
L’edatm’haensenyatanodonarcapsistemapertancat:tambésabremreferaquestpernomatar
elplaneta.VaignéixeraIndiana.Tincunafilla ivaigsermarementreprogramavaelsoftwarede
l’Apol·lo. La investigació és elmeugran amor. Soc flamantdoctorahonoris causaper laUPC

“Hauriad’haverenviat a la
Llunaunsquantshomesmés”

LLIBERT TEIXIDÓ

Era vostè una nena superdota-
dapera lesmatemàtica?
Només vaig saber escoltar. El
meu pare ensenyava filosofia a
l’Escola d’Enginyeria deMines
deMichigan.

Quèlivaensenyarel seupare?
Anocreureresquenom’hagindemostrat.

Aixòés importantperprogramar?
No hi havia res com el software llavors, però
aixòés l’essènciade lesmatemàtiques.

Comvaacabarprogramantsoftware?
Comtantes històries de la ciència, lameva co-
mença amb un gran professor. A l’Institut de
TecnologiadeMassachusettsvaig tenir la sort
de tenirKonradLorenzdemestre.

Elparedelateoriadelcaos?Eldel’aleteig
de lapapallonaquecausatifons?
Ivasaberensenyar-menonomésdesdelateo-
ria, sinódesde l’experiència.

Elquenoésexperiènciaés informació.
ElprimerencàrrecqueemvaferKonradvaser
programar una màquina anomenada LGP30,
avui una llegenda de la computació, amb un
llenguatgeanomenathexadecimal ibinari.

Peraquèprogramava l’LGP30?
Per predir el temps. Dissenyàvem models de
predicciómeteorològica.

Avui aquestsmodels s’utilitzen per a tot:
desde l’economiaa lesrelacionspúbliques.
Jo llavors necessitava els diners perpagar-me
elsestudis, aixíquenovaig tenirmésremei.

Lisemblavafàcilprogramar l’LGP30?
Els cursos dematemàtiques i aplicacions com
aquestaemsemblavenfàcilsientretinguts.Pe-
ròel quededebòm’interessavaeren lesmate-
màtiquesmésabstractes.

Hi havia alguna altra dona en la seva
àrea?
Joera l’únicaalumnadeLorenz.

Aixòeraunavantatgeoelcontrari?
Nom’hovaigplantejarmai inom’hoplanteja-
ré ara.No emvapreocuparmai si elmeu sexe
afectavaelsmeuscàlculs.Els resolia.

Ien lasevacarreraen laNASA?
Quan em van demanar que col·laborés en el
SAGE, el programa deDefensa Aèria dels Es-
tatsUnits...

Granreptetecnològicde laguerrafreda.
...Un dels meus col·legues em va fer algun co-
mentari. Sobretotdesprésdesermare.

Estavagelós.
“Com pots –es va queixar– ser aquí dies i nits
senceres tenintel teunadóacasa?”.

Envejapodrida.Livarespondre?
La última cosa que li vaig dir va ser: “Tu fes el

que vulguis i jo faré el que em doni la gana”.
LaNASAlavafitxardelprogramaSAGE?

Vaig veure un anunci al diari delMITque de-
manava “enginyers de sistemes i software per
enviarhomesa laLluna”. Ivaigpensarqueera
una bona idea enviar uns quants dels que co-
neixia ben lluny... La veritat és que em vaig
quedarambganesd’enviar-hiunsquantsmés.

Es va penedir alguna vegada d’haver-se
ficatenaquestembolic?
Va ser apassionant! Érem jovenets plens
d’il·lusionsen l’aventuramésgranmaiempre-
saperlahumanitat,nonomésperl’home.Però
no només eren grans paraules, és que el dia a
diaeramoltdivertit.Emvanferduesentrevis-
tes dos equips diferents i em van seleccionar
totsdosentredesenesd’enginyers.

Vatriarvostèel seuequippreferit?
Esvanbarallarpermi.Aixíque,al final,hovan
decidir a cara o creu. I vaig tenir sort, perquè
emva tocar l’equipquedissenyavael software
perquè l’Apol·loarribésa la superfície lunar.

Comerenelsordinadors llavors?
Gegantins. Ielsoperarisde lesmàquinesMar-
shall ja tenien por de perdre els seus llocs de
treball ambelprogrésde lacomputació.

DoncsavuialsEUAhihaplenaocupació.
El més divertit per a mi de tot aquell progrés
computacional era solucionar errors. Detec-
tar-los, estudiar-los i resoldre’ls. Aquesta ha-
bilitat emva fermolt coneguda.

Perquè?
Alsmatemàticsensencantenelsproblemes.

Sempreesvadivertira laNASA?
Sempre estàvem de bon humor i ho fèiem tot
junts, com en un campus universitari, i és que
enel fonscontinuàvemsent-ho,perquè treba-
llàvem sota contracte per a la NASA, però se-
guíemallàalMIT,aCambridge.

Lafamíliaentenia lasevadedicació?
Emvanajudarmoltíssimisempre,començant
pel meu marit, que va haver d’escalfar molts
biberons ell solet. Però sap què era el millor
d’aquellsdies?

Veigquehivahavermoltescoses.
Moltes: els companys, les bromes, la il·lusió,
tenir tot el país pendent de la cursa espacial.
Però per ami, elmés excitant eren les pròpies
màquines, lesmatemàtiques i el software i els
problemes d’interfície que plantejaven. Eren
una contínua font d’emocions. Cadadia fèiem
un descobriment d’una cosa que ningú no ha-
viafetabans.EraconquerirlaLluna,peròtam-
bé la intel·ligènciaartificial.

Quèvaferdesprésdeconquerir-la?
Provardeconquerirelsmercats:vaigfundarla
mevapròpiaempresadesoftware.

Vafuncionar?
Vafuncionar,perquèvaigfundarunaempresa
darrere l’altra: l’objectiu sempre era trobarun
problemaperacadanova tecnologia.

Esvaferrica?
Lameva vida ha estat i és immensament rica,
perquèsemprevaigferdinersperfercosesino
vaig fermaicosesper ferdiners.

LLUÍS AMIGUET

Un cervell de dona
Hihaquisentencia,con-
fós,queelcervell femení
estàmenyspredisposat
pera lesmatemàtiques
i l’enginyeria.Se li cura-
rientotes lesximpleries
siescoltésMargaretHa-
miltonexplicar lateoria
delcaosdelseuprofessor
Lorenzamblamateixa
dolçor iclaredatexposi-
tivaambquèrefereixel
diaenquètotselsesqui-
rolsdelboscvanacudir
apresenciardesdelsar-
bres l’enterramentdel
seugosClark,ambelqual
tanthavien jugat.Sialgú
éscapaçdedesentranyar
la lògicade lasumazero
queuneixtotselséssers
viusenl’univers, serà
comMargaretHamilton,
quevaenviarunhomea
laLluna–in’hauriad’ha-
verenviat, fabroma,uns
quantsmés–amblaseva
portentosacapacitatde
càlcul iel seusomriure.

MargaretHamilton, va programar el software de laNASA per portar l’home a la Lluna
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