
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de premsa  

Robots. Els humans i les màquines  

 

CosmoCaixa Barcelona 

Del 13 de juliol de 2018 al 31 de gener de 2019 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta 

l’exposició Robots. Els humans i les 
màquines a CosmoCaixa  

 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”; 

i Lluis Noguera, director de CosmoCaixa, han presentat avui l’exposició 

Robots. Els humans i les màquines. La mostra permet fer un recorregut 

pel passat, el present i el futur de la tecnologia robòtica des d’àmbits tan 

diversos com la medicina, l’ètica, la recerca, la història i, també, l’art i la 

literatura.  

 
• La història de la humanitat va íntimament lligada al desenvolupament de 

les màquines. Des que els nostres avantpassats van fabricar les primeres 

eines lítiques, els humans han anat desenvolupant estris de tota mena 

que han permès dur a terme tasques abans impensables.  

 

• Actualment, les màquines ens envolten, ens serveixen per comunicar-nos 

i per fer-nos la vida més fàcil. Fins i tot són part del nostre cos, fins al 

punt que poden substituir òrgans tan vitals com el cor. Tot i que cada 

vegada tendim a ser més biònics, ens arribarem a fusionar algun dia amb 

les màquines? Aquesta fusió és una de les àrees més fascinants de la 

recerca moderna. Una ciència en plena expansió i amb un futur incert. 
 

• La intel·ligència artificial (IA) ofereix un món inimaginable de possibilitats, 

però alhora obre la porta a molts interrogants encara per resoldre. Fins a 

quin punt som compatibles humans i màquines? Els éssers resultants 

són un concepte aterridor o un pas en l’evolució humana? Aquestes són 

només dues preguntes d’un gran debat sobre un tema que genera 

controvèrsia. L’exposició pretén reflexionar també sobre el 

desenvolupament de la IA, que esdevindrà transcendental per a la 

humanitat al llarg del segle XXI. 
 

• La mostra acull un centenar d’objectes, peces històriques i robots que 

narren la història de la relació entre els humans i les màquines. El públic 

també hi trobarà l’Ada i en Charles, robots humanoides que el guiaran per 

l’exposició. Els visitants es podran sorprendre en veure que un braç 

robòtic aixeca un cotxe, en una demostració d’una gran fortalesa, i alhora 

manipula delicadament un petit mecanisme. Igualment, podran posar a 



 

 

 

 

 

prova la seva agilitat mental jugant amb robots al tres en ratlla o al 

Memory, i gaudir d’una conversa amb una planta, gràcies a la IA. 

 

• Robots. Els humans i les màquines és una coproducció internacional 

entre el Museu Federal de Seguretat i Salut en el Treball i la Indústria 

d’Alemanya DASA (Dortmund), el Parc de les Ciències de Granada i la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, i s’exhibirà fins al 31 de gener de 2019.  
 

Barcelona, 12 de juliol de 2018. Discutits per alguns i desitjats per d’altres, els robots 

s’han convertit en eines imprescindibles de la vida quotidiana. Representants de la 
modernitat i el progrés, són presents a la societat des de fa molts anys. Aquestes 

màquines són fruit de l’evolució tecnològica de la humanitat. Abans que els primers 
robots industrials arribessin als entorns de treball, ja s’havien instal·lat a la imaginació 
dels humans, i havien estat els protagonistes de molts films futuristes de ciència-ficció, 

amb un missatge positiu i a vegades destructiu. Però l’origen de la robòtica no es 
podria entendre sense remuntar-se, en la prehistòria, a la fabricació de les primeres 
eines lítiques. Tot i que no se’n sap el moment exacte, sembla que fa 2,6 milions 
d’anys, a l’Àfrica, el gènere Homo va desenvolupar les primeres eines lítiques. Des 

d’aleshores, els humans han fabricat màquines de tota mena que han evolucionat com 
a fruit de diverses revolucions tecnològiques al llarg dels segles, fins a arribar a la 

quarta revolució, l’actual. 
 
Robots. Els humans i les màquines s’estructura en quatre grans àmbits, en els quals 

s’aborden l’origen de la ciència robòtica, la seva evolució i l’ús en diversos camps, que 
van de la vida quotidiana a l’economia mundial, la indústria, la recerca, el transport i la 
salut, entre d’altres. Un vídeo en el qual es recull l’opinió de diversos investigadors 

referents en el camp de la IA posa punt final a la mostra.  
 
Una història que es remunta a fa 2,6 milions d’anys 

La història de les màquines constitueix el primer dels àmbits de la mostra, en el qual 
es pot fer un recorregut per les primeres màquines i eines senzilles que van dissenyar 
les civilitzacions primitives. Però la veritable era de les màquines no va arribar fins a la 

industrialització, als segles XVIII i XIX. Des d’aleshores, les màquines són cada vegada 
més complexes, de manera que s’obren nous horitzons, però també més interrogants.  
 

Abans d’arribar a les fàbriques, els robots ja eren en la imaginació de les persones. El 
somni de crear màquines humanoides es descrivia en antigues llegendes i escrits 
filosòfics, però encara era lluny de fer-se realitat. Amb la industrialització, les màquines 

van ocupar els entorns de treball, i els treballadors van esdevenir peces anònimes d’un 



 

 

 

 

 

engranatge gegantí. L’art va recollir aquest sentiment i el va expressar amb imatges i 
paraules, cosa que va contribuir a popularitzar el concepte de robot. 
 

El naixement dels robots  

L’origen del terme robot es remunta a la veu txeca medieval robota, que designava els 

dos o tres dies que els serfs treballaven gratis a la setmana per al senyor feudal. La 
forma actual robot es va utilitzar per primera vegada a l’obra de teatre R.U.R. (1920), 
de l’autor txec Karel Čapek. En el seu ús modern s’ha estès a gairebé tots els idiomes 

amb el significat de «màquina humanoide o giny automatitzat». Gràcies a la literatura, 
el còmic i el cinema, els robots van agafar protagonisme, primer percebuts com una 
amenaça i, després, com una inestimable ajuda per a l’ésser humà, en representació 

de la modernitat i el progrés.  
 

A partir de la dècada del 1930, els robots van passar de la ciència-ficció a la vida 

quotidiana. Abans de la seva aplicació en la indústria, van ser utilitzats en l’assistència 
a la llar, quan els fabricants de màquines de cafè, aspiradores o càmeres van 
començar a emprar el terme robot en els seus productes. L’ús domèstic d’aquestes 

màquines va contribuir a una percepció positiva de la tecnologia robòtica. 
 
Humans equiparables a màquines? 

Als segles XVII-XVIII, filòsofs com Descartes i Leibniz van desenvolupar noves 
concepcions de l’ésser humà. Sostenien que funcionem gràcies a principis mecànics i 
que som màquines creades per Déu. Al segle XIX, la ciència va equiparar el cos humà 

a una màquina de vapor. Amb la industrialització i la Primera Guerra Mundial, els 
individus es van sentir una peça més d’una maquinària gegantina. I l’art de l’època així 
ho va reflectir, amb éssers semblants a robots, tot i que encara no rebien aquest nom. 
 

El món dels robots: serveis, límits i incerteses  

Indústria 4.0, nanorobots que exploren el cos humà per diagnosticar malalties, cotxes 

automàtics, cíborgs, telèfons intel·ligents… La robòtica impregna totes les facetes de 
la vida actual i, per aquest motiu, és més necessària que mai. 
 

Però per entendre la utilitat i l’impacte dels robots en la nostra societat, ens cal estar 
informats, conèixer les seves possibilitats i límits amb rigor, i tenir accés als últims 
avenços que ja són una realitat en la nostra vida quotidiana. 
 

Moltes feines presenten riscos per a la vida i la salut. Amb la finalitat de reduir-los, 
aquestes tasques són assumides per robots. Alguns exemples són l’ús de vehicles o 

sistemes manejats per control remot per desactivar explosius o per explorar diversos 
planetes del sistema solar. Tant a l’espai exterior com als oceans, robots accionats per 



 

 

 

 

 

control remot o autònoms duen a terme treballs perillosos i proporcionen valuoses 
dades per a la recerca. 

 
Imprescindibles en desastres naturals 

Actualment, els robots formen part indispensable de les tasques de socors després 

d’un desastre natural o un accident greu. En el de la central nuclear de Fukushima, al 
Japó, es van utilitzar sistemes robòtics mòbils en espais amb elevats nivells de 
radiació.  
 

Robots en la indústria 

El 1954, George Devol (1912-2011) va registrar als Estats Units una patent per a un 

braç mecànic programable. Per aquest motiu es considera l’inventor del robot 
industrial. Des de llavors, els robots han assumit cada vegada més tasques en la 
indústria i en l’agricultura, cosa que ha comportat que els humans hagin perdut molts 

llocs de treball. Aquest fet pot generar aversió envers aquestes màquines, al mateix 
temps que origina un debat humà i ètic a escala social. Avui dia, els braços robòtics 
també ens assisteixen en la vida quotidiana, i ens ofereixen un nivell més gran 

d’independència i de qualitat de vida.  
 
L’automatització de l’agricultura i la ramaderia  

En l’agricultura i la ramaderia també s’ha registrat l’increment de l’ús dels robots. A 
l’exposició es mostra una munyidora robòtica. Construïda totalment d’acer inoxidable, 
garanteix un munyiment eficaç, amb el qual s’obté llet d’alta qualitat i es manté el 

braguer en un estat saludable. Tots els utensilis i recipients que transporten la llet 
s’esterilitzen tres vegades al dia amb aigua bullint, com a part del procés de neteja. 
D’altra banda, en aquest procés intervenen altres sistemes que funcionen de manera 

autònoma. 
 
Els robots en la recerca  

El disseny del robot Nao pretenia que el percebéssim com un robot humanoide atractiu 
i simpàtic. A Alemanya, l’Institut Federal de Protecció i Medicina Laboral (BAuA) el va 
utilitzar per investigar si els humans acceptem robots com a companys de feina. Els 

tractem bé? Ens prenem seriosament els seus consells? Quan es tracta del 
desenvolupament de robots, preval la tecnologia, i sovint aquestes qüestions s’obvien. 
L’experiment del BAuA se centra en l’estudi dels humans i del seu benestar al lloc de 

treball. 
 

 

 

Robots de servei  



 

 

 

 

 

Els robots comencen a ser companys de la vida quotidiana. A les llars, els hospitals o 
els centres d’assistència, les màquines mantenen un contacte cada vegada més estret 

amb els humans, als quals proporcionen assistència, servei i entreteniment. Els robots 
de servei varien molt quant a la forma i el disseny. N’hi ha que s’assemblen a figures 
humanes o animals, per generar-nos confiança i establir un vincle emocional, mentre 

que d’altres es presenten simplement com a màquines que desenvolupen tasques 
específiques. 
 

Androides  

La fusió entre els humans i les màquines és una de les àrees més fascinants de la 
recerca moderna. Aquesta fusió és literal i no un mer concepte, i ofereix un món 

inimaginable de possibilitats. Però, fins a quin punt som compatibles amb les 
màquines? Els éssers resultants, són un concepte aterridor o un pas natural en 
l’evolució humana? El desenvolupament de la robòtica moderna es planteja aquestes i 

altres preguntes. Però hi ha una cosa segura: el que avui ens sembla utòpic, demà 
podrà ser perfectament normal. 
 
 

ACTIVITATS PARAL·LELES A l’EXPOSICIÓ 

 
- Cicle de conferències sobre intel·ligència artificial que complementa la 

mostra, i que tractarà sobre la incidència de la robòtica i el paper de la 
humanitat en la quarta revolució tecnològica, i els canvis ètics que pot 

comportar aquesta relació.  
 

-  Visites guiades a l’exposició Robots. Els humans i les màquines. 
 

- Activitats per a esplais. Taller Rodabot, el robot viatger i el taller Autòmats, 

els rebesavis dels robots. 
 

- Campus d’estiu:  Campus Maker "Fàbrica dels invents".  
 

- Activitats per famílies:  Tallers de robòtica i tecnologies creatives. 
 

- Xerrades “Matins de Recerca” adreçades als escolars en les que es parlarà 

sobre: Robots, intel·ligència artificial i xarxes socials: la ciència supera la 

ficció,  càrrec de Carme Tomas, i Ela Límits de la percepció, a càrrec de 
Marta Castellanos. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Exposició: Robots. Els humans i les màquines 
Del 13 de juliol de 2018 al 31 de gener de 2019 

 

Inauguració: 12 de juliol, 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) 

 

 

 

 

Área de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

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

        @FundlaCaixaCAT @CosmoCaixa_CAT 

 

  


