GENIS DE LA CIÈNCIA

LISE MEITNER
LA FÍSICA QUE VA INICIAR L’ERA ATÒMICA
TEX TOS MÓNICA RODRÍGUEZ
IL·LUSTRACIONS ÀFRICA FANLO

—No cal que la vida sigui fàcil —va dir Lise Meitner,
mirant-me amb els ulls argentats i penetrants—, però sí
que ha de ser plena.
Era una velleta fràgil, menuda i blanca. Això era l’any
1966 i jo ajudava el meu pare a repartir el correu. Acabava d’entregar-li una carta. No era la primera vegada
que n’hi portava una. De fet, en rebia de tot el món.
Amb tot just deu anyets, jo no acabava d’entendre les
seves paraules, però em van agradar. La vaig mirar encuriosit. I llavors va afegir:
—He tingut una vida difícil, he viscut dues guerres, vaig
haver de fugir, vaig veure morir molta gent que m’estimava, no he tingut ni marit ni fills. Però la meva vida ha
estat plena. I saps per què? —Jo vaig fer que no amb el
cap—. Doncs perquè m’he pogut dedicar en cos i ànima
a la meva gran passió, la física. I perquè també he tingut bons i grans amics.
Lise Meitner va fer un gest perquè m’assegués i llavors
va començar a explicar-me la seva vida enmig d’aquell
aire de setembre fred i lluminós. Alguna cosa de la carta li havia destapat els records. Jo me l’escoltava hipnotitzat per la seva veu dolça i perquè, sens dubte, era una
dona propera i sàvia. I en això no m’equivocava pas.
Lise Meitner havia estat una excel·lent investigadora
en física nuclear, i les seves investigacions van suposar
l’inici de l’era atòmica. Va aportar tant a la ciència que
es mereixia el premi Nobel, sense cap mena de dubte.
Tot i això, mai l’hi van concedir.
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«Crec que els joves reflexionen sobre com els
agradaria que fos la
seva vida, i sempre que
ho he fet he arribat a la
conclusió que la vida no
ha de ser fàcil, el que importa és que no estigui
buida.»

La Lise havia nascut el 1878 a Viena, en un antic barri
jueu. El seu pare, el Philipp, era advocat. La seva mare, la
Hedwig, tocava el piano i feia classes de música als seus
vuit fills. La casa sempre era plena d’amics i de llibres. La
Lise era una nena molt curiosa.
—Per què hi ha un arc de Sant Martí aquí? —va preguntar la Lise un dia mentre passejaven, assenyalant el
bassal irisat sota les seves botes d’aigua.
—No pares de fer preguntes —es va queixar la seva
àvia, estirant-la de la mà.
Quan van arribar a casa, la Lise es va afanyar a enllestir
el brodat que havia de fer per a l’escola.
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—Ni se’t passi pel cap cosir el sàbat —la va renyar
l’àvia—. El cel es desplomaria. No veus que no es pot
treballar els dissabtes?
L’àvia continuava mantenint la fe jueva. La Lise va arrufar
les celles i va inclinar el cap. O sigui que el cel es desplomaria, oi? Va córrer cap a la finestra i va clavar l’agulla al
brodat, desafiant. Hi havia núvols i un fil de llum brillava
a l’horitzó. Però el cel no es va desplomar. Tota satisfeta,
la nena es va mirar l’àvia i va continuar cosint.
A la nit, la Lise se n’anava a dormir amb un llibre de matemàtiques. Col·locava el coixí a l’escletxa de la porta
perquè no la descobrissin. El seu germà Gusti era un prodigi del piano. I ella pensava que, d’alguna manera, els
números també teixien la seva pròpia música en l’univers.
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La fe jueva i el sàbat
Per a les persones de
religió jueva, el sàbat, o
dissabte, és el dia sagrat
de la setmana. Segons
la seva creença, Déu va
fer el món en set dies i
va descansar el setè, el
dissabte. Els jueus, en
honor al seu Déu, també descansen el sàbat i
dediquen aquest dia a
gaudir de més pau i harmonia que durant la resta de la setmana.

