
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cajal torna a Barcelona 

 
Dossier de premsa 

 
CosmoCaixa Barcelona  

 
Del 12 de juliol al 30 de setembre de 2012 



 

 

 
 

Nota de premsa 
 

A més d’aquesta nova exposició, CosmoCaixa ha programat per a aquest 
estiu una sèrie de tallers per submergir-se tant en l’univers com en un món 

nanomètric 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CosmoCaixa  
l’exposició Cajal torna a Barcelona  

 

 
• Un total de 26 peces originals procedents del llegat de Ramón y 

Cajal, cedides per l’Institut Cajal (CSIC) de Madrid, són les que es 
podran veure a CosmoCaixa Barcelona amb motiu de l’Any de la 
Neurociència.  

 
• Entre la selecció de dibuixos científics i preparacions histològiques 

originals, mobiliari, material tècnic, plaques fotogràfiques i llibres, 
destaquen el seu primer diari de laboratori, el seu microscopi òptic 
monocular i la seva càmera fotogràfica estereoscòpica, entre altres.  

 
• Amb aquesta mostra de pertinences originals de Cajal, per primera 

vegada exhibides a Barcelona —lloc on aquest prestigiós científic va 
fer les seves aportacions més emblemàtiques, que el van portar a 
enunciar la teoria neuronal—, es posen de manifest les seves facetes 
com a científic, acadèmic, fotògraf i dibuixant; en aquest últim cas, 
amb una variada selecció de dibuixos histològics.  

 
• La mostra, comissariada per Juan de Carlos, se centra en tres 

àmbits: Cajal científic i investigador, Cajal fotògraf y Cajal acadèmic. 
A través d’aquests, el públic podrà fer un recorregut per la figura de 
qui es considera el pare de la neurociència moderna i premi Nobel de 
fisiologia i medicina el 1906. L’exposició Cajal torna a Barcelona es 
podrà veure a CosmoCaixa Barcelona, del 12 de juliol al 30 de 
setembre de 2012.  

 
Barcelona, 12 de juliol de 2012. Anna Sanahuja, directora de CosmoCaixa, i 
Juan de Carlos, comissari de l’exposició, han presentat avui a CosmoCaixa 
Barcelona la mostra Cajal torna a Barcelona.  
 
Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1852 – Madrid, 1934), considerat 
el pare de la moderna neurociència, va ser mereixedor del premi Nobel de 



medicina el 1906, en reconeixement al seu treball sobre l’estructura del 
sistema nerviós.  
 
A més d’investigador il·lustre, Cajal va ser un gran dibuixant i un expert 
fotògraf. Els seus coneixements en les tècniques fotogràfiques li van facilitar, a 
més, grans avanços en les seves investigacions científiques.  
 
Amb motiu de l’Any de la Neurociència, Cajal torna a Barcelona, ciutat on va 
fer les seves aportacions més emblemàtiques, que el van portar a enunciar la 
teoria neuronal. Amb aquesta mostra de pertinences originals de Cajal, per 
primera vegada exhibides a la ciutat, es posen de manifest les seves facetes 
com a científic, acadèmic, fotògraf i dibuixant; en aquest últim cas, amb una 
variada selecció de dibuixos histològics. 
 
Cajal científic i investigador  

«El pitjor no és cometre un error, sinó intentar justificar-lo en lloc d’aprofitar-lo 
com a avís providencial de la nostra lleugeresa o ignorància.» 

Santiago Ramón y Cajal 

Cajal va començar a treballar sistemàticament en el sistema nerviós el 1888, 
quan es va desplaçar a Barcelona per fer-se càrrec de la càtedra d’Histologia i 
Anatomia Patològica de la Universitat. Va romandre en aquesta ciutat fins al 
1891, durant els anys més fructífers de la seva carrera, quan va fer els 
descobriments fonamentals que li van permetre formular la teoria neuronal, 
que va rellevar la teoria reticular imperant en aquella època.  
 
La doctrina neuronal defensada per Cajal sostenia que les cèl·lules nervioses 
eren entitats anatòmiques, embriològiques i funcionals independents. En va 
mostrar la morfologia, va descriure les lleis que regeixen la propagació de 
l’impuls nerviós i va demostrar que els processos connectius entre les cèl·lules 
nervioses es duien a terme per contacte entre diferents cèl·lules i no fluint de 
manera contínua per una xarxa neuronal. 
 
Els seus dibuixos histològics, fets amb una precisió notable, van facilitar una 
gran comprensió i difusió de les seves teories. 
 

Cajal fotògraf 

«Les idees no duren gaire. Hem de fer alguna cosa amb elles.» 

Santiago Ramón y Cajal 

Cajal, gran aficionat a la fotografia, es pot considerar un dels pioners de la 
fotografia en color a Espanya. El 1868, quan estudiava batxillerat a Osca, va 
tenir el primer contacte amb aquesta disciplina. Uns anys més tard va 
descobrir les propietats de la cambra obscura, i així ho demostren les seves 
fotografies, sorprenents pels enquadraments i l’hàbil utilització del clarobscur.  
 



Sense abandonar les investigacions en el camp mèdic, els seus avenços en la 
tècnica fotogràfica el van convertir en un famós fabricant de plaques de vidre 
emulsionades (plaques al gelatino-bromur), cosa que va afavorir l’aplicació per 
primera vegada a Espanya de la fotografia al gravat.  
 
De Cajal es conserven plaques fotogràfiques fetes en diferents etapes de la 
seva vida. Com a anècdota, podem dir que pràcticament totes les fotos que 
conservem de Cajal són autoretrats, de manera que la instantània mai no 
l’agafava desprevingut, sinó sempre posant. 
 

Cajal acadèmic 

«Raonar i convèncer, que difícil, llarg i feixuc! Suggestionar? Que fàcil, ràpid i 
barat!» 
Santiago Ramón y Cajal 
 

Cajal va tenir una adolescència marcada per un continu estira-i-arronsa en els 
estudis. Al final va acordar amb el seu pare acabar el batxillerat si aquest li 
pagava una acadèmia de dibuix a Osca. El dibuix l’apassionava des de molt 
petit, però el seu pare s’havia entestat que Santiago fos metge com ell. Anys 
després, els estudis en medicina i l’afany per saber el van fer viure aferrat a un 
microscopi.  
 
La fecunda activitat i els importants descobriments de Cajal es van veure 
reflectits anys més tard en una llarga llista de distincions, premis i 
reconeixements acadèmics nacionals i internacionals, entre els quals 
destaquen: 
 
1888 Medalla d’or a l’Exposició Universal de Barcelona 
1900 Premi Moscou, atorgat pel Congrés Internacional de Medicina de 

París 
1901 Gran Creu del Reial Orde Espanyol d’Isabel la Catòlica, atorgada 

pel Consell de Ministres 
1905 Medalla d’or de Helmholtz de l’Acadèmia Imperial de Ciències de 

Berlín  
1906 Premi Nobel de fisiologia i medicina 
1922 Medalla Echegaray, atorgada per la Reial Acadèmia de Ciències en 

sessió presidida per S. M. el Rei Alfons XIII 



ACTIVITATS ESPECIALS D’ESTIU A COSMOCAIXA 
 
A més de la nova exposició Cajal torna a Barcelona, el Museu de la Ciència ha 
preparat una sèrie d’activitats per gaudir de la ciència al llarg d’aquest estiu.  
 
Planetari 3D  
Únic a Espanya, permet submergir-se en ambients sorprenents i descobrir 
l’univers amb la projecció 2.5D de la pel·lícula Som astrònoms!. Acompanyar 
el jove Charles Darwin en el seu viatge d’exploració al voltant del món a bord 
de l’HMS Beagle és una altra de les refrescants propostes d’aquest estiu. 
 
Ciència en família! 
Un conjunt d’activitats i exposicions dissenyades per a tota la família. Aquest 
estiu, recomanem el laboratori «L’energia que ens mou», el Bosc Inundat, 
visites guiades a les exposicions… i, si encara en vols més, visita Clik, Toca, 
toca! i el Planetari Bombolla! 
 
Visites a exposicions temporals  
 
TecnoRevolució. L’era de les tecnologies convergents. Com 
s’interrelacionen la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la 
informació i la comunicació i les ciències cognitives (NBIC)? 
 

Epidèmia! Com les malalties han modelat la història de la humanitat. 

Com ens infectem i ens contagiem? Quin és l’agent causant de les malalties i 
quin és el seu cicle biològic? Trobaràs les respostes a aquestes preguntes en 
una extensa col·lecció de peces històriques, llibres i gravats, així com 
recursos interactius, multimèdia i audiovisuals. Amb l’entrada al Museu, 
podràs accedir al Joc d’Identitats i recórrer l’exposició guiat per un dels vint 
personatges que t’exposaran com la seva sort va estar determinada pel 
moment històric i pel lloc que els va tocar viure. 
 
Laboratoris  
 
«Nanopartícules» 
Aquest laboratori proposa un recorregut per les propietats inversemblants de 
la matèria. A la dita popular «Tot depèn del vidre amb què es miri», la ciència 
hi podria afegir «Tot depèn de l’escala amb què es miri», i és que un material 
determinat a escala nanomètrica (milionèsimes parts d’un mil·límetre) pot 
presentar propietats físiques i químiques noves. Pot canviar de tou a dur, 
d’inert a reactiu, de líquid a sòlid, de no conductor a conductor, etc. Per 
descobrir tots els secrets de les inversemblants propietats de la matèria, 
només has de participar en aquest laboratori. 
 
 



«L’energia que ens mou» 
Els hàbits de vida de les societats desenvolupades han generat una gran 
dependència energètica. En un sol any consumim els combustibles fòssils 
que la naturalesa ha trigat un milió d’anys a produir. És sostenible, el 
consum actual? Pensa les coses que fem en el dia a dia i t’adonaràs que 
l’energia hi és present. Però, d’on surt l’energia? La podem «fabricar»? 
Què volem dir quan afirmem que l’energia es transforma? En aquest taller 
descobriràs moltes curiositats sobre l’energia, i esbrinaràs quin és el seu 
origen i quines són les transformacions que pot experimentar.  
 

 

Cajal torna a Barcelona 
Fins al 30 de setembre de 2012 
 

CosmoCaixa Barcelona 
C/ d’Isaac Newton, 26  
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 Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


