
El dilluns 27 de març, a les 19.30 h, presentarem el llibre 
Una meravella anomenada vida, de F. Mestres, M. Soley, 
M.I. Álvaro, B. Àrias, M.C. Auladell, N. Bonada, J. Ferrer, 
N. Hladun, G. Llorente, J. Martínez, M.D. Vinyoles.

Presentarà l’acte David Bueno, professor del Departament 
de Genètica de la Universitat de Barcelona, i director de la 
col·lecció Catàlisi. Hi intervindran els coautors Gustavo 
Llorente, degà de la Facultat de Biologia de la UB, i Maria 
Soley i Francesc Mestres, professors de la mateixa Facultat.

Us esperem a la llibreria Alibri (c. Balmes, 26, Barcelona).

www.publicacions.ub.edu



Les persones estem en contacte constant amb moltes 
altres formes de vida. És tan habitual, que generalment 
no hi posem gaire atenció. També nosaltres som éssers 
vius i, de fet, la vida és l’element distintiu més important 
de la Terra. Ara bé, en què consisteix el fet de viure? 
Què diferencia la matèria viva de la inerta? Com va 
aparèixer la vida? Per què hi ha tantes espècies diferents 
d’éssers vius? Com han anat evolucionant al llarg del 
temps? Si la vida sembla tan fràgil, com s’explica la seva 
persistència?

De la mà de diversos especialistes en biologia, aquest 
llibre explica de manera planera, amb anècdotes i dades 
sorprenents, qüestions fonamentals i fascinants dels 
éssers vius: el seu origen, els grans grups que hi ha en 
l’actualitat, com s’ho fan per sobreviure i reproduir-se,  
i com han anat canviant al mateix temps que el nostre 
planeta.
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