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Programa

La literatura i el cinema

Des del segle XIX la Paleontologia ha tingut una àmplia presència
sociocultural en dos àmbits diferenciats. Per un costat, les novetats
estudiades en el registre fòssil han interessat sempre a la opinió pública.
Per un altre, a partir d’aquesta informació científica, l’intel·lecte humà ha
generat una gran varietat temàtica dins del discurs fantàstic. Es tractarà
d’analitzar tres dels temes més populars (dinosaures, cocodrils, homes
primitius), així com la generació de metàfores en Paleontologia.

27 de febrer, 19h
Los dinosaurios en la literatura y el cine
José Luís Sanz, catedràtic de Paleontologia de la Universidad Autónoma de
Madrid

28 de febrer, 19h
La metáfora en la Paleontología
Isabel Fuentes, responsable d’activitats científiques de Cosmocaixa (Madrid)

1 de març, 19h
¿Porqué lloran los cocodrilos? Los cocodrilos en la mitología, el
folclore y la literatura 
Francisco Ortega, investigador del Museo del Jurásico de Asturias

2 de març, 18:30h
“En busca del fuego”, una visión desde la paleoantropología actual
Juan Luis Arsuaga, catedràtic de Paleontologia de la Universidad
Complutense de Madrid i codirector del jaciment d’Atapuerca
(La conferència seguirà a la projecció de la pel·lícula)

http://www.bcn.es/museuciencies
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Les pel·lícules
Presentació i col·loqui a càrrec de José Luis Sanz

La incorporació dels dinosaures a la pantalla, és gairebé tan antiga com el
propi cinema. De fet, es produeix el 1914 amb la pel·lícula d’animació Gertie
the Dinosaur. A partir d’aquest moment les descomunals bèsties del
Mesozoic han poblat el cel·luloide associades a temàtiques diverses. En
aquesta part del cicle es presenten tres dels títols més significatius per a la
comprensió de l’origen i l’estructura cinematogràfica del mite dels
dinosaures en el cinema.

6 de març, 18:30h
El monstruo de tiempos remotos (The beast from 20.000 fathoms,
1953)

7 de març, 18:30h
Japón bajo el terror del monstruo (Gojira, 1954)

8 de març, 18:30h
Parque jurásico (Jurassic Park, 1993)

Paleontologia i divulgació

La divulgació de la Paleontologia està rebent un gran impuls en els darrers
anys. Producte i a la vegada incentiu per a la recerca, la divulgació ens
permet conèixer una mica més com eren i com han evolucionat els éssers
vius sobre la Terra. Es coneix però tot allò que es troba? El que es divulga,
és el més rellevant per al coneixement de la Paleontologia? La darrera part
del cicle, ens permetrà endinsar-nos-hi per debatre’n els aspectes més
importants.

13 de març, 19h
Paleontologia i literatura
Jordi Agustí, professor d’investigació (ICREA) a l’institut de Paleontologia
Humana (Universitat Rovira i Virgili)

14 de març, 19h
La paleontología desde los yacimentos temáticos
Luis Alcalà, director de Dinópolis

15 de març, 19h
“Vender” la Paleontologia en la prensa
Javier Millán. periodista
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