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La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) es 
complau en anunciar:  
 
 

���� Una nova sèrie de seminaris que reflexiona sobre l’escriptura de la història de la 
ciència i la seva identitat pública. 

 

 
���� Una sèrie sobre la importància de l’escriptura, les pràctiques narratives i les obres 

generalistes i de divulgació en la construcció de la història de la ciència com a 
disciplina. 

 

 
���� Una sèrie que reuneix un repertori internacional d’autors i reflexiona sobre els plaers i 

els obstacles a l’hora d’escriure set importants llibres d’introducció a la història de la 
ciència, la tecnologia i la medicina. 

 

 
���� Una sèrie que aborda qüestions com les grans panoràmiques, les formes narratives, el 

mercat editorial i el rol de l’escriptura en la producció històrica. 
 
 

���� ‘Comunicar la ciència: plaers i obstacles de la narrativa històrica’ és una sèrie de 
seminaris que defensa la història com una manera intel·ligent d’entendre la ciència, la 
tecnologia i la medicina, i que s’adreça a estudiants, historiadors professionals, 
científics i públic en general.  



 

Programa 
 

Tots els col·loquis tindran lloc a l’Institut d’Estudis Catalans (c/Carme 47, 08001 
Barcelona) a les 19:00, excepte quan s’indiqui el contrari. 
 
 

1. Dilluns 20 de desembre de 2010.  Presentació de la sèrie de col·loquis – Josep Simon 
i Jaume Sastre 
David EDGERTON, CHSTM, Imperial College, Londres 
 

The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900 
[‘Innovación y tradición: Historia de la tecnología moderna’]  
 
 

2. Dijous 20 de gener de 2011 
José R. BERTOMEU, IHMC ‘López Piñero’, Universitat de València-CSIC 
Antonio GARCÍA BELMAR, Universitat d’Alacant 
 

La revolución química: Entre la historia y la memoria 
 
 

3. Dijous 17 de febrer de 2011 
Peter BOWLER, Queen’s University, Belfast 
 

Making Modern Science. A Historical Survey 
[‘Panorama general de la ciencia moderna’] 
 

4. Dimecres 2 de març de 2011 
Agustí NIETO GALAN, CEHIC, Universitat Autònoma de Barcelona 
 

Los públicos de la ciencia: Expertos y profanos a través de la historia 
 
 

5. Dimecres 23 i dijous 24 de març de 2011 (Barcelona i València) 
Patricia FARA, Clare College, Cambridge 
 

Science: A Four Thousand Year History 
[‘Breve historia de la ciencia’]  
 
El col·loqui de Patricia Fara a València tindrà lloc a l’ IHMC ‘López Piñero’, el dia 24 de 
març a les 17:00. 
 
 

6. Dimecres 6 d’abril de 2011 
José PARDO TOMÁS, Institució Milà i Fontanals, CSIC.  
 

Un lugar para la ciencia: Escenarios de práctica científica en la sociedad hispana 
del siglo XVI 
 
 

7. Dimecres 4 de Maig de 2011 
Paola GOVONI, CIS, Università di Bologna 
 

Che cos'è la storia della scienza 
[‘Què és la història de la ciència?’] 



Comunicar la ciència: plaers i obstacles de la narrativa històrica 
 

 
Josep Simon i Jaume Sastre 

 
 
 
 
 
“En aquest assaig, llegiré The Edge of Objectivity com 
un romanç (èpic),  Leviathan and the Air-Pump com 
una tragèdia, The Great Devonian Controversy com una 
comèdia, i Primate Visions com una sàtira.” 
 

– William Clark, ‘Narratology and the History of 
Science’ (1995), SHPS, 26 (1), p. 4.  

 
 

Comunicar la ciència des d’una perspectiva històrica requereix formar-se com a 
historiador de la ciència, però també el desenvolupament de tècniques i habilitats 
d’escriptura. Als requisits bàsics d’integritat historiogràfica i consistència metodològica cal 
afegir l’habilitat d’elaborar estratègies narratives, incloent-hi l’elecció de la veu, l’escenari, 
els protagonistes, l’argument i l’audiència. 

Tot sovint, els historiadors de la ciència no s’adonen de la importància de les tècniques i 
habilitats narratives, que habitualment no s’aborden de manera explícita durant el seu 
procés formatiu. L’estat actual de la història de la ciència com a disciplina ha introduït un 
alt nivell de sofisticació, però ha creat nous problemes, com per exemple la fragmentació 
per tema o període, la prevalença de les microhistòries per sobre de les grans 
panoràmiques, l’autoreferencialitat o la pobresa narrativa. Els historiadors de la ciència han 
viscut massa sovint enclaustrats a les seves torres de marfil acadèmiques i en la majoria dels 
casos són aliens al mercat del llibre de divulgació. 

Aquest no és el cas, però, dels participants en aquesta sèrie, tots ells autors d’importants 
llibres d’introducció a la història de la ciència, la tecnologia i la medicina. En les seves 
xerrades faran ús de la seva experiència com a historiadors i com a escriptors per explicar-
nos com van escriure els seus llibres, com van escollir els fets que posteriorment van 
articular en narratives històriques, què van haver de descartar, quines estratègies narratives 
van usar, a quines audiències s’adreçaven, quins eren els seus objectius històrics i 
historiogràfics, i com la narrativa va ser una ajuda o un obstacle a l’hora d’aconseguir-los. 

Els conferenciants són especialistes acadèmics en els temes que tracten als seus llibres, 
però tots ells comparteixen, a més a més, un gran interès en comunicar la seva recerca a 
audiències més enllà del món acadèmic i de la seva especialitat. Els set llibres que es 
presenten en aquesta sèrie de seminaris il·lustren les fronteres fluïdes entre els llibres de 
text, els llibres de divulgació i les monografies acadèmiques, i emfasitzen la importància dels 
llibres introductoris i les pràctiques narratives en la configuració de la història de la ciència 
com a disciplina acadèmica.  

 
Objectius 
 
Aquesta sèrie de col·loquis té tres objectius: 

 
1. Reflexionar sobre el paper que té la producció d’obres generalistes i de divulgació 

en la construcció de la història de la ciència com a disciplina, tant a nivell 



conceptual com al nivell més pràctic de les pràctiques d’escriptura i el disseny de 
narratives.  

 
2. Ampliar els públics de la història de la ciència i reivindicar una major presència de la 

nostra disciplina en el context editorial i professional de la divulgació científica.  
 

3. Oferir eines addicionals d’aprenentatge i reflexió als socis de la SCHCT, a 
l’estudiant de màster en història de la ciència i comunicació científica, i en general al 
públic interessat en la ciència i la seva història.  

 
Contingut 
 
Durant les últimes dècades, un cert malestar en relació a l’estatus historiogràfic i 
professional de la història de la ciència ha generat importants reflexions al si de la 
nostra disciplina que han girat al voltant de tres grans qüestions (sovint combinades 
entre elles):1  
 
a) La fragmentació actual de la història de la ciència en períodes, disciplines 

científiques, i àrees geogràfiques i polítiques. La necessitat d’una ‘gran panoràmica’ 
capaç de tornar a integrar aquests fragments de manera sofisticada i d’acord amb els 
estàndards de qualitat actuals de la nostra disciplina.  

 
b) La pobresa narrativa de la producció escrita de la història de la ciència, causada per 

l’hiperprofessionalisme, l’autoreferencialitat i la manca d’una formació específica en 
tècniques d’escriptura.  

 
c) La necessitat de produir llibres de text i obres de divulgació de qualitat i amb 

precisió històrica per tal d’assegurar la supervivència i bon estat de forma de la 
nostra disciplina (a través de la formació de noves generacions d’historiadores i 
historiadors de la ciència, l’expansió de la presència de la disciplina al mercat 
editorial i la diversificació del seu públic lector). 

  
Forma 
 
Els conferenciants són autors destacats de llibres de text o d’obres de divulgació en 
història de la ciència. El que es pretén amb aquesta sèrie de col·loquis no és només 
saber quin és el contingut dels seus llibres, sinó més aviat demanar als autors que siguin 
reflexius sobre el seu ofici i la seva experiència: que ens expliquin com van escriure els 
seus llibres, quins foren els problemes i obstacles amb què van topar-se com a 
historiadors i com a narradors, com els van resoldre, a què van haver de renunciar i 
quines van ser les raons per a escriure el seu llibre de la manera en què el van escriure. 
Els col·loquis tindran lloc en un context informal de “café científic” a l’Institut 
d’Estudis Catalans (c/Carme 47, 08001 Barcelona).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Veure la bibliografia al final d’aquest document. 
 



Conferenciants 
 
 
• José R. Bertomeu & Antonio García-Belmar 
 
Bertomeu Sánchez, J. R. y García Belmar, A., La revolución química: Entre la historia 
y la memoria (Valencia: PUV, 2006).  
 
José R. Bertomeu i Antonio García Belmar són dos experimentats professors i 
historiadors de la química, l’obra dels quals demostra una gran sensibilitat envers la 
innovació pedagògica i la recerca sobre l’educació científica a l’època moderna. Han 
dirigit projectes internacionals sobre llibres de text de química i col·leccions 
d’ensenyament científic, i són autors de dos llibres de text que combinen l’adopció de 
les noves tendències en història de la ciència amb la innovació pedagògica. El seu llibre 
Nombrar la materia: Una introducción histórica a la terminología química (Serbal, 1999) és un 
exemple excel·lent de llibre de text adreçat a lectors no experts i ha atret l’atenció de 
químics i filòlegs. El seu llibre La revolución química és el resultat de la seva experiència 
docent en cursos de llicenciatura i postgrau en història de la química a les universitats 
de València i Alacant. Els seus llibres de text han han estat llegits per un ampli espectre 
de lectors a Espanya i Amèrica Llatina. 
 
http://www.ihmc.uv-csic.es/cv.php?id=4 
http://www.ua.es/dsp/es/miembros/pdi/belmar.html 
 
 
• Peter Bowler 

 
Bowler, P. J. and Morus, I. R., Making Modern Science. A Historical Survey (Chicago: 
University of Chicago Press, 2005).  
[Hi ha traducció castellana. Veure bibliografia] 
 
Peter Bowler és catedràtic emèrit d’història de la ciència a la Queen’s University de 
Belfast. És l’autor de nombrosos llibres de text sobre la història del darwinisme i 
l’evolució. Actualment, la seva recerca gira al voltant de la producció de literatura 
científica popular a principis del segle XX a Gran Bretanya. El seu llibre de text Making 
Modern Science (escrit conjuntament amb Iwan Morus) ha esdevingut canònic en molts 
cursos de llicenciatura i postgrau en història de la ciència tant als països anglòfons com 
en altres contextos a través de traduccions. Aquest llibre de text ha estat traduït al 
castellà i s’empra de manera freqüent en els cursos d’història de la ciència impartits a 
Barcelona i València.  
 
http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofHistoryandAnthropology//Staff/AcademicSt
aff/ProfessorPeterBowler/ 
 
 
• David Edgerton 
 
Edgerton, D., The Shock of the Old: Technology and Global History science 1900 
(London: Profile Books, 2006).  
[Hi ha traduccions al xinès i al castellà. Veure bibliografia] 



 
David Edgerton és catedràtic d’història de la ciència i la tecnologia a l’Imperial College 
de Londres. És un historiador de la tecnologia de reconegut prestigi internacional i la 
seva obra ha tingut un gran impacte més enllà del context acadèmic de la història de la 
ciència i la tecnologia. El seu últim llibre ha estat traduït al castellà i al xinès i s’adreça 
als historiadors professionals, als estudiants i al públic en general. The Shock of the Old 
proposa una nova narrativa per a la història de la tecnologia que resulta provocadora 
tant per als especialistes com per als lectors en general. Actualment està enllestint un 
llibre sobre la Segona Guerra Mundial que s’espera que tingui una gran repercussió tant 
al món acadèmic com més enllà.  
 
http://www3.imperial.ac.uk/historyofscience/aboutthecentre/staff/professordavidedg
erton 
 
 
• Patricia Fara 
 
Fara, P., Science: A Four Thousand Year History (Oxford: Oxford University Press, 2009).  
[Hi ha traducció a vuit llengües, incloent-hi el castellà. Veure bibliografia] 
 
Patricia Fara ensenya història de la ciència al Clare College de la Universitat de 
Cambridge i és escriptora professional. Els seus llibres compaginen de manera 
exemplar la divulgació d’alta qualitat amb la sensibilitat i sofisticació històriques. És 
coneguda entre altres coses per la seva brillant recerca sobre les representacions 
culturals de la ciència en llibres pioners com Newton: the Making of a Genius (Picador, 
2003) i per les seves habituals contribucions a Endeavour. 
El seu llibre Science: A Four Thousand Year History és la seva proposta més ambiciosa fins 
al moment: narrar la història de la ciència tot abastant un ampli marc geogràfic i 
temporal sense caure en narratives simplistes i ahistòriques. 
Aquest llibre ha estat traduït a vuit llengües, incloent-hi el castellà i l’alemany i ja s’està 
fent servir com a obra de referència en diversos programes de llicenciatura i postgrau 
en història de la ciència. A més a més, tot apunta que tindrà un paper clau en la 
divulgació, l’ensenyament i la imatge pública de la nostra disciplina 
 
http://www.clare.cam.ac.uk/admissions/fellows/pfara.html 
 
 
• Paola Govoni 
 
Govoni, P., Che cos'è la storia della scienza (Roma: Carocci, 2004). [Què és la història de la 
ciència?] 
 
Paola Govoni té una llarga experiència docent en cursos sobre divulgació, educació i 
comunicació científiques a la Università di Bologna. La seva obra es troba a la cruïlla 
entre el periodisme científic, l’educació científica i la història de la ciència. És membre 
de l’European Thematic Network Project (ETNP) ACUME2, Interfacing Sciences, 
Literature and the Humanities (2007-2009). Govoni és autora d’una introducció a la 
història de la ciència (Che cos’è la storia della scienza) que ja compta amb sis reimpressions, 
d’un estudi pioner sobre la divulgació científica a l’Itàlia del segle XIX (Govoni, P., Un 
pubblico per la scienza: La divulgazione scientifica nell'Italia in formazione (Roma: Carocci 
editore, 2002) [Un públic per a la ciència: la divulgació científica a l’Itàlia en formació], així com 



d’un gran nombre d’articles i capítols de llibre en què reflexiona sobre la popularització 
científica en el passat i el present. 
 
http://www.cis.unibo.it/cis/people/govoni/home.html 
 

 
• Agustí Nieto Galan 
 
Nieto-Galan, A., Los públicos de la ciencia: Expertos y profanos a través de la historia 
(Madrid: Marcial Pons, 2011).  
 
Agustí Nieto Galan ensenya història de la ciència i la tecnologia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. És autor de diversos llibres que compaginen l’interès per crear 
nous materials per a l’ensenyament de la nostra disciplina amb la comunicació més enllà 
dels cercles acadèmics. Els seus llibres La seducción de la máquina (Nivola, 2001) i Cultura 
industrial, història i medi ambient (Rubes, 2004) són exemples d’un model excel·lent de 
popularització de la disciplina. El seu llibre més recent, Los públicos de la ciencia, és un 
important esforç de divulgació fruit d’un ambiciós projecte sobre els públics de la 
ciència finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (HUM2006-07206-C03-02/HIST, 
2006-2009). 
 
http://www.cehic.es/ficha_personal.php?sitelang=ca&seccio=9&idpersona=14 
http://webs2002.uab.es/departament_filosofia/professorat2/agusti.nieto.html 
 
 
• José Pardo Tomás 
 
Pardo Tomás, J., Un lugar para la ciencia: Escenarios de práctica científica en la 
sociedad hispana del siglo XVI (La Orotava, Tenerife: Fundación Canaria Orotava de 
Historia de la Ciencia, 2006).  
 
 
José Pardo Tomás és investigador científic a la Institució Milà i Fontanals (CSIC, 
Barcelona). En la seva intensa carrera com a historiador de la ciència ha tingut un paper 
fonamental en el desenvolupament de projectes de popularització de la història de la 
ciència i la medicina a Espanya. El seu llibre Un lugar para la ciencia és una petita joia que 
destaca per la seva narrativa, claredat i sofisticació històrica, així com pel fet de ser fruit 
de la seva col·laboració amb la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia – 
una institució singular administrada exclusivament per professors de secundària i que ja 
fa molts anys que duu a terme un programa sòlid que combina recerca, ensenyament i 
divulgació.  
 
http://www.ub.es/geocrit/pardo.htm 

 
 
Activitats complementàries  
 
S’anima als membres de la SCHCT i als estudiants que assisteixin als col·loquis a: 
 

- Entrevistar els ponents per a la revista de divulgació científica Mètode 
[http://www.metode.cat//index.php?lang=es] 



 
- Preparar un assaig sobre un dels llibres presentats a la sèrie de seminaris, o sobre 

algun tema relacionat, per als seus programes de màster a Barcelona i València 
[veure la bibliografia al final del document] 

 
 
S’està estudiant la possibilitat de preparar un número especial de revista basat en la sèrie de 
xerrades. 
 
Més informació 
 
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb: 
 
Josep Simon (josicas@alumni.uv.es)  
Université Paris-10 
 
Jaume Sastre (jaume.sastre@uab.cat) 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Comitè Organitzador dels Col·loquis de la SCHCT: Pasqual Bernat, Sara Fajula, Jordi 
Ferran, Marta Jordi, Àlvar Martínez Vidal, Pedro Ruiz, Jaume Sastre, Josep Simon, Miquel 
Terreu, Jaume Valentines. 
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