
INTERVENCIÓ DE MANEL SANROMÀ, PROFESSOR DE LA 
URV QUE VA APADRINAR A MARGARET J. GELLER 
 
Rector Magnífic,  

Autoritats,  

Companys acadèmics,  

Dra. Margaret Geller,  

Senyores i senyors, 

 

És per a mi un gran honor, com a astrònom i com a membre d’aquest Claustre, actuar 

avui de padrí en la investidura com a doctora honoris causa per la Universitat Rovira i 

Virgili de la Dra. Margaret Geller. Vull agrair al rector, molt especialment, i també al 

meu Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques que hagin fet aquesta 

proposta i que m’hagin elegit a mi per dur-la endavant. 

 

Margaret Geller és, sens dubte, una de les astrònomes que ha contribuït més a canviar la 

nostra concepció de l’Univers en les darreres dècades. Enguany la Universitat s’ha unit 

a la celebració mundial de l’Any Internacional de l’Astronomia, en commemoració dels 

400 anys de les primeres observacions telescòpiques de Galileu. Aquest gran astrònom 

italià, pare de la ciència moderna, va contribuir a demostrar que el model heliocèntric de 

Copèrnic era la descripció correcta del món conegut aleshores, que es limitava al Sol i 

els planetes, amb les estrelles com a punts de llum fixos en la volta celest; queia, doncs, 

la visió geocèntrica que havia dominat el pensament humà. 

 

Des d’aquell moment no han parat de succeir-se descobriments que han anat canviant la 

nostra visió de l’Univers i el lloc que hi té la humanitat. Així, durant el segle XVIII, 

gràcies a les especulacions de l’astrònom anglès Thomas Wright i del filòsof alemany 

Immanuel Kant, però sobretot a les observacions de l’astrònom britànic (nascut a 

Alemanya) William Herschell, va quedar clar que el Sol no era més que una de les 

moltes estrelles que formaven un immens sistema estel·lar, conegut com galàxia: la Via 

Làctia que domina els nostres cels no és més que aquest sistema vist des de dintre. El 

Sol, aparentment, era en el centre de la galàxia, posició que va ocupar fins que el 1920 

l’astrònom nord-americà Harlow Shapley va demostrar que no era així. Val a dir que 

mentrestant, durant el segle XIX, un altre científic revolucionari va recol·locar la 



Humanitat en el gran teatre de la naturalesa: el treball de Charles Darwin (del naixement 

del qual es compleixen 200 anys i 150 de la publicació de la seva monumental obra 

L’origen de les espècies) va demostrar que l’home no era el centre de la creació sinó un 

producte de l’evolució de la vida. Però els canvis en la nostra visió del món 

s’accelerarien durant el segle XX. 

 

Primer va ser Albert Einstein, que l’any 1917 va aplicar la seva teoria de la relativitat a 

una descripció de l’Univers com un tot. Poc després l’astrònom nord-americà Edwin 

Hubble demostrava no solament que la nostra galàxia no és més que una de les moltes 

que poblen l’Univers sinó que totes s’allunyen les unes de les altres i configuren un 

Univers en expansió: era un altre cop a l’antropocentrisme; aquest aparentment 

definitiu. Vivíem en un Univers immens, poblat de galàxies i l’home ocupava un lloc 

gens especial en l’evolució còsmica. A més, per primera vegada teníem una descripció 

no solament de com era aquest Univers sinó de l’origen i evolució. La teoria del Big 

Bang, obra del belga George Lemaïtre i del nord-americà d’origen ucraïnès George 

Gamow, era confirmada espectacularment l’any 1965, amb el descobriment de la 

radiació de fons de l’Univers pels nord-americans Arno Penzias i Robert Wilson, que 

els va donar el premi Nobel de Física el 1978. 

 

Però hi havia encara més sorpreses esperant. Després del descobriment de Hubble que 

moltes nebuloses, considerades fins aleshores com a objectes de la nostra galàxia, eren 

galàxies elles mateixes, va començar a posar-se en evidència la tendència d’aquestes 

galàxies a agrupar-se en grups i cúmuls, alguns dels quals tenien diversos milers de 

membres. La gravetat era l’explicació d’aquest fenomen i no hi havia res d’especial. 

Però es pensava que a gran escala l’Univers era homogeni, és a dir, que les galàxies es 

distribuïen uniformement sense grans aglomeracions més enllà dels grups i cúmuls. 

Margaret Geller i el seu col·laborador John Huchra van fer saltar pels aires aquesta 

visió. Durant els anys vuitanta del segle passat van estudiar la distribució de milers de 

galàxies en tres dimensions, utilitzant el corriment cap al vermell en l’espectre de la 

galàxia com un indicador de la distància, que s’afegia com a tercera dimensió a les dues 

que s’observen sobre la volta celest. I la sorpresa va ser majúscula: les galàxies no es 

distribuïen uniformement sinó en enormes filaments i parets que limitaven immenses 

regions de l’espai en què pràcticament no n’hi havia cap. La més gran d’aquestes 

estructures, que van anomenar la Gran Muralla, tenia unes dimensions de 500 per 200 



per 15 milions d’anys llum: senzillament eren estructures massa grans com perquè la 

gravetat hagués tingut temps de crear-les des de l’inici de l’Univers. Això donava pas a 

una sospita que havia començat a circular des de feia temps entre els astrònoms: la 

matèria i l’energia que coneixem no era tot el que formava l’Univers. Havia de tenir un 

component de matèria anomenada fosca (perquè no interactua més que gravitatòriament 

i no pas electromagnèticament) que de fet dominava en termes relatius l’Univers i era 

necessària per explicar l’aparició d’aquestes granes estructures descobertes per Geller i 

Huchra. 

 

I arribat aquest punt, en el qual hem situat la Dra. Geller en la història del nostre 

coneixement de l’Univers, ens toca dir algunes paraules sobre la seva carrera 

professional. Margaret Geller, nascuda l’any 1947 a Ithaca (Nova York) es va graduar 

en Física a la Universitat de Berkeley l’any 1970 i cinc anys més tard es doctorava en 

Astrofísica a la Universitat de Princeton, on va ser la segona dona a fer-ho en aquesta 

elitista universitat. Ja aleshores es va començar a interessar per l’agrupament de les 

galàxies, tema en el qual va seguir treballant en incorporar-se al Claustre de la 

Universitat de Harvard. S’hi havia creat l’any 1973 el Harvard-Smithsonian Center for 

Astrophysics (conegut popularment per CfA), una associació entre l’Observatori de la 

Universitat i l’Observatori de l’Smithsonian Institution: per dir-ho en poques paraules, 

el centre astronòmic més gran del món. En aquest centre, uns anys més tard, va 

començar el primer dels esforços per construir un mapa tridimensional de l’Univers. Les 

galàxies que observem amb els nostres telescopis estan projectades sobre la volta celest 

i per tenir informació sobre la distància utilitzem l’anomenada llei de Hubble, que diu 

que la velocitat a què s’allunyen les galàxies és directament proporcional a la distància; 

així doncs, si podem mesurar la velocitat podem saber la distància. I això ho fem a 

través del corriment cap al vermell en les ratlles de l’espectre de la llum que ens arriba 

de les galàxies; el conegut efecte Doppler, tan familiar per a nosaltres en el so d’una 

motocicleta o d’una ambulància que s’apropen o s’allunyen, s’aplica en aquest cas a la 

llum per conèixer la velocitat (i doncs, gràcies a Hubble, la distància) de galàxies 

separades de nosaltres per centenars o milers de milions d’anys llum. 

 

Avui hi ha projectes, com l’Sloan Digital Survey, en què han mesurat el corriment cap 

al vermell de més d’un milió de galàxies, però el CfA Redshift Survey, en el qual es van 

mesurar 15.000 galàxies, ha passat a la història no solament perquè va ser el primer sinó 



per la gran troballa de Margaret Geller i John Huchra: la Gran Muralla. Aquesta troballa 

confirmava la sospita sobre l’existència de la massa fosca, que curiosament havia posat 

en evidència Vera Rubin, una altra gran astrònoma nord-americana que no va poder 

doctorar-se a Princeton als anys cinquanta del segle passat perquè aleshores estava vetat 

per a les dones. 

 

I és que ser dona i científica no ha estat mai fàcil. I en la història de l’astronomia en 

tenim un grapat, d’exemples rellevants; no endebades aquesta antiga ciència és una de 

les que ha tingut més aportació femenina. Començant per Hypathia, la directora de la 

Biblioteca d’Alexandria, que va ser cremada amb la mateixa Biblioteca al segle V dC i 

passant per totes aquelles que, sense ser assassinades, han estat menyspreades en el seu 

treball pel simple fet de ser dones. I així, sense ser exhaustius, podríem esmentar 

Caroline Herschel, poques vegades recordada, al contrari que el seu germà William, 

amb qui treballava regularment; Maria Mitchell, la primera astrònoma admesa a 

l’American Association for the Advancement of Sciences, que malgrat això cobrava la 

tercera part que els seus col·legues masculins, fet contra el qual va lluitar decididament; 

o les anomenades calculadores de Harvard, un grup de dones entre les quals van 

destacar Williamina Fleming, Antonia Maury i Annie Cannon, que van fer una ingent 

tasca de classificació fotomètrica i espectral de totes les estrelles conegudes gràcies a la 

qual es van establir les bases de l’astrofísica moderna; o Henrietta Lewitt, la primera 

astrònoma nominada per a un Nobel, que va descobrir la relació entre el període i la 

lluminositat de les estrelles variables cefeides, que va ser tan important per als 

descobriments de Shapley i de Hubble i continua sent una de les bases observacionals 

de la cosmologia moderna; Jocelyn Bell, codescobridora dels púlsars amb Antony 

Hewish, la qual cosa li va donar a ell, però no a ella, el primer premi Nobel atorgat a un 

astrònom. 

 

I és que Margaret Geller sap ben bé del que parlem. La seva carrera a Harvard va 

començar l’any 1974 i des d’aleshores ha treballat allí (excepte un curt període en què 

fou professora visitant a la Universitat de Cambridge, a Anglaterra ) i a Harvard va 

arribar a ser catedràtica. Durant tots aquest anys ha acumulat resultats científics i 

reconeixements a la seva carrera. Fou la primera dona de Harvard a entrar a la National 

Academy of Sciences i ha rebut nombrosos premis i distincions honoràries de diferents 

universitats, entre els quals destaca la McArthur Foundation Fellowship, el Newcomb-



Cleveland Award of the American Association for the Advancement of Science i el 

Magellanic Premium of the American Philosophical Society. Tot això no va ser obstacle 

perquè hagués de fer front a la discriminació que tantes vegades han patit les dones, i en 

particular les dones científiques. L’any 1997 va rebre la bona notícia que Harvard li 

atorgava la càtedra Mallinckrodt, un honor reservat tradicionalment als professors 

permanents d’aquesta universitat; però, ai las, en aquest cas la càtedra no portava 

associada la categoria de professor permanent. Els responsables de la Universitat van 

argumentar que el problema era burocràtic i no discriminatori, però són molts els qui 

pensen que Geller va ser víctima d’uns prejudicis que ja van experimentar Annie 

Cannon i Henrietta Lewitt a Harvard o Jocelyn Bell i Vera Rubin en altres universitats. 

Val a dir en el seu honor que, igual que Maria Mitchell, la primera astrònoma 

americana, ella va plantar cara i finalment l’any 2001 va dimitir del seu lloc a Harvard i 

es va dedicar des d’aleshores estrictament a la tasca científica a l’Smithsonian 

Observatory.  

 

I no és poca, aquesta tasca! A més de publicar més de 200 articles en revistes 

científiques, ha dedicat una part significativa del temps a la divulgació i a l’educació, ja 

que ha participat també en la producció de diverses pel·lícules i documentals de 

contingut científic. En els darrers anys ha contribuït a un altre descobriment tan 

inesperat com significatiu: l’existència de les anomenades estrelles hiperveloces, 

estrelles que tenen velocitats tan elevades que les fan sortir de la galàxia on s’han 

format i que ens poden donar molta informació sobre la distribució de la matèria fosca 

en les galàxies. 

 

Som, doncs, davant d’una dona amb majúscules, d’una astrònoma amb majúscules, 

d’una científica que honora la ciència com a professional i com a persona. Dear 

Margaret, our University and our Department are most honoured to have you with us 

today to accept this honorary degree that you richly deserve. We are proud to be the first 

Catalan and Spanish University to award an Honorary Degree to a female Astronomer. 

In this International Year of Astronomy, when we celebrate the great achievements of 

Galileo we also want to celebrate your contributions to our knowledge of the Universe 

and your vision of it as a Scientist and as a Woman. Let me use your own words that 

you said in an interview published in the book The lives and worlds of modern 

cosmologists to summarize your vision of life: “I guess my view of life is that you live 



your life and it’s short. The thing is to have as rich an experience as you possibly can. 

That’s what I’m trying to do. I’m trying to do something creative. Y try to educate 

people. I enjoy encouraging people and meeting people. I enjoy seeing the world and I 

have as many broad experiences as I can. I feel privileged to be able to be creative.” 

 

Rector Magnífic, en la mesura que m’ha estat possible, he exposat la vida i l’obra de la 

Dra. Margaret Geller. Crec, doncs, haver dit prou perquè amb la vostra autoritat li sigui 

atorgat el reconeixement dels seus mèrits. Per tant, Rector Magnífic, us demano que us 

digneu nomenar doctora honoris causa la Dra. Margaret Geller i incorporar-la a la nostra 

Universitat. 

 

 


