L’Heura i el misteri del
llibre en blanc

A l’Heura li encanta explorar. A l’hora del pati, a
casa o al carrer observa insectes i plantes i barreja
tot allò que troba per veure què passa. Per això quan
li han demanat què volia fer quan fos gran no ha
dubtat ni un segon:

vol investigar!
-A mi m’agradaria
investigar però no conec
cap dona científica…
M’han parlat d’Einstein,
d’Edison, de Darwin...
perquè no m’han parlat
de cap científica? Segur
que n’hi ha hagut! Què
deuen haver investigat?
Com és que no les
conec?

Ho haig de
descobrir!

Tan bon punt va dir aquestes paraules, un llibre
va vibrar a l’estanteria. Quan l’Heura el va obrir,
va veure que totes les pàgines estaven en blanc:
qui havia esborrat la història? De sobte, una
pols lluminosa va brollar d’entre els fulls i va
expandir-se per l’habitació acompanyada de veus
xiuxiuejant. De mica en mica, les veus es van fer
més clares fins que l’Heura va poder sentir:

Som les que ens hem fet
preguntes i ens han volgut
silenciar; som les dones
curioses que mai deixarem
d’investigar.

-Hola Heura! Soc la Margarida! Vaig ser de les
primeres dones del país en estudiar ciència i, tot
i ser molt bona, mai vaig poder desenvolupar les
meves investigacions pel fet de ser una dona.
Tot i això, vaig
investigar com
podia ser una
bona professora de
ciències i vaig acabar
transmetent tot el
meu coneixement
i curiositat per
aquesta matèria al
meu alumnat.
-Uau! Segurament hi ha
hagut moltes ments brillants
que, com tu, no han pogut
dedicar-se a la ciència
perquè eren dones.

-Jo soc la Trotula i vaig descobrir moltes coses de
com funciona el cos femení. Pensa que durant molt
temps ningú tenia interès per estudiar la biologia
femenina però jo volia entendre com funcionava.
Vaig atresorar tots els meus coneixements en
tractats però ningú sabia que els havia escrit jo
perquè deien que els havia escrit el meu marit!
Per cert, no diries mai a quina
època vaig fer tot això… a l’edat
mitjana! Sí, a l’edat mitjana les
dones ja fèiem ciència. I de fet,
molt abans!

-Vaja! Doncs pot ser
que hi hagi altres dones
científiques que no
coneixem perquè pensem
que són els seus marits o
companys els que van fer
els descobriments!

Margarida Comas i Camps
Professora d’universitat, pedagoga i biòloga.

Trotula de Salern
Metgessa ginecòloga.

Nascuda a Alaior, Menorca, el 1892.

Nascuda a Salern, Itàlia, al segle XI.

-Jo em dic Mileva i vaig ser una matemàtica
brillant. Segur que coneixes qui va ser el
meu marit… l’Albert Einstein. Investigàvem
conjuntament però en aquella època s’esperava que
les dones ens féssim càrrec de la casa i els infants.
Així que, quan van
néixer les nostres
criatures, tenia tanta
feina cuidant-les que
ja no disposava de
temps per investigar
i vaig acabar deixantho.
Tot i que els meus càlculs van ser
imprescindibles per descobrir la
teoria de la relativitat, tot el mèrit
se’l va emportar ell.
-Uau! Segurament hi ha moltes
dones que no han pogut
dedicar-se a la ciència perquè
s’han hagut de fer càrrec de la
seva família i la casa.
Mileva Maric
Matemàtica i física.
Nascuda a Titel, actual Sèrbia, el 1975

-Nosaltres som un equip: la Katherine, la Dorothy
i la Mary. Ens van encarregar que calculéssim
la trajectòria del primer coet que arribaria a la
Lluna perquè érem molt bones en matemàtiques
i enginyeria. Moltes vegades, per aconseguir un
objectiu es necessita tot un equip. No és just que el
mèrit se l’emporti un sol home! Juntes sempre som
més fortes i arribem més lluny!

-Ah clar, doncs segur que en els equips científics
hi ha hagut moltes dones que han contribuït a fer
possibles invents i investigacions.
Katherine Johnson, Dorothy Vaughan i Mary Jackson
Informàtiques i matemàtiques (Katherine Johnson, a més, era física i
Mary Jackson enginyera aeroespacial).
Nascudes a EUA el
1918, el 1910 i el 1921,
respectivament.

-Jo em dic Hedy. Potser em deus
conèixer per les meves pel·lícules,
perquè era actriu, però saps què?

-És clar! Sempre hi ha hagut dones científiques! I
ara ja sé per què no les coneixia! Explicaré la seva
història perquè tota la gent les conegui.

També vaig ser enginyera!
Gràcies a les tecnologies
que vaig inventar, avui
en dia podem tenir wifi.
Segur que t’han parlat dels
inventors de la bombeta o
el telèfon… però has sentit
a parlar de mi? l mira que
el wifi és un invent ben
popular a dia d’avui!

I jo, quan
sigui gran,
també podré
investigar…

-Ostres! Quants invents
més deuen haver descobert
les dones i jo no ho sé?

Hedy Lamarr
Actriu de cinema i inventora.
Nascuda a Viena, Àustria, el 1941

…o fer
qualsevol
cosa que em
proposi!

Tu també pots fer visible el que sembla invisible a
través de la ciència!

Fes el següent experiment!

Ves al mercat i compra una col llombarda.
Veuràs que tenen un color lila molt llampant.
Quan arribis a casa, talla algunes fulles de
la col i pica-les amb un morter. Fixa’t que
surt un líquid de color lila. Això és el que
necessites pel teu experiment: guarda’l bé.
Ara agafa tres gots i omple’ls d’aigua. En un
dels gots afegeix-hi un rajolí de llimona; en
un altre, una cullerada de bicarbonat sòdic i
en el tercer, deixa-hi només l’aigua.
Agafa amb una cullereta una mica del líquid
lila de la col llombarda i posa’l a cada un dels
gots.

Taxan!

Què ha passat a cada got? Ha canviat de color el
líquid?

Què ha passat…?
El menjar i els líquids poden tenir diferents pHs,
això vol dir que poden ser més àcids, com la
llimona que pica a la llengua, o més bàsics, com
l’aigua amb bicarbonat que no pica.
Per saber si una cosa és més o menys àcida, tenim
els indicadors de pH, que són com xivatos que
canvien de color segons el pH.
La col llombarda és
un d’aquests xivatos
naturals; si el líquid
és àcid, farà que
es torni de color
vermell. Si és un
líquid bàsic, farà
que es torni blau o
verd. Si és un líquid
neutre, ni àcid ni
bàsic, es quedarà de
color lila.
De quin color se t’ha tornat cada got? Si vols pots
provar-ho amb altres líquids per esbrinar quin pH
tenen.
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