectaculars muntatges fotogràfics i 

cinematogràfics d’avui dia, sabem que, per molt versemblant que sembli una imatge, 

això no vol dir que necessàriament sigui veritat. 

Joan Fontcuberta, corresponsal de la Fundació Sputnik i comissari de l’exposició, diu: 

«Més enllà de l’esplendor del cosmos i del caire èpic revelat en aquestes imatges 

rescatades de la censura i de la propaganda soviètica, aquesta exposició és també la 

denúncia d’una gran impostura. L’espectador amatent no donarà crèdit als seus ulls. 

La fotografia contribueix a la construcció de consciències, però, per sobre de tot, ens 

parla de la seva pròpia fragilitat com a document. Aquí veiem com un poder totalitari 

manipula la informació i utilitza la tecnologia per tergiversar la realitat, però, de fet, és 

tota la credibilitat de la imatge fotogràfica el que es posa críticament en dubte».  

Sputnik: l’odissea del Soyuz 2, una obra artística que amplia el fons de la  

Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani. 

 
L’Obra Social ”la Caixa” vol trencar la barrera que separa moltes persones de l’art i de 

la ciència, i Sputnik: l’odissea del Soyuz 2 n’és un exemple. Les exposicions de la 

col·lecció s’acompanyen sempre d’activitats divulgatives pensades per a diferents tipus 

de públic. En el cas de l’art contemporani, es tracta de proporcionar les claus de 

lectura que permetin crear complicitats amb els creadors i les seves obres. Els inicis 

de la  Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani van lligats a aquest compromís de 

l’entitat de fer arribar l’art i la cultura a les persones. Des del 1985, sempre amb una 

vocació internacional, la col·lecció ha reunit un miler d’obres. Amb el temps, ha adquirit 

la seva pròpia dinàmica i ha obert camins cap a noves expressions i visions de l’art 



actual. Totes les pràctiques artístiques hi són representades, des de la pintura i 

l’escultura fins a la fotografia, el cinema, les instal·lacions i el videoart. 

 

Sputnik: l’odissea del Soyuz 2 
Del 20 de febrer al 31 de maig de 2015 
 

CosmoCaixa Barcelona 
C. d’Isaac Newton, 26  
08022 Barcelona 

 

Horari: de dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h; dilluns, tancat (excepte  

festius) 

 

Servei d’Informació:  

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Més informació:  

 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


