
El dimecres 21 de febrer, a les 19 h, presentarem De dones, 
homes i molècules, de Santiago Álvarez.

Presentarà l’acte Carles Bo, president de la Societat Catalana 
de Química. Hi intervindran Lluís Duch, doctor en antropolo-
gia i teologia per la Universitat de Tübingen; Jo Milne, artista 
i professora de creació visual de l’escola Eina, i l’autor.

Us esperem a la llibreria Alibri (c. Balmes, 26, Barcelona). 
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Quina visió té un químic de temes com la discriminació 
de les dones, la comunicació visual, la relació entre 
música i alquímia, les molècules, la recerca de diamants 
sintètics o el magnetisme? Com veuen la química els 
artistes, els escriptors i els músics? De dones, homes 
i molècules es mou en la intersecció de la ciència i 
les humanitats, i confronta aquestes dues mirades 
complementàries sobre nosaltres i el nostre entorn 
a través de músiques antigues i noves, el fascinant 
món dels poliedres, la taula periòdica, els laboratoris 
químics, els vells alquimistes i les imatges dels miralls. 
I, sobretot, ens explica de quines maneres la química 
es fa present en la literatura i en l’art.

Col·lecció
Catàlisi
Per què envellim? G. Marfany i M. Soley
Que plourà, avui? J. Mazon
Per a què serveix el sexe? E. Martorell
i D. Bueno
Som una espècie violenta? X. Sánchez,
D. Redolar, E. Bufill, F. Colom,
E. Vieta i D. Bueno
L’aire que respirem. X. Giménez
Homeopatia sense embuts. J. Purroy
Els ritmes de la vida. T. Cambras i A. Díez
La Terra, un planeta inquiet. M. Aulinas,
G. Gisbert i M. Ortuño
L’exactitud que fa funcionar el món.  
C. Arenas
La ciència en la literatura. X. Duran
La mirada sociològica. C. Vallvé
La saviesa combinada. Joandomènec Ros
La química de cada dia. Claudi Mans
L’embrió inconformista. J. Garcia-Fernàndez 
i D. Bueno
Una meravella anomenada vida. F. Mestres, 
M. Soley, M.I. Álvaro, B. Àrias, M.C. Aula-
dell, N. Bonada, J. Ferrer, N. Hladun,  
G. Llorente, J. Martínez i M.D. Vinyoles


