
Jorge Wagensberg, una remembrança personal

En el moment de rebre la noticia de la mort del Jorge, em van venir al cap un munt de 
records de tots els anys que vàrem treballar junts. Vaig conèixer al Jorge a principi 
dels 70 quan jo estava  cursant la carrera de Física. A segon curs ens donava 
problemes de Termologia. Unes classes amenes, inoblidables i sorprenents. Ens va 
donar tot un curs de problemes sense plantejar un sol enunciat. Sempre ens va quedar
el dubte si realment es preparava les classes o si cada classe era una esplèndida e 
interessant improvisació. 

A l’any 76, en acabar la carrera, em vaig incorporar al Departament de Termologia en 
que en Jorge ja n´hi formava part. Dirigia un grup de recerca en Biofísica. En 
investigació vàrem col·laborar molt puntualment però vàrem tornar a coincidir en 
l’àmbit docent. En aquella època en Jorge donava la “Termo” i a mi em tocar donar els 
problemes, moment en que vaig descobrir que hi havia un llistat de enunciats de 
problemes que calia desenvolupar a classe. En Jorge ni era conscient de la seva 
existència n’hi l’havia necessitat mai. La singularitat de la situació es que cada vegada 
que vaig plantejar un enunciat a classe la resposta unànime dels alumnes sempre va 
ser “això el Jorge no ens ho ha explicat” . Amb els anys va fer famós el seu aforisme  
“La naturaleza no tiene la culpa de los planes de estudios”  

Va ser l’any 91 quan vaig començar a treballar directament amb el Jorge. A proposta 
seva, fet que he agraït i agrairé sempre, em vaig incorporar a l’equip del Museu de la 
Ciència. 

La dècada del 90 van ser uns anys meravellosos, els millors de la meva vida 
professional i vaig poder participar en la faceta museogràfica mes prolífica i brillant 
d’en Jorge. Vaig tenir el privilegi de compartir amb ell grans projectes i en concret el 
nou Museu de la Ciència, Cosmocaixa.  Las reunions de treball amb el Jorge eren 
grans converses. Converses intenses, enriquidores, apassionants i divertides. 

Jorge ha estat un privilegi haver pogut estat al teu costat durant tants anys.

El meu sincer reconeixement a una persona com en Jorge que el millor que la qualifica
és l’adjectiu de GENIAL i a totes les persones que han fet possible que les seves idees
i projectes hagin estat una realitat que nosaltres ara podem gaudir.

Gràcies Jorge. Fins sempre.

Anna Sanahuja Barcelona 3 març 2018


