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L’Obra Social ”la Caixa” presenta 

l’exposició La bellesa de l’univers, 

 a CosmoCaixa 
 

 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària 

”la Caixa”; Eugènia Balcells, artista pionera de la creació audiovisual 

catalana, i Michael Benson, cineasta i fotògraf nord-americà, han 

presentat avui l’exposició La bellesa de l’univers, un diàleg entre dues 

visions singulars i artístiques del cosmos.  
 

• CosmoCaixa ret homenatge als cossos celestes a través de la visió de 

dos reconeguts artistes fascinats per l’astronomia. Anys llum reuneix 

sis instal·lacions sonores i interactives de Balcells, mentre que Altres 

mons presenta més d’una seixantena d’espectaculars fotografies de 

Benson captades des de les sondes enviades per la NASA i l’ESA. 

 

• Fruit de la conjunció entre el món de l’art i la ciència, la mostra fa un 

recorregut poètic pel cosmos, des de la Terra fins als límits de l’univers 

observable, i posa de manifest que tot allò que existeix va ser un dia 

pols d’estrelles. L’exposició és una experiència multisensorial que 

estimula la curiositat i permet descobrir diferents aspectes de la 

matèria, la llum i els colors del cosmos.  
 

• A ull nu o a través d’un telescopi, la contemplació del cel nocturn és 

una de les experiències més intenses i gratificants que es poden viure. 

La bellesa dels astres ha fascinat sempre la humanitat, i és una font 

inesgotable d’inspiració.  
 

• Experts internacionals participaran en el cicle de conferències Les 

noves fronteres de l’astrofísica, que complementa la mostra i que 

tractarà sobre els últims descobriments i les seves aplicacions.  

 

Barcelona, 16 de març de 2018.- L’exposició La bellesa de l’univers conforma 

dues mirades. Anys llum, obra de la reconeguda artista catalana i Premi Nacional 

d’Arts Visuals de Catalunya Eugènia Balcells, convida a explorar l’espai, el temps i 

les intimitats de la matèria a través de la llum, la principal font d’informació dels 



astrònoms. Altres mons, del fotògraf i cineasta nord-americà Michael Benson, 

mostra la increïble diversitat de mons que constitueixen el sistema solar, gràcies a 

una col·lecció de fotografies espectaculars obtingudes per la NASA i tractades per 

l’autor.  

 

La profunda fascinació pel cel nocturn ha estat recurrent en la història de la 

civilització. Amb tot, no va ser fins al llançament del primer satèl·lit que orbità la 

Terra, l’any 1957, que la humanitat es va aventurar a explorar l’espai.  

 

En les sis dècades que han passat des d’aleshores s’han dut a terme els primers 

grans sondeigs dels mons extraordinàriament diversos que conformen el sistema 

solar, fet que ha donat lloc a una història audaç i absolutament transcendental. 

Algunes d’aquestes aportacions son les que transmeten les singulars mirades dels 

dos creadors de La bellesa de l’univers.  

 

Eugènia Balcells o l’experiència multisensorial única 

 

Amb la llum com a fil conductor i les imatges enregistrades a l’Observatori del 

Roque de los Muchachos (La Palma, illes Canàries), Anys llum submergeix els 

visitants en un recorregut multisonor que s’ha creat a partir de les freqüències 

emeses pels cossos celestes, transcrites per la NASA. La proposta de Balcells 

consta de sis instal·lacions audiovisuals, la major part de les quals són interactives, 

que permeten als visitants abandonar per uns moments la quotidianitat i 

experimentar l’emoció de sentir-se part d’aquest univers fascinant on vivim.  

 

Entre algunes d’aquestes instal·lacions podem destacar Homenatge als elements, 

que es presenta com una taula periòdica en la qual es diferencien els 118 elements 

químics pel seu espectre, és a dir, per la llum que cadascun projecta de manera 

singular. Aquesta instal·lació mostra als visitants la importància dels elements, com 

es van originar i com es va anar enriquint l’univers. Per això la coneguda frase de 

Carl Sagan «som pols d’estrelles» acaba adquirint tot el sentit del món. 

 

D’altra banda, també s’hi pot veure Sons de l’alumini, un instrument sonor format 

per barres d’alumini, que és el que s’ha utilitzat per crear la música de Freqüències. 

Aquesta instal·lació entrellaça els rastres de llum que identifiquen cada element de 

la taula periòdica, simulant així la dansa primigènia de les partícules que configuren 

la matèria. La mostra també inclou el curt Albirar l’univers, on es recullen algunes 

converses de l’artista amb el seu nebot Marc Balcells, astrònom i director del Grup 

de Telescopis Isaac Newton, del Roque de los Muchachos.  

 

 

 

 



El viatge artisticopoètic de Michael Benson pel cosmos  

 

Altres mons. Visions del nostre sistema solar la componen 66 impactants imatges 

del sistema solar basades en dades científiques, a les quals el fotògraf nord-

americà Michael Benson ha donat una finalitat estètica. Captades per les sondes 

robòtiques de la NASA i l’ESA, les imatges que Benson munta formen mosaics 

artístics compostos sense cap discontinuïtat.  

 

La mirada d’Altres mons explora la bellesa del sistema solar i mostra la diversitat 

dels seus paisatges. Comprendre com es van formar és un repte a mans de la 

recerca científica. Aquest conjunt de mons fascinants resulten tan reals i palpables 

com ho pot ser la Terra. 

 

Des que el primer satèl·lit artificial va orbitar la Terra, hem vist com el planeta es 

reduïa a la mida d’una perla, i després a la mida d’un píxel, arran dels viatges que 

aquests representants robòtics han fet fins més enllà de qualsevol lloc mai visitat 

pels humans. Per a Altres mons, el llegat visual que han deixat aquests viatges no 

s’ha de valorar només per la seva importància científica, sinó també com un capítol 

singular en la història de la fotografia. 
 

 

ACTIVITATS PARAL·LELES A L’EXPOSICIÓ 

 

Les noves fronteres de l’astrofísica. Aquest cicle, en el qual participaran experts 

internacionals, tractarà sobre els últims descobriments en astrofísica i les seves 

aplicacions. S’hi analitzarà des dels púlsars a les ones gravitacionals fins a la 

possibilitat de vida als exoplanetes, temàtiques que ens ensenyaran la importància 

de l’astrofísica actual.  

 

4 d’abril, a les 19 h. Púlsars: monstres magnètics i futurs GPS per a viatges 

interestel·lars. A càrrec de Nanda Rea, investigadora de l’Institut de Ciències del 

Espai (ICE, CSIC), de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i de l’Anton 

Pannekoek Institute for Astronomy, University of Amsterdam. 

 

11 d’abril, a les 19 h. Observant la llum de l’univers més llunyà. A càrrec de 

Licia Verde, investigadora ICREA de l’Institut de Ciències del Cosmos (ICC), 

Universitat de Barcelona. 

 

2 de maig, a les 19 h. L’albor de l’astronomia d’ones gravitacionals. A càrrec 

d’Alicia Sintes, professora titular de Física Teòrica i investigadora principal de la 

Col·laboració Científica LIGO a la Universitat de les Illes Balears. 

 

9 de maig, a les 19 h. Les llunes gelades dels gegants gasosos com a 

possibles hàbitats. A càrrec d’Athena Coustenis, investigadora de LESIA 



(Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique), Observatoire 

de Paris, CNRS. 

 

Taula rodona: La llum com a veu de la matèria. Un diàleg entre les arts i les 

ciències. Hi participaran: Eugènia Balcells, artista; Marc Balcells, astrofísic; Marta 

Llorente, arquitecta; David Jou, físic,. Eulàlia Bosch, curadora de l’exposició, 

moderarà la taula. Dia 10 de maig a les 19 h. 

 

 

Exposició: La bellesa de l’univers 
Del 17 de març al 10 de juny de 2018 
 

Inauguració: 16 de març, a les 13 h (amb invitació) 

 

CosmoCaixa (c. d’Isaac Newton, 26, Barcelona) 

 

Horari: De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h.  

 

Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040 (de dilluns a diumenge, de 9 a 20 h) 

 
Més informació:  

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

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

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial @FundlaCaixaCAT @CosmoCaixa_CAT 

 

 

 

 

 


