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Einstein,  

la llum i la 

gravetat 
 

Data: 5 de març de 2015 

Hora:  A les 19: 00 h 

Temàtica: Història de la ciència 

Lloc:  Biblioteca  

 

 

 

Arqueologia,  

més enllà 

d’Indiana Jones 
    

Data: 12 de març de 2015 

Hora:  A les 19: 00 h 

Temàtica: Arqueologia, Societat 

Lloc:  Biblioteca  

 

Literatura,  

la utilitat d’allò 

inútil 
 

Data: 26 de març de 2015 

Hora:  A les 19: 00 h 

Temàtica: Literatura, Humanitats  

Lloc:  Biblioteca  

 

 

  

 

Nietzsche,  

tornar a ser  

nens 
 

Data: 16 d’abril de 2015 

Hora:  A les 19: 00 h 

Temàtica: Filosofia, Pensament 

Lloc:  Biblioteca  

 

 

El 1914, en esclatar 1a Guerra 

Mundial, Einstein encara no era 

Einstein. Als 35 anys era un físic 

respectat pels seus col·legues, 

però desconegut per al públic. A 

Berlin, durant la guerra, va com-

pletar la teoria de la relativitat, una 

concepció revolucionària de l’es-

pai, el temps i la gravetat que 

anava més enllà de la gravitació 

universal de Newton. Després de la 

guerra, Einstein esdevingué, de la 

nit al dia, una icona mediàtica. En 

aquesta xerrada comprovarem 

que Einstein no ironitzava: és 

possible comprendre intuïtivament 

el sentit de la relativitat, perquè els 

arguments i els experiments mentals 

d'Einstein són accessibles a tothom. 

 

 

 

Xavier Roqué. Membre del CEHIC 

(Centre d'Història de la Ciència)  i 

professor del departament de 

Filosofia de la UAB. Director del 

CEHIC (2000–2010) i coordinador 

del postgrau en Història de la 

Ciència (2000–2010). Actualment 

coordina el màster en Història de la 

ciència: Ciència, història i societat 

(UAB-UB).  

 

 

 

Què és l’Arqueologia? Per a què 

serveix? Aquestes dues preguntes, 

que semblen tan simples i bàsiques, 

no són tan fàcils de respondre. 

Pel·lícules com Indiana Jones, vi-

deojocs com Tomb Raider o 

confusions amb els dinosaures fan 

que des d’àmbits no especialitzats 

tinguem una idea poc acurada 

d’aquesta disciplina. En aquesta 

xerrada mirarem de descobrir què 

és (i què no) l’Arqueologia, què fem 

els arqueòlegs i per a què serveix la 

nostra feina, tant als jaciments més 

coneguts (Empúries, Egipte…) com 

al laboratori o a l’obra de la 

cantonada. Perquè, al contrari del 

que sovint pensem, l’Arqueologia és 

força més complexa que picar 

pedra o escombrar la muntanya. 

 

 

Xavier Gonzalo. Antic alumne de 

l’Escola del Clot, llicenciat en 

Història a la UAB i Màster en Estudis 

Medievals a la Universitat de 

Toulouse 2 Le Mirail. Actualment 

investigador en formació a l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica 

(ICAC) i estudiant de doctorat a la 

Universitat Rovira i Virgili.  

 

 

 

 

Evolucionem vers un món 

completament tecnificat i pro-

gressivament més pràctic. Es 

cerca allò ràpid, senzill i sobretot 

útil. Quin paper té la literatura avui 

dia? I els estudis relacionats amb 

les humanitats?Les conseqüències 

del seu  oblit o desconsideració 

poden ser ruïnoses. Què som sense 

cultura? En aquesta xerrada 

veurem com el passat és el demà, 

que cal fomentar la importància 

d'allò que es deixa enrere no 

només per no cometre els 

mateixos errors, sinó també per 

consolidar els trets que 

caracteritzen la idiosincràsia de 

cada indret, i que per tant, el fan 

únic. 

 

 

 

Alba Nicola Antiga alumna de 

l’Escola del Clot, estudiant de 

Filologia de la Universitat de 

Barcelona –hispànica i francesa–, 

enamorada de l’art, de la bellesa 

i de l’escriptura. Professora de 

dansa i de llatí. 

 

 

 

 

 
 

 

Malgrat la gran dificultat 

d’estructurar el pensament de 

Nietzsche, llegir i rellegir-lo avui 

dia té una vigència indefugible. 

Nietzsche fou un home apa-

ssionat i apassionant. Els seus 

escrits no són fruit de la reflexió 

freda, com en altres pensadors 

contemporanis seus.  En aques-

ta xerrada ens aproparem als 

conceptes més importants que 

ell ens aporta (superhome, 

voluntat de poder, etern retorn) 

des de la perspectiva del temps 

present. Aquest serà l’exercici a 

practicar i l’objecte central de 

la discussió. 

 

 

 

 

 

Albert Cullell Llicenciat en 

Filosofia i Màster en Pensament 

Contemporani per la Universitat 

de Barcelona, actualment 

doctorand en Teoria Política i 

estudiant del grau d'Estudis 

Anglesos. Ha treballat com a 

professor de filosofia a diverses 

escoles de Jesuïtes Educació. 
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