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CosmoCaixa aprofundeix en els volcans i 
els paisatges per demostrar la fragilitat dels 

humans davant les forces de la Terra 
 

• CosmoCaixa acull el 18 de febrer una nova edició de la Nit Neo, en la 
qual s’explorarà la relació entre ciència i art al voltant de les forces 
de la Terra a la geosfera i la biosfera.  
 

• La programació, que uneix la cultura més innovadora i la ciència, 
acollirà les xerrades de l’artista i ambientòloga Paula Bruna amb 
Jordi Martínez Vilalta; el mapping de grans dimensions Slow 
Violence, l’últim projecte dels creadors Hamill Industries; la 
projecció immersiva Radical Compromise al Planetari, i el concert 
audiovisual Estratoclasi, amb Carlos Martorell i Adrià Grandia. 

 
• La programació que emergeix sota el segell Neo és una proposta 

consolidada a CosmoCaixa en la qual convergeixen diferents 
disciplines científiques i tecnològiques per acostar els visitants a la 
ciència, a través de les pràctiques artístiques més innovadores.  

 
 

Barcelona, 18 de febrer de 2022. CosmoCaixa presenta una nova Nit Neo en 
la qual s’uniran la tecnologia, l’art i la cultura més innovadora amb la ciència. La 
cita Neo: Forces de la Terra, volcans i paisatges té lloc el 18 de febrer, 
moment en què el centre oferirà un ventall d’activitats dirigides a un públic inquiet 
culturalment i curiós. 
 
En aquesta nova Nit Neo s’exploraran les forces de la Terra en relació amb les 
arts i els corrents culturals més avantguardistes, amb propostes de rabiosa 
actualitat que indagaran entre la ciència i l’art al voltant de la geosfera i la 
biosfera com a impuls transformador del planeta. D’aquesta manera, els 
volcans, els paisatges o el medi ambient es convertiran en materials plàstics i 
objectes artístics per crear bellesa i consciencia ecològica, però a la vegada 
també per transmetre la fragilitat dels humans davant les forces de la Terra.  
 
La Nit Neo començarà amb la xerrada entre l’ambientòloga i artista Paula Bruna 
i el també ambientòleg Jordi Martínez Vilalta, en la qual es mostraran alguns 
dels seus treballs, en què s’interrelacionen les arts visuals amb les ciències de la 

https://cosmocaixa.org/ca/neo?p=2
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Terra. Posteriorment, tindrà lloc la conversa amb la parella creativa formada per 
Anna Díaz i Pablo Barquín, més coneguda amb el nom artístic d’Hamill 
Industries. Parlaran sobre el seu últim projecte creatiu, el mapping Slow 
Violence, que es podrà veure al llarg de la nit al mur de la planta –5 de 
CosmoCaixa, i que representa un exercici visual sobre la transformació geològica 
i la destrucció d’ecosistemes vius. El públic podrà viure aquí en primera persona 
els efectes i els canvis produïts a la superfície de la Terra. El Planetari també 
acollirà la projecció Radical Compromise, una col·laboració entre Daniel 
Cervenka, Signal Production i Planetum (Planetari de Praga) que, a través 
d’un format immersiu, farà reflexionar sobre la crisi ambiental global.  
 
La Nit Neo acabarà amb el concert audiovisual Estratoclasi, de Carlos Martorell 
i Adrià Grandia. La proposta es converteix en una experiència sonora i sensitiva 
que explora processos geològics com l’emergència del magma volcànic amb 
instruments com ara la samfoina o la samfoina MIDI, sintetitzadors i sintetitzadors 
modulars, sensors i mostrejadors. 
 
El segell Neo: unint ciència i art 
 
Neo és una proposta d’activitats a CosmoCaixa nova, transformadora i 
estimulant. La programació Neo uneix diferents disciplines científiques i 
tecnològiques per apropar els grans reptes actuals a través de les formes i 
pràctiques artístiques més innovadores. Més enllà de les nits temàtiques, la 
programació Neo s’ha convertit en una proposta d’activitats consolidada a 
CosmoCaixa. 
 
Planificar la visita  
 
Amb la intenció de facilitar l’accés dels visitants, CosmoCaixa recomana 
planificar la visita amb temps, consultar la disponibilitat i fer la compra de les 
entrades al web https://cosmocaixa.org/ca/neo. D’aquesta manera, els visitants 
es poden assegurar l’accés a la sala, que actualment té limitada la capacitat amb 
motiu de les mesures de seguretat sanitàries derivades de la pandèmia de la 
COVID-19. El centre, que romandrà obert fins a les 22.30 hores en la seva 
totalitat, incloent-hi la cafeteria, disposarà de servei d’educadors. 
 
De la mateixa manera, a tots els espectacles, projeccions i activitats programats 
a CosmoCaixa s’hi aplicaran les mesures d’higiene, seguretat i capacitat de 
l’espai previstes als protocols oficials.  

https://cosmocaixa.org/cat/neo
https://cosmocaixa.org/cat/neo
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Per facilitar la compra de les entrades, el museu ha preparat un pack perquè els 
assistents puguin accedir, amb una única entrada, a totes les activitats 
programades per a aquesta Nit Neo. 
 

PROGRAMA  
 

18 DE FEBRER, DE 19 A 22.30 h 
 
→ A les 19.30 h 
CONVERSES AMB PAULA BRUNA I JORDI MARTÍNEZ VILALTA  
 

En aquesta xerrada, l’artista i 
ambientòloga Paula Bruna, 
interessada en l’estudi del conflicte 
que hi ha entre una societat 
basada en el creixement econòmic 
continu i la natura limitada del medi 
que la sosté, mostrarà alguns dels 
seus treballs recents sobre la 
relació entre les arts visuals i les 
ciències de la Terra i 

mediambientals. 
 
Des d’una consciència ecològica, l’ambientòloga dialogarà sobre temes com ara 
l’Antropocè i les utopies del creixement il·limitat amb Jordi Martínez Vilalta. 
Professor i investigador en ciències ambientals al CREAF (Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals), Vilalta du a terme una investigació que 
persegueix millorar el coneixement sobre el funcionament dels sistemes naturals. 
 
Sobre els ponents: 
 
Paula Bruna és doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (UB) amb una 
tesi sobre art i ecologia política. Des de la seva doble perspectiva com a ambientòloga i 
com a artista, utilitza la recerca artística com una forma de coneixement en què 
s’hibriden diferents disciplines. El seu interès se centra en l’estudi del conflicte entre una 
societat basada en el creixement econòmic i la naturalesa limitada del medi que la sosté. 
En els últims anys, investiga sobre la formació del relat de l’Antropocè des d’un punt de 
vista no humà, mitjançant la combinació de ciència, ficció i art. La seva hipòtesi és que 
explorar punts de vista diferents de l’actual antropocentrisme té efectes en la consciència 
ecològica i obre una gamma de possibles formes de convivència. 
 

https://cosmocaixa.org/ca/p/pack-neo_a52901362
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Jordi Martínez Vilalta és doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Actualment, és professor agregat a la UAB i investigador del CREAF. 
Ha estat investigador honorari de la Universitat d’Edimburg (Regne Unit). Va obtenir una 
distinció ICREA Acadèmia el 2014. La seva recerca pretén millorar el coneixement sobre 
el funcionament dels sistemes naturals i se centra en l’estudi de l’ús i el transport a llarga 
distància de l’aigua i el carboni en les plantes; la resposta dels boscos a canvis 
ambientals, posant èmfasi en l’impacte de la sequera en un context de canvi climàtic; i 
la distribució i la variabilitat dels atributs funcionals de les plantes i el seu paper en el 
funcionament i la dinàmica de la vegetació, incloent-hi la provisió de serveis 
ecosistèmics. 
 
Durada de l’activitat: 60 minuts 
 
→ De les 19 a les 22.30 h  
INSTAL·LACIÓ SLOW VIOLENCE, DE HAMILL INDUSTRIES  
 

Slow Violence és un exercici visual per 
repensar alguns efectes de llarga durada de 
la transformació geològica i la destrucció 
dels ecosistemes. Darrere aquest 
espectacular mapping de grans dimensions, 
hi ha una reflexió sobre la gran acceleració 
d’aquests canvis i les repercussions que 
tenen en el clima i la biodiversitat. Un fresc 
viu del desastre imparable que té lloc davant 
nostre i que consumeix la natura en un 
exercici de bellesa terrible. De manera 
sensorial i gairebé tàctil, es poden 

contemplar els efectes i els canvis produïts a la superfície de la Terra. 
 
Mitjançant l’ús de tècniques per fotografiar freqüències fora del nostre espectre 
de llum visible (com la ultraviolada i la infraroja) i la filmació a intervals (time 
lapse), l’obra explora formes de veure complexitats, forces i fenòmens naturals 
que no són evidents a l’ull humà. Hamill Industries treballa la tècnica per brindar 
una mirada explorativa, profunda i conscient amb l’objectiu de fer visibles forces 
invisibles de la natura com l’erosió, el desglaç o les inundacions, observant-les a 
través d’una òptica diferent. 
 
Sobre Hamill Industries 
 

Hamill Industries és un estudi creatiu format per Pablo Barquín i Anna Díaz, directors de 
cinema, inventors i artistes multidisciplinaris. El seu treball s’enfoca en la combinació de 
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tècniques digitals, robòtiques i de vídeo per explorar conceptes de la natura, el cosmos 
i la física. 
  
 
→ A les 21 h 
CONVERSES AMB HAMILL INDUSTRIES  
 

En aquesta xerrada, els visitants 
coneixeran Anna Díaz i Pablo 
Barquín, un binomi creatiu que, sota el 
nom de Hamill Industries, 
desenvolupa projectes d’innovació 
basats en l’experimentació i la barreja 
de tècniques emergents i tradicionals 
per crear nous formats de comunicació 
visual. Junts, duen a terme recerca 

artística i tecnològica en l’àmbit de les arts visuals i els espectacles en directe, i 
exploren la llum i el so.  
 
Per a cada projecte, desenvolupen les seves pròpies eines i invents, combinant 
efectes digitals i analògics de manera sorprenent. Mesclen l’enginyeria física amb 
el disseny de la il·luminació, la imatge en moviment i la programació visual per 
expandir el seu imaginari molt més enllà de la pantalla i obrir-lo a experiències 
més tangibles.  
 
En aquesta sessió, mostraran alguns dels seus projectes més sorprenents i 
revelaran els secrets del projecte Slow Violence, que presenten a CosmoCaixa. 
 
Durada de l’activitat: 40 minuts 
 
→ A les 19, 20.30 i 21.30 h 

PROJECCIÓ AL PLANETARI: RADICAL COMPROMISE  
 
La pel·lícula Radical Compromise posa en relleu la qüestió de l’energia europea 
en el context de la crisi mediambiental global. Tot i que l’explotació de la riquesa 
mineral ha comportat un període de creixement global, també ha causat un 
impacte negatiu i el període de l’Antropocè. La dependència de les fonts 
d’energia fòssil encara és significativa a causa de l’ambivalència social, i la 
implementació de solucions adequades és massa lenta. 
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Perquè el canvi es produeixi i 
sigui efectiu a llarg termini, no tan 
sols hem de considerar les 
dependències socioeconòmiques 
i ambientals des del punt de vista 
col·lectiu, sinó, sobretot, prendre 
mesures immediates: necessitem 
un compromís radical. La 
pel·lícula analitza aquesta 

situació a través d’una abstracció visual formada per imatges aèries combinades 
amb imatges de roques preses mitjançant microscopi electrònic, fotogrametria i 
manipulació digital en 3D. La banda sonora, basada en enregistraments de 
camp, es reprodueix en una configuració de so envoltant de set canals. 
 
Sobre el projecte Radical Compromise 
 
El projecte Radical Compromise és una col·laboració entre Daniel Cervenka, Signal 
Production i Planetum (Planetari de Praga). Es tracta del treball conjunt d’un col·lectiu 
d’autors format pel productor multidisciplinari Daniel Cervenka, l’artista visual Marek 
Silpoch, els compositors Trauma & Errol Vitro, l’artista digital Pavel Karafiát i el 
dramaturg principal, productor i artista del Planetari de Praga Martin Fuchs. 
 
 
Durada de l’activitat: 11 minuts 
 
→ A les 22 h 
CONCERT AUDIOVISUAL: ESTRATOCLASI  
AMB CARLOS MARTORELL I ADRIÀ GRANDIA 
 

Adrià Grandia: viola de roda, viola 
de roda MIDI, sintetitzador 
modular i mostrejadors 
Carlos Martorell: sintetitzadors, 
mostrejadors i sensors de 
moviment 
 
 
 

 
El magma resguardat sota el mantell de la Terra, invisible, inquiet, amatent a 
l’escletxa. Així, la música apareix d’un procés físic, numèric i sensorial, creuant 
els estrats. La duresa granítica, la finesa del sauló i la complexitat del 



 

  
 
 

Nota de premsa 
 

  
 

conglomerat es reflecteixen en el fenomen musical, l’harmonia, la melodia i el 
ritme. D’aquesta manera es planteja Estratoclasi, com una illa flotant entre els 
límits d’allò que és habitable. Dels límits naturals —valls, rius, serralades, mars, 
deserts— als límits creats —raó, consciència, lleialtat—. La il·lusió d’una illa 
nascuda com una idea, com un miratge. L’ideal fuig dels límits de la raó, del 
fantasma raonat. L’ideal fuig, navega, viatja, va a la deriva i encalla. Sense coda 
ni cadència, Grandia i Martorell s’emmirallen i es confonen. Es miren de fit a fit. 
Es parlen i es contradiuen. Viola de roda, sensors, mostrejadors, la síntesi del so 
que es va esdevenir, que emergeix del fons del mar, nascut del magma volcànic 
trencant tots els estrats. 
 
 
Sobre els artistes 
 

Carlos Martorell és artista visual i sonor. Investiga la intersecció simbiòtica entre 
humans i tecnologia, així com la relació entre imatge o moviment i so.  
Sota el nom de Shoeg (projecte en solitari), ha editat diversos àlbums i ha format part 
dels col·lectius Ensemble Topogràfic, amb la ballarina Anna Hierro, i VOID, amb el 
bateria David Viñolas. A més, col·labora amb altres companyies de dansa, com Laia 
Santanach, Miquel Barcelona o La Taimada.  
 
Adrià Grandia ha fet de la viola de roda el seu mitjà principal d’experimentació musical. 
Format sota el mestratge de Marc Egea, Sébastien Tron, Marc Anthony i Valentin 
Clastrier, ha format part dels grups Tazzuff, Col·lectiu Brossa, Astrud, Loop Project, 
bandaÈria… Ha col·laborat amb molts grups i músics, i ha publicat en solitari el disc 
Divisa. Actualment, continua el camí de l’experimentació al voltant dels sintetitzadors i 
la música electrònica amb el projecte Acte de fe, en el qual combina la viola de roda 
electroacústica amb els sintetitzadors i efectes electrònics. 
 
Durada de l’activitat: 30 minuts 
 
 

http://www.carlosmartorell.net/
https://www.youtube.com/channel/UCRQgdUYlvIBKyOhsArE9IQw
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NIT NEO  
Forces de la Terra, volcans i paisatges 
 
Divendres 18 de febrer, de 19 a 22.30 h 
 
CosmoCaixa  
Carrer d’Isaac Newton, 26, Barcelona  
 
PROGRAMACIÓ: 
 
Converses amb Paula Bruna i Jordi Martínez Vilalta: a les 19.30 h  
Converses amb Hamill Industries: a les 21 h 
Instal·lació Slow Violence: de 19 a 22.30 h 
Projecció al Planetari de Radical Compromise: a les 19, 20.30 i 21.30 h  
Concert audiovisual Estratoclasi: a les 22 h 
 
El museu romandrà obert fins a les 22.30 hores. 
 
Planifica la teva visita comprant les entrades al web www.cosmocaixa.org.  
Places limitades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament de Premsa de la Fundació ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685 
Oscar Gelis: ogelis@la-chincheta.com / 636 388 842 
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/  
      @CosmoCaixa_CAT #CosmoCaixa #NEOCCX 

http://www.cosmocaixa.org/
mailto:apelayo@fundaciolacaixa.org
mailto:ogelis@la-chincheta.com
https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/

