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Hi ha persones que han fet grans aportacions científiques 
al llarg de la seva carrera professional i n’hi ha d’altres que 
han obert camins perquè això fos possible. Aquest és el cas de 
Martina Castells Ballespí que va morir amb només trenta-un 
anys, sense que pogués desenvolupar la seva carrera profes-
sional. Però va ser una pionera, una de les primeres dones a 
doctorar-se en medicina a Barcelona.

Qui era...

A Lleida hi ha el carrer doctora Cas-

tells, on es pot veure un bust que la recor-

da, i a Reus un passeig porta el seu nom. 

No és d’estranyar que les ciutats que la 

van veure néixer i morir facin homenatge 

a una de les primeres dones doctorades 

en medicina a l’Estat espanyol, al cos-

tat de Dolors Aleu. La fita va ser el 1882 

amb la tesi Educación física, intelectual 

y moral que debe darse a la mujer para 

que contribuya en grado máximo a la 

perfección y la dicha de la Humanidad.

Filla d’una llarga nissaga de metges 

lleidatans, Martina Castells no ho va te-

nir fàcil per accedir als estudis. Més en-

llà de les dificultats que una dona pogués 

trobar en aquells temps, la salut de Cas-

tells va patir algunes sotragades durant 

la seva infantesa que la van anar apar-

tant de l’aprenentatge en diverses ocasi-

ons. Primer va ser una oftàlmia que, per 

decisió dels seus pares, va portar-la als 

vuit anys a Zumaia (Guipúscoa), a casa 

d’uns oncles on, enfront de la necessitat 

de comunicar-se amb els altres nens, va 

aprendre el basc en poques setmanes. 

Més tard i de tornada a Lleida, va poder 

estudiar a un parell de col·legis femenins, 

però la mort d’un dels seus germans –ofe- 

gat al riu Segre– va comportar-li una co-

rea i altra vegada es va veure apartada 

dels estudis. Malgrat tot, ella es dedica-

va a escriure i a publicar poesia.

La Revolució de 1868 va canviar la 

seva vida quan el nou Estat va autoritzar 

les dones a accedir a les carreres cientí-

fiques. Castells va suplicar als seus pa-

res de poder tornar als estudis i el juny 

de 1887 acabava el batxillerat a l’Insti-

tut de Lleida per ingressar a la facultat 

el mateix any. Va ser a la Universitat de 

Barcelona i, com era d’esperar, a la car-

rera de medicina. L’any 1881 finalitzava 

els seus estudis i sol·licitava fer l’examen 

de llicenciatura el 20 de juny del mateix 

any; va aconseguir el permís el 4 d’abril 

de 1882. Nota final: excel·lent. El mateix 

any es doctorava a Madrid apadrinada 

pel doctor Josep de Letamendi.

En la seva tesi, Martina Castells rei- 

vindicava l’educació de la dona com un 

tema de gran actualitat i de vital impor-

tància. Un conflicte que ella va poder 

superar a força d’una voluntat excep-

cional i, com afirmava Letamendi, per 

«una predestinació a la medicina per la 

condició hipocràtica de la família». El 

doctorat de Castells no va passar desa-

percebut als mitjans de comunicació. El 

mateix Letamendi en va fer un article a 

La ilustración de la mujer, on explicava 

el contrast entre l’actitud dels joves es-

tudiants, que van rebre molt bé Castells, 

i «la de no pocs presumptes redemptors 

del país, el liberalisme dels quals es con-

torba davant la sola imaginació que una 

dona aspiri a sortir-se d’aquella històrica 

trigonia del bressol, la cuina i la mitja».

Malauradament, tota aquesta força i 

esforç per arribar a on molt poques do-

nes havien pogut accedir es va veure es-

troncada el 21 de gener de 1884. La doc-

tora Martina Castells moria amb només 

trenta-un anys, mentre estava embaras-

sada del seu marit, el doctor Constantí, 

metge militar i de l’Institut Pere Mata de 

Reus. També la seva mort va tenir ressò: 

La independencia Médica (1884) ano-

tava que la jove metgessa tenia un futur 

molt brillant i en La Gaceta de los Hos-

pitales (1884) la qualificaven de «distin-

gida sacerdotessa d’Esculapi». I

Per saber-ne més

Martínez, Ll. (2004). Metgesses de 
Catalunya. Barcelona: Pòrtic. 192 p.

Metgesses de Catalunya. Exposició vir-
tual al web del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona:
http://www.comb.cat/cat/actualitat/
esdeveniments/exposicions/metgesses/
home.htm

75 anysAra fa...
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El descobriment 
del neutró

J osep John Thomson va ser el 

«pare» de l’electró (1897), més 

tard, Ernest Rutherford ho va ser 

del protó (1918) i finalment James 

Chadwick va descobrir el neutró (1932). 

L’estructura bàsica d’un àtom prenia for-

ma a finals del segle xix i principis del xx 

gràcies a un seguit d’aportacions que van 

anar dibuixant el que esdevindria el mo-

del del que havia de ser la part més peti-

ta d’un sistema químic, que presenta les 

mateixes propietats de l’element. Com 

passa sovint, l’escalada fins a l’eureka va 

estar formada per diversos esglaons.

Uns 400 anys aC, Demòcrit va plasmar 

allò que d’altres pensadors grecs ja havi-

en apuntat: hi havia una forma que era la 

part més petita que es podia trobar a la 

natura i que, a més, era indivisible. Par-

lava de l’àtom, que en grec significa «allò 

que no es pot tallar». Uns quants segles 

més tard, ben bé un parell de mil·lennis, 

el físic i químic anglès John Dalton re-

prenia aquesta idea en les seves teories 

atòmiques impreses a New System of 

Chemical Philosophy, un treball que edi-

taria en tres volums entre 1808 i 1827. En 

aquestes pàgines afirmava, entre moltes 

altres coses, que tota la matèria està for-

mada per combinacions d’àtoms, que tots 

els àtoms d’un element són idèntics i que 

no poden crear-se ni destruir-se. 

Ja teníem l’àtom. Però encara ens falta-

ven uns quants elements. El 1897 Joseph 

John Thomson, físic britànic, va apor-

tar una nova pista: va demostrar que la 

matèria estava composta de dues parts, 

una negativa i una positiva; la part ne-

gativa estava formada pels electrons que 

es trobaven immersos dins d’una massa 

de càrrega positiva, com podrien es-

tar-ho uns pinyons dins d’un pastís. La 

propera porta sobre els models atòmics 

no s’obriria del tot fins al 1911, quan l’an-

glès Ernest Rutherford posaria sobre la 

taula que aquesta part positiva no era 

una massa general, sinó que es concen-

trava en un nucli format per protons; 

els electrons de Thomson s’ubicaven ara 

en una escorça orbitant el nucli. Partint 

d’aquest model, el físic danès Niels Bohr 

va suposar que l’escorça de l’àtom estava 

formada per capes d’energia on residien 

els electrons; les capes més allunyades 

del nucli havien d’acollir els electrons 

amb més energia i les més internes els de 

menys energia. A més, Bohr també va ex-

plicar que els electrons que es trobaven 

a les capes externes podien abandonar 

l’àtom si rebien una energia exterior. 

Després, l’alemany Arnold Sommerfeld 

diria que les òrbites on giraven els elec-

trons podien ser circulars o el·líptiques 

(1916); des de França, Louis-Victor de 

Broglie definiria l’electró com una partí-

cula que es comporta com una ona (1924); 

altre cop un alemany, ara Werner Hei-

senberg, anunciaria el seu principi d’in-

certesa (1927), segons el qual no es pot 

conèixer simultàniament i amb precisió 

la posició i la velocitat d’un electró... 

Però, i el neutró?

El mateix Chadwick va fer un repàs de 

la seva història en la lectura del lliura-

ment del premi Nobel de física que se 

li va concedir el 1935 pel descobriment 

d’aquesta partícula. En el seu discurs 

anomenava primer Walter Hermann 

Nernst –com ell, físic i anglès– per haver 

suggerit «que una partícula neutral de-

via estar formada per un electró negatiu 

i un d’igual amb càrrega positiva», i que 

«aquests “neutrons” havien de posseir 

moltes de les propietats de l’altre». Des-

prés explicava com William Laurence 

Bragg, de nou un físic anglès, va esbos-

sar que els raigs emesos per substàncies 

radioactives «consistien en petites par-

tícules neutrals, les quals, en trencar-

se, alliberaven un electró negatiu».

Chadwick reconeixia que el primer a 

parlar d’una partícula neutral –amb 

les propietats del neutró com ell les va 

descriure– va ser Rutherford. Tal com 

va dir a la lectura, «ell pensava que un 

protó i un electró s’havien d’unir d’una 

forma més íntima del que ho feien a 

l’àtom d’hidrogen, i per tant formar 

una partícula sense càrrega i amb una 

massa propera a la mateixa de l’àtom 

d’hidrogen. (...) Va apuntar que aquesta 

partícula neutral tenia peculiars i inte-

ressants propietats». 

El primer a observar neutrons sense 

saber-ho va ser l’alemany Walter Bothe  

bombardejant beril·li amb partícu-

les alfa emeses pel poloni. Però, per 

Chadwick, el veritable esglaó inicial per 

descobrir el neutró el van fer en un «pre-

ciós experiment» el matrimoni d’Irène 

i Frédéric Joliot-Curie mentre investi-

gaven les propietats de la radiació del 

beril·li. En aquest experiment es van 

adonar que la radiació que provenia de 

la reacció alfa–poloni era capaç d’arran-

car protons de la parafina. Chadwick va 

repetir l’experiència fent interaccionar 

la partícula emergent amb l’hidrogen, 

l’heli i l’oxigen. Així va poder demostrar 

que la radiació tenia un component neu-

tre de massa semblant 

al protó. Havia 

nascut, sota 

compro -

vació, el 

neutró. I

James 
Chadwick
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