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Directora CEWQO 2018 
Investigadora de l’IFISC (CSIC-UIB) 

«De vegades, el que m’ha 
animat ha estat la manca 

de referents»

Des del principi tenies clar que volies ser física 
teòrica? 
Quan anava a escola volia ser veterinària! Un professor 
em va animar a fer una carrera més abstracta i, com 
que tenia contradiccions amb la veterinària, vaig provar 
Física i al final li he agafat el gust. Durant la carrera, no 
pensava a ser investigadora, perquè en aquell moment 
es deia que la Física obria les portes a molts llocs de 
treball. Abans de començar la carrera, vaig venir a 
Mallorca a fer-hi una estada breu i més endavant em 
varen telefonar per avisar-me d’una beca de doctorat. 
I així vaig començar aquest camí. Per mi ser científica 
no ha estat una inspiració des de petita, sinó un procés 
de creixement: vaig distingir el fet que m’agradassin 
els animals, però professionalment volia dedicar-me a 
la física. 

Com és el dia a dia a la teva feina? 
És la típica pregunta que et demanen a les xerrades de 
científiques per animar les joves! Jo som física teòrica, 
per tant, el meu laboratori és el paper, el llapis i 
l’ordinador. És una feina teòrica d’una part de la física, 
la quàntica, que és difícil d’explicar sense caure en 
errors o imprecisions. Per dir-ho d’una manera simple, 
em dedic a estudiar què passa quan diversos objectes 
no aïllats interaccionen entre ells i amb l’entorn, la qual 
cosa genera correlacions que la física clàssica no pot 
explicar com el fenomen de la descoherència, que fa 
que l’objecte passa a tenir un comportament clàssic. 
Darrerament, he treballat amb alguns fenòmens que 
sorgeixen a la física clàssica i que també es poden 
donar al món quàntic, com la sincronització. 

Tot és possible al món quàntic?
No, en absolut! Hi ha paradigmes, principis i regles 
que defineixen la física quàntica. El que passa és que 
en alguns casos aquestes regles no segueixen el patró 

intuïtiu de la física clàssica i les descripcions poden 
arribar al límit del que és clàssicament possible, 
com passa amb la superposició d’un sistema en 
dos estats. L’exemple típic és el de la paradoxa del 
moix de Schrödinger: un moix que pot estar en una 
superposició d’estats, mort i viu. Això s’escapa de la 
física clàssica i dona lloc a conflictes amb la realitat i 
l’experiència quotidiana. Però, el món de la quàntica no 
és un món de fantasia, sinó que té límits. La quàntica, 
per exemple, no permet comunicacions més ràpides 
que la velocitat de la llum.   

Quines possibilitats obre la computació quàntica?
Avui en dia, les potències científiques a Europa i en 
el context internacional impulsen les tecnologies 
quàntiques. De fet, vivim el que es coneix com a 
segona revolució quàntica. La idea és desenvolupar 
tecnologies quàntiques en camps com la metrologia, 
les comunicacions, la computació i les simulacions 
quàntiques. En el cas de la computació i comunicació 
quàntiques, les possibilitats quant a seguretat són 
immenses, perquè molts sistemes criptogràfics basen 
la seva seguretat en claus que la quàntica permet 
desxifrar d’una manera molt, molt ràpida. 

Has organitzat molts congressos: QuProCS, 
Crossroads in Complex Systems, CEWQO. Què 
han significat per tu? 
La veritat és que el mapa de congressos ha estat 
carregat: en cinc anys he organitzat cinc conferències 
d’envergadura i dues reunions per a projectes 
europeus, pel que ara tinc un any sabàtic quant a 
organització de congressos, perquè requereix molt 
de temps i dedicació. Personalment, però, organitzar 
un congrés implica assumir el repte d’anar més enllà 
i innovar (com ara, implementar servei de guarderia 
en els esdeveniments o donar espai als més joves). 
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Globalment, els congressos són importantíssims, 
perquè permeten començar moltes col·laboracions i 
perquè posen les institucions de recerca, com la UIB 
o l’IFISC, sobre el mapa. El món no coneix Mallorca 
per la investigació científica i és positiu que també ens 
situïn en el mapa! 

Recordes algun moment de la teva trajectòria 
professional? 
A vegades pens que és més l’actitud i la suma de 
resultats que no pas un moment en concret. Tinc 
un patró que he reconegut en mi i és que m’agrada 
experimentar coses noves, quelcom que aprenc a 
gestionar. Per això m’atur una mica en l’organització 
de reunions, sol·licitud de projectes, participació en 
activitats de difusió o feines com editora de revistes. 
Vull centrar-me en recerca pura i dura! Però puc dir que 
estic orgullosa d’haver acceptat el repte d’organitzar 
congressos, d’haver deixat la meva terra per fer recerca 
i d’haver vingut a Espanya enlloc de quedar a casa a fer 
una altra cosa. Estic orgullosa de les decisions que he 
pres i d’haver-me superat una mica més a cada passa. 

En 107 anys només tres dones han guanyat el 
Nobel de física. Hem de creure la fotografia? 
Hi ha una part que hem de creure, que és el fet que 
a STEM –acrònim de les disciplines acadèmiques de 
ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques– hi ha 
menys dones i, estadísticament, n’hi haurà menys de 
premiades. Tot i així, les proporcions d’homes i de 
dones fent recerca i la proporció d’homes i de dones 
premiats tampoc no es correspon. Hi ha un problema 
de reconeixement de la carrera professional: hi ha 
menys dones en posicions d’investigació altes i és difícil 
que rebin premis. Sé que és quelcom controvertit i que 
no tothom hi està d’acord, però en aquest moment 
calen propostes creatives i forçar una mica la màquina 
per compensar la balança, perquè hi ha un problema 
que ningú no pot negar. 

De quina manera es força la màquina? 
Em sembla bé que s’ofereixin contractes per a dones, 
que s’engeguin premis per a dones i em sembla molt 
necessari que als tribunals hi hagi paritat efectiva. És 
important que a les STEM hi hagi més dones visibles, 
perquè llavors els estereotips cauen pel seu propi 
pes. Després, al llarg de la carrera, hi ha les mateixes 
dificultats que trobam en altres àmbits: poc temps 
personal, agreujat pels desequilibris en tasques 
familiars i domèstiques, etc. De vegades fa un poc 
més de mal, perquè se suposa que en la ciència hi ha 
la frontera del progrés, i veure que en aquest àmbit 
encara no som capaços de superar les limitacions de 
gènere és una mica trist. Per això, és important rescatar 
les aportacions de figures femenines i també tenir en 
compte la representació femenina quan s’organitzen 

conferències sense instrumentalitzar la feina de les 
dones. 

Per què..., on són les dones dels llocs de decisió?
Hi ha molts de factors que justifiquen l’escassa presència 
de dones als llocs de decisió. Un element social, perquè 
encara perviu la divisió de tasques domèstiques per 
gènere; dificultats afegides, perquè lluitar contra 
l’estereotip és bastant esgotador i poden haver-hi 
dones que, per cansament, s’acomodin a la situació 
que tenen; i inèrcies, perquè la representativitat a la 
part alta dels càrrecs encara reflecteix una situació del 
passat. De factors n’hi ha molts i no n’hi ha cap que 
consideri legítim, per això està molt bé que les coses 
canviïn. I, de la mateixa manera que m’agradaria veure 
més dones a Física, m’agradaria veure més homes a 
Pedagogia o Magisteri! 

Parlem de referents en femení de la física 
quàntica? 
Puc dir mentides i esmentar dones! La mentida no 
és que no hi hagi dones; la mentida és que hagin 
estat referents per mi, perquè no m’han arribat. A 
l’institut, ens varen donar un llibre, Treinta años que 
conmovieron la física: la historia de la teoria cuántica 
(George Gamow), que em va despertar la curiositat 
per la quàntica; aquell llibre és d’homes, homes i 
més homes. De vegades, el que m’ha animat ha 
estat la manca de referents i la frustració de veure 
que no hi havia dones. Quan havia de començar a la 
Universitat, m’insistien molt que la de Física era una 
carrera d’homes. A part de ser ofensiu, dir-me això em 
va llançar a voler estudiar-la. Per sort, em vaig ofendre 
enlloc de creure-ho!

Titular final: què és per tu la ciència?
Per mi és un paradigma que marca la línia entre allò 
que és racional i allò que és irracional, representa que 
no tot s’hi val. És una manera de fer les coses en la 
qual no hi ha arbitrarietat, sinó raonament.  




