
untual com sempre, a les nou del matí 
ens esperava en Francesc a l’illa de ci-
qQFLD� ©&ODVVL¿FDFLy� L� QRPHQFODWXUDª��
Aquesta és una de les quatre illes de l’ex-

posició «Planeta Vida» inaugurades el passat 21 
de febrer.1 Són espais segregats de la resta de 
l’exposició que permeten aprofundir en alguns 
temes fonamentals per entendre la vida. Les al-
WUHV� WUHV� LOOHV� VyQ�©(YROXFLyª�� ©&RPSRUWDPHQW�
animal» i «Mediterrània».

'HV�GH�OD�FODVVL¿FDFLy�G¶XQD�FROOD�GH�ERWRQV��
¿QV� DOV� XVRV� TXRWLGLDQV� GH� SURGXFWHV� LGHQWL¿-
FDWV� DPE�QRPHQFODWXUD� FLHQWt¿FD�� HQ�)UDQFHVF�
YD�DQDU�SDVVDQW�SHU�OD�KLVWzULD�GH�OD�FODVVL¿FDFLy�
ELROzJLFD� L� OD� QRPHQFODWXUD� FLHQWt¿FD�� (OV� TXL�
l’escoltàvem, personal d’atenció al públic i del 
Servei Educatiu, sabíem que aquesta és una de 
les principals funcions del Museu i que aquest 
camí, que va de la societat a la ciència per tornar 
a la societat, és el mateix que volem fer amb les 
activitats: del món al Museu i del Museu al món. 

Quan en Pere em va convidar a presentar 

DTXHVW� HVSDL� PXVHRJUj¿F� YDLJ� HQWHQGUH� TXH�

era una de les primeres proves de qualitat a 

TXq� VRWPHWtHP� HOV� QRXV� WUDPV�G¶H[SRVLFLy�� /D�

FODVVL¿FDFLy� L� OD� QRPHQFODWXUD� VyQ� FRQFHSWHV�

VHQVH�¿QDO��HWHUQV��SURSLV�G¶XQ�PXVHX��L�H[HP-

SOL¿TXHQ�XQD�KLVWzULD�FDQYLDQW�L�GLQjPLFD��VLJ-

QH� G¶XQ�PXVHX� DFWXDO�� &UHLHP� TXH� O¶H[SRVLFLy�

actual està en condicions de ser atractiva per a 

SHUVRQHV�GH�GLYHUVD�IRUPDFLy�L�H[LJqQFLD�

En acabar, vaig fer un tomb per l’exposició. 
0H¶Q�YDLJ�DQDU�D�OD�SULPHUD�SDUW���©%LRJUD¿D�GH�
la Terra». «Planeta Vida» es recorre com si fos 
XQ�YLDWJH�SHU�OHV�¿WHV�GH�O¶HYROXFLy�FRQMXQWD�GH�
la Terra i de la vida, amb una nova mirada in-
tegradora dels fenòmens geològics i biològics, 
mostra la fascinant diversitat de la natura i in-
cideix en els canvis d’escala del que és petit al 
que és gran, que provoquen en el visitant canvis 

continus de perspectiva. Així, la complexitat o 
la interacció amb el medi varien segons l’escala 
d’observació.

Hi vaig voler dedicar una estona perquè 
per a la reunió de l’equip educatiu del dilluns 
havíem de pensar en propostes de dues noves 
activitats escolars per al curs vinent. Quin és el 
IHQRPHQ�TXH�YROHP�GHVHQYROXSDU"�(Q�TXLQV�HV-
SDLV�GH�O¶H[SRVLFLy�WUHEDOODUHP"�4XLQV�UHFXUVRV�
PXVHRJUj¿FV� HPSUDUHP"�9HQLU� DO�0XVHX� %ODX�
representava un canvi d’escala tan gran que va-
lia la pena fer una aposta per la novetat. Així que 
DO�¿QDO�GHO�������HQV�YDP�DOLDU�DPE�HO�'HSDU-
WDPHQW�GH�'LGjFWLFD�GH�OHV�&LqQFLHV�([SHULPHQ-
tals i la Matemàtica de la UAB, amb qui fa temps 
que treballem en projectes comuns, per iniciar 
una nova etapa, un nou model educatiu.

Volem construir el nostre propi currículum 
a partir dels continguts propis del Museu, tant 
si són els que es poden veure a les exposicions, 
com els que fan referència als més de tres mili-
ons d’espècimens de les col·leccions de zoologia, 
geologia i botànica.2 Així, els relats que hi dar-
rere de les peces o la recerca que es fa al museu, 
ens han de donar les pistes per construir aquest 
currículum nostre. Després ja trobarem el lli-
gam amb el currículum escolar. Aquest és un 
dels elements clau del nostre model.

Pensava això mentre em vaig aturar a tafane-
jar la pantalla on s’explica l’aparició de l’oxigen a 
l’atmosfera i el canvi de model de vida que va re-
presentar des d’una  vida anaeròbica a una d’ae-
UzELFD��&RP�OHV�QRWtFLHV�G¶XQ�GLDUL�GLJLWDO��DPE�
aquest recurs audiovisual s’explica l’evolució de 
OD�YLGD�L�HO�SODQHWD�GHV�GHOV�RUtJHQV�¿QV�DOV�QRV-
tres dies. Les pantalles dels set períodes en què 
s’ha dividit, s’acompanyen d’espècimens que il-
lustren cada període concret. Grans projeccions 
a la paret presenten simulacions del que podria 
haver estat la vida en cadascun dels períodes.

El planeta vida al Museu Blau

PPere Viladot 
Francesc Uribe 
Museu de Ciències 
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Escrit per

«El coneixement no acaba mai: 
després d’un descobriment 

sorgeix una nova incògnita a 
la qual cada nova generació 

intentarà donar resposta, 
com ho van fer els nostres 

avantpassats i com ho hem 
fet i seguirem fent tots 

als qui encara ens mou la 
profunda curiositat de saber 

com funciona el món que ens 
envolta»

Exposició «Planeta Vida». 
Audiovisual d’introducció
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El planeta vida al Museu Blau[ ] 

4Xq�GHX�SHQVDU� HQ�)UDQFHVF�ȸL� OD� UHVWD� GH�
FRQVHUYDGRUVȸ�TXH�KD�GH�VHU�WUDFWDW�D�OHV�DFWLYL-
WDWV"�8QD�GH�OHV�FODXV�GHO�QRX�PRGHO�pV�DIHUPDU�
la col·laboració que sempre hi ha hagut entre el 
'HSDUWDPHQW�GH�&ROāOHFFLRQV�L�5HFHUFD�L�HO�6HU-
vei Educatiu. Però no solament. Anem forjant un 
camí de participació que comença molt a poc a 
poc amb les escoles del barri Besòs-Maresme i 
que, a partir d’un treball lent però de profundi-
tat, ens ha de permetre incorporar les expecta-
tives del professorat i de l’alumnat respecte del 
Museu.

Em tornen a la memòria les converses amb 

en Pere sobre els relats possibles en la nova ex-

SRVLFLy��(O�FDOLGRVFRSL�KD�IRUPDW�SDUW�GH�OHV�GDU-

UHUHV�H[SRVLFLRQV�L�DUD�pV�WRW�O¶HGL¿FL�G¶H[SRVLFLy�

un calidoscopi que combina escales i perspec-

WLYHV��1R�pV� IjFLO�VDEHU�¿QV�RQ�SRGUHP�DUULEDU�

HQ�OD�WUDQVPLVVLy�GH�FRQHL[HPHQW��(O�TXH�Vt�TXH�

sabem és que l’exercici ha de començar per ge-

nerar coneixement genuí, per ser el mirall dels 

DYHQoRV� FLHQWt¿FV� HQ� JHQHUDO�� DOKRUD� TXH� IHP�

més aguda la nostra perspicàcia ancorada en la 

UHFHUFD�SUzSLD��/¶H[SRVLFLy�QR�KDXULD�GH�VHU�HO�¿-

QDO�G¶XQ�WUDMHFWH�VLQy�HO�SULQFLSL�G¶XQD�FDGHQD�GH�

VLWXDFLRQV�GDYDQW�OD�TXDO�HO�YLVLWDQW�SXJXL�¿QV�L�

WRW�IRUPDU�SDUW�GH�O¶DFWLYLWDW�LQYHVWLJDGRUD�

En entrar al segon gran eix de l’exposició, «La 
Terra avui», vaig aturar-me a la vitrina dels fòs-
sils de Barcelona. Les col·leccions del Museu es 
mostren en aquesta segona part. Tot i que només 
KL�KD�UHSUHVHQWDGD�XQD� tQ¿PD�SDUW�GHO� WRWDO�� OD�
bellesa, la variabilitat i la diversitat visibles són 
una mostra més del procés evolutiu de la Terra. 
M’hi vaig aturar perquè hi ha una de les peces 
que més m’emocionen: el fèmur del mamut de 
Pedralbes.3�/HV�LQ¿QLWHV�KLVWzULHV�TXH�V¶DPDJXHQ�
darrere de cada peça fan que per a les activitats 
ȸHVFRODUV��IDPLOLDUV�R�SHU�D�DGXOWVȸ��EXVTXHP�HO�
lligam entre un fenomen de la natura i la cultu-
ra. Passejava entre vitrines que em mostraven 
les adaptacions dels animals per moure’s a l’ai-
UH��O¶DLJXD�R�HO�PHGL�WHUUHVWUH�ȸ©FRP�pV�TXH�HOV�
DQLPDOV� HVWDQ� EDUUHMDWV"ª�� HV� SUHJXQWD� PROWD�
gent, un gran canvi respecte a l’antiga exposició. 
Ho feia després d’haver vorejat les taules en què 
grans pantalles interactives m’enfoquen objec-
WHV�UHDOV�R�PDTXHWHV�ȸFRP�OD�GH�OD�FqOāOXOD�DQL-
PDOȸ��SHU�H[SOLFDU�¿QV�DOOj�RQ�YXOJXL�FRQFHSWHV�
GH�OD�YLGD�L�OD�QDWXUD�ȸFRP�pV�OD�FqOāOXOD�DQLPDO��
què és un microbi, com és el Sistema Solar, etc. 
Pensava en la quantitat de cireres del cistell que 
es poden treure lligades les unes amb les altres 

amb tants continguts i en com ens anem repetint 
els de l’equip educatiu, una regla d’or: la neces-
sitat de saber destriar amb molta cura els dos o 
tres conceptes clau que són imprescindibles per-
TXq�FRPSRUWLQ�XQ�DSUHQHQWDWJH�VLJQL¿FDWLX��SHU-
què el visitant, sigui alumne d’escola o no, surti 
del Museu amb alguna cosa apresa, més enllà 
de l’emoció que, com a mi, li pugui generar una 
vitrina, una peça o un audiovisual. Un repte no 
gens fàcil, però necessari en activitats que duren 
poca estona.

Ai, els animals barrejats! No és per gust de 

confondre que estan així, i com en tota barreja 

VH¶Q� SRGHQ� LQWHQWDU� PROWHV� IyUPXOHV�� /¶LPSRU-

tant és transportar al visitant el sentit de la 

FROāOHFFLy��TXH�pV�QL�PpV�QL�PHQ\V�TXH�HO�GH�WUR-

EDU�WHQGqQFLHV�L�UDUHVHV�HQ�HO�PyQ�QDWXUDO��/HV�

WHQGqQFLHV�VyQ�IHQzPHQV�TXH�HV�GHWHFWHQ�HQ�XQ�

JUDQ�QRPEUH�GH�FDVRV�L�FRP�PpV�YDULDEOHV�VyQ�

DTXHVWV�PpV�SURIXQGD�pV�OD�WHQGqQFLD��/HV�UDUH-

ses representen l’altre extrem, és a dir camins 

G¶H[SORWDFLy� ~QLFD�� DW]DUV� RQ� QR� KL� FDEHQ�PpV�

RSFLRQV��/HV�HVSqFLHV�R�OHV�PRVWUHV�GH�FROāOHFFLy�

QR�VyQ�FURPRV�SHU�HQVHQ\DU�VLQy�SHFHV�G¶XQ�PR-

saic que ens poden ensenyar imatges diverses 

FRP�OHV�FDUHV�GH�OD�/OXQD�

Vaig passar pels fongs, els vegetals i les al-
gues per arribar als microbis. Tots àmbits nous 
TXH� DEDQV� QR� WHQtHP� H[SRVDWV� ȸFRP� H[SOLFDU�
O¶HYROXFLy�GH�OD�YLGD�VHQVH�DTXHVWV�JUXSV"�,�GHV-
prés de tafanejar la pantalla que explica què són 
els virus, em vaig dirigir cap als minerals i les 
URTXHV��¿QDO�GH�WUDMHFWH��(P�YHQLHQ�DO�FDS�PLO�L�
una històries per desenvolupar. Havia anat pre-
nent notes en tot el recorregut, caldria posar-les 
en net, ordenar-les, passar les tisores i fer les 
SURSRVWHV� SHU� DO� GLOOXQV�� 4XLQ� IHQRPHQ"� 3HU� D�
TXLQHV�HGDWV"�4XLQV�GRV�R�WUHV�FRQFHSWHV�FODX"�,�
VRWD�TXLQV�HL[RV�GLGjFWLFV"�$SDVVLRQDQW�

Ara ja des del laboratori, on els problemes 

dels ciutadans sembla que s’allunyen, sento la 

GL¿FXOWDW� GH� GHVWLOāODU� HQ� SRTXHV� IUDVHV� R� JUj-

¿FV� HOV� FRQFHSWHV� FLHQWt¿FV� TXH� V¶DFRPRGHQ� D�

OODUJXHV�SHUtIUDVLV�L�FLUFXPORTXLV��eV�MXVW�DOHV-

hores quan agraeixes la gimnàstica mental a 

què t’obliga el fet de participar en projectes de 

GLYXOJDFLy��/OXQ\�GH�VHU�XQD�DFWLYLWDW�PHQ\VWLQ-

JXGD�� OD�VtQWHVL�� OD�FDWHJRULW]DFLy�� O¶HVWUXFWXUD��

haurien de ser proves a superar per aconseguir 

XQD�KLJLHQH�QHFHVVjULD� HQ� O¶jPELW� LQWHOāOHFWXDO��

7LQF�OD�FRQ¿DQoD�TXH�HQ�3HUH�L�DOWUHV�FRQIUDUHV�

QR�GHL[DUDQ�G¶HVWLPXODU�QRV� I

1 Vegeu el web 
www.museuciencies.bcn.cat.

2 Que encara romanen als edi!cis 
del parc de la Ciutadella (zoologia 
i geologia) i a Montjuïc (botànica).

3 Restes d’un mamut trobat arran 
de la urbanització de l’avinguda 
de Pearson al principi del segle XX.
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