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         Nota de premsa 

 
Una exposició a CosmoCaixa proposa al visitant un viatge espectacular i 
sorprenent al món desconegut d’uns éssers vius microscòpics, diferents i de 
gran bellesa, que només són visibles gràcies als avenços de la ciència i la 
tecnologia  
 

Microvida, més enllà de l’ull humà 
 

• A simple vista, l’ull humà és incapaç de percebre objectes d’una 

mida inferior a 0,1 mm, però gràcies al progrés de la ciència i la 

tecnologia podem conèixer un món de microorganismes que 

necessitaria un milió dels seus habitants per ocupar el mateix 

volum que el cap d’una agulla. 

 

• Per descobrir aquest apassionant món amagat d’éssers 

microscòpics, bells, desconeguts, diferents i estranys, l’Obra 

Social ”la Caixa” organitza a CosmoCaixa Barcelona l’exposició 

Microvida. Més enllà de l’ull humà. 

 

• L’exposició, basada en l’obra gràfica del fotògraf i biòleg Rubén 

Duró (ASA), proposa un viatge espectacular i sorprenent a aquest 

món tan pròxim i a la vegada tan llunyà, amb imatges 

commovedores de microorganismes augmentats fins a 10.000 

vegades. 

 

• En un espai de 400 m2 el visitant podrà observar en directe, i a 

través de vídeos i fotografies en gran format, nombrosos 

exemples d’animals i plantes microscòpiques, com larves de 

mosquit, polls, puces d’aigua, algues, poliquets, diatomees, 

hidrozous, protozous, etc. 

 

• El visitant podrà observar la seva pròpia pell i els objectes que 

porti al damunt augmentats gràcies a microscopis amb diferents 

augments, o fotografiar éssers microscòpics d’un bassal, 

descobrir a quin grup o espècie pertanyen i enviar les imatges 

per correu electrònic. 

 

• Els més petits tindran l’oportunitat de pintar polls, puces, cucs i 

altres microorganismes en una pissarra digital, per deixar-los 



després en un bassal digital, on podran nedar lliurement, 

esquivant les trepitjades dels visitants. 

 

 

Barcelona, 7 maig de 2013. Ignasi López, sots-director de l’Àrea de Ciència 
Recerca i Medi ambient de l’Obra Social “la Caixa” i Rubén Duró, biòleg i 
fotògraf de l’agència ASA, han inaugurat l’exposició Microvida. Més enllà de 

l’ull humà. 
 
Microvida. Més enllà de l’ull humà és una mostra científica, divulgativa i molt 
interactiva que, en un espai de 400 m2, mostra al visitant la importància dels 
microscopis i la microscòpia científica per a l’estudi i l’observació de la 
naturalesa quan és impossible de veure-la a simple vista.  
 
L’exposició posa de manifest com, gràcies als progressos de la ciència i la 
tecnologia, ens podem endinsar en un món tan diminut que necessitaria un 
milió dels seus habitants per ocupar el mateix volum que el cap d’una agulla. 
 
Organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, la mostra permet descobrir i apropar 
al públic general aquest apassionant món ocult d’éssers vius microscòpics, 
estranys i diferents, però de gran bellesa, i comprovar que, a la seva escala, 
es desenvolupen sistemes de vida tan complexos i diversos com els nostres. 
 
Microvida. Més enllà de l’ull humà proposa un viatge espectacular i 
sorprenent cap a aquest món tan pròxim i a la vegada tan llunyà, amb 
imatges commovedores de microorganismes augmentats fins a 10.000 

vegades. 
 
El visitant podrà observar més de 15 produccions audiovisuals, més de 20 

fotografies en gran format i més de 80 mostres reals de nombrosos 
exemples d’animals i plantes microscòpics, com larves de mosquit, polls, 
puces d’aigua, algues, poliquets, diatomees, hidrozous, protozous, etc. 
 
L’exposició es basa en la magnífica obra gràfica del fotògraf i biòleg Rubén 
Duró (ASA), que ha explorat el món microscòpic mitjançant la tècnica del 
camp fosc, per obtenir imatges estèticament commovedores d’individus 
sorprenents. Sota la direcció de l’Obra Social ”la Caixa”, està produïda per 
Expogràfic i compta amb la col·laboració del professor Josep Arasa, de 
l’Escola d’Òptica de Terrassa. 
 
A més de relacionar diferents conceptes, com la microbiologia i l’òptica, i de 
posar a l’abast del visitant elements per descobrir què és un microscopi, la 
mostra també vol fer reflexionar el públic general sobre la importància de tots 



els éssers vius en un ecosistema, fins i tot dels més petits, i també de la 
microscòpia en la ciència. 
 
Per explicar tot això, Microvida. Més enllà de l’ull humà es divideix en cinc 
àmbits expositius que permeten al visitant veure com hem anat inventant a 
poc a poc instruments òptics que ens han permès trencar progressivament 
les fronteres del visible. 
 
Trencant escales 

Aquest àmbit dóna la benvinguda al visitant, a l’entrada de l’exposició, amb 
uns mòduls interactius que permeten comprendre els conceptes d’augment, 
escala, lent, etc.  
 
Aquí també es podrà veure una selecció de diversos microscopis que han 

donat lloc a diferents descobriments científics al llarg de la història: des 
dels primers microscopis del segle XVII, com el de 300 augments, que el 
científic Van Leeuwenhoek va fer servir per descobrir bacteris, globus 
vermells i espermatozous de diversos animals, fins als microscopis més 
moderns que s’utilitzen en l’actualitat. 
 
Universos microscòpics 

A mesura que anem incrementant els augments utilitzats per veure els 
organismes, descobrim nous i complexos mons de vida que s’obren a la 
nostra vista. L’òptica al principi i, més endavant, l’electrònica, ens permeten 
endinsar-nos cada vegada més en aquests mons invisibles, desconeguts, 
però plens d’una vida complexa i desbordant. 
 
A través de dispositius interactius, fotografies a gran escala, vídeos i mostres 
reals, el visitant avança en un món que li era ocult i descobreix aquestes 
formes de vida gràcies a òptiques cada vegada més potents, des de 500 
augments fins als sistemes més moderns de microscòpia electrònica 

d’escaneig, que ens mostren éssers augmentats fins a 30.000 vegades.  
 
Gràcies a aquests augments òptics, es poden observar puces, embrions de 

peix, larves de mosquit, ous de gambeta, polls del cap, tardígrads, 

hidrozous, cianobacteris, pol·len, etc. 
 
Micrarium 

En aquest àmbit el visitant podrà experimentar l’aventura de buscar els 
organismes microscòpics i observar-los lliurement, amb diferents augments i 
movent les preparacions microscòpiques. 
 
Gràcies a microscopis interactius equipats amb sistemes automàtics per 

a canvi de mostres i que disposen de circuits tancats de vídeo i monitors de 



televisió, el visitant podrà observar diferents microorganismes presents en la 
pell humana. 
 
El públic també podrà observar en directe els diferents microorganismes 

que viuen a l’aigua d’un bassal i a la sorra de la platja. Per això, podrà 
manipular el zoom i l’enfocament de dos microscopis i, si li interessa, tindrà 
l’opció de captar imatges i enviar-les a l’adreça del seu correu electrònic. A 
més, amb les imatges que hagi captat podrà participar en un concurs de 

fotografia. 
 
Una pissarra digital permetrà als més petits pintar polls, puces, cucs i altres 
éssers diminuts i deixar-los en un bassal digital (un terra reactiu), on aquests 
microorganismes podran nedar lliurement, esquivant les trepitjades dels 
visitants. 
 
Menjar, reproduir-se, moure’s… 

L’exposició inclou quatre cabines temàtiques en les quals es projectaran 

produccions audiovisuals sobre la vida quotidiana dels éssers 
microscòpics. 
 
Aquests audiovisuals permeten conèixer, mitjançant imatges de vídeo i 
locucions explicatives, les característiques del món diminut, tot aprofundint en 
aspectes com l’alimentació, la locomoció, la reproducció i la diversitat de 
vida. També s’hi mostra la complexitat dels éssers vius microscòpics i les 
curioses interrelacions que s’estableixen entre els organismes que 
comparteixen un mateix sistema natural. 
 
Chill out microcòsmic 

El recorregut acaba en una zona chill out que convida el visitant a mirar, 

escoltar, sentir…, deixant-se portar i submergint-se en l’univers 

microscòpic. Aquest espai està equipat amb unes cadires giratòries, i el 
públic pot gaudir d’un espectacle audiovisual constituït per imatges fixes i 
seqüències de vídeo projectades en diverses pantalles; tot això, amenitzat 
per una banda sonora original creada especialment per a aquesta exposició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Exposició 

Microvida. Més enllà de l’ull humà 
Del 8 de maig de 2013 al 21 d’abril de 2014 
 
CosmoCaixa  

C/ Isaac Newton, 26 
Barcelona 
 
Horari: 

De dimarts a diumenge i dies festius, de 10 a 20 h 
Dilluns, tancat, excepte dies festius 
 

Conferència inaugural: Dimarts 7 de maig a les 19 h. 
Potències de deu i potències de Déu. A càrrec de Ricard Guerrero, 
catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Barcelona. 
Amb uns altres ulls o com observar els organismes microscòpics. A 
càrrec de Rubén Duró, biòleg, divulgador, fotògraf i realitzador de 
documentals científics i d’història natural.  

 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


