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JOCELYN BELL
Astrofísica, descobridora dels púlsars
«ENCARA TENDIM A PENSAR QUE ELS HOMES SÓN MILLORS»

Anna Mateu

L’estiu de 1967, l’aleshores estudiant de doctorat Joqual Jocelyn Bell demostrarà que està acostumada a
celyn Bell es trobava a la Universitat de Cambridge
parlar en públic i que li resulta extremadament fàcil
analitzant registres d’un nou radiotelescopi quan va
mostrar passió per allò a què ha dedicat la seua carrera
detectar uns senyals inusuals, molt lleus però regucientífica: l’astronomia.
lars. Una de les opcions que en aquell moment es van
La casualitat fa que la nostra conversa tinga lloc
sospesar era la possibilitat que es tractara d’un senyal
només unes hores abans de l’anunci a Washington del
de vida extraterrestre. Tot i que més tard Bell va assedescobriment de les ones gravitacionals. A falta de la
gurar que no van pensar realment que fóra un senyal
confirmació oficial, la notícia corre per la comunitat
artificial provinent d’una altra civilització, tampoc no
científica des de fa dies i l’astrònoma ho dóna ja per fet.
tenien proves que fóra una emissió natural, i, no sense
«Aquest descobriment significa una nova manera de
cert humor, es va batejar el senyal com a LGM-1, de
veure l’univers, que ens ajudarà a conèixer moltes coses
les sigles en anglès d’“homenets verds” (Little Green
que no podríem saber d’una altra manera», explica la
Men). Però finalment, aquests hoprofessora Bell. Des que aquesta
menets verds van resultar ser el
astrònoma va descobrir aquell
primer púlsar conegut i Jocelyn
senyal ja fa vora cinquanta anys,
«LA GENT ET PREGUNTA,
Bell Burnell (Belfast, Irlanda del
moltes coses han canviat en astro“COM VA SER AQUELL
Nord, 1943) ve veure que el seu
nomia, però per a Jocelyn Bell la
MOMENT?” PERÒ NO HI
nom quedava lligat per sempre
confirmació de les ones gravitaHA “UN” MOMENT. ELS
al d’aquests estels massius de
cionals és una fita especialment
neutrons. El descobriment es va
destacable: «És molt important,
DESCOBRIMENTS NO SÓN
publicar en la revista Nature el
molt emocionant i marca l’inici de
RÀPIDS NI INSTANTANIS.
febrer de 1968 i Bell va poder fitot un nou món de possibilitats.»
HI HA UN LLARG I LENT
nalitzar la seua tesi doctoral sense
Un descobriment així acostuPROCÉS AL DARRERE»
cap tipus de sobresalt extraterresma a rebre atenció dels mitjans
tre més. «Hauria estat un descode comunicació, i despertar certa
briment massa revolucionari», asexpectació entre el públic general.
segura la científica entre riures. Dècades després, però,
La professora Bell ho va viure en primera persona desdavant el descobriment de nous planetes –«més que no
prés de la publicació de la seua troballa. Què sent un
ens pensàvem»–, considera que hi ha més probabilitats
científic o una científica quan s’enfronta a descobride trobar vida fora de la Terra: «Sospite que no estem
ments d’aquest tipus? «La gent et pregunta, “com va
a soles.»
ser aquell moment?” Però no hi ha “un” moment, hi va
El somriure no abandona aquesta astrònoma durant
haver setmanes de preocupació, ansietat i trencaclostota la conversa. Jocelyn Bell parla amb un to de veu
ques després de detectar el senyal per primera vegatranquil i pausat, sense cap mostra d’impaciència o
da», i desmunta d’aquesta manera la idea, instal·lada en
cansament tot i tenir una agenda ajustada durant el seu
l’imaginari col·lectiu, del científic vivint un moment de
viatge a Espanya. Ens rep al departament d’Astronorevelació. Davant un senyal inusual com el que Bell va
mia de la Universitat de València, just després d’una
detectar aquell estiu, la científica explica que és difíaltra cita amb un mitjà de comunicació i abans de la
cil entendre la magnitud del descobriment que s’està a
seua conferència a la sala Darwin. La seua visita ha
punt de realitzar, ja que primer cal descartar que siga
creat expectació entre alumnes i professorat, que més
degut a un mal funcionament de l’equip i això exigeix
tard ompliran l’auditori on l’astrònoma parlarà, fins al
un minuciós treball de comprovació. «Els descobripunt que el públic haurà d’ocupar els passadissos de
ments no són ràpids ni instantanis. En realitat hi ha un
la sala a falta de seients lliures. Una xarrada durant la
llarg i lent procés al darrere», resumeix.
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dels senyals dels estels a la discriminació
de gènere

Jocelyn Bell, durant la seua conferència a la Universitat de València, a la Sala Darwin del Campus de Burjassot, el passat 11 de febrer. La seua
visita va coincidir amb l’anunci del descobriment de les ones gravitacionals pel LIGO a Washington.

E

l passat 11 de febrer de 2016 serà un dia difícil
d’oblidar per a les persones que formem part
de la Facultat de Física de la Universitat de
València. Tres esdeveniments importants van coincidir
per a fer d’aquell un dia perdurable per sempre. En primer lloc, un dels descobriments més rellevants per a la
física s’anava a anunciar en una conferència de premsa
a nivell mundial per representants del LIGO (Laser Interfererometer Gravitational-Wave Observatory) des
de la seu de la Fundació Nacional per a la Ciència, a
Washington. S’havia aconseguit detectar la primera
ona gravitatòria.
Aquell mateix dia se celebrava per primera vegada
el Dia Internacional de les Dones i les Xiquetes en la
Ciència, una fita també clau per a promoure la participació plena i en condicions d’igualtat de les dones i de
les xiquetes en l’educació, la capacitació, l’ocupació i
els processos de presa de decisions en la ciència, eliminant tota forma de discriminació contra la dona.
Finalment, i no menys important, l’astrofísica Jocelyn Bell es trobava de visita a la nostra facultat, i
ens va delectar amb la seua genial oratòria didàctica
i entusiasta en una conferència multitudinària en què
ens va explicar que formem part dels estels, aquells els
senyals dels quals ha anat observant des de fa més de
quaranta anys.
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«JOCELYN BELL ÉS UNA DESCOBRIDORA
INNATA DE SENYALS, D’AQUELLS
QUE SÓN AQUÍ ESPERANT QUE ALGÚ
ELS TROBE I S’HI FIXE»

Sens dubte, la conjunció d’aquests esdeveniments
en la vida de Jocelyn Bell farà que recorde la seua
visita a València de manera especial, com així ens va
transmetre recentment. Poder veure el seu rostre
emocionat davant de l’anunci del descobriment de
les ones gravitacionals serà difícil d’oblidar també per
als qui vam poder descobrir aquell moment amb ella,
perquè Jocelyn Bell és una persona difícil d’oblidar. La
seua proximitat, el seu entusiasme encomanadís per la
ciència i aquella saviesa encisadorament precisa en tot
el que emprèn són virtuts que la caracteritzen.
No degué ser fàcil per a ella viure una de les majors
injustícies en la ciència, com va ser el fet d’haver-se vist
apartada d’un premi Nobel quan va ser ella mateixa
qui pacientment va descobrir els primers senyals d’un
púlsar, estels molt massius de neutrons que roten a
gran velocitat. El 2004 va escriure un editorial en la revista Science, «So few pulsars so few females», en què
confessava que potser la seua joventut i el fet de ser

Pascuala García-Martínez. Professora de la Facultat de Física de la Uni
versitat de València.

Mètode

dona van influir perquè no se la incloguera en el Premi
Nobel en Física, del qual sí que van gaudir el seu director de tesi i el director del departament el 1974. En
aquell moment, els flaixos de la premsa britànica estaven injustament més interessats en la seua vida privada i en el seu aspecte físic que no en la seua genialitat
i discurs científic. Anys més tard va confessar que en
aquella època es va sentir com «un tros de carn».
Però ella va continuar buscant els senyals i trobant-se de cara amb la realitat d’una ciència masculinitzada per complet. Quan va començar l’educació
secundària va ser testimoni de la manera com l’alumnat era segregat entre xiques, que assistirien a classes
de treball domèstic, i, xics, que assistien al laboratori
de ciències. Se’n va queixar i va parlar amb els seus
pares, i va aconseguir així que el centre accedira a deixar que tres xiques interessades en el laboratori de
ciències pogueren assistir-hi. Va obtenir la millor nota
de tota la classe. Per això, i com a alumna brillant en
ciències, va decidir estudiar física a la Universitat de
Glasgow, on era l’única dona entre 49 homes.
Després d’estudiar el doctorat i descobrir els
púlsars, va acompanyar el seu marit en la seua carrera
diplomàtica, la qual cosa la va apartar de la primera línia d’investigació, encara que va continuar desenvolupant la seua passió per l’astronomia en les universitats
de les distintes ciutats en què va viure. Més tard, quan
es va divorciar i el seu fill es va independitzar, va poder
crear el seu propi grup d’investigació i dedicar-se a jornada completa a investigar els senyals d’estels binaris.
La ciència és «d’ells», està interpretada «per ells»,
està, dominada «per ells», com sempre comenta, però
en «la diversitat està l’èxit de ciència». Es necessita tot
el talent per fer la ciència més forta, creativa, flexible,
robusta i reeixida. Però aquesta diversitat ve acompanyada d’un cert malestar i incomoditat, i és difícil i
tediosa de manejar. Però no és impossible, encara que
calga esforçar-s’hi, i pel que fa a això Jocelyn Bell ens
diu que «el límit és cultural i no està en el cervell de
les dones».
Jocelyn Bell és una descobridora innata de senyals,
però de qualsevol tipus de senyals, d’aquells que són
aquí esperant que algú els trobe i s’hi fixe. Senyals procedents de l’univers i senyals humans, brillants o tènues, de dones il·lusionades per la ciència. Ella sempre
és aquí per a donar-los suport i animar-les a continuar
avant. I així, com em va comentar durant la seua visita, està orgullosa que en els seus cursos d’astronomia
a Oxford el 50 % de l’alumnat siguen xiques. Gràcies,
Jocelyn Bell!

Jocelyn Bell el 1968, a l’Observatori Mullard de Radioastronomia de
la Universitat de Cambridge, on va detectar per primer cop el senyal d’un púlsar l’estiu de 1967.

■ UN NOBEL CONTROVERTIT
Jocelyn Bell és coneguda com la descobridora del primer senyal d’un púlsar, però també com una de les protagonistes d’un injust episodi en la història dels premis
Nobel. El 1974, Antony Hewish, el seu tutor de tesi i
el responsable de la construcció del telescopi en què
col·laborava Bell, i Martin Ryle van rebre el Nobel de
Física per «la seua recerca pionera en astrofísica». El
comitè destacava de Ryle el desenvolupament de la tècnica de síntesi d’apertura i de Hewish, el paper decisiu
en el descobriment dels púlsars. En aquell moment,
van ser moltes les veus que van criticar el fet que Bell
no veiera reconegut el seu paper en el descobriment.
L’astrònoma sempre va restar importància a aquest fet.
«No acostumaven a notar la presència d’estudiants», assegura Bell rient, davant una pregunta que segurament
ha hagut de respondre centenars de vegades.
Jocelyn Bell ha rebut més tard nombroses condecoracions i distincions, però el Premi Nobel continua sent
considerat per una gran part de l’acadèmia i de la societat com el màxim reconeixement per a un científic.
Davant la pregunta de si realment no li hauria agradat
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rebre aquest guardó pel seu descobriment, l’astrònoma
es para a pensar i respon: «És molta responsabilitat per
a una persona tan jove gestionar aquesta situació. Així
que possiblement haja estat millor així.»
El que sí que destaca l’astrònoma, i considera que és
una qüestió que aquest tipus de premis haurà de tenir
en compte cada vegada més, és com ha evolucionat la
manera de fer recerca: «Fins fa poc, gairebé tots els
premis han estat per a una, dues o potser tres persones,
no més. Però cada vegada més, es fa investigació en
grans grups.» Sense anar més lluny, l’article on es descriu l’observació de les ones gravitacionals, publicat en
la revista Physical Review Letters, ha estat signat per
més de 1.000 autors. No és l’article amb més signants
d’aquesta revista. L’any passat, una publicació sobre el
bosó de Higgs a càrrec dels científics participants en
els experiments ATLAS i CMS del CERN comptava
més de 5.000 autors. «Per tant, si vas a donar un premi,
a qui del grup li’l dónes? Això ha esdevingut un problema tan gran que algunes societats científiques estan
creant premis per a grups, que ho fa molt més fàcil»,
opina Bell.
■ UNA DONA EN TERRA D’HOMES
Anna Mateu

Després de la publicació de l’article, els mitjans de comunicació de l’època es van bolcar amb el que consideraven el descobriment de l’any. Hi havia a més una
qüestió que li atorgava especial rellevància: entre els
signants hi havia una jove invesde peus, colpejaven els pupitres,
tigadora. Alguns anys després, el
xiulaven
i intentaven fer el mà1977, Jocelyn Bell explicava en
«ÉS MOLTA
xim
de
soroll
desagradable. Això,
un discurs en un simposi sobre
RESPONSABILITAT PER A
però,
no
la
va
desanimar a contiastrofísica a Texas com va ser la
UNA
PERSONA
TAN
JOVE
nuar
els
seus
estudis
de doctorat a
seua experiència amb la premsa:
Cambridge
per
a
convertir-se
en
«Els periodistes em van fer preGESTIONAR EL FET DE
astrònoma.
Com
ha
canviat
la
siguntes tan rellevants com si era
REBRE UN PREMI NOBEL.
tuació
de
la
dona
en
la
ciència
des
més alta que la princesa MargaAIXÍ QUE POSSIBLEMENT ÉS
d’aleshores? «A Gran Bretanya,
rita i quants nuvis tenia en aquell
MILLOR AIXÍ»
s’ha millorat molt. Al començamoment.» Tot això acompanyat
ment,
ho va fer molt lentament,
de fotografies de la científica en
però
en
els últims deu anys ha
tots els posats imaginables: de
millorat
molt
més
ràpidament
perquè per rebre diners
peu, asseguda, analitzant registres, amb els braços alen
investigació
has
de
demostrar
que hi ha paritat. Una
çats... «Has de semblar feliç, bonica, acabes de fer un
vegada
hi
ha
diners
implicats,
la
gent
s’ho pren seriosadescobriment!», recordava en aquella conferència que
ment»,
explica
l’astrònoma,
que
així
i
tot reconeix que
li deien.
encara
falta
molt
camí
a
recórrer.
«De
manera inconsEls inicis de Jocelyn Bell en ciència no van ser fàcient,
encara
tendim
a
pensar
que
els
homes són micils. Va estudiar física a la Universitat de Glasgow, on
llors»,
assegura.
«Si
has
de
prendre
una
decisió ràpida
era l’única dona de la classe. Durant aquella etapa ha
entre
dos
currículums,
a
qui
escolliràs?
Tothom,
homes
explicat en diverses ocasions que es va sentir una mica
i
dones,
optaran
per
l’home.»
sola. No és estrany si tenim en compte que s’havia
Una vegada va finalitzar el seu doctorat, Jocelyn
d’enfrontar a coses com la «tradició» de la universitat,
Bell
es va casar i va abandonar la primera línia de la
que consistia que cada vegada que una dona entrava a
investigació.
Que una dona casada i amb fills treballala sala de conferència els estudiants, homes, picaven
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ra fora de casa estava mal vist en aquella època. Però
mai no es va desconnectar de l’astronomia, i quan es
va divorciar i el seu fill va créixer va decidir tornar a
la recerca i crear el seu propi grup d’investigació. Tenir
família continua sent un desavantatge per a les dones
a l’hora de desenvolupar una carrera científica? «Encara són les dones les que s’encarreguen de cuidar dels
fills menuts. La dona ha de donar a llum, però després
d’això l’home se’n pot encarregar», opina Bell, que es
mostra partidària de sistemes de baixes de paternitat
i maternitat com les de Finlàndia, on es potencia que
tant pares com mares agafen llargs períodes per cuidar
dels seus bebès. «Al principi pensaren que si un jove
investigador se n’anava tres mesos de baixa en tenir un
fill seria un pitjor científic en tornar, però de fet s’han
adonat que és al revés. I crec que és perquè, fins i tot
mentre cuides un bebè, el teu cervell continua treballant, i si té més espai, el cervell pot ser més creatiu.
Més flexibilitat, menys pressió, i esdevens un millor
científic.»

PUBLICACIÓ:
ABRIL DE 2016
PUBLICACIÓ:
ABRIL DE 2016

«AL PRINCIPI PENSAREN QUE SI UN JOVE
INVESTIGADOR SE N’ANAVA TRES MESOS
DE BAIXA EN TENIR UN FILL SERIA
UN PITJOR CIENTÍFIC EN TORNAR,
PERÒ S’ADONAREN QUE ERA AL REVÉS.
MÉS FLEXIBILITAT, MENYS PRESSIÓ,
I ESDEVENS UN MILLOR CIENTÍFIC»

■ MATÈRIA D’ESTELS
Jocelyn Bell col·lecciona poesia de temàtica astronòmica i espacial, i reconeix que el cel a la nit és un
espectacle preciós. Però assegura que no són els científics els qui escriuen versos. Ella ha dedicat la seua
carrera a observar el cel, de manera metòdica, científica, escodrinyant-ne els senyals i intentant desxifrar-ne
els secrets. Més tard, durant la seua conferència al
Campus de Burjassot, ens mostra, no obstant això, que
els científics, o almenys ella, sí que tenen la capacitat
d’observar el seu camp d’estudi amb una mirada que va
més enllà de la ciència. I, com si volguera contradir-se
a ella mateixa, finalitza la seua intervenció amb una
reflexió que no per certa ens sembla menys poètica:
«Si no fóra per ells no estaríem ací: som fills i filles
dels estels.»

Anna Mateu. Cap de redacció de la revista Mètode.
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