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Carlos Zúmer | Jot Down
Els avenços tecnològics no només miren cap al futur, sinó que també intervenen per retrobar la màgia del
passat. Inspirat per la primera projecció dels germans Lumière, George Méliès va desenvolupar en 1895 el seu
propi cinematògraf per crear films que, per primera vegada, contaven històries amb cert grau de desenvolupament.
Com exposa extensament aquest article [2] publicat a Jot Down, en els darrers anys aquests avenços han permès
la recuperació d’una edició del film «le Voyage dans la Lune» (1902) acolorida pel propi Méliès que, tot i
haver-se trobat a la Filmoteca de Catalunya en 1993, va haver d’esperar una vintena d’anys per poder comptar
amb la tecnologia apropiada per a la seva reparació.
Els científics, la màgia i l’obsessió per arribar a la Lluna són els protagonistes d’un film emblemàtic que ens
recorda que, amb tot, la relació de l’art amb la ciència és més antiga del que sembla...
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