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Resum: 
 
Es recorre la vida i obra d'aquest carismàtic científic, nascut fa 100 anys, original i               
inconformista, sempre avançat al seu temps. Es combina la física i les anècdotes del mes               
jove dels grans físics de la història, amb alguns records personal. 
 
 
Breu currículum: 
 
Rolf Tarrach (València, Espanya, 1948) 
President de l'Associació Europea d'Universitats (Brussel·les, 2015-2019) 
Antic Rector (Rector emeritus) de la Universitat de Luxemburg (2005-2014) 
Expresident del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC, Madrid, 2000-2003) 
 
Rolf Tarrach va estudiar física a la Universitat de València, Espanya. Es va doctorar a la                
Universitat de Barcelona. Va ser investigador postdoctoral del CERN, Ginebra. El Dr.            
Tarrach és professor de física teòrica havent exercit com a tal a les universitats de València 
i Barcelona. Ha publicat uns 100 treballs teòrics de física d’alta energia, teoria del camp               
quàntic, mecànica quàntica, teoria de la informació quàntica, havent escrit quatre llibres. Ha             
fet de supervisor de 12 tesis doctorals. Ha impartit més de 100 xerrades i seminaris de física                 
i més de 150 conferències sobre ciència en general, recerca, política científica, política             
energètica, política d’educació superior, ciència i filosofia i innovació.  
Ha estat guardonat com a doctor “honoris causa” de les universitats de Sant Petersburg i               
Lieja , i és el destinatari de 10 premis i condecoracions a Espanya, Portugal i Luxemburg.                
Ha estat degà de la Facultat de Física i vicerrector de la Universitat de Barcelona. Ha estat                 
membre del Consell Assessor d’Investigació de la Unió Europea, cap de grups de recerca,              
que també va presidir, i del pannell d’avaluació d’experts de la Comissió Europea. Membre              
de la Junta de Telefònica de Catalunya i coorganitzador de les tres primeres reunions del               
Fòrum Obert d’Euroscience a Estocolm (2004), Munic (2006) i Barcelona (2008).  
Ha estat president de la Junta d’experts internacionals d’Estrategia Universitària 2015           
(Espanya, 2010-2011) i membre i vicepresident del Jurat Internacional d’Iniciatives          
d’excel·lència (ANR, França, 2011-2012, 2015-2016). També ha estat al Consell Europeu           
d’Associació Universitària durant 10 anys, president de l’Associació de Cooperació          
Acadèmica (2008-2011) i president del patronat de l’Institut de Barcelona de Ciència i             
Tecnologia (2015-2016) del qual encara és membre. 
 


