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Dones físiques

D os eixos, un per a l’espai i un altre per al temps. Dues línies que 
estem tipes de dibuixar a tot arreu, en pissarres, en fulls plens 

de problemes a mig resoldre. Temps. Molts cops relatiu i imprevisible. 
Temps. Tot un any, que s’estén al nostre davant, ple de projectes, incer-
teses, llàgrimes, riures, petons...

El temps és potser el concepte físic més present a la nostra vida. El me-
surem i el pretenem controlar, per no perdre’l o guanyar-ne o per apro-
fitar-lo o donar-ne. I per fer-ho utilitzem diversos sistemes, com el ca-
lendari. Tradicional o en aplicació, penjat a la paret o encabit en un petit 
dispositiu, el calendari és també un mitjà de comunicació extraordinari, 
de presència silenciosa i quotidiana.

Us presentem el calendari de l’any 2023, dedicat a les dones de la física. 
Molts cops, en parlar de referents femenins en ciència, ens trobem amb 
figures habituals, aquelles que ens han acompanyat sempre. És innega-
ble que Marie Curie i Hipàtia d’Alexandria van ser unes dones excepcio-
nals i grans científiques, però la nostra voluntat és anar més enllà. Vo-
lem parlar de dotze dones, dones invisibilitzades, dones científiques amb 
unes vides plenes d’adversitats, de conflictes, de discriminació pel fet de 
ser dones... però també de perseverança, de valentia i d’esforç. Elles són 
pioneres en un camp que fins fa poc més d’un segle els tenia les portes 
tancades.

A més, enguany, per primer cop, som les alumnes les que alcem la veu 
per portar a la llum les històries d’aquestes dotze grans dones. Som l’Ada, 
l’Alejandra, l’Astghik, la Cris, la Khrys i la Irene, les sis noies de la prime-
ra promoció del grau en Enginyeria Matemàtica i Física. Som un grupet 
petit però divers que tot just comença el camí en l’aprenentatge d’aques-
ta ciència. Com passa tan sovint, nosaltres gaudim d’allò que aquelles 
primeres dones físiques van aconseguir. Aquelles que ens han precedit 



i ens han inspirat: les qui van lluitar perquè les acceptessin a classe, les 
qui feien recerca sense cobrar, les qui dia a dia patien la discriminació de 
col·legues, les primeres a doctorar-se, les primeres a guanyar premis, les 
qui donen noms a teoremes i descobriments que encara ara sonen a les 
classes d’universitats de tot el món.

A més a més, amb aquest calendari també celebrem les dones que no hi 
surten. Les nostres professores, les nostres referents més properes: les 
qui ens han obert els ulls i ens han encomanat el gust i la passió per la 
física i les matemàtiques. Però també volem tenir presents totes aquelles 
que mai seran ni conegudes ni reconegudes per culpa d’una societat que 
va ofegar la llavor del talent i la passió abans que pogués créixer.

Ara toca mirar endavant, més enllà dels dotze mesos i les dotze dones 
que els acompanyen. Malauradament, la presència de la dona en la física 
no és tan freqüent ni notable com caldria. Diversos estudis mostren com 
encara som lluny d’aconseguir arribar a la igualtat tant a les aules com 
als laboratoris. I, tot i que les raons són complexes, es fa evident que 
cal més representació i portar a la llum referents potents que trenquin 
estereotips. Cal que a cada generació es vagin superant tots aquests obs-
tacles perquè totes les noies puguin veure que la física també pot ser per 
a elles.

Així, doncs, donem pas a l’any que comença, el temps que vindrà. Espe-
rem que els dies passin ràpid quan sigui necessari i que s’allarguin quan 
calgui. Tant de bo els mesos s’omplin de moments compartits amb les 
persones més estimades i que els bons records inundin les pàgines quan 
l’any s’acabi. Desitgem que gaudiu tant de conèixer les dotze dones físi-
ques que ens hi acompanyaran com nosaltres presentant-vos-les.

Que comenci el viatge!



Lise Meitner
7 de novembre de 1878 - Viena, Àustria

27 d’octubre de 1968 - Cambridge, Anglaterra

“Science makes people reach selflessly for truth and objectivity; it 
teaches people to accept reality, with wonder and admiration, not to 
mention the deep awe and joy that the natural order of things brings 
to the true scientist.”

Lise Meitner (1953), citada per Ruth Lewin Sime (1996: 375).

L ise Meitner va néixer en una família jueva que sempre va donar suport al seu inte-
rès per les matemàtiques i la física. Va fer per lliure l’examen d’accés a la universitat 

i el 1901 va aconseguir entrar a la Universitat de Viena per estudiar Física. Es va doctorar 
el 1906 i va decidir establir-se a Berlín, on va treballar amb Max Planck mesurant les 
longituds d’ona dels raigs gamma. El 1917 va convertir-se en professora de Física de la 
Universitat de Berlín.

Al costat del químic alemany Otto Hahn, el 1919 va descobrir un nou radioelement: el 
protactini (Z = 91). Amb ell va iniciar els estudis sobre l’urani i la reacció induïda per 
neutrons. El 1938 va abandonar Alemanya per les lleis antisemites del govern nazi i es 
va refugiar a Estocolm. Allí va aconseguir un lloc de treball adient a la seva preparació i 
va mantenir correspondència amb Otto Hahn per tal d’estar el dia dels experiments que 
havien iniciat junts. Però al gener de 1939 Otto Hahn i el seu col·lega Fritz Strassman, 
en publicar a la revista Nature els resultats del bombardeig de neutrons sobre l’urani, 
van ometre el nom de Lise Meitner. Al mes següent, ella i el seu nebot, també físic, van 
escriure una carta a la mateixa revista fent l’observació de la seva participació i, en les 
explicacions, va introduir el terme “fissió nuclear”. Aquest descobriment va servir de 
base per tal que, posteriorment, es construís la bomba atòmica, projecte en el qual Lisa 
Meitner es va negar a participar amb l’esperança que resultés impossible de dur a ter-
me. Amb motiu de la seva jubilació, el 1960 es va traslladar a Cambridge (Anglaterra), on 
va morir poc abans de complir 90 anys.

Li va ser injustament negat el premi Nobel de química el 1944, atorgat només a Otto 
Hahn. Malgrat això, va rebre cinc doctorats honoris causa i diverses condecoracions. Va 
lluitar tota la seva vida per l’ús pacífic de l’energia atòmica. El 1997 l’element 109 de la 
taula periòdica va ser denominat en el seu honor: meitnerium.
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Amalie Emmy Noether
23 de març de 1882 - Erlangen, Alemanya

14 d’abril de 1935 - Bryn Mawr, Pennsilvània, Estats Units

“My [algebraic] methods are really methods of working and thinking; 
this is why they have crept in everywhere anonymously.”

Carta a Helmut Hasse (1931), citada a Israel Kleiner (2007: 100).

Emmy Noether, filla del matemàtic Max Noether, va néixer en una família jueva. Des de 
ben petita va destacar per la seva gran capacitat lògica i de raonament. Després de re-
bre una educació bàsica centrada en les tasques considerades femenines, va optar per 
fer l’accés a la universitat com a alumna lliure. El seu interès per les matemàtiques la 
va dur a matricular-se com a oient a la Universitat de Göttingen (Alemanya) l’any 1903. 
En aquell moment la gran majoria d’universitats alemanyes no acceptaven dones com a 
alumnes. Posteriorment, va poder matricular-se a la Universitat d’Enlargen-Nuremberg, 
on treballava el seu pare, i l’any 1907 va aconseguir el doctorat en Matemàtiques amb 
una tesi sobre invariants algebraiques. Es va quedar a aquesta universitat treballant 
sense cobrar. 

El 1915 va ser convidada pels matemàtics Felix Klein i David Hilbert a la Universitat de 
Göttingen. Hi va aplicar el seu coneixement d’invariants en àlgebra a la teoria general de 
la relativitat, d’Albert Einstein. L’any 1918 va desenvolupar el que actualment es coneix 
com a teorema de Noether, que és un resultat clau en física teòrica, ja que relaciona les 
simetries d’un sistema físic i les seves lleis de conservació. Això li va permetre conver-
tir-se, l’any 1923, en catedràtica d’Àlgebra a la mateixa universitat i començar a percebre 
un sou per impartir classes. Durant els anys següents va continuar la seva recerca en 
matemàtiques.

Quan els nazis van arribar al poder l’any 1933, Emmy Noether i els seus col·legues jueus 
van ser apartats de la universitat. Aquell mateix any va marxar als Estats Units, on va po-
der continuar treballant i ensenyant a la Universitat de Bryn Mawr. Va morir l’any 1935 a 
causa d’unes complicacions en una operació mèdica.
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Marietta Blau
29 d’abril de 1894 - Viena, Àustria

27 de gener de 1970 - Viena, Àustria

“I believe all young people think about how they would like their lives 
to develop. When I did so, I always arrived at the conclusion that life 
need not be easy; what is important is that it not be empty. And this 
wish I have been granted.”

Marietta Blau, citada a Mujeres con ciencia (2014).

R Marietta Blau va néixer en una família jueva de Viena. Després d’obtenir el batxille-
rat en una escola de noies, va estudiar Matemàtiques i Física a la Universitat de Vi-

ena (1914-1918), on també va obtenir el doctorat un any després de finalitzar els estudis. 
En acabar, va treballar uns anys per a una empresa privada a Berlín, fins que va haver de 
tornar a Viena per causes familiars. Aquest trasllat li va permetre treballar sense remu-
neració a l’Institut per a la Investigació del Radi de l’Acadèmia de Ciències d’Àustria fins 
al 1938. També es va incorporar a l’Institut II de Física de la Universitat de Viena. El 1932 
va passar un semestre a París treballant amb Marie Curie, gràcies a una beca.

El 1938 va marxar a Noruega fugint del nazisme. D’allà se’n va anar cap a Mèxic, on va 
viure cinc anys fent de professora a la universitat. El 1944 es va traslladar als EUA i, des-
prés d’incorporar-se a la Universitat de Colúmbia, el 1956 va aconseguir ser professora a 
la Universitat de Miami Coral Gables. Hi va treballar fins al 1960, any de la seva jubilació. 
Poc després tornà a Àustria.

Marietta Blau és reconeguda per haver desenvolupat emulsions fotogràfiques radio-
actives, que s’han utilitzat amb èxit per capturar gràficament i mesurar amb exactitud 
partícules i esdeveniments d’alta energia. També va establir un mètode per mesurar 
reaccions causades per fets que generen radiació còsmica. Els seus descobriments van 
permetre avançar significativament en el camp de la física de partícules. Gràcies a la 
seva feina, va ser postulada tres cops pel premi Nobel de física.

Va morir de càncer a Viena amb 76 anys, gairebé cega. El 2005 la Universitat de Viena va 
posar el seu nom a dos edificis.
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Felisa Martín Bravo
11 de juny de 1898 - Sant Sebastià, Espanya

29 d’octubre de 1979 - Madrid, Espanya

“Hasta 1969 no tuvieron lugar las primeras Jornadas de la Asociación 
Meteorológica Española (AME) [...] en Salamanca. El tema central que 
se eligió fue el de “Meteorología y Automatismo” y hubo interesantes 
aportaciones, entre otras, las de Felisa Martín Bravo.”

Alberto Linés Escardó, president d’AME (2005).

F elisa Martín Bravo va estudiar el batxillerat a la seva ciutat natal i, en acabar, va 
decidir marxar cap a Madrid a estudiar Ciències Físiques, on es va llicenciar amb 24 

anys. Va treballar al Laboratori d’Investigacions Físiques de la JAE (la institució precurso-
ra de l’actual CSIC espanyol); va ser la primera dona que en formava part. Es va especi-
alitzar en l’estudi de les xarxes cristal·lines de tres elements amb aparells de raigs X. El 
1926 va defensar la seva tesi i es va convertir en la primera dona espanyola a obtenir el 
títol de doctora en Física. 

Es va casar amb José Vallejo Sánchez, catedràtic de Filologia de la Universitat de Sevilla. 
L’any 1932 va aconseguir una beca per estudiar a la Universitat de Cambridge tècniques 
d’espectrografia de raigs X i sistemes de sondeig atmosfèric. En tornar a Espanya l’any 
següent, va quedar adscrita al Servei Meteorològic Espanyol (actualment l’AEMET) i es 
va convertir en la primera dona que va treballar en aquest organisme. Amb la Guerra 
Civil va perdre el seu lloc de treball. El 1939, en acabar la guerra, li van oferir retornar a 
l’AEMET si acceptava passar per un “expedient de depuració ideològica”. L’AEMET no va 
admetre cap més dona fins a la dècada dels anys seixanta. Des del 1943 fins al 1954 va 
escriure i publicar diversos articles científics que encara són vigents.

El 1973 esdevingué presidenta de l’Associació Meteorològica Espanyola (AME), fundada 
el 1962, càrrec que va ocupar fins que va morir el 1979. L’Ajuntament de Sant Sebastià 
va inaugurar un carrer amb el seu nom el 2017.
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Maria Goeppert-Mayer
28 de juny de 1906 - Kattowitz, Polònia

20 de febrer de 1972 - Califòrnia, Estats Units

“Era com un trencaclosques... Vaig notar que només que tingués una 
peça més del trencaclosques, tot quadraria. Vaig trobar la peça i tot 
va encaixar.”

Maria Goeppert-Mayer (1963), entrevistada per la Nobel Prize Foundation.

F illa única de Maria Neda Wolff i de Frederich Goeppert, des de ben petita va estar 
embolcallada per un ambient intel·lectual; la seva mare era mestra de piano i el seu 

pare, professor d’universitat. El 1924 va poder matricular-se a la Universitat de Göttin-
gen (Alemanya) i el 1930 va obtenir el doctorat en Física. El tema de la seva tesi va ser el 
procés dels fotons dobles. 

El mateix 1930 es va casar amb Joseph Edward Mayer, químic estatunidenc que havia 
arribat a Alemanya com a becari. Poc després tots dos van marxar cap als Estats Units. 
Van tenir una filla i un fill.

Als EUA va aconseguir treballar com a professora en diferents universitats (la Universitat 
Johns Hopkins, la Universitat de Colúmbia i la Universitat de Chicago), tot i que sempre 
sense cap remuneració. El 1935 va aparèixer el seu primer article científic i el 1940, jun-
tament amb el seu marit, va publicar el llibre Statistical Mechanics. 

El 1946, vivint a Chicago, li van oferir treballar remuneradament al Laboratori Nacional 
d’Argonne, dedicat al desenvolupament de l’energia nuclear per a usos pacífics. Hi va 
desenvolupar el càlcul matemàtic que demostrava el model de capes nuclears, amb la 
presentació de la teoria spin-òrbita del nucli. L’any 1950 va publicar aquest model a la 
revista Physical Review. El 1955 va publicar, juntament amb el físic alemany Johannes 
Hans Daniel Jensen, el llibre Elementary Theory Of Nuclear Shell Structure. El 1960 li van 
oferir un lloc de treball remunerat com a professora a la Universitat de San Diego, el va 
acceptar i el matrimoni es va traslladar novament. El 1963, juntament amb J. H. D. Jen-
sen, va ser guardonada amb el premi Nobel de física pels seus descobriments. Va ser la 
segona dona premiada amb el Nobel de física, després de Marie Curie.
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Creola Katherine Johnson 
26 d’agost de 1918 - Virgínia de l’Oest, Estats Units

24 de febrer de 2020 - Virgínia, Estats Units

“Everything was so new – the whole idea of going into space was new 
and daring. There were no textbooks, so we had to write them.”

Katherine Johnson (1958), citada per Wini Warren (1993: 143).

C reola Katherine Coleman va demostrar des de molt petita el seu talent per les 
matemàtiques. Intel·lectualment superdotada, va acabar secundària amb 14 anys 

i als 15 es va matricular a la universitat. A la Universitat Estatal de Virgínia de l’Oest, una 
universitat per a persones afrodescendents, es va graduar cum laude en Matemàtiques 
i Francès als 18 anys. Seguidament, va treballar com a mestra en una petita escola a 
Marion (Virgínia).

El 1939 es va casar amb James Globe i va tenir tres filles. Durant molts anys es va dedi-
car només a tenir cura de la seva família. L’any 1953 va començar a treballar a la NACA 
(predecessora de la NASA), un organisme que reclutava afroamericanes per realitzar tas-
ques al Departament de Càlcul. Duia a terme totes les operacions que necessitaven els 
enginyers aeronàutics. D’aquesta manera, a poc a poc va començar a conèixer el treball 
que feien els enginyers, a fer preguntes i a demanar permís per assistir a les seves reu-
nions. Es va guanyar el respecte dels companys i va aconseguir participar directament 
en els projectes. El 1956 va enviudar i es va tornar a casar, amb Jim Johnson, el 1959.

L’any 1961 va fer els càlculs del projecte Mercury. Va ser la responsable de la trajectòria 
parabòlica del primer vol a l’espai tripulat per estatunidencs, i també va verificar els càl-
culs de la primera òrbita al voltant de la Terra, quan la NASA ja havia incorporat alguns 
ordinadors. També va ser ella qui va calcular la trajectòria de l’Apollo-11, que portaria 
l’ésser humà a la Lluna. A més, va ser clau per tornar l’Apollo-13 a la Terra, quan es va 
avortar la missió per un problema tècnic. En total, va ser coautora de 26 articles cientí-
fics.

El 2019 la NASA va canviar el nom de les seves instal·lacions de verificació i validació 
independent, a Fairmont (Virgínia de l’Oest), per batejar-les amb el seu nom. Va morir el 
2020, amb 101 anys.
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Ālenush Teriān
9 de novembre de 1920 - Teheran, Iran

4 de març de 2011 - Teheran, Iran

“Sempre va dir que tenia una filla que es deia Sol i un fill que es deia 
Lluna”, va explicar el legislador Hassan Ghafourifard, antic estudiant 
d’Ālenush Teriān a la Universitat de Teheran.

Iran Chamber Society (2022).

Ā lenush Teriān va néixer en una família d’origen armeni a Teheran (Iran) l’any 1920. 
Amb tots dos progenitors dedicats a l’art i a la literatura, es va criar en un ambient 

intel·lectual i envoltada de cultura. El 1947 es va graduar a la Facultat de Ciències de la 
Universitat de Teheran i va començar a treballar al Laboratori de Física de la mateixa 
universitat, on va ser escollida cap d’operacions del laboratori.

Malgrat que, pel fet de ser dona, el seu país li va denegar una beca per estudiar a Fran-
ça, finalment va aconseguir anar a la Universitat de la Sorbona de París gràcies a l’ajuda 
financera de la seva família. No els va decebre i es va graduar en Física Atmosfèrica l’any 
1956 (algunes fonts parlen de doctorat). A continuació va rebre una beca del Govern 
alemany per estudiar física solar durant quatre mesos a l’Alemanya Occidental, després 
dels quals va tornar a l’Iran. El 1964 es va convertir en la primera dona professora de 
física del seu país.

El 1966 es va integrar al Comitè de Geofísica de la Universitat de Teheran i va ser cofun-
dadora del primer observatori solar de l’Institut de Geofísica de la mateixa universitat, 
on va treballar fins a la seva jubilació, el 1979. No es va casar mai ni va tenir descendèn-
cia.

Amb motiu del seu 90è aniversari va ser homenatjada al Parlament iranià amb una ceri-
mònia. Va morir quatre mesos després.
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Mary Tsingou-Menzel 
14 d’octubre de 1928 - Milwaukee, Wisconsin, Estats Units

“Pensaven que l’energia nuclear canviaria el món, però són els ordina-
dors els que ho han fet.”

Mary Tsingou-Menzel, citada al Laboratori Nacional Los Alamos (2022).

M ary Tsingou va néixer en una família búlgara d’origen grec. El 1936, durant la 
Gran Depressió dels Estats Units, la seva família es va traslladar a Bulgària, on 

tenien propietats. Però l’any 1940 van haver de tornar als Estats Units a causa de la Se-
gona Guerra Mundial.

Es va graduar en Ensenyament de Matemàtiques el 1951 per la Universitat de Wisconsin. 
Tot just acabats els estudis, va aconseguir un lloc de treball com a matemàtica i progra-
madora al Laboratori Nacional Los Alamos, centre públic de recerca i desenvolupament 
d’energia nuclear. Hi va coincidir amb Mary Kircher i plegades van ser les úniques pro-
gramadores que treballaven amb la computadora MANIAC. Mary Tsingou va decidir con-
tinuar formant-se i l’any 1955 obtingué un màster en Matemàtiques per la Universitat 
de Michigan.

El 1958 es va casar amb un company de treball, Joseph Menzel. Van tenir dues filles. Va 
continuar a Los Alamos durant quaranta anys. Allí col·laborà activament en el desen-
volupament de la primera bomba d’hidrogen i en el programa de defensa amb míssils 
conegut com a “Guerra de les Galàxies”. També va tenir un paper cabdal en la desco-
berta del problema Fermi-Pasta-Ulam, conegut per les sigles PFPU, que va suposar un 
gran avenç en la física teòrica computacional i va obrir camí per al desenvolupament de 
la teoria del caos. El 2008 aquest problema va ser rebatejat com a PFPUT, afegint la T al 
final en reconeixement de la participació imprescindible de Mary Tsingou-Menzel.
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Susan Jocelyn Bell-Burnell 
15 de juliol de 1943 - Belfast, Irlanda del Nord

“I became conscious in later life that I had been given an education 
that enabled me to do all kinds of jobs, but often, jobs weren’t open 
to me.”

Història oral per a l’American Institute of Physics (21 de maig de 2000).

S usan Jocelyn Bell va néixer a Belfast (Irlanda del Nord) i va mostrar interès per l’as-
tronomia des de la seva infantesa. 

En acabar l’escola de secundària, va manifestar que volia estudiar al laboratori de cièn-
cies en comptes de formar-se en “ciències domèstiques”. Va aconseguir matricular-se a 
a la Universitat de Glasgow (Escòcia), on es va graduar el 1965 amb honors. Immediata-
ment després, va començar a treballar en el doctorat a la Universitat de Cambridge, sota 
la direcció del físic britànic Anthony Hewish, estudis que va acabar el 1968. A continuació 
es va casar amb Martin Burnell, va adoptar el cognom del seu marit i va tenir un fill.

Durant el doctorat, Susan Jocelyn Bell-Burnell es va dedicar a la construcció del radiote-
lescopi especial dissenyat per Anthony Hewish. Un cop en funcionament, va detectar-hi 
certes anomalies que va comunicar al seu tutor. Hewish va associar les seves aportaci-
ons a un error, però, després de comprovar l’equipament, no s’hi va trobar cap proble-
ma. Tot i que no estaven segurs de què era el que causava el senyal que detectaven, 
ambdós van denominar al senyal com a LGM (de l’anglès little green men), ja que pensa-
ven que podia ser un senyal enviat per una intel·ligència extraterrestre.

Després d’un exhaustiu registre de les dades, Susan Jocelyn Bell-Burnell va trobar més 
fonts que emetien senyals similars, batejats finalment com a púlsars. La detecció dels 
púlsars la va fer mereixedora del premi Nobel de física el 1974, lliurat només a Anthony 
Hewish i al físic anglès Martin Ryle. Susan Jocelyn Bell-Burnell en va ser exclosa, per ser 
dona i estudiant.
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Shirley Ann Jackson
5 d’agost de 1946 - Washington, Estats Units

‘’For there to be more scientist women, we must first teach young girls 
that their dreams are valid. We must also prepare them to fiercely 
protect their dreams when challenged by men and women in autho-
rity. We must help them understand that they are heroic for resisting: 
because the world cannot do without the discoveries they will make, 
nor the light with which they will light up paths that, without them, 
they would stay dark.”

Shirley Ann Jackson (2021).

V a néixer en una família amb afició per la ciència, la qual cosa va permetre el desen-
volupament del seu talent innat per a la física i les matemàtiques. Admiradora de 

l’era espacial que llavors començava, va acabar el batxillerat com la millor de la classe i 
l’any 1964 va ser admesa a l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). S’hi va gradu-
ar en Física Teòrica, i l’any 1973 va ser la primera dona a doctorar-s’hi en Física. La seva 
tesi doctoral va ser publicada a la revista Annals of Physics l’any següent.

Com a investigadora de partícules subatòmiques, va dirigir diversos laboratoris de física, 
tant als Estats Units com a Europa, durant la dècada de 1970. A més a més, va col·la-
borar quinze anys amb els Laboratoris Bell, on els seus experiments es van traduir en 
importants avenços en telecomunicacions: el fax portàtil, els cables de fibra òptica, la 
tecnologia darrere de l’identificador de trucades i la trucada en espera. Allí va conèixer 
el seu marit, Morris A. Washington. L’any 1995 el president Bill Clinton la va nomenar 
presidenta de la Comissió Reguladora Nuclear dels Estats Units, càrrec que va ocupar 
durant quatre anys. El 1997 va dirigir la creació de l’Associació Internacional de Regula-
dors Nuclears (INRA), entitat que assessora diverses nacions en assumptes de seguretat 
nuclear. En períodes més curts també ha estat professora a la universitat.

El president Barack Obama li va concedir el 2014 la Medalla Nacional de Ciència, que li 
va ser atorgada en una cerimònia el 19 de maig de 2016.
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Donna Theo Strickland
27 de maig de 1959 - Guelph, Canadà

“Quan Gérard Mourou i jo vam informar del concepte CPA en una 
reunió anual d’Optica el 1985, ell va dir que la tècnica faria possible 
els làsers petawatt. Vaig pensar que era audaç, però per descomptat 
tenia raó.”

Optica (19 d’octubre de 2022).

F illa d’una professora d’anglès i d’un enginyer elèctric, el 1981 va graduar-se en En-
ginyeria de la Física a la Universitat MacMaster (Canadà). El 1989 va finalitzar el 

doctorat a la Universitat Rochester (EUA) i es va especialitzar en òptica. La seva tesi doc-
toral, tutoritzada pel francès Gérard Mourou, va titular-se Desenvolupament d’un làser 
ultrabrillant i una aplicació a la ionització multifotònica.

De religió protestant, està casada i té una filla i un fill. Donna Theo Strickland no va 
canviar el seu cognom amb el matrimoni. Entre el 1988 i el 1992 va exercir com a investi-
gadora associada al Consell Nacional de Recerca del Canadà i, posteriorment, va formar 
part de l’equip tècnic del Centre de Tecnologia Avançada per a la Fotònica i els Materials 
Optoelectrònics de la Universitat de Princeton (EUA). El 1997 es va incorporar a la Uni-
versitat de Waterloo (Canadà) com a professora associada, vinculació que manté avui en 
dia. Allà dirigeix un grup de recerca de làser ultraràpid. Com a integrant d’Optica, la soci-
etat estatunidenca d’òptica, hi ha exercit diferents càrrecs; el 2015, i durant tres anys, va 
esdevenir-ne la presidenta. L’octubre del 2022, Optica la va nomenar membre honorari.

El 2018 van atorgar-li el premi Nobel de física (conjuntament amb Gérard Mourou i Ar-
thur Askin), perquè el treball de la seva tesi amb la tècnica del CPA (amplificació 
de polsos en mode xirp) va permetre el desenvolupament d’aplicacions amb 
làser ultracurt i ultrafí d’alta intensitat. Gràcies a la precisió de tall d’aquest là-
ser, la tècnica s’utilitza en diferents camps, entre d’altres, en el de la cirurgia. 
És la tercera dona guardonada amb el premi Nobel de física.
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Andrea Mia Ghez
16 de juny de 1965 - Nova York, Estats Units

“I think [being a scientist] is being able to pursue questions that you 
define for yourself. Sometimes there’s a lot of freedom – no one’s te-
lling you what to do. You’ve got to figure it out yourself, but that’s an 
amazing opportunity in life.”

Entrevista a Andrea Ghez a càrrec de l’organització del premi Nobel (març de 2022).

A ndrea Mia Ghez va néixer a Nova York. Des de ben petita va mostrar un gran 
interès per l’Univers: amb només 4 anys va seguir de prop l’arribada de l’home 

a la Lluna. D’adolescent, el programa Apollo va inspirar el seu somni de ser la primera 
dona astronauta. Va completar els estudis universitaris al prestigiós Institut Tecnològic 
de Massachusetts (MIT). Tot i que inicialment volia estudiar Matemàtiques, va canviar a 
Física i es va graduar el 1987. Va doctorar-se a l’Institut Tecnològic de Califòrnia (Caltech) 
l’any 1992 sota la direcció de l’astrònom estatunidenc Gerry Neugebauer. 

Andrea Mia Ghez és reconeguda principalment per la seva recerca pionera sobre el cen-
tre de la nostra galàxia. Gràcies a la seva feina s’han trobat evidències de l’existència de 
forats negres supermassius i això li va merèixer el premi Nobel de física l’any 2020, de 
manera que es va convertir en la quarta dona en la història dels premis a aconseguir 
aquest reconeixement.

Per Andrea Mia Ghez, també apassionada de la divulgació científica i la docència, és molt 
important crear referents femenins en ciència i encoratjar les nenes i noies a les carre-
res científiques. Actualment, continua la seva recerca a la Universitat de Califòrnia, Los 
Angeles, on utilitza i desenvolupa noves tècniques per estudiar la formació d’estrelles i 
de Sagittarius A*, el forat negre al centre de la Via Làctia.

.
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