
  

 

 

 

 

NOTA DE PREMSA 

EXPOSICIÓ “PÀGINES VIVES” 

12 de març de 2014 

Departament de Comunicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

El Museu Blau presenta l’exposició 'Pàgines Vives’, una exquisida col·lecció de 

llibres desplegables i mòbils de ciència   

 

Els llibres més antics que es coneixen amb artificis mecànics estan vinculats a la ciència i 

específicament a l’astronomia i l’anatomia, disciplines que primer van explorar les possibilitats de la 

papiroflèxia per dotar de volum, moviment i profunditat les imatges planes d’un llibre.   

“Pàgines Vives” mostra una selecció de 80 exemplars, alguns amb més d’un segle d’antiguitat,  

agrupats en 13 capítols que es plantegen com un viatge evolutiu de la vida al nostre planeta:  s’inicia 

a l’Univers, explora la Terra i recorre totes les espècies animals, des d’insectes fins a mamífers per 

acabar en el cos i la ment humana.  Aquests volums procedeixen de la col·lecció particular de 

referència d’ Ana María Ortega Palacios i Álvaro Gutiérrez Baños que han atresorat en el últims 20 

anys 2000 exemplars d’aquestes característiques. 

 Acompanyen els volums,  un audiovisual i panells explicatius que ens acosten a la història i a les 

diverses tipologies d’aquests formats bibliogràfics no convencionals que reben denominacions molt 

diverses: llibres desplegables, mòbils, vius, animats, tridimensionals o pop-up.  A més de l’escriptor i 

l’il·lustrador, signa aquests exemplars  l’enginyer de paper,  el responsable de concebre els 

mecanismes de papiroflèxia necessaris perquè els dibuixos adquireixin moviment i volum, des d’una 

senzilla solapa que oculta una imatge fins  a increïbles arquitectures de paper.   

“Pàgines Vives” convida a fer un recorregut per la història de la vida a través de llibres desplegables 

de ciència de totes les èpoques que avui s’associen amb el món infantil però que van néixer fa segles 

de la mà de la ciència.   

Lloc: Museu Blau. Pça Leonardo da Vinci 4-5. Parc del Fòrum  

Durada de l’exposició: del 21 de març fins al 28 de setembre del 2014 
Exposició gratuïta  
 

Horaris  

- De dimarts a dissabtes, de 10 a 19 h.  

- Diumenges i festius de 10 a 20 h. 

 
 

Per a més informació 

932565973 

comunicaciomcnb@bcn.cat 

gredolad@bcn.cat 
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