
 



VISITA AL MUSEU BLAU 

El passat 8 de febrer vam tenir la oportunitat de visitar la secció geològica del Museu Blau amb 
un guia d’excepció: en Carles Curto. Feia pocs dies que en Carles s’havia jubilat com a 
conservador de mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.  

La sortida va comptar un bon nombre d’assistents que van poder copsar el particular ordre 
expositiu d’aquesta secció del museu. L’exposició gira sobre un punt de referència que és 
“Planeta Vida”. L’objectiu museístic és donar una visió de conjunt entre les diferents branques 
de les Ciències Naturals i com es relacionen entre elles. Així, vam començar en el primer àmbit 
que és la biografia de la Terra on se’ns mostra la formació de la Terra, la Lluna i el sistema 
Solar. En el gran globus terraqui veiem la evolució dels continents. A continuació s’exposen les 
primeres roques, les més antigues i com en un moment donat apareixen els primers indicadors 
de la presència de vida.  

 

En Carles va parlar-nos de com van buscar alguns 
exemplars per exposar com els ferros bandejats, 
roques sedimentàries que aparegueren en el 
registre geològic fa 3.800 MA, tot i que la majoria 
són posteriors, del Proterozoic (2.500-1.800 MA). 
Hi ha autors que els assignen un origen biològic. 
Unes altres peces que van entrar a la col·lecció 
del MCNB van ser els estromatòlits, estructures 
fossilitzades formades per bandejats carbonatats 
generats per l’acció dels primers cianobacteris, 
gràcies als quals el CO2 atmosfèric es va anar 
fixant com a carbonats i es van alliberar ingents 
quantitats d’O2 a l’atmosfera primigènia. Estem 
parlant de fa més de 2.500 MA. El fet d’enriquir 
l’atmosfera amb oxigen va provocar una gran 
extinció d’espècies que el tenien per tòxic i es va 
modificar el clima del planeta. Avui dia encara es 
formen esculls d’estromatòlits. 
 

A mida que anàvem caminant pels diferents espais 
del Museu les eres geològiques anaven caient als 
nostres peus. Vam passar pel Paleozoic, amb la 
primera gran explosió de vida oceànica i posterior 
conquesta de les terres emergides per part de 
plantes i alguns vertebrats.  

El Mesozoic és representat a les vitrines amb grans 
saures fòssils, terrestres, aeris i marins. I,  per acabar, 
el Cenozoic, amb la preponderància dels mamífers 
després de la gran extinció mesozoica. Aquests 
espais contenen un bon nombre de fòssils relatius a 
cada període. Amb una explicació guiada és més fàcil 
entendre el procés evolutiu de les espècies, com el 
fet de que grups sencers, molt abundants en unes 
èpoques, van desaparèixer sobtadament per deixar 
pas a d’altres nous. Molts assistents van destacar la 
interactivitat que el Museu ofereix com a eina per 
profunditzar en cada tema. 



 

 

A continuació vam anar a la part on hi ha exposada la col·lecció petrogràfica i mineralògica. 
Molts dels assistents van comentar que hi ha certes vitrines que no permeten entendre 
fàcilment el seu fil expositiu. Així es barregen roques de mida gran amb minerals petits, creant 
una sensació de discontinuïtat. En Carles ens va ajudar amb les seves explicacions a entendre 
les relacions entre diversos àmbits geològics i la seva mineralogia i petrologia.  

Vam revisitar diversos exemplars que eren clàssics del Museu Martorell, com la barita amb 
galena de Bellmunt o la calcita cobaltífera de Peramea que, malauradament, va patir algun 
desperfecte en el trasllat. Vam poder observar que hi havia peces exposades que eren prou 
recents. En Carles ens va explicar algunes històries/anècdotes d’algunes d’aquestes peces així 
com el seu origen. La incorporació de diverses col·leccions ha estat la font principal que ha 
enriquit aquest fons mineralògic. En Carles va destacar les peces de la col·lecció de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (anys 1920), algunes molt significatives, o les de la 
Cervelló (anomenat conservador honorari del museu i que va aportar més de 3.000 
exemplars), que van entrar a finals dels setanta i que van aportar una idea diferent del que era 
el col·leccionisme de minerals, amb un sentit més estètic on destaquen bons exemplars de 
piromorfites de l’Horcajo o ferberites de Panasqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

En les converses entre els assistents es feia present una certa melangia i record del que fou el 
Museu Martorell. Aquelles vitrines de fusta, el terra laminat, l’olor de la fusta noble i una 
disposició sistemàtica molt més propera on les peces tenien tot el protagonisme, sobre un fons 
neutre i la peanya de metacrilat. En el nou museu les vitrines, tot i ser de disseny, mostren 
moltes mancances. No presenten una il·luminació correcta, creant ombres que enfosqueixen 
alguns exemplars, a part de la dificultat que presenta la neteja dels vidres o la contaminació 
visual que suposa que rere una peça es vegi la peça exposada a l’altra banda. També vaig 
trobar a faltar una vitrina on les darreres adquisicions o entrades s’exposin, encara que sigui 
temporalment, donant al col·leccionista l’excusa per retornar-hi de tant en tant. 



 

 

Volem agrair a Carles Curto la seva disposició a acompanyar-nos en aquesta visita i a Carles Bel 
per l’organització de la mateixa. 

 

 



 

 

Organitzador i guia: Carles Bel i Carles Curto. 

Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel. 

Fotografia: Jesús Franquesa, Jordi Gil i Ricard Mocholí. 

Redacció del text: Joan Rosell. 

Correcció del text: Carles Curto. 

 

 

 

Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 

la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


