Guió de la conferència:
. Que és la llum? La llum és una ona electromagnètica, com és ben sabut!
. Doncs no: la llum està formada per fotons (petites partícules d'energia)
. Tampoc: la llum és, a la vegada, ona i partícula sense massa
. Però, és que resulta que les partícules amb massa i les molècules petites (i no tan
petites!) també tenen propietats ondulatòries
. Radiació de cos negre (Planck) i efecte fotoelèctric (Einstein)
. Forats negres
. I els forats negres radien (Hawking) i la informació es perd: quina catàstrofe!
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