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L'exposició Il·lusionisme, màgia o ciència? que l'Obra Social "La Caixa" 
presenta a la Plaça de la Llibertat del 30 de gener al 17 de març, apro-
fundeix en les relacions entre l'il·lusionisme i la ciència. La idea central 
s'inspira en la premissa que el cervell és una fàbrica d'il·lusions. La reali-
tat que percebem es construeix a partir dels senyals que ens arriben de 
l'exterior a través dels sentits. Aquests senyals conflueixen en el cervell, 
que s'encarrega d'integrar i relacionar la informació que rep amb les prò-
pies experiències, els coneixements i les expectatives, i d'aquesta manera 
genera la nostra percepció particular. Però, en aquest procés d'interpreta-
ció, intervenen molts factors que poden alterar el resultat final i obrir fis-
sures que arts com l'il·lusionisme poden aprofitar per produir uns efectes 
sorprenents que semblen contradir els fets naturals. 
D'una manera assequible, didàctica i lúdica, Il·lusionisme, màgia o cièn-
cia? ens acosta a aquests fenòmens i ens proposa conèixer  
els fonaments científics de l'il·lusionisme i alguns dels mecanismes que 
fa servir. 
Els mòduls i els recursos museogràfics s'orienten especialment a propici-
ar el diàleg entre amics i la comunicació entre pares i fills, amb la finalitat 
d'afavorir l'intercanvi d'opinions i experiències al voltant d'aquest món 
tan atractiu. 
Una de les característiques distintives d'aquesta carpa CosmoCaixa con-
sisteix a oferir als assistents l'oportunitat de gaudir del coneixement a tra-
vés del descobriment de les bases científiques que hi ha al darrere dels 
fenòmens de la naturalesa. 
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