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ES.- Com és això de treballar divulgant la ciència? Per
què ho fas?
IL.- La divulgació científica podriem dir que és un pont entre
la gent, la societat, i tant en els descobriments fonamentals
com en la recerca capdavantera. Els divulgadors i divulgadores
científics intenten fer arribar al màxim de persones possible
els descobriments però també el plaer de gaudir de la ciència.
La ciència es bàsicament coneixement i nosaltres tractem de
fer-lo públic. Personalment treballo en això perquè m'ha
agradat sempre la idea de compartir i apropar les troballes
científiques. Des de petita vaig estar fascinada per coses com
l'univers o l'electricitat i he mirat de contagiar-ho, i he tractat
que això més enllà d'una filosofia de vida, em permetés dedicar-
me professionalment a transmetre el plaer i l'alegria de descobrir
coses.

ES.- És fàcil donar a conéixer la ciència i els descobriments?
IL.- No sempre es fàcil. Per la banda dels científics i de la
recerca, el seu món de vegades és massa tancat i competitiu,
i molts recercaires no sempre s'enrecorden o poden difondre
el que fan, entren en un cercle de descobriment rera
descobriment i perden de vista com fer-ho accessible a la
societat. En aquest sentit, la part d'accedir a continguts científics
nous per a divulgar-los és de vegades complicat, a diferència
dels conceptes científics bàsics i tradicionals. La gent, d’altra
banda, en general té una bona rebuda i segons se'ls hi explica
acostumen a voler saber-ne més, tot i que de vegades si el
coneixement científic es complica molt agraeixen més la part
anecdòtica o el fet de poder passar-s'ho bé. Però precisament
el rigor i detall sovint no és tan important com poder fer que
els altres riguin o s'entretinguin amb la demostració d'un
fenomen físic, ja que fer gaudir de la ciència és part de la
nostra feina.

ES.- On es fa aquesta divulgació? Als museus?
IL.- Molts museus estan molt bé per a donar a conéixer la
ciència, amb espais i ofertes adaptades a aquesta finalitat, però
l’ideal és poder fer-ho també als propis centres de recerca, a
les escoles, als centres cívics, fins i tot penso que s'hauria de
poder fer difusió a botigues o espais públics. També actualment
es poden trobar molts espais divulgatius a Internet i mitjans
com la televisió. Crec que la ciència s'hauria de poder difondre
a tot arreu, amb normalitat. Igual que podem obtenir postaletes
de quadres famosos estaria bé que es comercialitzessin ninos
del gat de Schrödinger, i que aquest experiment imaginari de
mecànica quàntica pogués formar part de la cultura popular
igual que els acudits o les llegendes!

ES.- Com veus la relació entre els nens i nenes i el món
científic? Són dos mons allunyats?
IL.- Ben aviat al contrari. Per mi la ciència no és només els
conceptes que s'aprenen (com poden ser l'electricitat, el
magnetisme, la pressió, etc, que cal conèixer) sinó que hi ha
una part d'actitud fonamental que té a veure amb ser curiosos,



insistents, atrevits, en fer raonaments basats en experiències
més que en supersticions o coses no provades. I tot això penso
que està molt vinculat als nens i nenes, qui de fet tenen més
actitud científica sovint que els adults. Els més petits aprenen
precisament fent proves, poden deixar caure un got vint-i-set
vegades fins que es trenca, i així arriben a la seva conclusió
mentre el pare o la mare el renyen!
Un altre exemple: l'altre dia al tramvia vaig veure un grup de
nens que hi viatjaven segurament per primera vegada, i feien
una mica de xivarri cada cop que el tram s'aturava perquè
sentien com havien de caure, i els hi feia gràcia i provaven
com controlar aquest moviment. La professora els va renyar,
és clar, però també els hi podia haver avisat que estaven
experimentant la primera llei de Newton, un científic que

també va notar quelcom similar. Amb els nens es pot aconseguir
que moltes oportunitats similars convidin a la reflexió. El seu
dia a dia està ple d'oportunitats, com quan juguen al pati i
comproven que la sorra mullada actua diferent que la seca, o
ja més grans què els hi passa als líquids quan bullen si se'ls
hi afegeix sal o estan a una olla express... I moltes altres coses
que tenen a l'abast i que amb una mica de “xispa” els poden
fer descobrir coses per sí mateixos. O les èpoques del “perquè”
infinit, quan no es conformen i volen saber-ho tot i la causa
anterior de cada argument, això també en el fons és molt propi
de l'esperit científic!

ES.- Cal divulgar avui dia igual la ciència que la tecnologia?
IL.- El que veig és que precisament la tecnologia no s'ha
divulgat massa, perquè de fet s'ha fet servir directament,
massivament, i la divulgació neix diguem que de la necessitat.
En comparació a la relativament poca divulgació de l'art, per
exemple, la ciència es va trobar en un punt que si la gent no
l'entenia o si no es compartia prou no rebia recursos, diners,
estudiants, etc. I per tant va caler mirar com obrir les seves
portes. En canvi, la popularitat instantània de la tecnologia ha
creat un munt d'usuaris, però poc rigor en les bases que la fan
possible, i potser arribarà un moment que calgui fer-la atractiva
amb la divulgació de com es fa el maquinari i les maneres de
pensar de la tecnologia, de com funciona internament, i així
ajudar a crear i tenir pedrera pròpia de gent que la sàpiga fer
anar i portar més enllà. Per que la ciència i la tecnologia
considero que apunten a maneres de pensar molt diferents, la
primera ens explica mons ja existents; i la tecnologia crea
mons diferents. En aquest sentit, tan important és que els nens
-i les persones en general- siguin capaços d'entendre el que
els envolta com de construir realitats noves des de la tecnologia.


