
 Un repte Un repte
Aleshores, les aquarel.les estan carregades 
de significat? Són objectes epistemològics? 
Són objectes científics? Són artístics? Són 
subjectius? Era suficientment precís el registre 
mecànic de la fotografia en color? Qui participa 
en la gestació i comunicació de la ciència? És 
important el context històric per a entendre el 
procés de creació de coneixement científic?

 Un dubte
Tradicionalment, en ciència s’acostuma a ensenyar el significat de l’objectivitat com a base del Tradicionalment, en ciència s’acostuma a ensenyar el significat de l’objectivitat com a base del 
mètode científic. En bona mesura, aquesta s’aconsegueix a partir de l’allunyament de la intervenció mètode científic. En bona mesura, aquesta s’aconsegueix a partir de l’allunyament de la intervenció 
humana i de la incorporació de registres mecànics que acaben creant objectes que poden viatjar. En humana i de la incorporació de registres mecànics que acaben creant objectes que poden viatjar. En 
fi, un coneixement comunicable i repetible arreu.fi, un coneixement comunicable i repetible arreu.

 Un fet
Als anys 1920-30, els professors i estudiants 
d’anatomia patològica de la Facultat de 
Medicina de Barcelona executen un gran 
nombre d’aquarel.les que representen lesions 
i contribueixen a definir la seva especialitat. 
El material té diversos usos comunicatius: 
formen part tant dels articles mèdics que 
publiquen a revistes científiques com també 
de la col.lecció museològica que el mateix 
departament construeix per tal d’ensenyar 
aquesta disciplina.

 Un resultat  afegit
Com s’anomena en ciència? Com es classifica 
el coneixement, es busquen patrons i es creen 
productes estables com els atles científics 
il.lustrats? En quina mesura la materialitat 
de la ciència ens ajuda a entendre la 
complexitat d’aquest procés?

 Una proposta experimental Una proposta experimental
L’exposició planteja un diàleg passat-present. Els alumnes dels tallers Exploradors i InventoresExploradors i Inventores, realitzats a les Exploradors i Inventores, realitzats a les Exploradors i Inventores
escoles barcelonines Tàber (5è de primària) i Costa i Llobera (5è i 6è de primària) i organitzats per La Mandarina escoles barcelonines Tàber (5è de primària) i Costa i Llobera (5è i 6è de primària) i organitzats per La Mandarina 
de Newton, han estudiat i experimentat al voltant del tema de “la vida”. Les seves observacions de cèlde Newton, han estudiat i experimentat al voltant del tema de “la vida”. Les seves observacions de cèl.lules 
al microscopi han estat traslladades en forma d’aquarel.les. En activar el repte del procés científic, els joves les. En activar el repte del procés científic, els joves 
estudiants descobreixen la dificultat de fer ciència -veure, nomenar, llegir, entendre- i ara poden comprovar i estudiants descobreixen la dificultat de fer ciència -veure, nomenar, llegir, entendre- i ara poden comprovar i 
comparar el significat de les seves representacions visuals.

 Un fet

Representacions artístiques anatomopatològiquesRepresentacions artístiques anatomopatològiquesRepresentacions artístiques anatomopatològiques
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