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Foi a primeira muller que conseguiu unha praza de profesora 
universitaria en Europa, concretamente en Suecia en 1883.
De ascendencia xitana e descendente do rei de Hungría, viviu a 
súa infancia en Bielorrusia. Desde moi nova desenvolveu o gus-
to polas matemáticas, apoiada polos seus tíos, que tamén eran 
uns apaixonados desta ciencia. Sonia, como lle gustaba que a 
chamaran, estudaba de noite polos libros do seu irmán. O seu 
primeiro profesor de xeometría foi Nikolai Tyrtov, un veciño que 
se decatou das súas dotes para as matemáticas pola rapidez con 
que aprendía. Chegou a explicarse a si mesma o concepto de 
“seno” tal como fora inventado orixinalmente. Tyrtov discutiu 
co seu pai para que a deixara estudar, mais a este non lle parecía 
axeitado que unha muller accedese á educación superior.

Sonia, con todo, conseguiu vencer a oposición da súa familia 
após aceptar un matrimonio de conveniencia. Deste xeito puido 
saír de Rusia e ter acceso á universidade. Primeiramente asis-
tiu a clases na Universidade de Heildeberg, aínda que só como 
oínte. Máis tarde, xa en Berlín, estudaría de xeito particular co 
matemático Karl Weierstrass. Non tardou en desenvolver varios 
traballos orixinais sobre matemáticas e astronomía, que enviou 
á Universidade de Göttingen, onde obtivo por eles o doutora-
mento cum laude no 1874, mais non foi até 1983 cando gañaría 
unha praza de profesora de matemáticas na Universidade de Es-
tocolmo. Cinco anos máis tarde, sería tamén a primeira muller 
elixida membro da Academia das Ciencias de Rusia.

Deixou moitas obras de matemáticas sobre ecuacións diferen-
ciais, integrais, funcións, os aneis de Saturno, a propagación da 

luz, a rotación de sólidos... Algunhas das súas demostracións 
son tan claras se expoñen aínda hoxe nos libros de texto.
Destacan Sobre a teoría das ecuacións diferenciais, aparecido 
en Journal de Crelle; e Sobre a rotación dun corpo sólido arredor 
dun punto fixo, polo que obtén o Premio Bordin outorgado pola 
Academia das Ciencias de Francia en 1888.

Entre os honores que recibiu, podemos citar:

- O Día das Matemáticas Sonia Kovalevsky, que se celebra nos 
high school dos EUA, é un programa da Asociación para as Mu-
lleres nas Matemáticas (AWM) en que se organizan obradoiros 
para alentar as rapazas a exploraren esta ciencia.
- A Conferencia Sonia Kovalevsky é patrocinada anualmente 
pola AWM para destacar as contribucións das mulleres nos 
campos da matemática aplicada ou computacional.
- O cráter lunar Kovalévskaya é nomeado así na súa honra.
- O Premio Sofía Kovalévskaya para mozos investigadores é con-
vocado bianualmente pola Fundación Humboldt.

Referencias bibliográficas:

- Casado, M.ª J. (2006). Las damas del laboratorio: mujeres cien-
tíficas en la historia. Barcelona: Debate.
- Momdedeu, X. (2004). Sofía: la lucha por saber de una mujer 
rusa. Tres Cantos (Madrid): Nivola.
- Rios Fachal, M. (2008). As mulleres nas matemáticas. A Co-
ruña: Bahía.

SOFIA (SONIA)

VASÍLIEVNA
KOVALÉVSKAYA
Moscova, 1850-Estocolmo, 1891
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MULLERES NAS BIBLIOTECAS DA UDC 
· 4.ª EDICIÓN ·

EXPOSICIÓN BIOGRÁFICA COLECTIVA
│4

Experta na teoría de grupos clásicos e no estudo dos automor-
fismos, así como nas álxebras de Clifford. Aínda que naceu nun-
ha época en que ser muller supoñía un obstáculo para acceder 
aos estudos superiores, a súa familia sempre a apoiou tanto no 
eido dos estudos como no do deporte, xa que lle gustaba practi-
car baloncesto e hóckey sobre patíns.

Recibiu estudos primarios e secundarios na Coruña. En 1945 
trasladouse a Madrid para cursar estudos universitarios. A súa 
familia respectou o seu desexo de estudar matemáticas, malia o 
seu pai preferir que se dedicase á enxeñaría industrial.

Xa instalada en Madrid, na Residencia de Señoritas da rúa For-
tuni, María sentíase plenamente satisfeita cos seus estudos. 
Redactaba os seus propios apuntamentos unha vez rematadas 
as clases, proba da súa mente prodixiosa. Comezou tamén o 
doutoramento na Universidade de Madrid, e na primavera de 
1953 solicitou e recibiu unha bolsa Fullbright para continuar 
estudando nos EUA.

A súa etapa americana iniciouna traballando con Nathan Jacob-
son, un dos alxebristas máis destacados do século XX. Douto-
rouse na Universidade de Yale en 1957 co traballo dirixido por 
Jacobson On the Group of Similitudes and Its Projective Group.
En 1957 regresou a España e obtivo unha bolsa no Instituto Ma-
temático Jorge Juan do CSIC, onde levará a cabo máis estudos de 
doutoramento e outra tese. Con todo, por motivos administra-
tivos nunca obtivo o seu título español de doutora, aínda que a 
súa tese foi defendida, aprobada e publicada.

Pasados tres anos, recibiu a oferta dunha bolsa de posdouto-
ramento do profesor Israel Halperin, importante alxebrista ca-
nadense. Permanecerá seis anos en Ontario e volverá aos EUA, 
primeiro á Universidade de Búfalo como profesora axudante, e 
logo á de Indiana, onde xa exerceu como full professor. Neste 
momento xa recibira moitas ofertas de diferentes universidades 
americanas (non así de España) e dirixía os seus propios grupos 
de traballo.

En 1983, por motivos familiares, retornou a España.

En 2010 foi nomeada doutora honoris causa pola UDC.

A súa contribución ás matemáticas céntrase no estudo dos 
problemas de clasificación dos grupos finitos simples: teoría 
de grupos e álxebras de Lie, teoría de Kac-Moody (considérase 
a nai desta teoría). Tamén dedicou varios anos ao estudo dos 
automorfismos de grupos para espazos vectoriais de dimensión 
maior ou igual que seis.

Referencias bibliográficas:

- Listado de referencias en Dialnet de y sobre María Wonen-
burger.
- Souto Salorio, M.ª J., Tarrío Tobar, A.D. (2006). María Josefa 
Wonenburger Planells. Mujer y matemática. En Gaceta de la 
Real Sociedad Matemática de Española.
- Rios Fachal, Matilde (2008). As mulleres nas matemáticas. Ma-
ría Wonenburger. A Coruña: Bahía.

MARÍA 
JOSEFA
WONENBURGER
Montrove (Oleiros), 19 de xullo de 1927

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Mar%C3%ADa+Josefa+Wonenburger+Planells.+Mujer+y+matem%C3%A1tica&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XAs+mulleres+nas+matem%7B226%7Daticas%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Mar%C3%ADa+Josefa+Wonenburger+Planells.+Mujer+y+matem%C3%A1tica&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XAs+mulleres+nas+matem%7B226%7Daticas%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=As+mulleres+nas+matem%C3%A1ticas.+Mar%C3%ADa+Wonenburger&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XAs+mulleres+nas+matem%7B226%7Daticas.+Mar%7B226%7Dia+Wonenburger%26SORT%3DDZ
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=As+mulleres+nas+matem%C3%A1ticas.+Mar%C3%ADa+Wonenburger&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XAs+mulleres+nas+matem%7B226%7Daticas.+Mar%7B226%7Dia+Wonenburger%26SORT%3DDZ
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Coñecida pola alcuña de Amazing Grace, foi unha científica 
especializada en matemáticas, e tamén militar estadounidense 
con grao de contraalmirante, que é considerada unha pioneira 
no mundo da informática.

Desde moi nova amosou un grande interese polas matemáticas 
e polos aparellos mecánicos. De feito, aos sete anos desmontou 
todos os reloxos da casa para coñecer o seu funcionamento. Os 
seus pais, que querían tivese as mesmas oportunidades que 
os seus irmáns, matriculárona en varias escolas privadas para 
mulleres, e en 1924 ingresou no Vassar College de Nova York, 
onde se licenciou con honores en Matemáticas e Física. En 1934 
doutorouse en Matemáticas na Universidade de Yale.

Seguindo a tradición familiar, en 1943 decidiu unirse ás Forzas 
Armadas e rematou na Escola de Cadetes co número 1 e o grao 
de tenente. Coñecida a súa habilidade matemática, foi destina-
da ao Departamento de Computación de Harvard, onde traba-
llou cos primeiros ordenadores. Concretamente participou na 
construción do Mark I xunto co comandante Howard H. Aiken.
Permaneceu en Harvard até 1949. Nese ano trasladouse a Fi-
ladelfia e comezou a traballar na Eckert-Mauchly Corporation, 
onde se encontraban a desenvolver as computadoras BINAC e 
UNIVAC I. Traballou nesta compañía e as súas sucesoras até se 
retirar en 1971. En 1952 creou o primeiro compilador da his-
toria, o A-0. Deseguida deseñaría o que tamén foi o primeiro 
compilador para o procesamento de datos que usaba ordes en 
inglés, o B-0 (FLOW-MATIC), que está na orixe da linguaxe de 
programación COBOL, de que foi a inventora.

Ao longo súa carreira, Grace foi moi solicitada como oradora en 
eventos relacionados coa informática. Tiña un estilo de oratoria 
animado e irreverente, e sempre contaba anécdotas da guerra 
tiradas da súa faceta militar. Após o seu retiro laboral, dedicouse 
a impartir conferencias, asesorar equipos e participar en foros 
industriais e programas educativos, até que en 1990 se retirou 
definitivamente.

Entre os honores que recibiu, podemos citar:

- 1969, é nomeada, paradoxalmente, Home do Ano en Ciencias 
da Computación (premio concedido pola Data Processing Ma-
nagement Association).
- 1973, trátase da primeira muller en ser membro distinguida da 
British Computer Society.
- 1986, Medalla do Servizo Distinguido de Defensa.
- 1988, Premio Gonden Gavel.
- 1991, Medalla Nacional de Tecnoloxía e Innovación.
- 1996, bótase o buque de guerra USS Hopper (coñecido como 
Amazing Grace na súa honra).
- 1971, establécese o Premio Grace Murray Hopper, concedido 
pola Association for Computing Machinery.

Referencias bibliográficas:

- Hopper, Grace Murray (1988). The Education of a computer. 
En: Annals of the History of Computing, vol. 9, nº 3/4.
- Rios Fachal, Matilde (2008). As mulleres nas matemáticas. Gra-
ce Hopper Murray. A Coruña: Bahía.

GRACE
MURRAY
HOPPER
New York, 1906-Condado de Arlington, 1992

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=As+mulleres+nas+matem%C3%A1ticas.+Grace+Hopper+Murray&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XThe+Education+of+a+computer%26SORT%3DDZ
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=As+mulleres+nas+matem%C3%A1ticas.+Grace+Hopper+Murray&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XThe+Education+of+a+computer%26SORT%3DDZ
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Esta muller brillante e precoz graduouse en Bioloxía pola Univer-
sidade de Chicago en 1957, con dezanove anos, e en 1960 obtivo 
o título de mestrada en Zooloxía e Xenética pola Universidade de 
Wisconsin. En 1965, logo de se doutorar na Universidade de Ber-
keley, comezou a traballar como profesora na Universidade de 
Massachusetts.

En 1967 publicou unha das súas obras fundamentais, o artigo “On 
the Origin of Mitosing Cells”. Asinárao en solitario como Lynn Sagan 
(daquela estaba casada co coñecido astrónomo Carl Sagan) e foi 
rexeitado por 15 revistas antes de ser publicado no Journal of Theo-
retical Biology. Con el sentou os alicerces da teoría da endosimbiose 
seriada (SET), unha das súas grandes achegas ao estudo da orixe da 
vida na Terra, aínda que tiveron que pasar case vinte anos para que 
fose aceptada pola maioría da comunidade científica.

A teoría da endosimbiose seriada describe a aparición das células 
eucariotas como efecto da sucesiva incorporación simbioxenética 
de diversas células procariotas. Con todo, Margulis mesmo vai alén 
e sostén que a orixe simbiótica de novas formas de vida e de novas 
especies é un proceso moito máis frecuente do que nunca imaxi-
naron os evolucionistas, polo que acentúa o papel da cooperación 
fronte ao da competición en termos de evolución.

Nesta liña de pensamento están os seus traballos posteriores xun-
to a James Lovelock, en que defenden que todos os habitantes da 
Terra pertencen á mesma unión simbiótica: Gaia, o maior ecosiste-
ma. Con Karlene V. Schwartz publicaría en 1982 Five kingdoms: an 
illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth, un volume en que se 
revisa todo o sistema de clasificación biolóxica, a presentar unha 
taxonomía en dous niveis (Prokaria e Eukarya) e cinco reinos, que 

reflicte estreitamente a historia evolutiva e mellora as anteriores; 
pouco despois Carl Woese proporía unha nova clasificación baseada 
na análise do ARNr e ambas teñen vixencia arestora.

Foi ademais unha gran divulgadora da ciencia, soa ou xunto ao 
seu fillo Dorion, en libros como Origins of Sex: three Billion Years 
of Genetic Recombination ou Acquiring Genomes: A Theory of the 
Origins of Species.

Entre os honores que recibiu, podemos citar:

- 1983, é nomeada membro da Academia Nacional de Ciencias 
dos EUA.
- 1997, convértese en membro da Academia de Ciencias de Rusia.
- 2000, recibe a Medalla Nacional das Ciencias dos EUA.
- 2002 e 2005, recibe o Premio Alexander von Humboldt.
- 2008, outórgaselle a Medalla Darwin-Wallace.
- Sería nomeada doutora honoris causa por diversas universidades, 
entre elas a de Vigo.

Referencias bibliográficas:

- Margulis, L. (1985). Cinco reinos: guía ilustrada de los phyla de 
la vida en la tierra. Barcelona: Labor.
- Margulis, L. (2003). Una revolución en la evolución escritos 
seleccionados. Valencia: Universitat de València.
- Margulis, L. & Dolan, M. F. (2009).  Los inicios de la vida: la evo-
lución de la Tierra precámbica. Valencia: Universitat de València.
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Nada Marie Salomea Skłodowska, foi unha estudante precoz 
que se graduou con 15 anos dominando, entre outros idiomas, 
o polaco, o ruso, o alemán e o francés. Con 17 anos daba clases 
particulares mentres participaba nunha organización estudantil 
revolucionaria. Nos anos seguintes traballou de institutriz, orga-
nizou unha escola para fillos de obreiros e labregos e estudou 
matemáticas avanzadas e química.

En 1891 inscribiuse na Facultade de Ciencias Matemáticas e Na-
turais da Universidade da Sorbona, onde se licenciou en 1893 en 
Física como primeira da promoción e en 1894 en Matemáticas, 
neste caso como segunda da promoción. Neste mesmo ano 
obtivo unha bolsa da Fundación Alexandrowitch e comezou a 
traballar co profesor de física Pierre Curie.

Pierre e Marie casaron en 1895. O vestido de noiva, azul escuro, 
sería durante anos a súa roupa de laboratorio. Nesta época co-
mezou a estudar os traballos de Henri Becquerel sobre as sales 
de uranio e en 1903 doutoraríase cum laude coa tese titulada 
Investigacións sobre as substancias radioactivas.

A parella estudaría o uranio en forma de pechblenda, do que 
illaron dous novos elementos químicos: o polonio e o radio. As 
precarias condicións en que tiñan que investigar, nunha barraca 
sen chan, e as doenzas derivadas da exposición continua á ra-
dioactividade supoñíanlles un esforzo físico esgotador. Tomaron 
a decisión de non patentar a técnica de obtención do radio e 
ofrecer a información á comunidade científica. Todo Londres 
quería coñecelos e Marie mercou un vestido novo, negro, para 
usalo no laboratorio.

Becquerel, Marie e Pierre Curie recibiron o Premio Nobel de 
Física en 1903 polos seus traballos sobre a radioactividade. 
Marie foi a primeira muller que obtivo tal galardón. Ese mesmo 
ano o matrimonio recibiría a Medalla Davy da Royal Society de 
Londres.

Logo da morte de Pierre en 1906 ofrecéronlle unha pensión que 
Marie rexeitou alegando que aínda era nova e forte para manter 
a súa familia. En 1906 obtivo a cátedra de Física na Sorbona, 
onde foi a primeira muller en dar clases.

Tras obter por primeira vez un gramo de radio puro, recibiu o 
Premio Nobel de Química en 1911. Sería a primeira persoa en 
recibir dous premios Nobel en campos diferentes. En 1913 inau-
gurou o Instituto do Radio, dedicado á investigación médica, á 
física e á química. Na Primeira Guerra Mundial puxo en funcio-
namento máis de douscentos vehículos radiolóxicos, chamados 
“petite Curie”, para utilizar na fronte. En 1995 os seus restos 
foron trasladados ao Panteón de París. Foi a primeira muller 
enterrada nel.

Referencias bibliográficas:

- Casado, M. J. (2006). Las damas del laboratorio: mujeres cien-
tíficas en la historia. Barcelona: Debate.
- Sánchez Ron, J.M. (2009). Marie Curie y su tiempo. Barcelo-
na: Crítica.
- Strathern, P. (1999). Curie y la radiactividad. Madrid: Siglo XXI. 
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Filla dun médico, foi vivir parte da súa infancia cos seus tíos en 
Brooklyn, Nova York, para axudar economicamente a familia men-
tres o pai establecía a súa consulta. Completou a súa educación 
secundaria no Erasmus Hall High School de Brooklyn e decidiu con-
tinuar estudando na Universidade de Cornell, mais a familia aínda 
tiña problemas económicos e a súa nai opoñíase a que estudara, 
xa que isto diminuiría as súas posibilidades de casar. Finalmente, 
grazas ao apoio do seu pai, graduouse en Botánica en Cornell en 
1923 e obtivo o doutoramento catro anos máis tarde.

Tanto nos seus estudos de grao como no seu traballo de profeso-
ra de botánica posgraduada centraríase na citoxenética do millo, 
daquela un novo campo para cuxo estudo crearía un grupo de in-
vestigación formado por melloradores vexetais e citólogos. No seu 
seo experimentou coa nova técnica de carmín para a visualización 
dos cromosomas, obtivo a morfoloxía dos dez cromosomas deste 
cereal e detectou os trazos que se herdan de maneira conxunta. 
Aínda en Cornell, describiu o proceso de interacción cruzada (ou 
entrecruzamento cromosómico) entre cromosomas homólogos du-
rante a meiose, e demostrou a hipótese da existencia dunha recom-
binación xenética durante este proceso. Tamén publicou o primeiro 
mapa xenético do millo.

A comezo dos anos 30 comezou a traballar na Universidade de Mis-
souri e no California Institute of Technology. Alí coñeceu os raios X 
e comezou a usalos para aumentar a taxa de mutación do millo, o 
que lle permitiu identificar os cromosomas en anel ou mecanismos 
de mutación que terían grande influencia no posterior estudo do 
cancro.

A condición de muller puido ser a causa de que, nos anos 40, aban-
donase Missouri por falta de promoción e fose ao Laboratorio Cold 
Spring Harbor. Nesta década dos 40 foi nomeada académica da 
Academia Nacional de Ciencias e presidenta da Genetics Society of 
América (a primeira muller). Ademais desenvolveu a teoría sobre a 
existencia de elementos controladores dos xenes e o seu mecanis-
mo regulador, que non sería aceptada até os anos 60.

En 1983 converteuse na primeira muller en recibir en solitario o 
Premio Nobel de Fisioloxía e Medicina polo seu traballo sobre os 
elementos transpoñibles, trinta anos despois de que o levase a 
cabo. Aínda que se xubilou oficialmente en 1963 permitíuselle 
continuar traballando como científica emérita no Laboratorio Cold 
Spring Harbor e seguiu investigando até o seu falecemento en 1992.

Referencias bibliográficas:
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Lectora voraz, aos nove anos compón os seus primeiros versos, 
e aos quince o seu primeiro conto. Con dezaseis anos casa con 
José Quiroga, estudante de Dereito, e trasládase a Santiago 
de Compostela, onde coñece a vida universitaria vedada ás 
mulleres.

En 1873 realiza unha viaxe por Europa que esperta nela unha 
grande inquietude intelectual. Xa en España, entra en contac-
to co krausismo a través do seu amigo Francisco Giner de los 
Ríos. En 1880, escribe a súa primeira novela, Pascual López, e 
comeza a dirixir a Revista de Galicia, en que alternan o galego 
e o castelán.

Toda a obra de Emilia Pardo Bazán é intrinsecamente feminista 
no sentido de ser escrita por unha muller e a prol da muller. 
Os seus primeiros artigos feministas publícanse na revista lon-
diniense Fortnightly Review e na publicación creada por ela 
Nuevo Teatro Crítico, así titulada en homenaxe ao padre Feijoo 
e en que defende o dereito da muller á educación en todos os 
ámbitos, á igualdade co home e ao libre exercicio de calquera 
profesión. En 1982 funda e dirixe La Biblioteca de la Mujer para 
ofrecer unha colección de obras clave para o feminismo, mais 
as súas escasas vendas acrecentan a crenza da escritora en que 
o peor mal da muller da época é a súa ignorancia e a falta de 
interese pola aprendizaxe.

O discurso feminista está tamén latente en toda a súa obra de 
ficción, encuberto ás veces por outros discursos como o do 
naturalismo, presente nas súas novelas La tribuna (1882), Los 

pazos de Ulloa (1886-1887) ou La madre naturaleza (1887) e na 
serie de artigos que publica entre 1882 e 1883 baixo o título La 
cuestión palpitante. Este último libro resultaría moi polémico, 
polo que o seu marido José Quiroga intentou afastala da escrita, 
feito marcou o punto e final ao seu matrimonio: Emilia abando-
naría o seu home, algo impensable na época.

Entre os honores que recibiu, podemos citar:

- 1908, Afonso XIII outórgalle o título de condesa de Pardo Bazán 
pola súa importancia na literatura española.
- 1910, primeira muller conselleira de Instrución Pública.
- 1914, recibe a Banda da Orde de María Luísa, e tamén a Cruz 
Pro Ecclesia et Pontifice de mans do papa Bieito XVI.
- 1916, convértese na primeira catedrática de Literatura Con-
temporánea de Linguas Neolatinas na Universidade Central 
de Madrid.
- Non logrará, porén, ser admitida na Real Academia Española 
en ningunha das tres ocasións en que o intentou.

Referencias bibliográficas. Obras dispoñibles na biblioteca:

- Pardo Bazán, E. (2001). Os Pazos de Ulloa. A Coruña: Toxo-
soutos.
- Pardo Bazán, E. (1989). La Cuestión palpitante (edición, estu-
dio introductorio, notas y apéndice de J. M. González Herrán). 
Barcelona: Anthropos; Universidad de Santiago de Compostela.
- Pardo Bazán, E. (1984). La Tribuna (edición de Benito Varela 
Jácome). Madrid: Cátedra.
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Naceu froito das relacións entre unha fidalga e un sacerdote. 
Desde ben nena pasa a vivir coa súa nai, primeiro na zona de 
Padrón, onde ten contacto directo coa lingua galega e coa cul-
tura campesiña, e a partir de 1850 en Santiago de Compostela.

A súa literatura fala dunha precoz vocación e xa antes de come-
zar a escribir intervén nas sociedades culturais máis activas de 
Santiago, como o Liceo de la Juventud, lugar de encontro dos 
intelectuais comprometidos co movemento provincialista, onde 
coñece outros escritores mozos.

En 1856 marcha a Madrid e en 1858 casa con Manuel Murguía. 
É nesta cidade onde publicará o seu primeiro poemario, La Flor 
(1857), e a novela La hija del mar (1859), con que inicia unha 
fecunda traxectoria como novelista que se adhire aos principios 
feministas de defensa dos dereitos da muller.

O seu matrimonio non foi convencional, xa que por razóns la-
borais e económicas ela e o seu home botaban moito tempo 
separados e facían constantes cambios de domicilio, e deixa ver 
nos seus escritos a reclamación da necesidade dun lugar propio 
(un cuarto de seu, como Virginia Wolf) para poder dedicarse á 
súa vocación.

En 1863 publica Cantares gallegos e en 1880 Follas Novas. Con 
Cantares gallegos, primeiro libro escrito integramente en lingua 
galega, sitúase como precursora, xunto a Curros Enríquez e 
Eduardo Pondal, do Rexurdimento cultural de Galicia.

Rosalía é a primeira escritora contemporánea en usar a cues-
tión da identidade feminina como eixe da composición literaria 
e en aplicala aos suxeitos literarios por ela utilizados ou ficcio-
nalizados. Redefine o xénero feminino a través do conxunto de 
mulleres, e de varios subconxuntos significativos delas que son 
vítimas da violencia do sistema. Ao tempo, constitúe un exem-
plo único de intelectual feminista comprometida co futuro da 
súa nación.
O cancro acaba coa vida de Rosalía en 1885, non sen que an-
tes deixara unha importantísima obra poética (En las orillas del 
Sar) e narrativa (El primer loco, Ruinas, El caballero de las botas 
azules) en español.

No centenario da publicación de Cantares Gallegos, a Real 
Academia Galega consagrou o 17 de maio á celebración do Día 
das Letras Galegas, que lle foron dedicadas a Rosalía na súa 
primeira edición.

Referencias bibliográficas. Obras dispoñibles na biblioteca:

- de Castro, R. (1989). El caballero de las botas azules. La hija del 
mar. Padrón: Patronato Rosalía de Castro.
- de Castro, R. (1911). Cantares Gallegos. Madrid: Páez. 
- de Castro, R. (2010). O clamor da rebeldía: Rosalía de Castro, 
ensaio e feminismo (o nacemento do ensaio na literatura galega 
contemporánea, simultáneo ao nacemento da conciencia de 
xénero: análise e interpretación de textos rosalianos de María 
Pilar García Negro). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. 

ROSALÍA
DE CASTRO

Santiago de Compostela, 1837-Padrón,1885

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XEl+caballero+de+las+botas+azules.+La+hija+del+mar&searchscope=1&SORT=AX/XEl+caballero+de+las+botas+azules.+La+hija+del+mar&searchscope=1&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=El+caballero+de+las+botas+azules.+La+hija+del+mar/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=XEl+caballero+de+las+botas+azules.+La+hija+del+mar&searchscope=1&SORT=AX&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XEl+caballero+de+las+botas+azules.+La+hija+del+mar&searchscope=1&SORT=AX/XEl+caballero+de+las+botas+azules.+La+hija+del+mar&searchscope=1&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=El+caballero+de+las+botas+azules.+La+hija+del+mar/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=XEl+caballero+de+las+botas+azules.+La+hija+del+mar&searchscope=1&SORT=AX&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XCantares+Gallegos&searchscope=1&SORT=AX/XCantares+Gallegos&searchscope=1&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=Cantares+Gallegos/1%2C40%2C40%2CB/frameset&FF=XCantares+Gallegos&searchscope=1&SORT=AX&3%2C3%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XO+clamor+da+rebeld{226}ia%3A+Rosal{226}ia+de+Castro%2C+ensaio+e+feminismo&searchscope=1&SORT=AX/XO+clamor+da+rebeld{226}ia%3A+Rosal{226}ia+de+Castro%2C+ensaio+e+feminismo&searchscope=1&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=O+clamor+da+rebeld%C3%ADa%3A+Rosal%C3%ADa+de+Castro%2C+ensaio+e+feminismo/1%2C6106%2C6106%2CB/frameset&FF=XO+clamor+da+rebeld{226}ia%3A+Rosal{226}ia+de+Castro%2C+ensaio+e+feminismo&searchscope=1&SORT=AX&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XO+clamor+da+rebeld{226}ia%3A+Rosal{226}ia+de+Castro%2C+ensaio+e+feminismo&searchscope=1&SORT=AX/XO+clamor+da+rebeld{226}ia%3A+Rosal{226}ia+de+Castro%2C+ensaio+e+feminismo&searchscope=1&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=O+clamor+da+rebeld%C3%ADa%3A+Rosal%C3%ADa+de+Castro%2C+ensaio+e+feminismo/1%2C6106%2C6106%2CB/frameset&FF=XO+clamor+da+rebeld{226}ia%3A+Rosal{226}ia+de+Castro%2C+ensaio+e+feminismo&searchscope=1&SORT=AX&1%2C1%2C
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Adeline Virginia Stephen, máis coñecida como Virginia Woolf, 
naceu no seo dunha familia acomodada. O seu pai foi Sir Leslie 
Stephen, crítico literario e o primeiro editor do Dicionario da 
biografía nacional, así que non é de estrañar que a súa vocación 
estivese clara desde a nenez, cando adoitaba escribir artigos 
para un periódico da familia. A súa primeira gran crise mental 
ocorreu tras a morte da nai en 1895.

Virginia medraría nun ambiente frecuentado por literatos, artis-
tas e intelectuais. Logo do pasamento do seu pai en 1905, esta-
blécese cos seus irmáns no barrio londiniense de Bloomsbury, 
onde comezou a se xuntar un heteroxéneo grupo de intelectuais 
da altura do escritor E. M. Forster, o economista J. M. Keynes e 
os filósofos Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein que compar-
tían o interese pola literatura, a filosofía, a historia e as artes e 
pasarían á historia coa denominación de Círculo de Bloomsbury.
En 1912 casa con Leonard Woolf, economista e membro tamén 
do grupo, con quen fundou en 1917 a célebre editorial Hogarth 
Press, en que se editou a obra da propia Virginia e a doutros 
importantes escritores da época como Katherine Mansfield, T. 
S. Eliot ou Freud. 

A Segunda Guerra Mundial foi un período conflitivo para os 
Woolf, xa que Leonard era xudeu. O 28 de marzo de 1941, afec-
tada polo conflito e as implicacións que tiña para o seu home, a 
destrución da súa casa en Londres durante o Blitz e a fría acolli-
da da súa biografía realizada por Roger Fry, afógase no río Ouse.
Novelista consumada, manexa de xeito inigualable as voces 
narrativas e a introspección psicolóxica dos personaxes, va-

lores que fan dalgunhas das súas obras –en especial A señora 
Dalloway, Cara ao faro ou Orlando– exemplos difíciles de supe-
rar da técnica que coñecemos como monólogo interior. Mais 
cómpre non esquecermos a súa faceta de ensaísta feminista, 
representada fundamentalmente polo volume Un cuarto de 
seu, en que se recollen os textos de dúas conferencias que deu 
na Universidade de Cambridge sobre as mulleres e a novela.

A liberdade que reclamaba Woolf no Londres dos anos trinta é a 
mesma que seguimos a perseguir as mulleres no século XXI. Esta 
necesidade de reclamar unha independencia persoal é precisa-
mente a maior orixinalidade de Virginia Woolf e o que fai que o 
seu feminismo sexa universal e imperecedoiro.

Referencias bibliográficas. Obras dispoñibles na biblioteca:

- Woolf, V (1992). A Room of one’s own; Three guineas (edited 
with an introduction by Morag Shiach). Oxford University Press, 
USA.
- Woolf, V (1992). Mrs. Dalloway (introduction and notes by 
Elaine Showalter, text edited by Stella McNichol). London: 
Penguin Books.
- Woolf, V (1992). To the lighthouse (edited with an introduction 
by Margaret Drabble). Oxford University Press, USA.

VIRGINIA
WOOLF

Londres, Reino Unido, 1882-Lewes, id., 1941

(Adeline Virginia Stephen)

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XUn+cuarto+de+las+guineas+de+Tres+propios&searchscope=1&SORT=AX/XUn+cuarto+de+las+guineas+de+Tres+propios&searchscope=1&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=Un+cuarto+de+las+guineas+de+Tres+propios/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XUn+cuarto+de+las+guineas+de+Tres+propios&searchscope=1&SORT=AX&4%2C4%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XMrs.+Dalloway&searchscope=1&SORT=AX/XMrs.+Dalloway&searchscope=1&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=Mrs.+Dalloway/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=XMrs.+Dalloway&searchscope=1&SORT=AX&2%2C2%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XTo+the+lighthouse&searchscope=1&SORT=AX/XTo+the+lighthouse&searchscope=1&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=To+the+lighthouse/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XTo+the+lighthouse&searchscope=1&SORT=AX&9%2C9%2C
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Beatrice amosou desde pequena unha capacidade especial para 
as matemáticas e as ciencias. Con 13 anos díxolle ao seu pai –
enxeñeiro químico– que quería estudar unha enxeñaría, malia 
non se considerar unha carreira propia de mulleres. Despois 
de se graduar na Orange High School en 1935, inscribiuse no 
Newark College of Engineering e en 1939 recibiu o seu Bachelor 
of Sciences en Enxeñaría Química. Quedaría tres anos na escola 
como asistente de investigación.

A Segunda Guerra Mundial fixo que nos EUA numerosos pos-
tos de traballo ocupados por homes quedasen vacantes, o que 
lles proporcionou a Beatrice e a moitas outras mulleres unha 
oportunidade que doutro xeito non poderían ter. En 1942 con-
verteuse na primeira muller enxeñeira empregada pola Wes-
tern Electric Company, filial da Bell Telephone, onde traballou 
durante tres anos no campo da telefonía de longa distancia. 
Alí desenvolveu un oscilador de cristal que xera frecuencias de 
radio e que é unha tecnoloxía utilizada nas comunicacións de 
aeronaves. Paralelamente, cursaría un posgrao en enxeñaría 
eléctrica na Universidade de Columbia.

En 1945 deixou a Western Electric Company para traballar como 
consultora. Ao ano seguinte, ao morrer o seu pai, uniríase á 
Newark Controls Company, empresa metalúrxica fundada por 
el. Inicialmente asumiu os cargos de vicepresidenta e enxeñeira 
xefa, ao tempo que realizaba un mestrado en física no Stevens 
Institute of Technology (obtén o título en 1949). Converteuse 
en presidenta da compañía en 1955. Beatrice deseñou e pa-
tentou un interruptor da densidade do gas e foi pioneira no 

eido dos sensores, desenvolvendo sensores ambientais para a 
calefacción e refrixeración. Esta tecnoloxía sería utilizada polo 
programa espacial dos EUA.

En 1950 funda con outras compañeiras a Sociedade de Mulle-
res Enxeñeiras (SWE) para fomentar o incremento da presenza 
feminina no ámbito das enxeñarías. Foi a primeira presidenta 
desta sociedade, de 1950 a 1952. O ano da súa fundación, a 
SWE apenas contaba con 60 membros. Hoxe en día superan 
os 16 000.

Entre os honores que recibiu, podemos citar:

- 1952, Muller de Negocios do Ano segundo a revista Made-
moiselle.
- 1958, doutora honoris causa polo Hobart and William Smith 
College.
- 1963, Premio ao Logro da SWE.
- 1965, doutora honoris causa polo Rensselaer Polytechnic Insti-
tute (foi a primeira muller en recibir este honor).
- 1978, doutora honoris causa polo Stevens Institute of Techno-
logy e o Worcester Polytechnic Institute.
- Foi membro da Sociedade Americana de Enxeñeiros Mecáni-
cos (ASME) e do Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electróni-
cos (IEEE).

BEATRICE
ALICE
HICKS
New Jersey, 1919-1979
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O seu pai transmitiulle o gusto polas matemáticas, mais na súa 
carreira houbo outras influencias que a achegaron á enxeñaría, 
como as visitas que facía de pequena ás obras que realizaba a 
familia da súa nai, de enxeñeiros da construción, ou o seguimen-
to das probas do dirixible que levaba a cabo preto da súa casa 
o conde von Zeppelin.

Despois de se graduar en 1923 na escola secundaria, fixo es-
tudos de matemáticas e enxeñaría na Universidade Técnica de 
Hannover. En 1927 conseguiu o Diplom-Ingenieur e en 1929 o 
grao de doutora coa tese Mathemathische Theorien im Bereich 
der Wärmeleitung kreisförmiger Zylinder, en que estudou a teo-
ría dos cilindros circulares e a condución de calor. Máis tarde 
aceptaría un posto como enxeñeira investigadora junior no Ins-
tituto de Investigación Aerodinámica de Göttingen. En 1931 des-
envolvería o método Lotz para calcular a distribución da carga 
nas ás dun avión, técnicas estándar utilizadas aínda hoxe en día.

Casou con Wilhem Flügge en 1938 e en 1939 a parella mudouse 
a Berlín para traballar na Deutschland Versuchsanstalt Luftfahrt, 
onde Irmgard desempeñaría tarefas de consultora en aerodiná-
mica e dinámica do voo. Ao rematar a Segunda Guerra Mundial 
foron contratados pola Office National d’Etudes et de Recher-
ches Aéronautiques para dirixiren un equipo de investigación. 
Viviron en París até 1948, ano en que Irmgard publicou a súa 
teoría do control automático, a aerodinámica e os problemas 
derivados da velocidade dos avións, e en que se trasladaron aos 

IRMGARD
FLÜGGE-LOTZ

Hamelín (Alemaña)
1903-Stanford (California), 1974

EUA para daren clase na Universidade de Stanford.

A devandita universidade tiña a política de que, de estaren 
casados dous membros do mesmo departamento, non podían 
ter ambos a condición de professor. Ao ser nomeado Wilhem, 
Irmgard tivo que aceptar o posto de lecturer de mecánica de 
fluídos, métodos numéricos e control automático. Realizaría 
unha extensa investigación plasmada a través das súas nume-
rosas publicacións, até conseguir o posto de catedrática. Foi a 
primeira profesora a tempo completo na Escola de Enxeñaría da 
Universidade de Stanford (1961).

Entre os honores que recibiu, podemos citar:

- 1970, outórgaselle o Premio ao Logro da Sociedade de Mu-
lleres Enxeñeiras.
- 1971, é seleccionada para impartir a prestixiosa Conferencia 
von Kármán no Instituto Americano de Aeronáutica e Astro-
náutica.
- 1973, é nomeada doutora honoris causa pola Universidade 
de Maryland.
- Foi a primeira muller membro do Instituto Americano de Aero-
náutica e Astronáutica, membro sénior do Instituto de Enxeñei-
ros Eléctricos e Electrónicos e membro de Sigma Xi.
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Estudou matemáticas e astronomía no Vassar College co diñeiro 
que herdou ao quedarse orfa. Graduaríase en 1908. Despois 
de dar clase nunha escola para nenas durante algúns anos, 
matriculouse na Escola de Enxeñaría Civil da Universidade de 
Wisconsin, aínda que abandonou os estudos para traballar 
como axudante de computación do enxeñeiro G. A. Campell na 
Compañía Americana de Teléfonos e Telégrafos. Nesta empresa 
dirixiu un grupo de expertos en computación durante a Primei-
ra Guerra Mundial, á vez que continuaba os seus estudos. Foi 
a primeira muller en obter o título de mestrada en Enxeñaría 
Eléctrica do MIT no 1919.

Desde 1919 até a súa xubilación, Edith traballou na General 
Electric Company, nun principio como supervisora dos equipos 
de turbina. En 1921 conseguiu unha patente coa súa “calcula-
dora gráfica”, un dispositivo que foi utilizado para resolver pro-
blemas das liñas de enerxía eléctrica de transmisión. En 1921 
abandonou temporalmente a compañía para facer unha estadía 
como profesora de Física no Constantinopla Womens’s College, 
en Turquía. Ao seu regreso no ano seguinte sería contratada 
como enxeñeira no Departamento de Enxeñaría da Estación 
Central. Retirouse da General Electric Company en 1945.

A súa formación en matemáticas valeulle para atinxir unha gran 
notoriedade no seu campo. Así, en 1926 Edith foi a primeira 
muller en presentar un relatorio na reunión anual do Instituto 
Americano de Enxeñeiros Eléctricos, no cal amosou o uso das 
funciones hiperbólicas para o cálculo da potencia máxima que 
unha liña pode levar sen inestabilidade. Aínda que retirouse a 

EDITH
CLARKE

Maryland, 1883-1959

unha graxa de Maryland no 1945, volveu a la comunidade cientí-
fica al ser nomeada profesora, no 1947 converteuse na primeira 
profesora de Enxeñaría Eléctrica na Universidade de Texas, Aus-
tin. Os seus logros foron premiados en 1954 pola Sociedade de 
Mulleres Enxeñeiras “en recoñecemento polas súas numerosas 
contribucións orixinais á teoría da estabilidade e análise de cir-
cuítos”. Retirouse da ensinanza en 1956. Volveu definitivamente 
a Maryland no 1956 onde faleceu tres anos despois.

Edith Clarke marcou unha diferenza no eido da enxeñaría eléc-
trica ao lles abrir o camiño ás novas xeracións de mulleres e foi 
unha precursora da revolución tecnolóxica Posuía unha extraor-
dinaria memoria e deseñou mapas gráficos de ecuacións técni-
cas para facilitar os procesos de computación e a resolución de 
problemas. A súa obra Circuit analysis of A-C power systems; 
symmetrical and related components segue a ser unha referen-
cia obrigada.

Entre os honores que recibiu, podemos citar:

- Foi a primeira muller en lograr prestixio profesional en Tau Beta Pi.
- 1948 primeira muller membro do Instituto Americano de Enxe-
ñeiros Eléctricos.
- 1954 premio “Achievement Award” da Sociedade de Mulleres 
Enxeñeiras.
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Escribín unha vez nunha autopoética que miña nai foi parirme 
cun libro na man e tería que contar tamén que, antes de berce, 
tiven unha biblioteca agardando por min, que me acolleu mellor 
e durante moito máis tempo que as mantiñas de bebé. Cando 
era nena quixen ser escritora ou directora de orquestra, mais 
tiven que conformarme con dirixir o ritmo dos versos e compo-
ñer parágrafos de palabras, intentando converter o idioma en 
músicas que falen das cousas que me importan. O que escribín 
é moito menos do que risquei e o mellor dos meus libros coi-
do que quedou anotado polas marxes. Nesta biblioteca están 
algúns deles: Corpo baleiro (2007), Dentro (Premio Avelina Va-
lladares de Poesía 2008) ou Bailarei sobre a túa tumba (Premio 
Biblos de Novela, 2008). O libro que a min máis me gusta é A 
arte do fracaso (2010) e, sobre todo, os que están por chegar 
este ano e o próximo: un poemario (Raíz da fenda, Premio Jo-
hán Carballeira 2012) e unha novela para o público xuvenil que 
acontece nun edificio coma este, cando unha estudante coma 
ti é testemuña dun crime sobre o que tratará de botar luz. Así 
que se os atopas nas librarías e che apetece achegarte a eles, 
xa o sabes.

Non teño moitas teimas á hora de escribir, fágoo normalmente 
no ordenador e case nunca a horas intempestivas. Cando uso 
cadernos, gústame que leven pauta e non me sinto cómoda 
coa tinta azul. Corrixo moito. Estiven obsesionada coas bonecas 
rusas e cos paxaros de origami e a miúdo á miña gata Mafalda 
préstalle observarme cando escribo. Existen certos lugares que 
me motivan especialmente, como as áreas de servizo das auto-

estradas e os aeroportos. Non sei moi ben por que, pero sempre 
escribo cando viaxo. Iso é todo, ou case todo. Só unha cousa 
máis: penso que son mellor poeta que narradora, mais sei que 
non podo prescindir de ningunha das dúas formas de escrita.

Son mestra de primaria de formación e creo que case todos os 
nenos levan dentro un/ha escritor/a. Os adultos abúrrenme 
máis que os pequenos. Gústame cociñar, os edificios altos, os 
misterios e o outono. Non creo na inspiración nin na bohemia. 
Vivín nesta cidade durante cinco anos e non me gustaba o ven-
to. Agora fágoo en Santiago de Compostela, onde nacín un xo-
ves, 31 de decembro, antes das badaladas das doce.

Referencias bibliográficas. Obras dispoñibles na biblioteca:

- Dávila, B. (2008). Bailarei sobre a túa tumba. Cesuras (A Coru-
ña): Biblos clube de lecturas. 
- Dávila, B. (2008). Dentro. A Estrada (Pontevedra): Fervenza. 
- Dávila, B., & Vello, p. M. A. F. (2008). Corpo baleiro. O Burgo, 
Culleredo (A Coruña): Espiral Maior.

BERTA
DÁVILA

Santiago de Compostela, 1987

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Bailarei+sobre+a+t%C3%BAa+tumba&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=AX&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XTo+the+lighthouse%26SORT%3DAX
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aD{226}AVILA+BERTA/adavila+berta/1%2C1%2C7%2CB/frameset&FF=adavila+berta&4%2C%2C7/indexsort=-
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aD{226}AVILA+BERTA/adavila+berta/1%2C1%2C7%2CB/frameset&FF=adavila+berta&3%2C%2C7/indexsort=-


MULLERES NAS BIBLIOTECAS DA UDC 
· 4.ª EDICIÓN ·

EXPOSICIÓN BIOGRÁFICA COLECTIVA
│16

Nacín en Ombre, nas terras do Eume, no ano 1961. Desde a 
miña casa natal vese como o río se entrega ao mar, a ese espazo 
de luz e tamén de sombra a que se abre a ría de Pontedeume. 
Esta xeografía, anelada de montes con castelos e igrexas romá-
nicas, aprendeume non só a amar a natureza, senón igualmente 
a pensar e mesmo percibir a beleza como acontecemento fugaz 
que, porén, nos deixa a súa marca indeleble.

Aos catro anos tiven a fortuna de que me admitiran na escola 
unitaria da miña parroquia e xa no primeiro día a mestra leulle 
ás alumnas maiores un poema sobre a metamorfose dun verme 
de seda en bolboreta. Eu fiquei tan marabillada que a partir 
dese intre quixen ser poeta. Así que empecei a escribir axiña e, 
sobre todo, a ler, pois considérome fundamentalmente lectora.

Tamén me apaixonou sempre a comunicación, por iso me me-
tín a xornalista e durante nove anos traballei na Televisión de 
Galicia, en especial na dirección e presentación de programas 
culturais como De perfil, Mesa reservada ou o documental Ga-
licia no tempo. Por este traballo recibín algúns recoñecementos 
como dous premios TP ou o Premio Galicia de Comunicación, 
Non obstante, unha enfermidade grave obrigoume no seu día a 
abandonar esta profesión. Mais, xa se sabe que cando a vida che 
pecha unha porta, abre outra, e daquela empecei a dedicarme 
por enteiro á poesía, aínda que seguín colaborando na escrita 
de artigos para revistas e xornais. Formo parte tamén do Grupo 
Ouriol xunto aos músicos Bernardo Martínez e Fito Ares, e rea-
lizamos recitais poético-musicais dentro e fóra de Galicia. Por 
outra banda, sempre me sentín atraída polo teatro e o cinema, 

ámbitos en que teño traballado esporadicamente. En concreto 
neste ano de 2013 estréase a longametraxe A cicatriz branca, 
da directora Margarita Ledo, en que interpreto a protagonista.

Ademais de participar en diversas obras colectivas, publiquei 
os libros Santiago. Cidade de peregrinación (2002); Alfonso 
Costa, un exhaustivo estudo da vida e obra deste artista, xun-
to a Ánxeles Penas; e os seguintes poemarios: Fuxidíos (1929, 
Paisaxes do baleiro (1999), A pedra insomne (2002), A luz e as 
súas cicatrices (2006), Desconcerto (2006), A frecha azul do 
teixo (2010) e Nesta hora imposible (2012), con fotografías de 
Mada Carballeira.

Referencias bibliográficas. Obras dispoñibles na biblioteca:

- Cáccamo, X. M. A.; Bahamonde, S.; Blanco, R.; Valdés, J. L. B.; 
Canitrot, M. X.; Creus, E. e  Veiga, E. (2006). (Antología) 37 poe-
mas por man propia. Ribeira: Bourel. 
- Cora, G. P.; Cobas, c. e. i. X., prólogo e Veiga, E. (2006). Final de 
película. A Coruña: Deputación Provincial da Coruña. 
- Fonte, R. M.; Veiga, E. e Letria, E. J. J. (2005). O raio verde. O 
Burgo, Culleredo (A Coruña): Espiral Maior. 
- Veiga, E. (2006). Desconcerto (ilustracións Alfonso Costa). Ce-
suras (A Coruña): Biblos Clube de Lectores. 
- Veiga, E. (2010). A frecha azul do teixo. O Burgo, Culleredo (A 
Coruña): Espiral Maior.

EVA
VEIGA

Ombre (Pondedeume), 1961

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aVeiga%2C+Eva/aveiga+eva/1%2C4%2C9%2CB/frameset&FF=aveiga+eva+1961&1%2C%2C4
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aVeiga%2C+Eva/aveiga+eva/1%2C4%2C9%2CB/frameset&FF=aveiga+eva+1961&1%2C%2C4
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aVeiga%2C+Eva/aveiga+eva/1%2C4%2C9%2CB/frameset&FF=aveiga+eva+1961+pr&1%2C%2C2
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aVeiga%2C+Eva/aveiga+eva/1%2C4%2C9%2CB/frameset&FF=aveiga+eva+1961+pr&1%2C%2C2
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aVeiga%2C+Eva/aveiga+eva/1%2C4%2C9%2CB/frameset&FF=aveiga+eva+pr&2%2C%2C2
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Desconcerto&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=aDesconcerto
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/aVeiga%2C+Eva/aveiga+eva/1%2C4%2C9%2CB/frameset&FF=aveiga+eva+1961&4%2C%2C4
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No ano 1990 trasládase á Coruña, onde se licencia en Filoloxía 
Hispánica e realiza estudos audiovisuais. Foi secretaria xeral da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega e parte da súa directi-
va durante anos, articulista semanal en varios xornais galegos e 
copresentadora do concurso da TVG Cifras e letras ao longo de 
máis de 1100 programas. Anteriormente fora guionista, dirixira 
e presentara na TVE-Galicia Mercuria, un programa dedicado ás 
vangardas artísticas galegas polo que gañou o Premio Mestre 
Mateo ao Mellor Comunicador de TV 2005.

Publicou o seu primeiro poemario, Elevar as pálpebras, que 
obtivo o Premio Fermín Bouza Brey, en 1994. Catro anos máis 
tarde, en 1998, gañaría o Premio Johán Carballeira e o Premio 
da Crítica Española por Vivimos no ciclo das Erofanías. A súa 
obra Profundidade de campo foi merecedora en 2007 do Pre-
mio Espiral Maior de Poesía, e en 2009 do Premio Ojo Crítico 
de Poesía.

Foi cofundadora da editora Letras de Cal e dirixiu xunto con Olga 
Novo a revista de artes Valdeleite. Activa dinamizadora cultural, 
dirixe desde 2009 a iniciativa “Poetas di(n)versos” na Coru-
ña –coa presentación de poetas galegos e internacionais cada 
mes– e o Festival de Poesía Pontepoética en Pontevedra. Co-
laborou en numerosos medios de comunicación escrita, libros 
colectivos, antoloxías galegas e estatais, congresos, festivais e 
infinidade de recitais dentro e fóra de Galicia. Así mesmo, traba-
llou en obradoiros de poesía e clubs de lectura, foi comisaria de 
mostras de arte e poesía e redactou textos para espectáculos e 
colaboracións escritas de todo tipo.

É autora dos poemarios infantís Punver (2006), Cando eu saiba 
ler (2009), Punver de volta (2009) e Verdedades (2012), diversos 
traballos como editora e tradutora, e unha orixinal pescuda das 
relacións entre a cociña e a escrita –xunto á fotógrafa Andrea 
Costas– que foi Premio Gourmand ao segundo mellor libro de 
fotografía culinaria do mundo en 2011. Nese mesmo ano reci-
biu dúas bolsas internacionais como escritora en residencia en 
institucións de Rodas (Grecia) e Múnic. Os seus poemas foron 
traducidos a máis de quince linguas.

Fortemente interesada na fusión entre poesía e outras linguaxes 
creativas, desenvolveu diversas experiencias en que a mestura 
coa música, a danza, a performance, a plástica, a arquitectura 
ou o audiovisual. En 2011 fundou o grupo interdisciplinar “Ten-
der a man” coa bailarina Branca Novoneyra, os músicos Jesús 
Andrés e Isaac Garabatos e a cantante Mónica de Nut.

Referencias bibliográficas. Obras dispoñibles na biblioteca:

- Castaño, Y. (2000). Edénica. A Coruña: Espiral Maior. 
- Castaño, Y. (2000). Vivimos en el ciclo de las erofanías (Ed. bilin-
güe ed.). Madrid: Huerga & Fierro editores. 
- Castaño, Y. (2006). Libro de la egoísta. Madrid, Hiperión. 
- Castaño, Y. (2007). Profundidade de campo. O Burgo, Culleredo 
(A Coruña): Espiral Maior. 
- Castaño, Y. (2009). Erofanía: Triloxía poética (1995-1998). Cu-
lleredo (A Coruña): Espiral Maior. 
- Castaño, Y. (2009). Profundidad de campo=profundidade de 
campo. Madrid: Visor. 

YOLANDA
CASTAÑO

Santiago de Compostela, 1977

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Ed%C3%A9nica&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=aVeiga%2C+Eva
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Vivimos+en+el+ciclo+de+las+erofan%C3%ADas&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XEd%7B226%7Denica%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLibro+de+la+ego{226}ista&searchscope=1&SORT=DZ/XLibro+de+la+ego{226}ista&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Libro+de+la+ego%C3%ADsta/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XLibro+de+la+ego{226}ista&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XProfundidade+de+campo&searchscope=1&SORT=DZ/XProfundidade+de+campo&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Profundidade+de+campo/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XProfundidade+de+campo&searchscope=1&SORT=DZ&2%2C2%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XErofan{226}ia%3A+Trilox{226}ia+po{226}etica+%281995-1998%29&searchscope=1&SORT=DZ/XErofan{226}ia%3A+Trilox{226}ia+po{226}etica+%281995-1998%29&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Erofan%C3%ADa%3A+Trilox%C3%ADa+po%C3%A9tica+(1995-1998)/1%2C1013%2C1013%2CB/frameset&FF=XErofan{226}ia%3A+Trilox{226}ia+po{226}etica+%281995-1998%29&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Profundidad+de+campo%3Dprofundidade+de+campo&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XErofan%7B226%7Dia%3A+Trilox%7B226%7Dia+po%7B226%7Detica+%281995-1998%29%26SORT%3DDZ
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Profundidad+de+campo%3Dprofundidade+de+campo&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XErofan%7B226%7Dia%3A+Trilox%7B226%7Dia+po%7B226%7Detica+%281995-1998%29%26SORT%3DDZ
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Augusta Ada King, nada Augusta Ada Byron e coñecida arestora 
polo xeral como Ada Lovelace, foi unha matemática británica. 
A súa nai fixo todo o posible para que non seguise os pasos do 
seu pai, o famoso poeta Lord Byron, polo que desde pequena a 
guiou polo camiño das ciencias e as matemáticas.

Foi unha muller adiantada ao seu tempo, malia que se viu moi 
influída polas ideas clásicas da sociedade vitoriana e relegada 
a un segundo plano pola súa condición de muller. Co paso dos 
anos recibiría un gran recoñecemento polo labor desenvolvido 
no daquela incipiente campo da informática, co cal o seu primei-
ro contacto se produciría en 1833 ao asistir a unha conferencia 
sobre a máquina analítica do matemático Charles Babbage. Aí 
xurdiría a colaboración entre ambos.

Entre 1942 e 1943 traduciu un artigo sobre esta máquina analí-
tica do matemático italiano Luigi de Menabrea, ao que Babbage 
lle pediu que engadise as súas propias ideas. As notas de Ada 
incluíron demostracións de como calcular funcións trigonomé-
tricas que contivesen variables coa máquina de Babbage, alén 
dun plan para esta máquina calculase os valores dos números 
de Bernoulli que constitúe o primeiro programa de ordenador. 
Por isto é considerada a primeira programadora da historia.

Suxeriu o uso de tarxetas perforadas como método de entrada 
de información e instrucións á máquina analítica. Ao se decatar 
de que un cálculo grande podía conter moitas repeticións na 
mesma secuencia de instrucións, anotou que usando un salto 
condicional sería posible preparar soamente un xogo de tarxe-
tas para as instrucións recorrentes.

AUGUSTA
ADA KING 

Londres, 1815-1852

Como primeira muller no mundo dos ordenadores, Lovelace, a 
encantadora de números, ocupa un espazo sensible no cadro 
de figuras históricas. Sendo moitas as mulleres que realizaron 
grandes achegas á informática, só Ada conta cunha linguaxe de 
programación que leve o seu nome: en 1979 o Departamento 
de Defensa dos EUA creou unha linguaxe de programación ba-
seada en Pascal chamada na súa honra linguaxe de programa-
ción Ada. Foi o primeiro recoñecemento ao seu labor tras a súa 
morte. Ada adoita ser a miúdo estandarte do ciberfeminismo.

Referencias bibliográficas: 

- Andino, L. (2009). Vida y obra de Ada Byron. Madrid: Eila.
- Casado, M.ª J. (2006). Las damas del laboratorio: mujeres cien-
tíficas en la historia. Barcelona: Debate.
- Snyder, L. J. (2011). The philosophical breakfast club: four 
remarkable friends who transformed science and changed the 
world. Nova York: Broadway Books.
- Toole, B. A. (1996). Ada Byron, Lady Lovelace, An Analyst and 
Metaphysician. IEEE Ann. hist. comput. 18(3), pp. 4-12.

Condesa de Lovelace

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Vida+y+obra+de+Ada+Byron&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XProfundidad+de+campo%3Dprofundidade+de+campo%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLas+damas+del+laboratorio%3A+mujeres+cient{226}ificas+en+la+historia&searchscope=1&SORT=DZ/XLas+damas+del+laboratorio%3A+mujeres+cient{226}ificas+en+la+historia&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Las+damas+del+laboratorio%3A+mujeres+cient%C3%ADficas+en+la+historia/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XLas+damas+del+laboratorio%3A+mujeres+cient{226}ificas+en+la+historia&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLas+damas+del+laboratorio%3A+mujeres+cient{226}ificas+en+la+historia&searchscope=1&SORT=DZ/XLas+damas+del+laboratorio%3A+mujeres+cient{226}ificas+en+la+historia&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Las+damas+del+laboratorio%3A+mujeres+cient%C3%ADficas+en+la+historia/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XLas+damas+del+laboratorio%3A+mujeres+cient{226}ificas+en+la+historia&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D/XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=The+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D/XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=The+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D/XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=The+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XThe+philosophical+breakfast+club%3A+four+remarkable+friends+who+transformed+s&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=511939&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D511939
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=511939&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D511939
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Coñecida como Fran Allen, é unha pioneira no campo da optimi-
zación de compiladores.

En 1954 graduouse en Matemáticas na Albany State Teachers 
College. Tres anos máis tarde, en 1957, obtivo o título de 
mestrada en Matemáticas pola Universidade de Michigan. Ese 
mesmo ano comezou a traballar para IBM, e o que ía ser un tra-
ballo temporal mentres pagaba os seus préstamos para estudos 
rematou nunha longa carreira de 45 anos nesta empresa. Aquí 
participou activamente en diferentes proxectos innovadores 
como o IBM 7030 (Stretch), o IBM Advanced Computing System 
e o PTRAN (Parallel Translation).

Desde o prestixioso Thomas Watson Research Center, cuartel 
xeral da División de Investigación de IBM, Frances sentou as 
bases das técnicas de optimización automática en compiladores 
(a parte do computador que traduce as instrucións dun progra-
ma a códigos entendibles polas máquinas) e traballou na base 
teórica da paralelización automática (realización dunha tarefa 
repartida en procesos feitos ao mesmo tempo).

É membro do Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electrónicos 
(IEEE), da Association for Computing Machinery (ACM), do 
Computer History Museum, da American Academic of Arts 
and Sciences e da U.S. National Academy of Engineering. O seu 
extraordinario traballo para IBM foi recoñecido co seu nomea-
mento como IBM Fellow, isto é, membro integrante da Xunta de 
Conselleiros de IBM. Foi a primeira muller en conseguilo.

FRANCES
ELIZABETH
ALLEN
New York, 1932

En 2007 converteuse tamén na primeira muller galardoada co 
Premio Turing, considerado o Nobel das ciencias da computa-
ción, “polas unhas investigacións que melloraron fundamental-
mente o rendemento dos programas de computador e acele-
raron o uso de sistemas de computación de alto rendemento”.

Namorada da súa área científica, alenta os mozos a se uniren 
ao seu campo de investigación, un mundo apaixonante que está 
a cambiar o mundo, “and we’ re just at the beginning of the 
change”, nas súas propias palabras.

Alén dos seus éxitos científicos, Frances Allen distinguiuse 
polo seu traballo en defensa do acceso da muller á ciencia, 
especialmente nos campos da enxeñaría e a computación. Na 
actualidade continúa participando activamente en proxectos 
desta natureza. En 2002 foille concedido o Premio Augusta Ada 
Lovelace que concede anualmente a Association for Women in 
Computing.

Referencias bibliográficas:

- Allen, F. E. (1981). The History of Language Processor Technolo-
gy in IBM. IBM Journal of Research and Development.
- Allen, F. E. (1999). Turning points in interaction with computers. 
IBM Systems Journal.

http://domino.research.ibm.com/tchjr/journalindex.nsf/9fe6a820aae67ad785256547004d8af0/a8c22fa2848e0eaa85256bfa0067f4da!OpenDocument
http://domino.research.ibm.com/tchjr/journalindex.nsf/9fe6a820aae67ad785256547004d8af0/a8c22fa2848e0eaa85256bfa0067f4da!OpenDocument
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5387086&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5288519%2F5387084%2F05387086.pdf%3Farnumber%3D5387086
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Após se graduar en Enxeñaría Informática no Georgia Institute 
of Technology en 1984, doutorouse en Enxeñaría Eléctrica e 
Ciencias da Computación no Massachussets Institute of Te-
chnology (MIT) en 1991 coa tese titulada Texture Modeling: 
Temperature Effects on Markov/Gibbs Random Fields. Mentres 
se doutoraba traballou para a AT&T Bell, onde deseñou chips 
VLSI (very large scale integration) para o procesamento de si-
nais dixitais, e desenvolveu novos métodos de compresión e 
análise de imaxes. Desde 1991 é profesora no MIT, onde ocupa 
o posto de full professor. A investigación do grupo de traballo 
que dirixe está centrada no campo da computación afectiva. 
Defende que as computadoras deben ser capaces de recoñe-
ceren e mesmo expresaren emocións para resultar realmente 
intelixentes e servir mellor ao seu propósito. O seu é un grupo 
de traballo interdisciplinar con especialistas en psicoloxía, cien-
cia cognitiva, neurociencia, socioloxía e diferentes capacidades 
técnicas e humanas.

Aplicou estas técnicas ao problema do autismo. O seu grupo 
de traballo desenvolveu a ferramenta denominada emotio-
nal-social intelligence prosthesis (ESP), que permite as persoas 
autistas monitorizaren as súas reaccións faciais para recoñe-
ceren sinais sociais nos demais. Ten unha precisión do 65% na 
pescuda da situación emocional dun individuo. Deu a coñecer 
a súa tecnoloxía no 11th Annual International Symposium on 
Wearable Computers.

É codirectora do Things that think Consortium, que busca a 
migración da computación a obxectos cotiáns como xoguetes 

ROSALIND
W. PICARD

Massachusetts, 1962

intelixentes ou sensores de automoción. Escribiu preto de 200 
artigos e capítulos de libros sobre a modelaxe de sinais multi-
dimensional, a visión artificial, o recoñecemento de patróns, a 
aprendizaxe automática e a interacción persoa-computadora 
(IPO). Así mesmo é autora de varias patentes e consultora de 
empresas como Apple, AT&T, HP, iRobot e Motorola. Formou 
parte do Comité de Consulta do Directorate for Computer & 
Information Science & Engineering (CISE) da National Science 
Foundation. En 2005 foi nomeada fellow do Instituto de Enxe-
ñeiros Eléctricos e Electrónicos (IEEE) polas súas contribucións á 
análise de imaxe e vídeo e na computación afectiva.

Os logros do seu equipo foron destacados en medios xeneralis-
tas como The New York Times, The London Independent, Time, 
Vogue ou Wired.

Profundamente cristiá, sostén que os científicos non poden de-
fender que non haxa nada máis para alén do que eles poden 
medir. Asinou a declaración A Scientific Dissent From Darwi-
nism, que cuestiona a teoría de Darwin para explicar toda a 
complexidade dos seres viventes.

Referencias bibliográficas:

- Tao, J.; Tan, T. e Picard, R. W. (eds.) (2005). Affective Computing 
and Intelligent Interaction: First International Conference.
- Paiva, A.; Prada, R. e Picard, R. W. (eds.) (2007). Affective 
Computing and Intelligent Interaction: Second International 
Conference.

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction/taffective+computing+and+intelligent+interaction/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=taffective+computing&1%2C1%2C/indexsort=-
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction/taffective+computing+and+intelligent+interaction/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=taffective+computing&1%2C1%2C/indexsort=-
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction/taffective+computing+and+intelligent+interaction/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=taffective+computing&1%2C1%2C/indexsort=-
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction/taffective+computing+and+intelligent+interaction/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=taffective+computing&1%2C1%2C/indexsort=-
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction/taffective+computing+and+intelligent+interaction/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=taffective+computing&1%2C1%2C/indexsort=-


MULLERES NAS BIBLIOTECAS DA UDC 
· 4.ª EDICIÓN ·

EXPOSICIÓN BIOGRÁFICA COLECTIVA
│21

Elia María González Álvarez y López Chicheri, máis coñecida 
como Lilí Álvarez, é unha figura chave na historia do deporte 
español, tanto na súa faceta de deportista como de escritora, 
xornalista e feminista.

Criada en Suíza no seo dunha familia aristócrata, comeza desde 
moi nova a practicar diferentes deportes como o tenis, a equita-
ción, o esquí, o automobilismo, a esgrima, o billar, o montañis-
mo ou o golf. Competindo e salientando en moitos deles, é de 
resaltarmos que en 1924 gañou o Campionato de Cataluña de 
Automobilismo, aínda que a súa maior popularidade atinxiuna a 
través da práctica do tenis.

Foi a primeira española, con Rosa Torras, en participar nuns 
xogos olímpicos, os de París de 1924. Chegou a xogar a final 
de Wimbledon durante tres anos consecutivos, mentres que 
quedou semifinalista outros dous anos. Campioa de dobres de 
Roland Garros en 1929, conquistou tamén os campionatos de 
Arxentina (1930), Italia (1931) e España (1929 e 1940). Malia 
que en 1926 o promotor deportivo do circuíto profesional de 
tenis dos Estados Unidos lle ofreceu un cheque en branco para 
que deixase de ser amateur xunto a Suzanne Lenglen, ela rexei-
touno. Foi considerada unha das dez mellores xogadoras de 
tenis entre 1926 e 1931.

Na súa faceta de xornalista foi contratada polo Daily Mail e cola-
borou con diferentes xornais. En 1927 escribiu o seu primeiro li-
bro, Modern lawn tennis. Após a súa decepcionante experiencia 
como formadora de profesoras de tenis e esquí para a Sección 

LILÍ
ÁLVAREZ

Roma, 1905-Madrid, 1998

Feminina da Falanxe, publicou a súa primeira obra en castelán, 
Plenitud, en 1946.

Pronunciou conferencias sobre a temática das mulleres e do 
deporte. Colaborou na fundación en 1965 do partido Esquerda 
Demócrata Cristiá e na creación do Seminario de Estudos Socio-
lóxicos da Muller, para o cal publicaría en 1967 o libro Habla la 
mujer. Esta obra constituiríase no primeiro estudo sociolóxico 
realizado en España con datos relativos á participación e moti-
vación das mulleres respecto ao deporte.

No ano seguinte publica El mito del amauterismo deportivo, 
onde trata diferentes cuestións deportivas. Outras das súas 
obras foron Diagnosis sobre el amor y el sexo (1977) ou Mu-
jer y aceleración histórica (1972), onde afonda na perspectiva 
feminista. Entre as súas obras de temática relixiosa atópanse 
Ideario de una beata atípica, Feminismo y espiritualidad, El 
seglarismo y su integridad ou La religiosidad masculina y su 
desdicha. Reflexionou sobre feminidade, deporte e relixión en 
Mi testamento espiritual, Revivencias, La vida vivida e La gran 
explicación desde la vida y el deporte, que presentou en público 
pouco antes da súa morte.

Referencias bibliográficas:

- Riaño González, C. (2004). Historia cultural del deporte y la mu-
jer en la España de la primera mitad del siglo XX a través de la 
vida y obra de Elia María González Álvarez y López Chicheri, “Lilí 
Álvarez”. Madrid: Consello Superior de Deportes.

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Historia+cultural+del+deporte+y+la+mujer+en+la+Espa%C3%B1a+de+la+primera+mitad+d&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Historia+cultural+del+deporte+y+la+mujer+en+la+Espa%C3%B1a+de+la+primera+mitad+d&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Historia+cultural+del+deporte+y+la+mujer+en+la+Espa%C3%B1a+de+la+primera+mitad+d&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Historia+cultural+del+deporte+y+la+mujer+en+la+Espa%C3%B1a+de+la+primera+mitad+d&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=tAffective+Computing+and+Intelligent+Interaction
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Marion Mahony foi unha das primeiras mulleres do mundo en 
graduarse en arquitectura, o que fixo no prestixioso Instituto 
Tecnolóxico de Massachusetts en 1894. Tamén foi esposa e 
socia do egrexio arquitecto Walter Burley Griffin, con quen 
colaborou no planeamento da cidade de Canberra (Australia)
Comezaría a traballar no estudio dos seus curmáns, un espa-
zo compartido por varios arquitectos, entre eles o prestixioso 
Frank Lloyd Wright En setembro de 1909, Wright trasladaríase 
a Europa, polo que lle encargou a Herman Von Holst que re-
matase os traballos que tiña pendentes. Holst, que viu que ne-
cesitaba alguén que introducise un maior concepto de deseño 
para contentar os clientes, fixouse en Marion Mahony. Era unha 
excelente proxectista, cuns debuxos de presentación dos traba-
llos inspirados no estilo xaponés en que os edificios aparecían 
rodeados de amendoeiras en flor

Unha das encargas máis importantes de Wright, a casa proxec-
tada para Henry Ford, pasou ás mans de Marion, mais o único 
que queda do seu magnífico deseño son os planos: debido a 
desavinzas co cliente, este encargoulle a casa a outro estudo. 
Posteriormente traballou en varias casas dunha rúa privada de 
Decatur (Illinois).

Destacan desa rúa as seguintes, as dúas primeiras feitas no ano 
1909 y a última en 1910.

Residencia para Edward P. Irving  no número 2 de Millikin Place. 
Residencia para Robert Mueller no número 1 de Millikin Place.
Residencia para Adolph Mueller no número 4 de  Millikin Place.

MARION LUCY
MAHONY
GRIFFIN
Chicago, 1871-1961

Na última delas, construída para Adolph Mueller, usou algúns 
dos elementos que incluíra no deseño para a vivenda de Ford, 
aínda cando estaba baseada no estilo de Wright, e puido amosar 
o seu talento artístico. Cubriu completamente o teito do ves-
tíbulo con aceiro inoxidable e realizou un patrón continuo de 
xanelas. Von Holst, por recomendación de Marion, contrataría a 
Walter Burley Griffin para desenvolver o plano para o paisaxis-
mo de toda a zona. Mahony proxectou un cerramento perime-
tral e mesmo a luminaria urbana para integrar o seus deseños 
de residencias nos de paisaxe de Walter.

No ano 1917, depois de vinte anos de carreira nos Estados 
Unidos o matrimonio Griffin trasladouse a Australia , alí convo-
couse un concurso para o deseñe da cidade de Camberra. O 1 
de xaneiro de 1910 foi escollido o proxecto de  Walter Burley 
Griffin. No  1913 foi nomeado director de deseño e construción 
da capital de Australia.

Como obras destacadas do seu traballo alí destacamos:

- Fern Room, Cafe Australia, Melbourne, 1916.
- Capitol Theatre, Swanston Street, Melbourne 1921-23.
- Stokesay, residencia para  o matrimonio  Onians no número 
289 da  rúa Nepean Highway en Victoria rematada no ano 
1925.
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Estudou na Facultade de Arquitectura da Universidade de Roma 
durante a década de 1930. Tras graduarse trasladouse a Milán, 
onde traballou para Giò Ponti, editor da revista Quaderni di Do-
mus, da cal chegará a ser editora. Xa posuidora de certa notorie-
dade, estableceu o seu propio estudio, que resultaría destruído 
durante transcurso da Segunda Guerra Mundial en 1943 após 
un bombardeo aéreo.

En 1944, xunto con Carlo Pagani, asumiu o posto de vicedirecto-
ra da revista Domus. No ano seguinte fundan e dirixen Quaderni 
di Domus e, co apoio de Bruno Zevi, crean a revista A Cultura 
della vita. Nese período Lina participaría na resistencia á ocupa-
ción alemá como membro do Partido Comunista Italiano.

En 1946, rematada a guerra, casou co xornalista Pietro Maria 
Bardi, con quen decidiu emigrar ao Brasil, país en que se con-
verterá nun referente dentro da arquitectura modernista, cun 
traballo no que o tradicional/popular e o moderno dialogan, 
que fala dun espazo para ser construído polo habitar cotián 
das persoas.

Para Lina Bo Bardi a arquitectura moderna perde o seu prestixio 
ao convertirse nunha arquitectura de masas. A modernización 
industrial esquece os valores da arquitectura tradicional e a cul-
tura autóctona, elementos  sempre respetados pola arquitecta 
e que aparecen reflectidos  nos seus proxetos. A arquitectura 
moderna camiñará da man da  tradición vernácula e definirán a 
obra de lina Bo Bardi ao longo de toda a sua carreira.

LINA
BO BARDI

Roma, 1914-São Paulo, 1992

En 1951 proxecta a coñecida como Casa de Vidro, que foi in-
cluída dentro do patrimonio histórico brasileira en 1987 e que 
se caracteriza tanto polo emprego de elementos asociados ás 
técnicas industriais avanzadas como por ser unha “casa aber-
ta”. Nela observamos a dúas vertentes da obra de Lina, coloca 
diante un volúmen moderno, acristalado e aberto e atrás outro 
tardicional. 

Esta dualidade tamén se reflicte no deseño de móveis, fabrica-
dos para seeren reproducidos en serie polo artesanado. Mobles 
económicos fabricados cas mellores técnicas e materiais do mo-
mento co toque artesanal que os fan únicos..

En 1957 comezou a construción do Museo de Arte de São Paulo 
(MASP), a primeira das súas obras en atinxir recoñecemento no 
ámbito internacional. Esta obra é unha das iconas da renova-
ción da cidade

Ao final da década de 1970 realizou unha das súas obras máis 
paradigmáticas, o edificio SESC Pompeia, que se convertería 
nunha referencia para a historia da arquitectura na segunda me-
tade do século XX. O edificio era unha vella fábrica de tambores 
convertida na sede dun dos edificios comunais do Servizo Social 
do Comercio, unha institución de grande prestixio na cidade.
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Coñecida como Ray Eames, a súa carreira profesional está ligada 
á do seu home, Charles Eames, desde os inicios dos anos co-
renta (casaron en 1941). Ambos son considerados os mellores 
deseñadores estadounidenses do século XX.

Logo de realizar estudos de pintura con Hans Hoffman en Nova 
York e participar na fundación do grupo de Artistas Abstractos 
Americanos, en 1940 Ray matricularíase na Academia de Arte 
Cranbook. Alí coñeceu a Charles, naquela altura xefe do Depar-
tamento de Deseño, con quen colaborou no deseño das pezas 
que el e Eliel Saarinen presentarían ao Concurso de Deseño 
Orgánico en Mobiliario Doméstico convocado polo Museo de 
Arte Moderna de Nova York (MOMA) en 1940. As súas revo-
lucionarias cadeiras, que gañaron o primeiro premio, incluían 
dúas técnicas de fabricación de tecnoloxía punta: a modelaxe 
de madeira en complexas curvas (orixinalmente desenvolvida 
por Alvar Aalto) e a soldadura cíclica, un proceso electrónico de 
suxeición desenvolvido pola Chrysler Corporation que permitía 
unir madeira e metal.

En 1946 o MOMA organizou unha exposición titulada Novo mo-
biliario por Charles Eames, en que se presentaron as famosas 
cadeiras Plywood que o matrimonio deseñara entre 1945 e 
1946 co obxectivo de crearen mobles de calidade que puidesen 
comercializarse cun prezo moderado.

En 1948, gañarían o segundo premio do Concurso Internacional 
de Deseño de Mobiliario de Baixo Custo do MOMA pola súa 
innovadora proposta de cadeiras fabricadas en fibra de vidro. 
As devanditas cadeiras converteríanse nos primeiros asentos 

BERNICE
ALEXANDRA
EAMES
Sacramento, 1912-Os Ánxeles, 1988

de plástico sen revestimento que foron producidos en serie. A 
súa estrutura sinxela, capaz de soportar diferentes variacións, 
fixeron destas cadeiras un moble universal e moi influente no 
deseño do século XX.

Ray e Charles, famosos mundialmente polo deseño de mobles, 
tamén foron moi aplaudidos polos seus proxectos arquitectó-
nicos, como as Case Study Houses número 8 e 9 (esta última 
tamén coñecida como Eames House), as súas contribucións ao 
deseño industrial, as súas fotografías e as súas curtametraxes, 
como a sorprendente O poder do dez (1977).

Tamén foron pioneiros en presentaciós multimedia en exposi-
ciós como Mathematica (1961) o Copernicus (1972). Cos seús 
deseños, as súas películas e os súas fotografías os Eames crea-
ron una linguaxe visual  de grande  impacto que marcou una 
época, tanto nos estados unidos de Norteamérica  como no res-
to do mundo. Os seus diseños son reproducidos na acrtualidade 
por moitas  empresas, dende a famosa Vitra ata innumerables 
imitadores.

No seu traballo en equipo  Charles aportaba o punto de vista 
tecnolóxico e, material e productivos mentras que Ray  imprimía 
unha visión plástica, formal e humana que aseguraba el éxito 
inmediato aos seus  deseños.
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Nada Berta Busse, inicialmente estudou na Escola de Ximnasia 
e Danza Anna Hermann, e unha vez rematada a súa formación 
permaneceu nesta escola como instrutora até o ano 1933. 
En 1938, a causa da extensión do antisemitismo en Berlín, fuxiu 
a Londres, onde comezou a empregar as súas habilidades como 
masaxista e instrutora de ximnasia.

En 1941 comezou a traballar en The Princess Louise Hospital 
for Children e a estudar para converterse en fisioterapeuta. Alí 
renovou a súa amizade con Karel Bobath, con quen coincidira na 
adolescencia. Karel Bobath nacera no mesmo distrito de Berlín 
que Berta, formárase como médico na Universidade de Berlín 
e traballara en pediatría xeral e cirurxía pediátrica no Hospital 
de Nenos en Brno até 1939, cando a inminente invasión de 
Checoslovaquia o levou a fuxir a Londres. Casaron no ano 1941.

No ano 1943 Berta atendeu o famoso pintor Simón Ewes, con 
quen comezou a aplicar a súa diferente forma de manexar a es-
pasticidade (un trastorno motor do sistema nervioso que fai que 
algúns músculos se manteñan permanentemente contraídos), 
enfoque que continuaría desenvolvendo tanto para o tratamen-
to de persoas adultas con hemiparesia como para nenos con 
secuela de parálise cerebral.

Berta e Karel, ela do punto de vista clínico e el desde a neu-
rociencia, desenvolveron o concepto Bobath para o tratamento 
de nenos e adultos con trastorno neuromotor: “… unha forma 
de pensar, observar e interpretar o que fai o paciente. Desta for-
ma axustamos o que nós facemos a través de técnicas, para ver e 

sentir que necesita e que podemos facer para que alcance o seu 

obxectivo. Non ensinamos movementos, facémolos posibles”. 

Os Bobath viaxaron por vez primeira de Londres a América en 
1958 coa axuda dunha bolsa outorgada polo Departamento 
para Nenos do Goberno Federal dos Estados Unidos. Mentres 
se encontraban na cidade de Seattle, asistiron á conferencia 
anual da Asociación Americana de Terapia Física, e despois pa-
saron tres meses na Universidade de Stanford como profesores 
de terapia.

Neste tempo, impartiron varios cursos introdutorios ao tra-
tamento do neurodesenvolvemento en distintas cidades dos 
Estados Unidos. Ambos, desde a súa residencia, viaxaron por 
diversas zonas do mundo para ensinar e adestrar diferentes 
profesionais neste concepto. O impacto da súa metodoloxía foi 
tan grande que foron recoñecidos profesionalmente no mundo 
enteiro. 

Así como desenvolveron xuntos tanto a súa vida laboral como 
persoal, xuntos decidiron suicidarse o 20 de xaneiro de 1991.

Referencias bibliográficas:

- Bobath, B. (1993). Hemiplejía del adulto: evaluación y trata-
miento. Bos Aires: Panamericana.
- Bobath, B. (1987). Desarrollo motor en distintos tipos de pará-
lisis cerebral. Bos Aires: Panamericana.
- Bobath, B. (1973). Actividad postural refleja anormal causada 
por lesiones cerebrales. Bos Aires: Panamericana.
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BOBATH 

Berlín, 1907- Londres, 1991
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Enfermeira, escritora e estatística británica considerada unha 
das pioneiras da enfermaría moderna. Desde moi moza salien-
tou no campo das matemáticas, cuxos coñecementos aplicou 
á estatística sanitaria e a epidemioloxía. Foi a primeira muller 
admitida na Royal Statistical Society británica, e membro hono-
rario da American Statistical Association. 

Procedente dunha familia acomodada e cunha sólida formación 
científica, iniciou a súa carreira como enfermeira no ano 1844, 
e desde un principio deu mostras do seu talante innovador e 
progresista. En 1853 foi nomeada supervisora dun hospital de 
caridade, onde introduciu grandes innovacións técnicas e de 
organización co fin de cambiar o modelo asistencial tradicional, 
baseado nos bos sentimentos e no sectarismo relixioso, para pa-
sar a unha asistencia sanitaria científica, alicerzada na rigorosa 
formación do persoal de enfermaría.   

Ao pouco tempo, o estalido da guerra de Crimea (1854-1856) le-
vouna a organizar o hospital de campaña en Usküdar (Turquía), 
onde conseguiu poñer en marcha melloras sanitarias especta-
culares, moitas veces enfrontándose aos prexuízos dos médicos 
militares e á pobreza de medios con que o exército atendía os 
seus soldados. Alí recibiu o alcume de “Dama da Lámpada”, polo 
seu costume de realizar roldas nocturnas entre os pacientes. 

Ao regresar a Inglaterra, escribiu uns douscentos libros, infor-
mes e opúsculos que tiveron unha gran repercusión co fin de 
influír nas altas esferas de poder para reformar a sanidade mili-
tar británica, estender o seu modelo á sanidade civil e introducir 
certas reformas sanitarias na India. 

En 1861 estableceu a primeira escola laica de enfermaría do 
mundo no Hospital Saint Thomas de Londres, actualmente in-
tegrante do King’s College. Puido ocupar un posto de respon-
sabilidade como enfermeira xefe do hospital e supervisora da 
formación das enfermeiras, mais preferiu retirarse da vida públi-
ca e empregar o seu prestixio para apoiar proxectos educativos, 
en particular a creación de novas institucións para a formación 
tanto de médicos militares como de enfermeiras do hospital.

O seu traballo foi a fonte de inspiración de Henri Dunant, fun-
dador da Cruz Vermella. En 1883 a raíña Victoria outorgoulle 
a Real Cruz Vermella, e no ano 1907 converteuse na primeira 
muller en recibir a Orde de Mérito do Reino Unido. En 1893 
creouse na súa honra o xuramento efectuado polos enfermeiros 
ao se graduaren, que recibiu o nome de “Xuramento Nightin-
gale”. O Día Internacional da Enfermaría celébrase na data do 
seu aniversario. 

Referencias bibliográficas:

- Ayuso Gil, M.ª E. (2007). Florence Nightingale. Madrid: Funda-
ción Emmanuel Mounier.
- Ulrich, B. T. (1996). Liderazgo y dirección según Florence Nigh-
tingale. Barcelona: Masson.
- Nightingale, F. (1990). Notas sobre enfermería: qué es y qué 
no es. Barcelona: Científicas y Técnicas.
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Florencia, 1820-Londres, 1910
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Titulada en 1990 pola École d’Arts Plastiques de Strasbourg, 
especializouse en ilustración para nenos, polo que nos inicios 
da súa carreira profesional debuxou historias infantís e xuvenís, 
entre as cales salienta a serie L’Enciclo des filles, supervendas 
entre as adolescentes da altura.

Desembarca na banda deseñada para adultos no ano 2000 coa 
tira cómica Lucie, en que aborda as preocupacións cotiás dun-
ha moza de trinta anos. A partir deste momento, comeza unha 
carreira fulgurante e recibe varios galardóns. Entre outros, en 
2005 obtén xunto a Christian de Metter o premio do público no  
Festival International de Banda Deseñada de Angoulême polo 
álbum sobre a primeira guerra mundial Le sang des valentines.

Pouco a pouco a súa carreira deriva cara a unha temática máis 
feminina, con protagonistas que son mulleres de gran coraxe, 
desinhibidas, heroínas que toman as rendas do seu destino en 
tempos adversos. Así, en colaboración con José-Louis Bocquet 
edita en 2007 a novela gráfica Kiki de Montparnasse, retrato da 
vida de Alice Prin, chamada Kiki, musa da vangarda parisina nos 
anos 20 e unha das primeiras mulleres emancipadas do século. 
Por esta obra reciben os premios Grand Prix RTL en 2007 e o 
premio do público Essentiel en Angoulême.

Posteriormente dedica álbumes a outras mulleres, entre os que 
destaca Dolor (2010), con textos de Philippe Paringuax, en que 
se plasma a vida da actriz Mireille Balin. En 2012, e de novo en 
colaboración con José-Louis Bocquet, publica a novela gráfica 
Olympe de Gouges, pola que obteñen, entre outros, o Grand 

Prix de l’Héroïne de Madame Figaro. Nesta novela de gran rigor 
histórico, describen a fascinante vida de Marie Gouze, Olympe 
de Gouges, dramaturga e ensaísta francesa autora da Declara-
ción dos dereitos da muller e da cidadá en 1791. 

No ano 2013, reedita no selo de música BD Music a espléndida 
banda deseñada realizada en colaboración con Bocquet sobre 
Edith Piaf, que acompaña dous discos de cancións da cantante. 
Tamén publica a novela gráfica Ainsi soit Benoîte Groult, en que 
fai un percorrido pola historia persoal desta gran figura do femi-
nismo francés do s. XX.

Nos seus últimos proxectos segue a explorar o mundo feminino, 
coa adaptación á banda deseñada da novela de Mylène Demon-
geot Les lilas de Kharkov e unha novela gráfica sobre a cantante 
estadounidense Josephine Baker.

Referencias bibliográficas:
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Marjane Satrapi é unha coñecida autora de bandas deseñadas 
de contido autobiográfico e directora de cinema franco-irania-
na. Mestrada en Comunicación Audiovisual pola Escola de Belas 
Artes de Teherán, estudou tamén na École d’Arts Plastiques de 
Estrasburgo e é  doutora honoris causa polas universidades ca-
tólicas belgas de Leuven e de Louvain.

Naceu no seo dunha acomodada familia iraniana, laica e pro-
gresista, mais a infancia e a adolescencia desta muller estiveron 
marcadas polos acontecementos políticos posteriores á ascen-
sión ao poder dos aiatolás en Irán no ano 1979 e a guerra entre 
este país e Iraq (1980-1988). As mulleres perderon todos os seus 
dereitos, tanto políticos como persoais, e para salvagardar a súa 
seguridade, Marjane foi enviada con 14 anos a Viena para estu-
dar no Liceo Francés. Son anos dun grande illamento para ela, xa 
que, dunha parte, descoñece o idioma; e, da outra, é rexeitada 
polos seus compañeiros. 

Con 18 anos regresa a Teherán para estudar Belas Artes, mais a 
censura imperante abáfaa, polo que decide viaxar a Francia para 
continuar cos seus estudos. En París, entra no Atelier des Vos-
ges, un colectivo de autores de banda deseñada en que coñece 
o seu mentor, David Beauchard, que a anima a relatar as súas 
experiencias en Irán e Viena. Así, no ano 2000 publica o primeiro 
volume de Persépole, en que narra as dificultades a que se tive-
ra que enfrontarse vivindo baixo un estado teocrático e nunha 
sociedade  patriarcal. O  máis característico desta novela gráfica 
é o seu debuxo en branco e negro, cun estilo sinxelo, directo e 
sutilmente irónico, e unha fonda expresividade naïf.

A este primeiro volume, que recibiu o Premio Coup de Coeur ao 
autor revelación no  Festival International de Banda Deseñada 
de Angoulême, uniríanselle outros tres máis, cada un con gran-
de éxito de crítica e público. Ao seguinte ano, o segundo volume 
obtén o Premio ao Mellor Guión. En 2007, en colaboración con 
Vincent Paronnaud, adapta Persepóle ao cinema de animación 
e recibe o Premio Especial do Xurado no Festival de Cannes e o 
César á Mellor Ópera Prima.

Con Broderies (Bordados) (2003), volve retratar a situación  das 
mulleres iranianas. Un ano máis tarde, publica Poulet aux pru-
nes (Polo con ameixas), en que narra a historia do seu tío avó, 
Nasser Ali, que morreu de tristura. Poulet aux prunes gañou o 
Premio ao Mellor Álbum en Angoulême en 2005. En 2010, foi 
levada ao cine con personaxes reais, en colaboración de novo 
con Vincent Paronnaud.

Marjane Satrapi exerce certa influencia sobre outras autoras, 
tanto no que se refire ao estilo como á elección do tema auto-
biográfico. Salientan entre as súas seguidoras a iraniana Parsua 
Bashi con Nylon Road e a libanesa Zeina Abiraches con Le jeu des 
hirondelles (O xogo das anduriñas).
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Jane Goodall pasou os anos de infancia e mocidade rodeada de 
animais e a soñar con África e a súa fauna salvaxe. En 1957 o 
soño faise realidade: a súa amiga Clo convídaa a pasar unhas 
vacacións na granxa familiar en Quenia. Pouco despois o an-
tropólogo Louis Leakey ofrécelle a posibilidade de estudar o 
comportamento dun grupo de chimpancés salvaxes no Gombe, 
Tanzania, e o que de partida ía ser un proxecto de seis meses 
acabou por converterse no labor de toda unha vida. 

Dado o carácter tímido dos chimpancés, Jane centrouse pri-
meiro na súa observación a distancia. Foi así como advertiu 
que comían carne e cazaban, cando se cría que eran vexeta-
rianos, aínda que  o seu descubrimento de maior importancia 
nesta época foi que os chimpancés podían fabricar e utilizar 
ferramentas rudimentarias, en concreto limpar pólas finas e 
usalas para cazar térmites. O uso de ferramentas considerábase 
característico dos humanos, polo que o achado obrigou a refor-
mular as diferenzas entre as dúas especies. Grazas a iso, obtivo 
financiamento para prolongar o estudo en Gombe e  facer un 
doutoramento en Cambridge, aínda que daquela non contaba 
con ningún título académico.

Comezou a pórlles nomes aos chimpancés que estudaba, a 
analizar o seu comportamento desde premisas próximas á psi-
coloxía e a estudar a súa sociedade. National Geografic publicou 
as súas observacións acompañadas das impresionantes imaxes 
tomadas por Hugo van Lawick (o seu primeiro marido), o que lle 
permitiu obter o apoio económico e social que faría posible o 
nacemento do Gombe Stream Research Center.

Durante os anos 70, a mellora dos equipos facilitou documentar 
tanto accións de brutalidade e altruísmo como momentos de 
intimidade e de encontro social entre os chimpancés. Grazas 
á publicación de Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior 
(1986),  Jane comeza a ter unha intensa vida mediática, que 
aproveita para transmitir unha mensaxe: sabemos moito máis 
sobre os chimpancés,  e por iso é o momento de protexelos 
fronte ás ameazas que afrontan. Nese intre, pasou de ser unha 
simplemente unha científica a ser tamén activista da causa do 
conservacionismo. Hoxe o seu labor é transmitir ás novas xera-
cións esta mensaxe a través do Jane Goodall Institute, con con-
ferencias, entrevistas, documentais e os seus máis de 25 libros.

Foi nomeada doutora honoris causa por máis de 45 universida-
des (incluídas a Universidade Pablo de Olavide e a de Alacant), 
e distinguida co Premio Príncipe de Asturias de Investigación en 
2003, a Lexión de Honra francesa,  o título de Dama do Imperio 
Británico, a Medalla Hubbard da National Geographic Society, o 
Kyoto Prize, a Medalla Benjamin Franklin en Ciencias da Vida, 
o Premio Gandhi/King á Non-Violencia, a Medalla de Ouro da 
UNESCO etc.
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A química e a cristalografía, que comezou a estudar en 1921 no 
Sir John Leman School de Beccles, Suffolk, foron as súas vocacións 
temperás. Cando en 1928 accedeu ao Somerville College, na Uni-
versidade de Oxford só eran admitidas un 10% de mulleres, e co-
lexios como o Somerville eran exclusivamente femininos.

Despois dun primeiro ano en Oxford en que combinara estudos de 
química e arqueoloxía, e tras asistir a un curso sobre cristalogra-
fía, dedicouse á investigación en cristalografía de raios X. En 1932 
principiou o doutoramento en Cambridge xunto a un dos maiores 
especialistas neste campo, John Desmond Bernal, con quen deu os 
primeiros pasos para o uso desta técnica nunha substancia biolóxi-
ca: a pepsina.

En 1934 volveu ao Somerville College, xa como membro oficial e 
titora de Ciencias Naturais. O mesmo ano en que obtivo o douto-
ramento, 1937, casou co historiador Thomas Hodgkin. Durante os 
seguintes anos ocupou diversos postos na universidade, e traballou 
con H. L. Bowman, H. M. Powell ou C. N. Hinshelwood. Tamén con-
tinuou a investigación iniciada con Bernal sobre os esterois e outras 
moléculas como a insulina. En 1942 comezou a estudar a penicilina, 
e en 1948 a vitamina B12.

A determinación da estrutura de biomoléculas é o maior achado 
da súa carreira. Para logralo utilizou a cristalografía de raios X nun-
ha época en que non podía contar coa informática como soporte 
nos numerosos cálculos que cumpría facer. O estudo da insulina foi 
un dos seus proxectos máis ambiciosos, pois, comezado en 1934, 
a técnica non se desenvolvera o suficiente e tivo que esperar até 

1969 para obter a estrutura. Entón non abandonou o tema: colabo-

rou na loita contra a diabetes.

En 1946 participou nas reunións que levarían á creación da Inter-
national Union of Crystallography. En 1947 foi elixida membro da 
Royal Society, en 1956 da Royal Netherlands Academy of Sciences, 
e en 1958 da American Academy of Arts and Sciences (Boston). En 
1964 converteuse na terceira muller en lograr o Premio Nobel de 
Química, que se lle outorgou por determinar a estrutura de im-
portantes substancias bioquímicas utilizando raios X. Ademais foi 
a primeira e, até a data, única muller en recibir a Copley Medal da 
Royal Society de Londres.

Lémbrase tamén pola súa implicación en causas humanitarias 
como ás da Guerra Fría, co movemento Pugwash, de que foi presi-
denta entre 1976 e 1988. Por iso foi galardoada coa Medalla Lenin 
da Unión Soviética en 1985.
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Filla de Marie e Pierre Curie, Irene empezou a estudar Física e 
Matemáticas na Sorbona en 1914, mais deixou os estudos ao 
comezar a primeira guerra mundial para axudar como enfermei-
ra radiolóxica. Nesta época comezaría a colaboración intelectual 
entre nai e filla. Coa fin da guerra púxose a traballar no Instituto 
do Radio que Marie creara anos antes, onde completou a súa tese 
de doutoramento sobre os raios alfa do polonio, que defendeu en 
1925 na Universidade de París. 

No Instituto coñeceu a Frédéric Joliot, con quen casaría en 1926.  
Os principais estudos da parella centráronse no bombardeo de 
aluminio con partículas alfa de polonio, cuxo produto é fósforo 
radioactivo, o que os levou a publicar en 1934 o artigo  “Pro-
duction artificielle d’éléments radioactifs. Preuve chimique de la 
transmutation des éléments”. Nel demostrábase por primeira vez 
a creación de radioisótopos artificiais, o que co tempo ampliou 
a táboa periódica a máis de 400 radioisótopos. Por este traballo 
recibiron o Premio Nobel de Química en 1935. Nos anos seguin-
tes estenderon os seus estudos á identificación dos produtos da 
fusión nuclear e involucráronse no debate sobre o impacto social 
do uso da radioactividade.

Alén de se dedicar á ciencia, Irène mantivo así mesmo o ideario so-
cial dos seus pais, cun feminismo que combinaba traballo e fillos. 
Formou parte do Comité National da Union des Femmes Françai-
ses e participou no World Peace Council para promover a educa-
ción das mulleres, así como tamén en varios comités antifascistas 
e no Partido Socialista. Nunha época en que as mulleres non po-
dían votar en Francia (non o fixeron até 1956) foi subsecretaria de 
Estado de Investigación Científica  e estableceu as bases do Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS). En 1937 conseguiu 
unha cátedra na Facultade de Ciencias de París.

Igual que fixeran os Curie, Irenè e Frédéric publicaron os seus 
achados até o auxe do nazismo, cando viron os perigos da ener-
xía atómica. Após a segunda guerra mundial, Frédéric foi elixido 
membro da Academia das Ciencias e director do CNRS. Ambos 
participaron na creación da Comisión de Enerxía Atómica e Irène 
foi nomeada directora do Instituto do Radio en 1946, mais as súas 
ideas pasáronlles factura coa Guerra Fría: Irène foi detida na illa de 
Ellis por intentar recadar fondos para os refuxiados republicanos 
españois e ela e o seu home foron destituídos dos seus cargos na 
Comisión de Enerxía Atómica.

Morreu de leucemia en 1956.
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Entre 1904 e 1906 obtivo o título de mestra elemental na Escola 
Normal da Coruña. Durante un tempo exerceu  en Redes, e máis 
adiante, entre 1920 e 1936, nas Colonias Escolares do Sanatorio 
Marítimo de Oza, onde chegaría a ser nomeada directora (1936).
Elvira Boa foi ademais unha activa militante galeguista e repu-
blicana. Estivo como secretaria da Xunta directiva de Irmandade 
da Fala Coruñesa e pertenceu ao seu Cadro de Declamación. 
Tamén pertenceu ao Partido Galeguista e á Agrupación Repu-
blicana Feminina da Coruña, da cal se converteu en presidenta 
no ano 1933.

As actividades desta agrupación eran educativas: daban aulas 
para mulleres de gramática, lectura, escrita, álxebra, xeometría, 
piano, solfexo, taquigrafía, corte, puericultura etc.;  e culturais: 
comezaron creando unha biblioteca, daban conferencias, par-
ticiparon na homenaxe a Murguía etc. Tamén eran activistas  
políticas, e entre outras actividades celebraron o aniversario da 
República, apoiaron a Casares Quiroga, acudiron a manifesta-
cións, deron mitins e adheríronse á Esquerda Revolucionaria e 
Antiimperialista… E finalmente facían actividades benéficas para 
os máis necesitados.

A Agrupación Republicana Feminina podía ter certo paralelis-
mo co Casino Republicano, masculino, mais a diferenza deste 
estaba aberta de maneira evidente ao galeguismo. Así mesmo, 
esta agrupación vehiculizaba as inquedanzas das mulleres re-
publicanas, que non se limitaban a observar ou apoiar o que 
facían os homes, senón que se preocupaban pola cultura e a 
formación feminina, o que era en si mesmo revolucionario. O 

seu progresismo queda patente na opinión que dela tiñan os 
sectores máis reaccionarios do país, como o cóengo da catedral 
de Santiago de Compostela, Silva Ferreiro, para quen eran “esa 
chusma de mujeres”.

No ano 1936 foi represaliada. Pasou uns meses no cárcere e foi 
separada definitivamente do maxisterio. Para poder subsistir 
daba aulas na súa casa, até que un desprendemento de retina 
a deixou cega e se viu na necesidade de lle dar instrucións á  
súa filla Elvira para que as continuase a dar ela.  A propia Elvira 
conta que os seus pais foron represaliados por seren galeguistas 
e republicanos, por esa orde, e tamén que na posguerra tiñan 
lugar xuntanzas galeguistas na casa, o que supón un gran valor.
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Filla do escritor Avelino Barbeito Hermosilla, naceu no seo  
dunha familia culta e liberal. Con só 16 anos obtivo o título de 
mestra superior, profesión que exercería na Escola Nacional da 
Guarda até 1936, ano en que foi acusada e depurada do ensino, 
aínda que non serán oficialmente separada do oficio senón en 
1941.

Mestra e pedagoga excepcional, María Barbeito introduciu en 
Galicia métodos educativos modernos como o de Montessori 
e o de Decroly, e foi unha gran defensora da coeducación, da 
escola pública e da utilización da lingua galega no ensino. Tamén 
fomentou o diálogo na comunidade educativa coa creación dun 
centro de colaboración para intercambiar ideas e unha bibliote-
ca de consulta para os mestres.

Bibliotecaria alén de mestra, ideou un plan de lectura global 
para as escolas da súa contorna. Realizou ademais un gran labor 
social: puxo en marcha comedores, fundou institucións de axu-
da á infancia como “El Niño Descalzo” e axudou noutras xa crea-
das como as cantinas escolares Concepción Arenal. De igual ma-
neira, botou a andar a Festa da Flor, en beneficio dos desvalidos.

Pertenceu ao Instituto de Estudos Galegos e á Real Academia 
Galega. Sempre na procura da xustiza e a igualdade, loitou pola 
emancipación da muller, tema a que dedicou varios dos seus 
escritos e conferencias, como “La mujer antes, ahora y después” 
(conferencia de 1934). 

Despois da súa xubilación forzosa, volcouse na escrita como 
autora e tradutora. Colaborou así mesmo en diversas revistas 
e xornais, con escritos de contido pedagóxico e social: Revista 
Gallega, El Nuevo Magisterio, Boletín de la Real Academia Ga-
llega… Entre as súas obras podemos salientar: Mejor ambiente 
educativo y condiciones que deben integrarlo, Niños y educado-
res, La c ondesa de Novailles e Países y escuelas. Traduciu do 
francés obras como Le livre de ma vie: Anna Noailles, entre 
outras. Gran seguidora de Concepción Arenal, dedicou os seus 
esforzos a difundir a súa obra.

Referencias bibliográficas:

- Fernández, H. (2008). Una pedagoga sin par en El Correo Ga-
llego 29/09/2008. 
- Marco, A. (2007). Dicionario de mulleres galegas. Das orixes a 
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MARÍA BARBEITO
CERVIÑO

A Coruña, 1880-1970
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Foi a máis vella de sete irmáns e axiña destacou pola súa are-
la de formación e coñecemento, no que tivo a sorte de recibir  
o apoio dos seus pais. Así, no ano 1908 conseguiu o título de 
mestra superior na Escola Normal de Pontevedra. Ingresou des-
pois na Escola de Estudos Superiores de Maxisterio en Madrid 
(1910-1913), onde recibiu a influencia da Institución Libre de 
Enseñanza, da man de Luis de Zulueta Escolano. Foi unha das 
primeiras mulleres en obter o título desta escola, pois formou 
parte da súa segunda promoción.

Comezou impartir docencia na Escola Normal de Pontevedra no 
ano 1915 como profesora de Pedagoxía. En tempos da Repú-
blica foi directora desta escola e  presidiu o Consello Provincial 
de Primeiro Ensino. Muller de gran formación humanista, fixo 
reformas acordes á filosofía da Institución Libre de Enseñanza e 
ao seu concepto da educación e da escola rural, moi centrado 
en Galicia 

Así, levou adiante iniciativas como a colaboración coas cantinas 
e os roupeiros escolares, e diversas campañas para o fomen-
to da coeducación e da asistencia á escola. Impulsou tamén a 
creación de centros escolares e ampliou a educación de adul-
tos, colaborou coas xuntas municipais na utilización de campos 
agrícolas experimentais e en obradoiros artesanais e industriais, 
fomentou as excursións de carácter instrutivo e o estudo e a in-
vestigación das características xeográficas e culturais de Galiza. 
Colaborou activamente co Seminario de Estudos Galegos e con 
outras iniciativas como a Escola Rural Galega.

No ano 1933 asinou o  manifesto dos intelectuais galegos a favor 
do Estatuto de Autonomía para Galicia. En novembro do ano 
1936 foi suspendida de emprego e salario, e no ano seguinte 
separada do servizo. Revisado o seu expediente ao rematar a 
guerra, anulouse a separación definitiva e estivo inhabilitada de 
emprego e salario durante dous anos. Aínda así, continuou inha-
bilitada de por vida para ocupar cargos directivos ou de confian-
za. Impartiu clases na Escola Normal de Ourense e no ano 1951 
regresou a Pontevedra, onde morrería cinco anos máis tarde.

O Consello Municipal da Muller de Vigo convoca anualmente na 
súa honra o Premio Ernestina Otero, que concede o 8 de marzo, 
Día Internacional da Muller.
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Redondela, 1890-Pontevedra, 1956
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Filósofa alemá de ascendencia xudía coñecida sobre todo como 
ensaísta política, aínda que Hannah Arendt tamén foi unha crí-
tica literaria sutil e atenta. Entre 1924 e 1929 cursou estudos 
de filosofía e teoloxía, primeiro en Marburgo e en Friburgo, e 
finalmente en Heidelberg. Tivo por mestres a Edmund Husserl, 
Martin Heidegger e Karl Jaspers.

Obrigada a abandonar a Alemaña hitleriana en 1933, trasladou-
se a Francia. En 1937 retiróuselle a nacionalidade alemá e en 
1940 foi levada a un campo de internamento xunto con outros 
emigrados, mais conseguiu fuxir durante a ocupación e acabaría 
instalándose nos Estados Unidos. Alí colaborou en numerosas 
revistas e, tras ser invitada sucesivamente polas universidades 
de Berkeley e Chicago, ensinou Teoría Política na School for So-
cial Research de Nova York.

Autora de numerosas obras, deuse a coñecer en 1951 cun 
traballo titulado The Origins of Totalitarianism (As orixes do 
totalitarismo), en que mediante a análise do imperialismo do 
s. XIX e dos réximes totalitarios do s. XX intentou reconstruír 
as vicisitudes histórico-políticas que desembocaron no antise-
mitismo. As condicións e os procesos sociais que conduciron 
ao totalitarismo e ao sistema burocrático terrorista dos campos 
de concentración estúdanse servíndose de abundante material 
documental. 

De todos os xeitos, este aspecto fundamental da súa obra sem-
pre se atopa inserido no cadro dunha reflexión máis xeral sobre 
a noción de política no mundo moderno, como sucede en The 

HANNAH
ARENDT

Hannóver, 1906-Nova York, 1975

Human Condition (A condición humana) (1958), obra en que se 
interroga sobre os núcleos esenciais de conceptos políticos cha-
ve como os de democracia, poder, violencia ou dominio.

Posto que o carácter público da felicidade e a liberdade, que 
Hannah Arendt identificaba respectivamente coas revolucións 
francesa e americana (pode lerse ao respecto On Revolution 
(Sobre a revolución), 1963), se perdeu na nosa tradición, o seu 
proxecto insírese no ámbito case utópico dunha democracia ra-
dical que non estea baseada no principio de soberanía. No seu 
traballo publicado postumamente The Life of Mind (A vida do 
espírito), que quedou inacabado, é evidente a referencia cada 
vez máis clara á influencia do pensamento de Martin Heidegger, 
e á renovación das reflexións da tradición hebraica sobre as no-
cións de voz, escrita e trazo. 

Referencias bibliográficas:
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Marie Gouze, verdadeiro nome de Olympe de Gouges casou aos 
17 anos. Nai dun fillo, enviuvou ao ano seguinte, e a pesar das 
presións familiares e sociais negouse a volver casar para non 
perder a liberdade que acababa de adquirir e porque, como 
deixou escrito, “o matrimonio é a tumba da confianza e do amor 
(...); eu avogo por un contrato civil, revisable cada ano”. Mantivo 
até o final dos seus días, á marxe de calquera sanción legal, unha 
relación con Jacques Bietrix de Rozières, propietario da Compa-
ñía Real de Transportes Militares, con quen se trasladou a vivir a 
París a principios de 1773.

Neses primeiros anos de estadía en París coñece a Louis-Sébas-
tien Mercier e a Michel de Cubièrs, que a apoiaron na súa carrei-
ra como escritora e autora teatral. En 1785 a Comédie inclúe no 
seu repertorio Zamore et Mirza, ou l’heureux naufrage (Zamore 
e Mirza, ou o feliz naufraxio), a obra máis coñecida de Olympe 
no seu tempo, unha alegación contra a escravitude e a trata de 
escravos, representada posteriormente Réflexions sur les hom-
mes nègres en 1789 co título L’esclavage des noirs ou l’heureux 
naufrage (A escravitude dos negros, ou o feliz naufraxio), e que 
a enfrontou aos poderosos círculos escravistas.

Foi membro do Club de Amigos dos Negros, e en defensa do 
abolicionismo escribiu tamén os ensaios Réflexions sur les 
hommes nègres (Reflexións sobre os homes negros) (1788) e Le 
marché des noirs (O mercado dos negros) (1790). Dirixiu o xor-
nal L’Impacient e foi a fundadora da Sociedade Popular das Mu-
lleres, a través da cal impulsou multitude de proxectos sociais.

OLYMPE
DE GOUGES

Montauban (Francia), 1748-París, 1793

Como reacción á Declaración dos dereitos do home e dos ci-
dadáns, e dado que só se recoñecía a cidadanía dos homes, en 
1791 escribiu a Declaración dos dereitos da muller e da cidadá, 
que comezaba: “Home, es capaz de ser xusto? Unha muller fai-
che esta pregunta”. Nela esixía o dereito ao voto feminino baixo 
o argumento de que “a muller nace libre e permanece igual ao 
home en dereitos. Por tanto, se a muller ten o dereito de subir 
ao cadafalso, debe ter igualmente o dereito á tribuna”.

Case premonitoriamente, o 9 de xuño de 1793 le ante a Conven-
ción o panfleto Testament politique d’Olympe de Gouges (Tes-
tamento político de Olympe de Gouges), texto en que defende 
os xirondinos, de que era partidaria, fronte aos xacobinos e en 
que afirma: “Canto me comprace estar do voso lado e morrer ao 
igual ca vós como unha auténtica republicana!”. Morrería o 3 de 
novembro dese mesmo ano ao ser guillotinada en cumprimento 
da sentenza a morte ditada polo Tribunal Revolucionario.
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CHARLOTTE
PERRIAND

París, 1903-1999

Charlotte Perriand é unha das arquitectas e deseñadoras máis 
influentes do movemento modernista, que introduciu a esté-
tica da “idade da máquina” aos interiores mediante obxectos 
decorativos realizados con materiais como o aluminio, o vidro 
e o aceiro.

A súa primeira obra, Bar baixo teito de aceiro e aluminio anodi-
zado, foi presentada no Salón de Outono de París de 1927 cunha 
grande aceptación da crítica. Pouco despois empezou a traballar 
cos arquitectos Pierre Jeanneret e Le Corbusier, momento en 
que decide romper co academicismo arquitectónico para adop-
tar teorías que tivesen en conta os materiais e a funcionalidade. 
Interesouse pola vivenda social, que foi un dos seus temas máis 
recorrentes, pola súa urxencia no período entre guerras.

Foi un dos membros fundadores da Unión de Artistas Moder-
nos (UAM) xunto con René Herbst e Pierre Chareau. Este mo-
vemento buscou explotar as posibilidades dos novos materiais 
e técnicas para adaptalos a unha visión moderna e actualizada 
das artes decorativas. Mantivo, igualmente, estreitos lazos cos 
obradoiros de Jean Prouvé e Lagneau-Weill-Dimitrijevic (LWD), 
e co arquitecto Paul Nelson. A partir de 1940, e logo dunha esta-
día no Xapón, onde entrou en contacto co movemento Mingei, 
o seu estilo viuse fortemente influenciado pola estética oriental. 

Charlotte Perriand tamén é coñecida polo seu compromiso polí-
tico, pois cando os efectos da Gran Depresión chegaron a Fran-
cia foron moitos os intelectuais e artistas que se alzaron como 
“directores de conciencia”. Por iso moitas das súas obras teñen 
un marcado carácter ideolóxico e reivindicativo. Son exemplos 
A casa do home novo, un proxecto para unha vivenda que se 
dividía en dúas partes, unha para o corpo e outra para o espírito; 
ou uns estantes deseñados cos textos do Manifesto á gloria de 
París e o Plan Voisin de Le Corbusier. 

Un ano antes da súa morte, o Museo de Deseño de París mon-
tou unha gran retrospectiva da súa obra.

Referencias bibliográficas:
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http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1/?searchtype=X&searcharg=Charlotte+Perriand+An+Art+of+Living&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Search&searchlimits=&searchorigarg=Xperriand+charlotte%26SORT%3DDZ


MULLERES NAS BIBLIOTECAS DA UDC 
· 4.ª EDICIÓN ·

EXPOSICIÓN BIOGRÁFICA COLECTIVA
│38

Matilde Ucelay Maórtua formou parte dun pequeno grupo de 
mulleres españolas do primeiro terzo do s. XX que tiveron a 
oportunidade de recibir unha formación universitaria, un fenó-
meno propiciado polos novos aires pedagóxicos insuflados pola 
Institución Libre de Enseñanza e por un ambiente cultural sen 
parangón até aquela altura. Así, foi a primeira muller española 
que obtivo o título de arquitecta (1936), unha profesión que 
exerceu durante máis de corenta anos e en que a súa traxectoria 
a fixo merecedora do Premio Nacional de Arquitectura (2004). 

Nada no seo dunha familia da burguesía ilustrada, foi educada 
nun ambiente liberal, artístico e profesional. Na Universidade 
de Madrid, Matilde Ucelay foi alumna de Modesto López Otero 
e Pascual Bravo, e compañeira de Fernando Chueca Goitia, Félix 
Candea e Rita Fernández Queimadelos, tamén pioneira nos es-
tudos de Arquitectura.

Unha vez rematada a Guerra Civil, a Dirección Xeral de Arqui-
tectura do novo réxime inhabilitouna para o exercicio libre da 
profesión durante cinco anos, e para cargos públicos a perpetui-
dade, debido á súa afiliación republicana. Aínda así dedicouse 
de cheo á súa profesión, cunha importante obra que superou 
os 120 proxectos de promoción privada e que incluíu vivendas 
unifamiliares, laboratorios, fábricas e traballos de interiorismo, 
ao principio sobre todo para clientes estranxeiros, en que co-
laborou de xeito esporádico con outros profesionais como os 
arquitectos José María Arrillaga e José Enrique Ruiz-Castelo (un 
dos seus fillos) ou o paisaxista Couchepin.

No seu traballo salientan en particular as vivendas unifamilia-
res, especialmente a Casa Oswald (Puerta de Hierro, Madrid); 
a Casa Benítez de Lugo (As Palmas de Gran Canaria); a Casa de 
Guillermo Bernstein; a Casa de Teresa Marichalar, ou a Casa de 
Margarita Ucelay, a súa irmá (Long Island), alén das librerías 
Turner e Hispano-Argentina e a Galería de Arte Hipola (Madrid). 

Referencias bibliográficas:
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Denise Scott Brown é unha arquitecta, urbanista, escritora, pro-
fesora e socia do estudio Venturi-Scott Brown & Associates en 
Filadelfia. Ela e o seu marido e socio, o arquitecto Robert Ven-
turi, son considerados uns dos arquitectos máis influentes do 
s. XX, tanto pola súa actividade como proxectistas como polos 
seus escritos teóricos. O seu estilo caracterizase pola procura 
do positivo, dunha arquitectura “do día a día” e da conciliación 
entre o historicismo e a modernidade.

Ambos se converteron nunha lenda viva da arquitectura, es-
pecialmente logo de publicaren en colaboración con Steven 
Izenour Learning from Las Vegas: the Forgotten Symbolism of 
Architectural Form (1972), unha obra en que proclamaban a 
importancia da cultura popular e que se converteu nunha refe-
rencia da cultura estadounidense.

Aínda que ela e Venturi lideraron durante os anos oitenta un 
dos movementos de vangarda máis estraños da historia da ar-
quitectura, o posmoderno, o cíclico regreso ao simbolismo da 
historia como reacción fronte ao maquinismo da modernidade, 
por enriba dos máis de 200 edificios que levantou, o legado de 
Denise Scott Brown está na actitude da súa arquitectura, que se 
esforzou en buscar inspiración no cotián.

Entre a súas obras máis representativas atópanse o Edificio 
Gordon Wu da Universidade de Princeton (1983); a ampliación 
da National Gallery de Londres e o Museo de Arte de Seattle 
(1991); o Gonda (Goldschmied) Neurosciences and Genetics 

Research Center da Universidade de California (1998); ou a 
planificación do campus do Williams College, en Massachuse-
tts (2001).

Entre os premios que recibiu cabe salientarmos o Design Mind 
Award (2007), a National Medal of Arts-United States Presi-
dential Award (1992) ou o Athena Award (2007), entre outros 
conseguidos conxuntamente co seu marido. En 1991, cando 
Robert Venturi viaxou a México DF para recoller o prestixioso 
Premio Pritzker, ela non o acompañou en sinal de protesta por 
entender que debían compartir o galardón, xa que facía 26 anos 
que asinaban xuntos os seus edificios.

Referencias bibliográficas:

- Brown, D. S. (2007). Aprendiendo del pop. Barcelona: Gusta-
vo Gili.
- Brownlee, D. B; Delong, D. G. e Hiesinger, K. B. (eds.) (2001). 
Out of the Ordinary :Robert Venturi, Denise Scott Brown and As-
sociates Architecture, Urbanism, Design. Filadelfia: Philadelphia 
Museum of Art.
-  Venturi, R.; Izenour, S.; Brown, D. S. (1978). Aprendiendo de 
Las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. 
Barcelona: Gustavo Gili.

DENISE SCOTT 
BROWN

Nkana (República de Zambia), 1931
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Joan Violet Maurice, Joan Robinson após casar en 1925 co 
tamén economista Edward Robinson, comezou os seus estu-
dos de economía no Girton College de Cambridge en 1922. En 
1925, xa graduada, marchou co seu marido á India, onde o casal 
permanecería tres anos. Xa de volta en Inglaterra empeza a súa 
carreira como profesora en Cambridge, onde obtivo un gran 
prestixio como docente e ensinou a varias xeracións de eco-
nomistas, algúns tan destacados como os dous premios Nobel 
Amartya Sen e Joseph Stiglitz.

A partir dos anos 30 empeza unha etapa de grande actividade 
laboral durante a que publica diversas obras e artigos de teoría 
económica; forma parte do famoso Círculo de Cambridge de 
Keynes, con quen colabora na súa obra Teoría xeral da ocu-
pación, o interese e o diñeiro; e colabora co Partido Laborista 
Británico. Porén, malia o seu éxito e influencia, até 1965 non 
conseguiu a cátedra, e só en 1979, catro anos antes do seu pasa-
mento, acadou a condición de primeira muller en formar parte 
do prestixioso King’s College.

Polo xeral Joan Robinson inclúese dentro da escola poskeyne-
siana de Cambridge, malia tratarse dunha economista hete-
rodoxa que integra nas súas obras elementos doutras escolas 
económicas como, por exemplo, a marxista. As súas maiores 
achegas sitúanse durante os anos 30 na análise da competencia 
imperfecta; nos anos 50 na área do crecemento económico; e 
nos anos 60 na teoría do capital. 

Admirada e criticada, os seus discípulos lémbrana como unha 
mente brillante que non temía enfrontarse academicamente, 
de ser necesario, aos seus colegas, na súa maior parte homes. 
Aínda que non acadou nunca o Premio Nobel de Economía, si 
atinxiu, en oposición a outras mulleres economistas de relevan-
cia, o recoñecemento público ao seu enorme e variado traballo 
nun mundo académico dominado entón polos homes.

Referencias bibliográficas:
 
- Robinson, J. (2002). Joan Robinson: Writings on Economics. 
Londres: Palgrave.
- Robinson, J. (1976). La acumulación de capital. México: Fondo 
de Cultura Económica.
- Robinson, J. (1973). La economía de la competencia imperfec-
ta. Madrid: Martínez Roca.

JOAN 
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Camberley (Surrey), 1903-Cambridge, 1983
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A infancia de Elinor Ostrom, nada Elinor Awane, transcorreu 
durante a Gran Depresión. Foi criada pola súa nai divorciada 
e non sen certas dificultades económicas conseguiu adquirir 
unha boa formación académica. Describiuse a si mesma como 
“unha rapaza nun colexio para rapaces ricos” na Beverly Hills 
High School. Accedeu á Universidade de California, onde se 
graduou en Ciencias Políticas e se doutorou tres anos despois. 
Comezou a ser profesora de Ciencias Políticas da Universidade 
de Indiana en 1965.

En 1963 casa con Vicent Ostrom, profesor asociado de Ciencia 
Política, con quen formaría en 1973 un Obradoiro de Teoría e 
Análise Política para o exame do uso da acción colectiva, a con-
fianza e a cooperación na xestión de recursos, un centro multi-
disciplinar en que se reunían académicos de ciencia política, de 
economía, psicoloxía, ecoloxía ou deseño informático.

Foi galardoada co Premio Nobel de Economía en 2009, catro 
décadas despois da creación do premio, co cal chegou a ser a 
primeira muller e a única até a data en recibilo. Compartiu o 
premio con Oliver Williamson, da Universidade de Berkeley, e 
doou varios dos millóns recibidos á Universidade de Indiana. 

Os seus estudos centráronse nos procesos de colaboración e 
cooperación entre os seres humanos, concretamente na xestión 
dos bens comúns, como os pastos nos Alpes, os bancos de pesca 
en Turquía, os sistemas de seguridade nos Estados Unidos ou os 
sistemas de irrigación das hortas do Levante español, así como 
os de Filipinas ou do Nepal. Describiu comunidades que regu-

laban de mutuo acordo o uso dos recursos naturais mediante 
a cooperación, e chegou á conclusión de que en certos casos 
nin o mercado nin o estado son o mellor para garantir a sostibi-
lidade dos recursos. Rebateu tamén a teoría clásica da “traxedia 
dos bens comunais” de Garret Hardin (1968), contra a crenza de 
que se algo é de todos e de ninguén, haberá quen se beneficie 
até esgotalo.

Conviviu co cancro durante os últimos anos da súa vida, mais 
aínda así seguiu traballando. O mesmo día da súa morte, coinci-
dindo co cumio sobre o cambio climático de Río de Xaneiro, pu-
blicou un artigo de opinión en que alentaba os líderes mundiais 
a traballaren de modo colaborativo por un acordo que previse 
unha crise humanitaria planetaria. 

As súas teorías son agora seguidas e aplicadas até certo punto 
por organismos dedicados ao desenvolvemento, como o Fondo 
Monetario Internacional ou o Banco Mundial.

Referencias bibliográficas:

- Ostrom, E. (2013). Comprender la diversidad institucional.  
Oviedo: KRL Ediciones.
- Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: La evo-
lución de las instituciones de acción colectiva. Mexico: Fondo de 
Cultura Económica.

ELINOR
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Os Ánxeles, 1933-Río de Xaneiro, 2012
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Unha das novelistas francesas que mellor domina o xénero ne-
gro é Fred Vargas, pseudónimo de Frédérique Audoin-Rouzeau, 
parisiense de 57 anos, arqueozóologa de formación e investiga-
dora de historia e arqueoloxía no Centro Nacional de Investiga-
cións Científicas de Francia (CNRS), cunha tese de doutoramen-
to titulada Les chemins de la peste. Le rat, la puce et l’homme 
(Os camiños da peste. A rata, a pulga e o home). 

Comezou a súa carreira literaria en 1986 coa novela Les jeux 
de l’amour et de la mort (Os xogos do amor e da morte), que 
recibiu o Premio de Novela Policíaca do Festival de Cognac, mais 
non é até 2001 que alcanza o éxito con Pars vite et reviens tard 
(Fuxe rápido e vai lonxe), Premio dos Libreiros, Gran Premio das 
Lectoras de Elle na modalidade de novela policíaca e Trofeo 813 
á Mellor Novela Francófona (2002).

As súas historias teñen argumentos orixinais en que se nota o 
pouso cultural e a formación da autora, pois moitas veces resca-
tan lendas ou historias medievais. Como ela mesma sinala, “as 
novelas, máis que xéneros policiais son enigmas, e os enigmas 
son unha vía para fuxir do mal”. O comisario Jean-Baptiste 
Adamsberg é o seu personaxe máis coñecido.

Entre as súas obras cabe salientarmos, dentro da serie “Os 
tres evanxelistas”: Debout les morts (Que se ergan os mortos) 
(1995), Un peu plus loin sur la droite (Máis alá á dereita) (1996) 

e Sans feu ni lieu (Sen fogar nin lugar) (1997); e na serie do 
comisario Adamsberg: L’homme aux cercles bleus (O home dos 
círculos azuis) (1991), Les quatre fleuves (Os catro ríos) (2000), 
Pars vite et reviens tard (Fuxe rápido e vai lonxe) (2001), Un lieu 
incertain (Un lugar incerto) (2008) ou L’Armée furieuse (O exér-
cito furioso) (2011).

Referencias bibliográficas:

- Lebeau, G. (2009). Le mystère Fred Vargas. París: Éditions 
Gutenberg.
- Vargas, F. (2008). Coule la Seine. París: J’ai Lu.
- Vargas, F. (2008). L’homme aux cercles bleus. París: J’ai Lu.
- Vargas, F. (2008). Un Lieu incertain. París: J’ai Lu.
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París, 1957
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Patrícia Melo é unha das figuras máis importantes da literatura 
brasileira contemporánea, cunha obra de narrativa áxil e sobria 
en que enfronta os valores da sociedade convencional e organi-
zada coa complexidade das fronteiras da marxinación.

As súas novelas teñen as características da novela urbana e 
violenta, así como da novela negra, mais tal e como nos indi-
ca ela propia: “Os patróns convencionais non serven: non hai 
investigación, non hai detective, non importa quen morreu, nin 
quen o mata. Para min o crime é unha desculpa para entender 
a condición humana”.

O Matador (1995), Elogio da Mentira (1998) e Inferno (2000, 
Premio Jabuti de Literatura en 2001) son as súas tres novelas 
máis coñecidas. Escribiu tamén obras de teatro: Duas Mulheres 
e um Cadáver e A Caixa, así como guións para as miniseries Colô-
nia Cecília e A Banqueira do Povo, e a adaptación cinematográfi-
ca do libro de Rubem Fonseca Bufo e Spallanzo. 

Alén das xa citadas, cabe salientarmos entre as súas obras as 
seguintes: Acqua Toffana (1994), Valsa negra (2003), Mundo 
perdido (2006) e Jonas, o Copromanta (2008). 

PATRÍCIA 
MELO

Assis (Brasil), 1962

Referencias bibliográficas:

- Melo, P. (2009). Jonas, o Copromanta. Lisboa: Campo das Letras.
- Melo, P. (2003).Valsa negra. São Paulo: Companhia das Letras.
- Melo, P. (2002). Acqua toffana. Porto: Campo das Letras.
- Melo, P. (2000). Inferno. São Paulo: Companhia das Letras.
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Phyllis Dorothy James, máis coñecida como P. D. James, é unha 
popular e prolífica escritora británica de novela policial que tra-
ballou como administradora de hospitais, unha experiencia que 
aproveita en moitas das súas novelas.

En 1962, con 42 anos, publica a súa primeira obra, Cover Her 
Face (Cubrídelle a face), en que aparece por vez primeira o ins-
pector de Scotland Yard e poeta Adam Dalgliesh, que protagoni-
zará moitas das súas novelas. Inspirado na personaxe de Darcy 
de Orgullo e prexuízo, obra da súa escritora favorita, Jane Aus-
ten, é un exemplo de “detective cabaleiro” na mellor tradición 
de Sherlock Holmes. Outra personaxe da súa creación, a detecti-
ve privada Cordelia Gray, é protagonista das novelas An Unsuita-
ble Job for a Woman (1972) e The Skull Beneath the Skin (1982).

Aínda que, en principio parte dos vellos moldes da novela bri-
tánica de detectives dos anos 20 e 30, innova sobre a tradición 
e afonda na psicoloxía das personaxes e a disección da socie-
dade en que se moven, porque como ela mesma di, as novelas 
policíacas “encerran algo verdadeiro sobre os seres humanos e 
sobre a sociedade en que viven. Son novelas que axudan a com-
prender o mundo, que poñen orde onde hai desorde”.

Alén das xa mencionadas, cabe salientarmos entre as súas no-
velas as seguintes: A Mind to Murder (1963), Unnatural Causes 
(1967), Shroud for a Nightingale e The Maul and the Pear Tree 

(1971), The Black Tower (1975), Death of an Expert Witness 
(1977), Innocent Blood (1980), A Taste for Death (1986), Original 
Sin (1994), A Certain Justice (1997), Death in Holy Orders (2001), 
The Murder Room (2003), The Lighthouse (2005), The Private 
Patient (2008) ou Death Comes to Pemberley (2011).

Referencias bibliográficas:

- James, P. D. (2012). Death comes to Pemberley. Londres: Faber.
- James, P.D. (1989). The black tower. Londres: Penguin Books.
- James, P.D. (1989). Cover her face. Londres: Penguin Books.

P. D. JAMES

Oxford (Reino Unido), 1920
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Anita Borg comezou a traballar en programación en 1969, mais 
non foi até 1981 que obtivo un doutoramento en Ciencias da 
Computación pola Universidade de Nova York, cunha tese so-
bre a eficiencia da sincronización nun sistema operativo cuxos 
achados empregaría posteriormente en varias empresas. Des-
envolveu e patentou un método para xerar rastros de direccións 
completas utilizado na análise e no deseño de sistemas de me-
moria de alta velocidade.

En 1987 funda a listaxe de distribución de correo electrónico 
Systers, dirixida ás mulleres que traballan no campo da tecno-
loxía. Posteriormente creará MECCA, un sistema baseado na 
web e o correo electrónico para a comunicación nas comuni-
dades virtuais.

En 1994 fundou a Celebración Grace Hopper de Mulleres na 
Informática e no ano 1997 o Instituto da Muller e a Tecnoloxía 
(agora Instituto Anita Borg da Muller e Tecnoloxía), con dous 
obxectivos primordiais: aumentar a representación das mu-
lleres nos campos técnicos e facilitar a creación de tecnoloxía 
polas mulleres.

Anita Borg foi una gran defensora dunha maior presenza das 
mulleres no ámbito da tecnoloxía. O seu obxectivo era conseguir 
unha representación do 50% para as mulleres na informática en 
2020. Foi recoñecida polos seus logros como unha científica da 
computación, así como polo seu traballo en favor da incorpora-
ción das mulleres neste campo.

Recoñecementos:

En 1994 foi incluída pola revista Open Computing na listaxe das 
100 mulleres máis influentes na informática.

En 1995 recibiu o Premio Augusta Ada Lovelace da Asociación 
de Mulleres na Informática polo seu traballo en favor da presen-
za das mulleres no eido da computación.

En 1999 foi designada polo Goberno estadounidense para a 
Comisión Presidencial para a Promoción da Muller e Minorías 
en Ciencia, Enxeñaría e Tecnoloxía, así como membro do Comité 
do Consello Nacional de Investigación sobre a Muller na Ciencia 
e Enxeñaría.

En 2002 recibiu o Premio Anual de Heinz para a Tecnoloxía, a 
Economía e o Emprego, foi nomeada doutora honoraria en 
Ciencia e Tecnoloxía pola Universidade Carnegie Mellon e 
obtivo Premio Pioneer EFF da Electronic Frontier Foundation, 
entre outros.

Desde o seu pasamento en 2003 o Instituto Anita Borg da Mu-
ller e a Tecnoloxía creou varios premios que levan o seu nome, 
como o Premio Anita Borg ao Impacto Social ou o Premio Anita 
Borg ao Liderado Técnico. Google estableceu as bolsas Google 
Anita Borg Memorial Scholarship en 2004 para honrar o seu 
traballo.

ANITA BORG
NAFFZ

Chicago (Illinois), 1949
Sonoma (California), 2003
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Creadora de sóftware e enxeñeira de redes, experta en segu-
ridade, mestrada en Matemáticas e doutorada en Ciencias da 
Computación polo MIT, é a creadora do protocolo spanning tree 
(STP), cuxa función é xestionar a redundancia de camiños nas 
redes de área local. Así, o STP permite aos aparatos de inter-
conexión activar ou desactivar automaticamente as ligazóns de 
conexión. Grazas a este protocolo púidose desenvolver a inter-
net tal como a coñecemos arestora, polo que Radia Perlman é 
nomeada “a nai da internet”.

No 2010 incorpórase ao equipo de alta tecnoloxía de Intel (Intel 
Fellow). Continúa traballando na mellora do algoritmo en que 
baseou o STP para facelo máis robusto e estable, e investiga 
para lograr vías seguras e sinxelas para destruír a información 
de xeito definitivo. Así, o seu sistema Ephemerizer pretende que 
se poida gardar datos durante un tempo e asemade asegurarse 
de que tales datos sexan eliminados mediante a destrución das 
claves con que se cifraron.

Recoñecementos:

Doutora honoraria polo Royal Institute of Technology de Suecia 
(2000), foi nomeada unha das 20 persoas máis influentes na in-
dustria da tecnoloxía pola revista Data Communications.

Inventora do Ano para a Silicon Valley Intellectual Property Law 
Association (2004) e Premio á Innovación dos Woman of Vision 
Award do Instituto Anita Borg (2005).

Recibiu o USENIX Lifetime Achievement Award polas súas con-
tribucións á comunidade UNIX (2006), e o ACM SIGCOM Award, 
outorgado polo ACM’s Special Interest Group on Data Commu-
nications (2010).

Referencias bibliográficas:

- Perlman, R. e Kaufman, C. (2013). Byzantine Robustness, Hie-
rarchy, and Scalability. Relatorio presentado na 2013 IEEE Con-
ference on Communications and Network Security (CNS), que 
tivo lugar os días 14-16 de outubro de 2013 en Washington DC.
- Yang Tang; Lee, P.P.C.; Lui, J.C.S.; Perlman, R. (2012). Secure 
Overlay Cloud Storage with Access Control and Assured Dele-
tion. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 
9, pp. 903-916.
- Perlman, Radia (2000). Interconnections: Bridges, Routers, 
Switches, and Internetworking Protocols. Reading, Massachu-
setts: Addison-Wesley.
- Perlman, R. (1992). Interconnections: Bridges and routers.Rea-
ding, Massachusetts: Addison-Wesley.
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Foi unha mestra, escritora e inventora, precursora da aparición 
do libro electrónico. Realizou os seus estudos superiores na 
Escola de Maxisterio de León, onde impartiu as súas primeiras 
clases de Taquigrafía, Mecanografía e Contabilidade Mercantil 
entre 1915 e 1916. En 1917 foi nomeada docente e directora 
da Escola de Gordón (León), e un ano máis tarde obtivo a praza 
de mestra en Santa Uxía de Mandiá (Ferrol). Posteriormente 
ocuparíase da xerencia da Escola Nacional de Nenas do Hos-
picio (1934). 

Despois da Guerra Civil foi profesora da Escola Obreira Gratuíta. 
En 1948 ensina Taquigrafía, Ortografía, Gramática e Mecanogra-
fía no Colexio Ibáñez Martín e desde 1959 será a directora até a 
súa xubilación. Entre 1938 e 1946 escribe, imparte conferencias, 
edita e reedita a maior parte da súa obra científica, un total de 
dezaseis libros. Os tres primeiros son os seguintes: Compendio 
de ortografía castellana, Ortografía castellana e Taquigrafía 
martiniana abreviada moderna. Imparte clases a opositores de 
alfándegas, correos, telégrafos e para o ingreso en altos estudos 
mercantís na academia para adultos da súa propiedade, Elmaca.

En 1944 realiza o Atlas científico gramatical, un innovador des-
pregable dividido en unidades didácticas, resumos sinópticos 
e ligazóns sistemáticas unidos conceptualmente arredor da 
gramática. A unión das súas vocacións didáctica e social foi sen 
dúbida a principal motivación para que en 1947 lle fose con-
cedida a Cruz de Afonso X o Sabio, en recoñecemento á súa 
carreira profesional.

En 1949 patenta un libro mecánico: procedemento mecánico, 
eléctrico e a presión de aire para a lectura de libros; e no 1962 
rexistra unha segunda patente: un aparato para lecturas e exer-
cicios diversos a que lle deu o nome de Enciclopedia mecánica. 
O invento consta de dúas partes: na esquerda, unha serie de 
abecedarios automáticos en varios idiomas, coa posibilidade 
de formar palabras e frases. Na parte inferior, un plástico para 
escribir, operar ou debuxar e despois poder borrar o feito. Na 
dereita van as materias, que poden ser lidas sen luz. Dispón 
tamén dun dispositivo magnetofónico que permite dotar de son 
as leccións desenvolvidas. 

O prototipo fabricouse no Parque de Artillaría de Ferrol e con-
sérvase actualmente no Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía 
da Coruña.

Referencias bibliográficas:

- VV. AA. (2013). Ángela Ruíz Robles y la invención del libro 
mecánico. Madrid, Ministerio de Economía e Competitividade: 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
- Ruíz Robles, A. (1941). Taquigrafía martiniana abreviada mo-
derna. A Coruña: Moret.
- Ruíz Robles, A. (1940). Compendio de ortografía castellana 
según la Academia Española. A Coruña: Moret.
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CONCEPCIÓN
ARENAL PONTE

Ferrol, 1820-Vigo, 1893

Concepción Arenal, escritora e legalista, constitúe unha perso-
naxe transgresora e atípica na España do seu tempo, aínda que 
a súa obra se insire perfectamente nas correntes culturais e nos 
movementos sociais da Europa da 2.ª metade do s. XIX.

O seu pai, militar, morreu cando ela tiña nove anos dunha enfer-
midade que contraeu debido ás súas estadías no cárcere por se 
posicionar en contra do goberno absolutista de Fernando VII. Os 
especialistas indican que ese feito configurou de xeito temperán 
o seu sentido da xustiza .

Foi a primeira muller en asistir á Facultade de Dereito da Univer-
sidade Central de Madrid (1841), o que tivo que facer vestida de 
home, xa que a educación superior estaba vedada ás mulleres. 
Alí coñeceu o avogado Fernando García Carrasco, con quen ca-
sará en 1948 e compartirá inquedanzas intelectuais até a morte 
deste por tuberculose no ano 1857.

Ao longo da súa vida ocupou diversos cargos –foi a primeira 
muller nomeada visitadora de cárceres de mulleres (1863) e 
inspectora de casas de corrección de mulleres (1868)– que a 
puxeron en contacto con distintas problemáticas sociais, o cal 
a levou a ser defensora de causas como a reforma penitenciaria 
ou o dereito das mulleres á educación.

Aínda que é retratada como unha muller introspectiva e silen-
ciosa, o certo é que teceu unha interesante rede de amizades 
coas cales mantivo unha intensa correspondencia, e xunto a elas 
participou tamén en moitas empresas e proxectos nacionais e 

internacionais, como a fundación dunha sociedade dedicada á 
construción de casas baratas para os obreiros ou a Federación 
Abolicionista Internacional.

O pensamento de Concepción Arenal é difícil de simplificar. 
Outorgaba á educación e a instrución da muller un papel fun-
damental, e consideraba o xénero unha limitación imposta pola 
sociedade e non pola natureza. Para ela, a falta de preparación 
das mulleres era un atranco para o progreso da sociedade en 
xeral. Foi unha reformadora social liberal e progresista, próxima 
á Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos ou Gumer-
sindo de Azcárate, que posuía unha relixiosidade cristiá pouco 
dogmática. O seu pensamento tivo influencia na República en 
mulleres da relevancia intelectual e o compromiso político de 
Clara Campoamor ou Victoria Kent.

Referencias bibliográficas:

- Arenal, C. (1897). El pauperismo. Madrid: Librería de Victo-
riano Suárez.
- Arenal, C. (1895). Estudios Penitenciarios. Madrid: Librería de 
Victoriano Suárez.
- Arenal, C. (1894). Cartas a los delincuentes. Madrid: Librería 
de Victoriano Suárez.
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- Arenal, C. (1869). La mujer del porvenir. Madrid: Félix Perié.
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Licenciada en Ciencias Políticas e Económicas e doutora en Cien-
cias Políticas pola Universidade de Madrid, catedrática de So-
cioloxía, investigadora e profesora de Investigación do Consello 
Superior de Investigacións Científicas, e profesora de Socioloxía 
nalgunhas universidades españolas, europeas e americanas, 
M.ª Ángeles Durán Heras posúe un dilatado currículo académico 
e unha ampla produción científica en varios idiomas. É membro 
do Comité Executivo da International Sociological Association e 
de 1998 a 2001 ocupou o cargo de presidenta da Federación 
Española de Socioloxía. Así mesmo, vén desenvolvendo unha in-
cesante actividade de colaboración con entidades académicas, 
culturais e cidadás.

Con base na súa propia experiencia profesional e persoal como 
nai e traballadora, un dos seus campos de investigación atinxe á 
visibilización do traballo oculto que fan as mulleres, un traballo 
sen remunerar que non conta para o Estado. En relación con 
este tema do traballo feminino tamén se ocupou do papel que 
a muller ten desempeñado e desempeña na ciencia: tanto do 
seu papel histórico como as posibilidades de investigación fu-
turas. Desde 1975 outro tema en que traballa, de igual maneira 
relacionado coa súa propia experiencia, é a análise do tempo, 
que posteriormente liga á do espazo, o que lle fixo mostrar un 
maior interese polos cambios que se están a producir nas ci-
dades españolas. 

En 1995 escribiu un libro autobiográfico en que relata as súas 
experiencias e reflexións sobre a enfermidade e a saúde. O tema 
da saúde xa estivera presente con anterioridade na súa obra, 

pois durante vinte anos impartiu cursos de doutoramento sobre 
estrutura social e saúde, así como tamén traballou sobre a au-
tonomía da persoa e manifestou a relevancia da vida cotiá dos 
enfermos e os seus familiares. Ademais, nas súas investigacións 
establece novas relacións entre traballo remunerado e traballo 
sen remunerar, entre fogares e estado, que dan visibilidade ao 
traballo dos coidados das persoas dependentes.

Na actualidade continúa coas súas investigacións e o seu labor 
académico, publica libros e artigos e é membro de varios con-
sellos editoriais e consellos de redacción de revistas de ciencias 
sociais.

Referencias bibliográficas:

- Durán, M. A. (2012). El trabajo no remunerado en la economía 
global . Bilbao: Fundación BBVA.
- Durán, M. A. (2007). El valor del tiempo : ¿Cuántas horas te 
faltan al día? . Pozuelo de Alarcón: Espasa- Calpe.
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Saskia Sassen estudou Filosofía e Ciencias Políticas en univer-
sidades europeas e en Bos Aires, e máis tarde graduouse en 
Socioloxía e Economía na Universidade de Notre Dame (In-
diana), onde se doutorou en 1974. É unha socióloga coñecida 
polas súas análises da globalización e a migración internacional. 
Actualmente ocupa a cátedra Robert S. Lynd de Socioloxía da 
Universidade de Columbia e é membro do Committee of Global 
Thought da devandita institución. É, ademais, profesora visitan-
te da London School of Economics and Political Science.

Durante os anos 80 e 90 despuntou como autora prolífica no 
ámbito da socioloxía urbana, aínda que a súa primeira achega 
xenuína é a identificación e descrición do fenómeno da “cidade 
global” no libro homónimo publicado en 1991, que acadou un 
enorme impacto e é citado como referencia internacionalmen-
te. Nel analiza a dicotomía centralización/descentralización, 
propia do tardocapitalismo, onde as “cidades globais” son a 
columna vertebral. Nova York, Londres e Tokío representan ese 
novo modelo de crecemento urbano: acollen as sedes das prin-
cipais institucións financeiras, corporacións e centros de poder 
mundial; para alén, nelas converxen os nodos das principais 
redes de telecomunicacións, polo que son os lugares onde se 
xera a información vital para a toma de decisións de alto nivel. 
A “cadena de montaxe global” convive así coa concentración 
da propiedade do capital e a existencia dun sistema de control 
altamente centralizado.

De igual maneira, para Saskia Sassen é esencial o estudo das 
desigualdades derivadas destes procesos de globalización, que 
afectan moi especialmente ás mulleres. Así, observa o mantemento 

no sistema dun sector manufactureiro enormemente degra-
dado e deslocalizado en función do custo, onde se traballa en 
condicións de precariedade e baixos salarios, cuxas principais 
vítimas son os inmigrantes e as mulleres, que se converten 
moitas veces nas responsables da subsistencia non só das súas 
familias, senón tamén da economía dos seus países de orixe. Ao 
seu entender, os estados xogaron un papel decisivo nas últimas 
décadas, intermediando entre a lexislación nacional e os axen-
tes económicos supranacionais e eliminando os atrancos que 
puideran prexudicar a estes axentes, nun proceso que bautiza 
como “desnacionalización”.

No 2013 recibiu o Premio Príncipe de Asturias de Ciencias 
Sociais e doou os 50 000 euros que comportaba a institucións 
benéficas. Súa é a frase: “A austeridade é unha transferencia de 
recursos: quítanllos á cidadanía e danllos aos bancos”.

Referencias bibliográficas:
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- Sassen, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género 
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Foi a primeira muller investigadora a bordo dun buque e rea-
lizou expedicións científicas nos océanos Atlántico, Antártico, 
Índico e Pacífico. Integrante do Instituto Americano de Biólo-
gos Investigadores da Pesca, da Sociedade de Historia Natural 
de San Diego, da Sociedade de Bioloxía de Washington e da 
Sociedade Hispanoamericana de Investigadores das Ciencias 
Mariñas, descubriu 22 novas especies de organismos mariños, 
dos cales dous levan o seu nome: o quetognato Aidanosagitta 
alvarinoae e a hidromedusa Lizzia alvarinoae.

Filla maior dun médico da localidade de Serantes, até 1931 
estudou en diversos centros educativos de Ferrol. En 1933 re-
mata o bacharelato universitario na Universidade de Santiago 
de Compostela cun sobresaliente en Ciencias e unha matrícula 
de honra en Literatura.

O seu pai non quería que fose médica, para evitarlle o sufri-
mento de ser testemuña de enfermidades incurables, así que 
en 1934 viaxa a Madrid para comezar os estudos de Ciencias. 
Vivirá na residencia de señoritas dirixida pola catedrática María 
de Maeztu, onde tamén se formaron moitas das primeiras mu-
lleres que cursaron estudos universitarios en España.

Finalizados os seus estudos universitarios, e logo dunha parén-
tese que transcorre en Ferrol, regresa a Madrid, onde se dou-
tora en 1951. Un ano máis tarde obterá unha praza de bióloga 
oceanógrafa no Instituto Español de Oceanografía en Vigo, onde 
se centra nos estudos sobre o zooplancto. Para obter o mate-
rial necesario para as súas investigacións, ela mesma fabricaba 
redes que logo proporcionaba aos pescadores e aos científicos 

que embarcaban nos buques da PYSBE, compañía dedicada á 
pesca do bacallau en Terranova.

No ano 1953 trasládase ao Reino Unido para ampliar os seus 
estudos subvencionada polo British Council, e un ano máis tarde 
gañará unha bolsa Fulbright do Departamento de Estado dos Es-
tados Unidos para realizar investigacións oceánicas. Instalarase 
definitivamente neste país, onde traballará en varios centros de 
investigación até a súa xubilación en 1987.

É exemplo de muller científica para o Women Tech World. En 
1993 concedéuselle a Medalla de Prata de Galicia. En 2005, 
ano do seu falecemento, a Universidade da Coruña dedicoulle 
a Semana das Ciencias. O Concello de Ferrol, pola súa parte, 
rendeulle unha homenaxe póstuma no campus, onde se descu-
briu unha placa conmemorativa na súa honra. O 24 de febreiro 
de 2012 o Instituto Español de Oceanografía botou en Vigo o 
buque oceanográfico Ángeles Alvariño.

Referencias bibliográficas:

- Alvariño, Á. (2000). España y la primera expedición científica 
oceánica, 1789-1794: Malaspina y Bustamante con las corbetas 
“Descubierta” y “Atrevida”. Santiago de Compostela: Secretaría 
Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia.
- Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega (2013) 
[en liña]. Produción científica de Ánxeles Alvariño. Dispoñible no 
enderezo web <http://emigracion.xunta.es/files/biografias_fi-
ch/18077_74obra-angeles-alvarino.pdf>.
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Esta física, filósofa e activista do ecofeminismo, filla dun garda-
montes e dunha granxeira, aprendeu a amar a natureza desde 
moi nova. Estudou Física na súa cidade natal e posteriormente 
trasladouse ao Canadá, onde realizou un Mestrado en Filosofía 
da Ciencia, para doutorarse en Física Cuántica en 1979.

En 1982 creou a Fundación para a Investigación Científica, Tec-
nolóxica e Ecolóxica, orientada ao pulo e a difusión da agricul-
tura ecolóxica (Programa Navdanya), ao estudo e mantemento 
da biodiversidade (Universidade das Sementes), a fomentar o 
compromiso das mulleres co movemento ecoloxista (Mulleres 
Diversas pola Diversidade) e á rexeneración do sentimento de-
mocrático (Movemento Democracia Viva).

Na actualidade dedícase á preservación da biodiversidade 
en materia de agricultura, ao seu entender en perigo porque 
as grandes compañías fomentan a sementeira de sementes 
modificadas xeneticamente. Nas súas palabras: «A semente 
é o primeiro elo da cadea alimenticia, salvala é o noso deber, 
compartila é a nosa cultura. Cando desaparece a liberdade das 
sementes, desaparece a liberdade dos agricultores».

Vandana, inspirada no concepto gandhiano da non-violencia, 
anima as mulleres agricultoras a gardar as sementes, como 
viñeran facendo desde hai séculos, para preservalas en contra 
das leis internacionais do comercio e as regras da economía 
de mercado, co obxecto de crearen o seu propio mercado in-
dependente. Así, a través do mencionado Programa Navdanya 
establecéronse 34 bancos de sementes autóctonas para a súa 
distribución sen custo aos agricultores e agricultoras interesados. 

Deste xeito, o devandito programa contribuíu á conservación e 
promoción de máis de 2000 variedades de arroz.

En 1993, en recoñecemento á súa dedicación aos movementos 
alternativos, e por situar a muller e a ecoloxía no corazón do 
discurso moderno sobre o desenvolvemento, recibiu o Right 
Livelihood Award, tamén coñecido como Premio Nobel Alter-
nativo. Tamén cabe citarmos entre as distincións que lle foron 
outorgadas o Global 500 do Programa das Nacións Unidas para 
o Medio e o Premio Internacional do Día da Terra, tamén das 
Nacións Unidas.

É líder do Foro Internacional sobre a Globalización, así como 
membro destacado do movemento antiglobalización que xor-
de como resposta ao General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT), precursor da Organización Mundial do Comercio. Segue 
loitando activamente contra a política neoliberal de globaliza-
ción e a favor dos dereitos dos pobos, denunciando que a cobiza 
das corporacións usurpa os recursos naturais, como a terra e a 
auga, e viola os dereitos fundamentais da xente.

Referencias bibliográficas:

- Shiva, V. (2008). Soil not oil : environmental justice in a time of 
climate crisis. Cambridge, MA: South End Press.
- Shiva, V. (2006). Manifiesto para una democracia de la tierra: 
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Poucos son os datos biográficos coñecidos desta inventora pio-
neira no eido da enxeñaría ambiental: que o seu nome completo 
era Mary Elizabeth Walton, tal e como consta nas súas patentes, 
e que viviu na cidade de Nova York na segunda metade do s. XIX.

Tampouco se sabe nada da formación que recibiu, aínda que 
dos resultados dos seus inventos pode deducirse a súa ha-
bilidade e o seu pragmatismo á hora de buscar solucións aos 
problemas propios do seu tempo. Así, Mary Walton patentou 
dous inventos concibidos para paliaren os novos problemas de 
hixiene ambiental xurdidos nas grandes cidades como conse-
cuencia da revolución industrial. En concreto, tratou de minorar 
a contaminación do aire e a contaminación acústica producidas 
polos ferrocarrís.

A primeira das súas patentes, a n.º 221880, data de 1879 e 
denomínase Improvement in locomotive and other chimneys. 
A mellora consistía en conducir os gases procedentes de che-
mineas a un tanque de auga para eliminar así as impurezas que 
máis tarde serían vertidas á rede de sumidoiros. O obxectivo era 
“deter ou previr o escape de chispas, cinsas e gases ou vapores 
impuros ou contaminados das chemineas das locomotoras e 
doutras chemineas á atmosfera”.

En 1881 obtivo a súa segunda patente, a n.º 237422, Elevated 
railwail. Neste caso perseguía amortecer ou absorber as vibra-
cións e os ruídos producidos polas rodas dos trens ao se des-
prazaren sobre as vías. A solución que ideou, a grandes trazos, 
non era outra que asentar os raís sobre area cuberta de asfalto. 
O éxito desta innovación foi evidente, xa que o Metropolitan 
Railway of New York chegou a mercarlle a patente e aplicou 
este sistema.

Referencias bibliográficas:

- Claramunt Vallespí, R. M.ª e Claramunt Vallespí, T. (2012). Mu-
jeres en ciencia y tecnología. Madrid: UNED.
- M. E. Walton,  Improvement in locomotive and other chimneys, 
U.S. Patent 221880, nov. 18, 1879.
- M. E. Walton, Elevated railway, U.S. Patent 237422, febr. 8,  
1881.
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Lise Meitner naceu en Viena o 7 de novembro de 1878 no seo 
dunha familia xudía que posteriormente se converteu ao cristia-
nismo. Foi a terceira filla de Philipp e Hedwig Meitner.

Aos 23 anos (1901) ingresou na Universidade de Viena, que tiña 
un alto nivel académico e contaba con excelentes profesores 
que marcaron a súa traxectoria: Exner, Röntgen e, sobre todo, 
Boltzmann, un excepcional profesor de Física. Foi a primeira mu-
ller admitida nos estudos de Física e a segunda en doutorarse na 
Universidade de Federico Guillerme de Berlín, en 1907. Mesmo 
Max Planck había convidala a realizar estudos de posdoutora-
mento nos laboratorios do Instituto de Química de Berlín.

Nesta mesma cidade comeza a súa colaboración co químico 
Otto Hahn, que se estendería ao longo de 30 anos e que os leva-
ría a descubrir diversos elementos radioactivos. Cando en 1912 
se crea o Kaiser Wilhelm Institut, centro pioneiro na investiga-
ción química, pasan a depender del. En 1918 publican na revista 
Physikalische Zeitschrift o descubrimento do protoactinio. Xa 
que Otto asinara como primeiro autor, o recoñecemento recaeu 
sobre el e recibiu por isto a medalla Emil Fisher, mentres que a 
Lise só lle ofreceron unha copia.

Ao rematar a primeira guerra mundial Otto Hahn é nomeado 
director do Kaiser Wilhelm Institut, e Lise Meitner supervisora 
da sección de Física. Daquela céntrase na investigación sobre 
a emisión beta radioactiva, en que colabora o seu sobriño Otto 
Frisch. Este chega a Berlín en 1927 como axudante do Depar-
tamento de Física, e Lise introdúceo no ambiente científico da 
cidade e os faladoiros con Einstein, Heisenberg e Franck.
En abril de 1933 Hitler decreta que os académicos e profesores 

xudeus deben ser apartados dos seus cargos. Lise estaba en pe-
rigo, mais continuou traballando até 1938.

En 1938, Lise e o seu sobriño descobren a fisión nuclear. Bohr 
coñece este descubrimento polo seu fillo Hans e dáo a coñecer 
ao mundo, ao tempo que o artigo de Hahn e Strassmann. Nos 
seus últimos anos Lise Meitner viviu co seu sobriño Otto Frisch 
en Cambridge, onde morreu o 27 de outubro de 1968.
A Otto Hahn concedéronlle o Premio Nobel de Química en 1945 
sen ter en conta o traballo de Lise Meitner. En 1997 déuselle 
o nome de meitnerio ao elemento n.º 109 da táboa periódica.

Recoñecementos:
Entre 1924 e 1934 foi cinco veces candidata ao Premio Nobel 
de Química. En 1925 obtivo o Premio Lieben da Academia de 
Ciencias de Viena. Entre 1924-34,  nominada 5 veces o premio 
Nobel de Química. 
Outorgóuselle a Medalla Max Planck en 1949, en 1949, e o 
Enrico Fermi Award do Departamentoto de Enerxía dos Estados 
Unidos en 1966.

Referencias bibliográficas:
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Profesora da Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
e investigadora especialista no campo da termodinámica, en 
particular da microcalorimetría, en que é un referente mundial, 
na traxectoria profesional desta muller sobresae o seu carácter 
pioneiro tanto na faceta académica como na investigadora.

Licenciada na USC no ano 1956, doutorouse nesta mesma 
universidade co traballo Calores de mezcla a altas temperatu-
ras: sistemas benceno-ciclohexano y benceno-tetracloruro de 
carbono (1963). Foi ademais a primeira muller catedrática da 
Facultade de Física na USC, e desde 1999 é profesora emérita 
da devandita institución. Desempeñou a presidencia do Grupo 
Especializado de Termodinámica da Real Sociedade Española 
de Física e Química (1990-2003) e do Consello Presidencial de 
Eurostar-Science.

No desenvolvemento da súa actividade científica tiveron es-
pecial transcendencia as estadías que realizou no estranxeiro, 
no Institut de Microcalorimetrie et Thermogénèse do CNRS en 
Marsella; e no Reino Unido, na Manchester University, onde 
foi catedrática antes que na USC, alén de visiting research 
professor.

A súa ampla tarefa investigadora centrouse principalmente en 
dous ámbitos: a termodinámica e os incendios. Liderou nume-
rosos proxectos e creou importantes grupos de investigación 
como Grupo de Microcalorimetría da USC ou o Grupo de Pre-
vención e Extinción de Incendios Forestais (Grupo THOR), en 
que participan investigadores das tres universidades galegas e 
do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia (CSIC). 
Na prevención de incendios forestais destaca como unha das 

súas achegas o desenvolvemento dun sistema experto para 
predicir o perigo de incendios forestais.

Participou activamente en numerosos congresos e encontros 
científicos. Fundadora e membro do Comité Permanente da 
International Conference on Thermodynamics of Solutions of 
Non-Electrolytes desde 1978, en 1995 coordinou en Santiago de 
Compostela a XXV Bienal da Real Sociedade Española de Física.

É autora de máis de 275 publicacións científicas e presentou 
máis de 250 congresos nacionais e internacionais. A inxente e 
valiosa actividade investigadora que realizou recoñeceuse con 
numerosos premios e distincións. En 1994 a prestixiosa revista 
The Journal of chemical thermodynamics  publicou un número 
especial (vol. 26, n.º 8) dedicado á súa figura.

Referencias bibliográficas:
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Doutora en Educación Física, Marta Bobo é profesora, coordi-
nadora de Mobilidade e Relacións coa Sociedade e directora 
do Grupo de Estudos de Xénero, Actividade Física e Deporte da 
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Uni-
versidade da Coruña. Xuíza internacional e experta da Academia 
de Ximnasia Rítmica (FIG), tamén é nai de dúas nenas.

Desde moi nova comezou a practicar ximnasia rítmica da man 
de Aurora Martínez, no club 2000 de Ourense, e debutou con 
tan só 15 anos nos Campionatos Mundiais de Múnic. En 1981 
converteuse na primeira olímpica española e galega da súa 
disciplina, aínda que o seu maior logro deportivo foi o noveno 
posto acadado nos Xogos Olímpicos dos Ánxeles en 1984. Ante-
riormente fora campioa de España absoluta en 1981 e 1983. Foi 
discípula de Ivanka Tchakarova e Emilia Boneva.

Realizou os seus estudos superiores en Toronto (Canadá) e alí 
traballou no ámbito da ximnasia como parte da Asociación de 
Adestradoras de Ontario de 1988 a 1990. Na súa etapa cana-
dense participou na organización de diferentes eventos como a 
Exposición Internacional de Vancouver (1986), a Skydome Ope-
ning Ceremony en Toronto ou a Challenge 89. Anual Canadian 
Sports, Fitnness and Music Show (1989). 

No ano 1991 regresa a Galicia para crear un centro de alto 
rendemento de ximnasia rítmica, mais o proxecto non se mate-
rializa e tras valorar o retorno a Canadá comeza como docente 
no INEF de Galicia.

Na súa faceta de experta da FIG imparte cursos de formación 

en diferentes lugares do mundo como Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Túnez ou Benin, algún deles en colaboración co progra-
ma Olímpicos solidarios. No ámbito da investigación os seus 
traballos céntranse no campo da ximnasia rítmica e os estudos 
sobre a actividade física e o xénero, con distintas achegas sobre 
a mellora da calidade de vida das mulleres a través da actividade 
física e o deporte. 

Recibiu diferentes premios, como unha mención especial na 
Spartakiada soviética de 1983 e os premios á mellor deportista 
ourensá e española ese mesmo ano. Ao ano seguinte obtivo o 
Premio Raíña Sofía á Mellor Deportista Española, así como as 
medallas ao mérito deportivo das federacións española e galega 
de ximnasia. No ano 2011 tamén é recoñecida coa Distinción ao 
Mérito Deportivo de Galicia.

Referencias bibliográficas:

- Bobo Arce, M. (2012). Políticas universitarias de promoción 
da actividade física das mulleres dende os servizos de deportes 
das Universidades de Vigo e A Coruña Actas do I e II Ciclo de 
Conferencias: Xénero, Actividade Física e Deporte. A Coruña, 
Universidade da Coruña.
- Bobo Arce, M. (2002). El juicio deportivo en gimnasia rítmica 
una propuesta de evaluación basada en indicadores de rendi-
miento. Tese de doutoramento do Departamento de Medicina 
da Universidade da Coruña.
- Bobo Arce, M. e Sierra Palmeiro, E. (1998). Ximnasia rítmica 
deportiva. Adestramento e competición. Santiago: Lea.

MARTA
BOBO ARCE

Ourense, 1966

http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9081
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9081
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9081
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=El+juicio+deportivo+en+gimnasia+r%C3%ADtmica+una+propuesta+de+evaluaci%C3%B3n+basada+&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=Xbobo+arce%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=El+juicio+deportivo+en+gimnasia+r%C3%ADtmica+una+propuesta+de+evaluaci%C3%B3n+basada+&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=Xbobo+arce%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=El+juicio+deportivo+en+gimnasia+r%C3%ADtmica+una+propuesta+de+evaluaci%C3%B3n+basada+&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=Xbobo+arce%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Ximnasia+r%C3%ADtmica+deportiva.+Adestramento+e+competici%C3%B3n&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XEl+juicio+deportivo+en+gimnasia+r%7B226%7Ditmica+una+propuesta+de+evaluaci%7B226%7Don+basada+%26SORT%3DDZ
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Ximnasia+r%C3%ADtmica+deportiva.+Adestramento+e+competici%C3%B3n&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XEl+juicio+deportivo+en+gimnasia+r%7B226%7Ditmica+una+propuesta+de+evaluaci%7B226%7Don+basada+%26SORT%3DDZ


MULLERES NAS BIBLIOTECAS DA UDC 
· 4.ª EDICIÓN ·

EXPOSICIÓN BIOGRÁFICA COLECTIVA
│57

Alice Milliat, unha muller cunha importante formación intelec-
tual e que exerceu as profesións de tradutora, contable e repre-
sentante de comercio, practicou varios deportes desde moza e 
implicouse na defensa da práctica deportiva feminina.

Como resposta á hostilidade de diferentes sectores pola parti-
cipación das mulleres en actividades deportivas, na Francia de 
comezos do s. XX xurdiu un movemento de clubs femininos, e 
Alice tomou parte na creación do Fémina Sport, que tiña como 
obxectivo promover o deporte entre as mulleres de París. En 
1917 Fémina Sport uniuse a outros clubs para crear a primeira 
federación de deportes femininos, a Fédération des Societés 
Féminines Sportives de Francia, de que Alice foi nomeada te-
soureira e máis adiante secretaria e presidenta. 

En 1919 Alice propón a Pierre de Coubertin a inclusión dun 
programa de atletismo feminino nos Xogos Olímpicos, xa que 
a participación das mulleres até ese momento era testemuñal, 
mais a súa proposta foi rexeitada. Logo de reiteradas negativas 
do Comité Olímpico Internacional (COI) e da Federación Interna-
cional de Atletismo (IAAF), organiza no Principado de Mónaco a 
I Olimpíada Feminina (1921), en que participaron cinco países: 
Francia, Noruega, Italia, Suíza e Gran Bretaña. Ese mesmo ano 
fundaríase a Federación Internacional Deportiva Feminina co 
apoio dos Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Checoslovaquia 
e Francia. 

En 1922 organizou os I Xogos Mundiais Femininos en París, con 
dezanove probas e un grande éxito de público que se repetiría 

catro anos máis tarde en Suíza, polo que estes xogos comezaron 
a ser un claro competidor dos Xogos Olímpicos. Por este moti-
vo, conseguiuse asinar un acordo para dar entrada ao atletismo 
feminino nos Xogos Olímpicos de Ámsterdan en 1928, mais con 
tan só cinco probas, o que provocou o boicot das inglesas.

Así e todo, a carreira de 800 metros lisos rematou con varias 
participantes extenuadas, o que deu a Coubertain e os mem-
bros do COI a escusa perfecta para presentaren un informe 
avalado por médicos en que se consideraba inhumano que as 
mulleres participasen en distancias superiores a 200 metros. 
Como resultado, tal proba estivo fóra do programa dos Xogos 
Olímpicos durante 32 anos.

Alice, descontenta co papel outorgado ao deporte feminino, or-
ganizou en Praga en 1930 os III Xogos Mundiais Femininos; e en 
1934, en Londres, os IV Xogos Mundiais Femininos. Finalmente 
tanto o COI como a IAAF tiveron que abrir definitivamente as 
portas dos Xogos Olímpicos ás mulleres. O Fémina Sport segue 
a existir na actualidade e a figura de Alice é un exemplo de loita 
feminista. 
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As orixes do fútbol feminino contemporáneo remóntanse a 
1892, ano en que tivo lugar en Escocia o primeiro partido do-
cumentado. Tres anos máis tarde, en 1895, a activista polos 
dereitos da muller Nettie Honeyball fundaría o British Ladies 
Football Club. Mais dentro dos clubs que xurdiron no Reino Uni-
do queremos destacar o Dick, Kerr’s Ladies F.C.

En Preston, Lancashire, durante a primeira guerra mundial, as 
mulleres que traballaban na Dick, Kerr & Co. fabricando muni-
ción relaxábanse xogando ao fútbol no seu tempo de descan-
so. Alfred Frankland, administrador da compañía, propúxose 
á encargada de organizar aqueles encontros informais, Grace 
Sibbert, participaren nun partido benéfico no Nadal de 1917. 
Dez mil espectadores viron o Dick, Kerr´s Ladies F.C. gañar 4-0 o 
Arundel Coulthard Foundry. 

O equipo, así fundado, que xogaba sempre cun fin benéfico a 
prol de hospitais ou centros de veteranos de guerra, adquiriu 
popularidade en todo o país e foi un éxito de público. En 1920, 
convidadas pola Federation Française Sportive Feminine, as 
súas integrantes acudiron a París a xogar catro partidos amizo-
sos contra un equipo liderado por Alice Milliat.

A Football Association (FA), entidade que regula o fútbol en 
Inglaterra, declarou ilegal o fútbol feminino en 1921 aludindo 
razón médicas, xa que consideraban que era un deporte peri-
goso para as mulleres. Isto foi un durísimo golpe para o Dick, 
Kerr’s Ladies F.C., porque se lle pecharon as portas dos campos 
de todos os equipos que formaban parte da FA.

Así as cousas, decidiron marchar de xira por Francia, e viaxar 
ao Canadá e aos Estados Unidos, mais volveron a atopar novas 
barreiras: a xira canadense cancelouse pola presión da FA e os 
seus rivais nos Estados Unidos serían inmigrantes británicos con 
pasado na primeira división inglesa. Xogaron igualmente contra 
homes, e gañaron tres partidos, empataron tres e perderon ou-
tros tres. A repercusión que acadara o equipo foi esmorecendo 
até que en 1937 foi considerado campión do mundo, sen carác-
ter oficial, pola vitoria ante o Edimburgh Ladies.

Durante a segunda guerra mundial o equipo quedou en suspen-
so. Cando retomou a súa actividade en 1946 tivo que cambiar 
o seu nome polo de Preston Ladies F.C., pois a Dick, Kerr & Co. 
cambiara de donos e os que o eran naquel momento retiráronlle 
o apoio. Desaparecería finalmente en 1965, mais non sen antes 
deixar un importante legado: en 1969 formouse a Women’s 
Football Association (WFA) e en 1971 a FA levantou a súa ridícu-
la suspensión sobre o fútbol feminino.
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A primeira mención de Exeria debémoslla a san Valerio do Bier-
zo, que no s. VII a describe como virxe e monxa nunha carta 
dirixida aos monxes da mesma comarca. Nese escrito faise 
mención da viaxe que Exeria fixera a Terra Santa a finais do s. IV, 
nun momento en que o Imperio Romano de Occidente, que xa 
comezaba a dar mostras do seu esgotamento, vivía o seu último 
momento de esplendor con Teodosio I, o Grande. Esa mención 
foi a que permitiu a Mario Ferotín identificar en 1903 a Exeria 
como autora dun manuscrito descuberto vinte anos antes en 
Arezzo, que describía, a modo de diario, unha viaxe de peregri-
nación polos lugares sagrados.

O relato foi bautizado como Itinerarium ad Loca Santa ou Iti-
nerarium Egeriae, e nel recóllese o diario da viaxe da monxa 
desde a Gallaecia até Terra Santa. A través do texto, dunha im-
portancia crucial tanto histórica como filolóxica, pódese inferir 
a súa ascendencia nobre (barállase a súa pertenza á familia do 
citado emperador, que proviña, coma ela mesma, da Gallaecia), 
posición económica acomodada, relevancia social (era abade-
sa), notable cultura, fonda relixiosidade e infinita curiosidade.

Exeria partiu desde a Gallaecia ao sur da Galia, onde embarcou 
en Aquilea para cruzar o Mediterráneo. Chegou a Constan-
tinopla no ano 381, e de alí partiu cara a Xerusalén, Xericó, 

Nazaret, Galilea e Cafarnaúm. Ao ano seguinte atoparíase en 
Exipto, visitando Alexandría, Tebas e o monte Sinaí. As visitas 
acompáñanse de lecturas in situ daquelas pasaxes bíblicas que 
suceden naqueles lugares, alén do coñecemento e trato con 
gobernadores, bispos e santóns locais. Xa de volta, pasa por An-
tioquia, Edesa, Mesopotamia, cruza o Éufrates e chega ás portas 
de Persia, onde non logra entrar. No ano 384 regresa á Gallaecia. 

Obra:

- Itinerarium Egeriae.
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CAROLINE LUCRETIA
HERSCHEL

Hannóver, 1750 - 1848

Naceu en Hannóver, Alemaña, aínda que viviu en Inglaterra 
desde moi nova, no seo dunha familia numerosa de músicos. 
Non recibiu educación formal, posto que a súa nai era rotunda-
mente contraria a que as mulleres tivesen estudos, aínda que o 
seu pai era partidario de que estudase música e matemáticas. 
Así, a pesar da oposición materna, Caroline trasladouse a Bath 
xunto co seu irmán William, que foi o seu mestre de música, 
onde se converteu nunha moi boa cantante lírica profesional. 
Con todo, nunca deixou de estudar matemáticas, e ao igual 
que o seu irmán e mestre sentíase especialmente atraída pola 
astronomía. William, que estudaba as constelacións, recorreu 
á súa axuda para construír telescopios e outros instrumentos 
que permitisen investigar o ceo, e foi así como ao final acabaron 
dedicándose de xeito profesional a estes mesteres e deixando a 
música como actividade principal.

Xunto con William, descubriu unhas mil estrelas duplas e de-
mostrou que moitas eran sistemas binarios físicos, o que supo-
ñía a primeira proba da existencia da gravidade fóra do sistema 
solar. Descubriu igualmente oito cometas e tres nebulosas, e 
publicou un importantísimo catálogo de estrelas con cálculos 
sobre dúas mil cincocentas nebulosas e estrelas.

Caroline converteuse nunha celebridade científica e recibiu 
moitos recoñecementos e premios. O rei Xurxo III concedeulle 
unha pensión anual de 50 libras, o que supuxo que foi a primeira 
muller en ser recoñecida como científica. Así mesmo, podemos 

dicir sen ningunha dúbida que foi a muller que máis contribuíu a 
facer avanzar a astronomía en todos os tempos.

Na súa honra bautizáronse co seu nome un cometa periódico 
(o 35P/Herschel-Rigollet), un cráter da Lúa (o C.Herschel) e un 
asteroide (o 281 Lucrecia).

En 1828 recibiu a Medalla de Ouro da Royal Astronomical Socie-
ty, sociedade de que foi o primeiro membro honorario feminino.
En 1846 o rei de Prusia decidiu premiala coa Gran Medalla de 
Ouro da Ciencia polo inestimable servizo que prestou como as-
trónoma en calidade de socia do seu irmán.
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MARÍA GOEPPERT 
MAYER 

Katowice (Polonia), 1906 - San Diego (California), 1972

Matriculouse na Universidade de Göttingen, onde o seu pai im-
partía clases de Pediatría. Nun principio pensou en dedicarse 
ás matemáticas, pero máis tarde sentiuse fascinada pola física. 
Doutorouse en 1930, baixo a supervisión de Max Born, un dos 
país da mecánica cuántica e premio Nobel en 1954, cunha tese 
de doutoramento en que desenvolveu a teoría da absorción de 
dous fotóns en átomos, idea que foi verificada experimental-
mente décadas máis tarde.

Neses anos coñeceu ao que sería o seu marido, Joseph Edward 
Mayer, especializado en física e química. Xuntos trasladaríanse a 
Baltimore, nos Estados Unidos, ao conseguir el unha cátedra na 
Universidade Johns Hopkins. María traballou alí de forma autó-
noma e sen recibir un salario, coa colaboración do seu marido 
e das súas compañeiras, como profesora asociada “voluntaria”, 
pois este cargo cando menos permitíalle participar plenamen-
te nas actividades da universidade. De feito, María, a pesar da 
súa valía e capacidade, desenvolveu case a totalidade da súa 
carreira como profesora e investigadora voluntaria non remu-
nerada, e non acadou un posto remunerado a tempo completo 
até os 53 anos, cando a admitiron como profesora dun instituto 
universitario, unha conquista nada doada para as mulleres da-
queles tempos.

Finalmente, en 1949 María Goeppert conseguiu unha cátedra 
de Física no Instituto de Estudos Nucleares da Universidade de 
Chicago. Alí impartía conferencias, asistía a comités, dirixía teses 
a estudantes e participaba nas tarefas do Instituto, que conta-
ba con estrelas da física e a química como Fermi, Urey, Libby, 
Teller e os Mayer.

A presenza de tantos científicos brillantes non puido ser máis 
estimulante. Foi aquí onde desenvolveu o seu famoso modelo 
matemático de capas nucleares, que lle permitiu explicar a 
estabilidade de varios núcleos atómicos chamados “máxicos”. 
Segundo esta teoría, os números máxicos son, en realidade, 
combinacións específicas de neutróns e protóns que dan unha 
particular estabilidade ao núcleo. Este achado levouna a propor 
o modelo “de casca” do núcleo atómico, que presenta unha es-
trutura similar á nube electrónica que cobre o átomo. Con esta 
investigación obtería o Premio Nobel de Física en 1963 xunto 
con Hans Daniel Jensen. Foi a segunda muller na historia en 
obter un premio Nobel, despois de Marie Curie, e a pesar da 
extraordinaria calidade dos seus estudos, tivo que esperar unha 
década para que se lle recoñecese o seu traballo.

Referencias bibliográficas:

- Andrzej Grzybowski, K. P. (2013). Maria Goeppert-Mayer 
(1906-1972): Two-Photon Effect on Dermatology. Clinics in Der-
matology  31, pp. 221-225. 
- Goeppert-Mayer, M. (1950). Nuclear Configurations in the 
Spin-Orbit Coupling Model. I-II. Physical Review 1, pp. 16-23. 
- Levi Montalcini, R. e Tripodi, G. (2011). Las pioneras : las muje-
res que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la antigüedad 
hasta nuestros días. Barcelona: Crítica.

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XMaria+Goeppert-Mayer+%281906-1972%29&searchscope=1&SORT=D/XMaria+Goeppert-Mayer+%281906-1972%29&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Maria+Goeppert-Mayer+(1906-1972)/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XMaria+Goeppert-Mayer+%281906-1972%29&searchscope=1&SORT=D&2%2C2%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XMaria+Goeppert-Mayer+%281906-1972%29&searchscope=1&SORT=D/XMaria+Goeppert-Mayer+%281906-1972%29&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Maria+Goeppert-Mayer+(1906-1972)/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XMaria+Goeppert-Mayer+%281906-1972%29&searchscope=1&SORT=D&2%2C2%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Nuclear+Configurations+in+the+Spin-Orbit+Coupling+Model.+I-II&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XMaria+Goeppert-Mayer+%281906-1972%29%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Nuclear+Configurations+in+the+Spin-Orbit+Coupling+Model.+I-II&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XMaria+Goeppert-Mayer+%281906-1972%29%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Las+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Las+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Las+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C


MULLERES NAS BIBLIOTECAS DA UDC 
· 4.ª EDICIÓN ·

EXPOSICIÓN BIOGRÁFICA COLECTIVA
│62

ÉMILIE 
DU CHÂTELET

Katowice (Polonia), 1906 - San Diego (California), 1972

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil naceu en París no seo 
dunha familia da aristocracia. Desde moi nova mostrou unha 
grande curiosidade e interese por aprender. Os seus país apoia-
ron esta tendencia innata e aos doce anos xa lía os clásicos en 
latín, grego, alemán, italiano etc. Aos dezaseis anos Émilie foi 
presentada na Corte de Versalles, e tres anos máis tarde casou 
co marqués du Châtelet-Lomont, que estimulou os seus estudos 
e a protexeu toda a vida.

A vida social da marquesa du Châtelet en París era intensa. 
Contaba cun grupo pequeno e selecto de amigos e frecuentaba 
a ópera, o teatro, os parladoiros e as ceas. Nestes anos labrou 
unha certa reputación de frivolidade debido aos seus frecuen-
tes amoríos e, segundo algúns críticos, era o modelo feminino 
da conduta libertina. Entre os seus amantes podemos citar o 
duque de Richelieu, e os matemáticos Maupertuis e Clairaut, 
ambos profesores dela.

Tamén foi amante de Voltaire durante once anos, durante os 
que compartiron traballo e estudo. En 1737 competiron por 
un premio da Academia das Ciencias francesa presentando por 
separado traballos sobre a natureza do lume. Émilie axudou a 
Voltaire a elaborar a súa memoria e preparou a súa en segredo: 
Disertación sobre a natureza e propagación do lume. O premio 
foi para outro matemático, Euler, mais o traballo de Émilie con-
seguiu ser publicado no ano seguinte. 

En 1740 o seu libro Institutions de physique serviu para difundir 
as ideas máis rompedoras no terreo da ciencia e da filosofía. 

En 1745 traduciu escritos de Liebniz, en que introduciu os seus 
propios comentarios nas pasaxes máis difíciles de comprender. 
Igualmente traduciu Philosophiae naturalis principia matemáti-
ca, a obra de Newton publicada en 1687 en que se describían as 
leis do movemento e a gravidade.
Demostrou cos seus estudos que a enerxía dun obxecto en 
movemento é proporcional á súa masa e ao cadrado da súa 
velocidade. Até aquel momento pensábase que a enerxía era 
proporcional unicamente á velocidade. 

Foi unha das principais figuras femininas do século XVIII e loitou 
con tenacidade para realizarse como científica. Deixou escrito: 
“Se eu fose rei, reformaría o abuso que posterga a metade do 
xénero humano e faría participar ás mulleres en todos os derei-
tos da humanidade, sobre todo os do espírito”.

Referencias bibliográficas:

- Arianrhod, R. (2012). Seduced by Logic: Emilie Du Chatelet, 
Mary Somerville and the Newtonian Revolution. Oxford: Oxford 
University Press.
- Châtelet, M de. (1996). Discurso sobre la felicidad y correspon-
dencia. Madrid: Cátedra.
- Levi montalcini, R. e Tripodi, G. (2011). Las pioneras: las muje-
res que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la antigüedad 
hasta nuestros días. Barcelona: Crítica.

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XSeduced+by+Logic%3A+Emilie+Du+Chatelet%2C+Mary+Somerville+and+the+Newtonian+Rev&searchscope=1&SORT=D/XSeduced+by+Logic%3A+Emilie+Du+Chatelet%2C+Mary+Somerville+and+the+Newtonian+Rev&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Seduced+by+Logic%3A+Emilie+Du+Chatelet%2C+Mary+Somerville+and+the+Newtonian+Rev/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XSeduced+by+Logic%3A+Emilie+Du+Chatelet%2C+Mary+Somerville+and+the+Newtonian+Rev&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XSeduced+by+Logic%3A+Emilie+Du+Chatelet%2C+Mary+Somerville+and+the+Newtonian+Rev&searchscope=1&SORT=D/XSeduced+by+Logic%3A+Emilie+Du+Chatelet%2C+Mary+Somerville+and+the+Newtonian+Rev&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Seduced+by+Logic%3A+Emilie+Du+Chatelet%2C+Mary+Somerville+and+the+Newtonian+Rev/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XSeduced+by+Logic%3A+Emilie+Du+Chatelet%2C+Mary+Somerville+and+the+Newtonian+Rev&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Discurso+sobre+la+felicidad+y+correspondencia&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=t%7B212040%7DNuclear+Configurations+in+the+Spin-Orbit+Coupling+Model.+I-II%7B7f201d%7D
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Discurso+sobre+la+felicidad+y+correspondencia&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=t%7B212040%7DNuclear+Configurations+in+the+Spin-Orbit+Coupling+Model.+I-II%7B7f201d%7D
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Las+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Las+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ/XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Las+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XLas+pioneras%3A+las+mujeres+que+cambiaron+la+sociedad+y+la+ciencia+desde+la+a&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
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MAGAN 
KANWAR 

India, 1973

O Barefoot College, situado a uns cen quilómetros de Jaipur, 
no Estado de Rajastán (India), foi fundado no ano 1972. O seu 
alumnado está formado por mulleres analfabetas ou semianal-
fabetas de mediana idade, moitas delas avoas, provenientes das 
zonas máis pobres da India –a meirande parte–, África ou Amé-
rica do Sur. O obxectivo principal desta universidade é formalas 
como expertas na instalación, o mantemento e a reparación de 
paneis e baterías solares, para que, de volta nas súas aldeas e 
vilas, leven con elas a luz e a electricidade e, con estas, unha 
mellora substancial da calidade de vida. Adquiren tamén coñe-
cementos nos campos da mecánica, a radio, a odontoloxía e a 
sanidade pública.

Magan Kanwar foi unha desas mulleres, e aínda lembra con pe-
sar cando o seu padrasto lle dicía que tiña que aprender a coser 
e deixarse de soñar con ir á escola. Malia todo, ela, que quería 
facer algo máis que cociñar e traer fillos ao mundo, atopou nes-
te lugar un obxectivo para a súa vida.

Agora é unha da ducia de profesoras que ensinan Enxeñería 
Solar no Barefoot College a outras mulleres, en cursos gratuítos 
financiados principalmente polo Goberno da India que duran 
entre seis e nove meses. Calcúlase que son unhas dez mil as mu-
lleres que teñen pasado polo Barefoot College e que agora, dun 
xeito ou outro, convertidas elas mesmas en mestras, multiplican 
o efecto nos máis de trinta colleges que copian o modelo pola 
India e outros países, e nas innumerables escolas nocturnas 
que elas mesmas poñen en marcha ao longo de todo o mundo.
Moitas das alumnas veñen de moi lonxe, e para romper a ba-

rreira do idioma Magan Kanwar utiliza todos os recursos de que 
pode botar man, como a linguaxe de signos, códigos de cores 
para manexar os circuítos e, o máis importante, os propios 
códigos da linguaxe que, afirma, posúen as mulleres para se 
entenderen entre elas.

Referencias bibliográficas:

- BAREFOOT COLLEGE [páxina web] <http://www.barefootco-
llege.org>.
- MAES, A. (2008) [vídeo]. Entrevista a Magan Kanwar. Dispoñi-
ble no enderezo web <http://pad.ma/TE/info>.
- O’BRIEN, C. (1996). The Barefoot College... or Knowledge 
Demystified. París: Unesco. 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001117/111766Eb.pdf
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MENCHU
LAMAS

Vigo, 1954

Estudou Deseño Gráfico na IADE de Madrid, e é nesa cidade e 
en Vigo onde se desenvolverá a súa primeira obra nos anos se-
tenta, integrada primeiramente no Colectivo da Imaxe próximo 
ao Grupo de Comunicación Poética Rompente, co cal explorará 
a modernización da cultura galega.

Ao final desa década funda con Ángel Huete, Guillermo Monroy 
e Antón Patiño o Colectivo Atlántica, á procura dunha figura-
ción expresionista en que se representan obxectos cotiáns, do-
mésticos, como táboas de pasar o ferro, escaleiras de man ou 
cadeiras, que lle serven para experimentar coa composición, a 
disposición cromática e a relación entre os distintos elementos 
da narración pictórica.

Xa nos oitenta comezarán a facerse patentes as características 
formais máis acusadas da súa obra: grandes formatos, presenza 
destacada do debuxo, impoñentes xeometrías, violento croma-
tismo, protagonismo das texturas, e unha composición baseada 
no tratamento esquematizado dos obxectos representados.

Durante os últimos anos Menchu Lamas converteuse nun im-
portante referente da pintura contemporánea española. A súa 
obra máis representativa, sempre enérxica, que destaca pola 
vigorosa pincelada, polas cores primarias, case rechamantes, e 
o predominio do gran formato e a monumentalidade xeométri-
ca, deixa entrever sen atrancos a súa afinidade cos movementos 
pop e CoBrA, e por unha imaxinería sintética de formas sinxelas 
(torsos, mans e círculos) que funcionan a modo de prolongación 
da mente creativa da artista.

Obra:
- O tempo é un círculo, exposición, 2011.
- Itinerarios concéntricos, exposición, 2011.
- A dama que fala, ilustracións do poemario, 1983. En colabora-
ción co Grupo de Comunicación Poética Rompente.

Referencias bibliográficas:

- VV. AA. (2007). Menchu Lamas. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia.
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RUTH MATILDA 
ANDERSON

Cottonwood State Farm (Nebraska), 1893 - 
Nova York, 1983

Deu os primeiros pasos no mundo da fotografía da man do seu 
pai, o tamén fotógrafo Alfred Theodore Anderson, e máis tarde, 
en 1919, diplomaríase en Fotografía na Escola de Fotografía Cla-
rence H. White de Nova York. Dous anos despois foi contratada 
pola Hispanic American Society, a cargo da cal acabaría viaxando 
por España para a realización dun traballo de documentación 
fotográfica. Así, durante a década dos anos vinte viaxou dúas 
veces a Galicia, e fixo unha inmensa recompilación de material 
fotográfico sobre a realidade galega, de que retratou cidades e 
vilas, camiños e aldeas, mulleres e nenos, casas e rúas, profe-
sións e costumes.

Durante a primeira viaxe, en que a acompañou o seu pai, do 7 
de agosto de 1924 ao 28 de agosto de 1925, quitou unhas cinco 
mil fotografías e mercou outras dúas mil a diversos fotógrafos 
locais. Na segunda, do 14 de novembro de 1925 ata o 31 de 
maio de 1926, que fixo acompañada doutra fotógrafa da His-
panic American Society, Frances Saplding, regresou a Nova York 
con outras dúas mil trescentas fotografías.

Referencias bibliográficas:

- Anderson, R. M. (2009). Unha mirada de antano: fotografías 
de Ruth Matilda Anderson en Galicia. A Coruña: Fundación 
CaixaGalicia/The Hispanic Society of America.
- Anderson, R. M. (1998).  Fotografías de Galicia 1924-1926. 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
- Ortiz García, C. (2007). Raíces hispánicas y culturas america-
nas. Folkloristas de Norteamérica en el Centro de Estudios His-
tóricos. Revista de Indias vol. LXVII, núm. 239.
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http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XUnha+mirada+de+antano%3A+fotograf{226}ias+de+Ruth+Matilda+Anderson+en+Galicia&searchscope=1&SORT=DZ/XUnha+mirada+de+antano%3A+fotograf{226}ias+de+Ruth+Matilda+Anderson+en+Galicia&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Unha+mirada+de+antano%3A+fotograf%C3%ADas+de+Ruth+Matilda+Anderson+en+Galicia/1%2C22698%2C22698%2CB/frameset&FF=XUnha+mirada+de+antano%3A+fotograf{226}ias+de+Ruth+Matilda+Anderson+en+Galicia&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Fotograf%C3%ADas+de+Galicia+1924-1926&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=XUnha+mirada+de+antano%3A+fotograf%7B226%7Dias+de+Ruth+Matilda+Anderson+en+Galicia%26SORT%3DDZ
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TINA
MODOTTI

Udine, Italia, 1896 - Cidade de México, 1942

Tina Modotti é considerada unha dos fotógrafos máis importantes 
do s. XX. Viviu unha vida extraordinaria marcada polas súas dúas 
grandes paixóns: a arte e a política.

Tina emigrou con 17 anos aos Estados Unidos en busca dun futuro 
mellor. En California relacionouse con intelectuais e traballou como 
actriz. Neste círculo coñeceu o poeta Roubaix de L’Abrie Richey, 
con quen casou.

En 1922 trasladouse a México para enterrar o seu esposo que aca-
baba de morrer. Un ano máis tarde instalouse neste país co fotó-
grafo Edward Weston, de quen foi modelo e axudante. Enseguida 
conecta co país e coas súas xentes, que plasma nas súas fotografías. 
Toma contacto coa Unión Mexicana de Artistas e fai amizade con 
Diego Rivera e Frida Khalo.

A visión da explotación e da pobreza da poboación mexicana 
espertou nela unha conciencia política que xa non a abandonará 
xamais; de feito, o seu activismo afastouna da fotografía. Ben cedo 
se afiliou ao Partido Comunista Mexicano e mantivo unha relación 
co dirixente comunista Julio Antonio Mella.

En 1930 foi deportada a Alemaña, acusada de conspirar no intento 
de magnicidio do presidente Pascual Ortiz Rubio, onde traballou 
como fotógrafa de prensa. Nesta década implicouse nos move-
mentos revolucionarios tanto na Unión Soviética como en España 
durante a Guerra Civil.

Ao rematar a guerra española foi asilada en México, e proseguiu co 

seu activismo na Alianza Antifascista Giuseppe Garibaldi. 
Falecería nun taxi por un ataque cardíaco aos 46 anos. A súa acti-
vidade profesional como fotógrafa foi moi curta, pouco máis dos 
sete anos que viviu en México. As súas fotos foron publicadas en 
diversas revistas: Mexican Folkways, Mexican Life, Machete etc.

Os críticos falan de varias etapas na súa produción artística. A ro-
mántica (1923-1926), en que, influenciada por Weston, prevalecen 
os aspectos estéticos. Os temas son as flores (Rosas, 1923) e a ar-
quitectura mexicana. Un período de transición en que retrata mans 
como símbolo e representación (Mans de obreiro con pala, 1926). 
E, por último, a política (1927-1930), onde os temas son as mulleres 
(Muller de Tehuantepec, 1928), as nais (Tehuna cargando un neno 
espido, 1929), os campesiños e obreiros.

A fotografía consiste en manipular a luz e Tina xoga con esta luz 
para contar un relato que fala, dende o punto de vista dunha es-
tranxeira, da realidade social do México posrevolucionario. As súas 
fotos son un testemuño da marxinación e a inxustiza social, e unha 
mostra do seu compromiso. Son imaxes libres de artificio, cunha 
coidada composición, que captan a esencia do retratado. É esta 
mirada persoal a que lle dará unha gran proxección internacional.

Referencias bibliográficas:

- Cacucci, P. (1992). Tina Modotti. Barcelona: Circe.
- De la Calle, Á. (2009). Modotti: una mujer del siglo veinte. 
Barcelona: Sinsentido.

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/tTina+Modotti/ttina+modotti/1%2C1%2C3%2CB/frameset&FF=ttina+modotti&3%2C%2C3/indexsort=-
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Modotti%3A+una+mujer+del+siglo+veinte&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=tTina+Modotti
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FRIDA 
KAHLO

Coyoacán (México), 1907 - 1954

A vida desta pintora mexicana está marcada pola dor. Ten un ac-
cidente de autobús, consecuencia do cal sofre múltiplas fracturas, 
rompe a pelve e a columna vertebral. O pasamáns empaláraa. A 
súa agonía durará case trinta anos e trinta e dúas operacións cirúr-
xicas. Durante a súa convalecencia pinta, en soidade ela mesma 
é o seu modelo. Politicamente comprometida, afíliase ao Partido 
Comunista.

En 1929 casa co pintor Diego Rivera e pasarán tres anos nos Esta-
dos Unidos. A primeira exposición da súa obra é en San Francisco. 
Ten dous abortos, máis dor que se reflectirá nos seus cadros.

Entre 1937 e 1939 Trotsky vive na Casa Azul de Frida.

En 1939, tras expoñer en Nova York, contacta co surrealista Breton 
e viaxa a París. A súa tormentosa relación con Diego Rivera rema-
ta en divorcio ese mesmo ano, aínda que volverán casar un ano 
despois. O seu prestixio artístico medra e expón en México, San 
Francisco e Nova York.

En 1944 comeza a escribir o seu diario. O seu empeoramento 
físico é evidente, debe utilizar corpiños e acabará cunha perna 
amputada.

En 1953 inaugúrase a súa primeira exposición persoal, na Cidade 
de México. O seu estado de saúde é tal que asiste á inauguración 
na súa gran cama.

Morre aos 47 anos, posiblemente suicidouse.

A pintura de Frida é dor, tormento. Ela mesma recoñece: “eu son 
a desintegración”, mais non trata de espertar compaixón. Hai forza 
de vontade. Son característicos os seus desacougantes autorre-
tratos, de ollos feroces, de mirada desafiadora. Hai un marcado 
simbolismo na posta en escena, que parece onírica, mais describe 
unha realidade vital, a cama, a flora e a fauna que son expresión 
do seu mundo. Esta posta en escena lévaa á súa propia persoa. 
Vístese con suntuosos traxes étnicos, xoias mexicanas e peiteados 
autóctonos que chegan a ser outra expresión artística.

Frida era unha muller imaxinativa, transgresora, na súa vida per-
soal e na súa pintura. É luz e cor. Cor na súa pintura, onde escolle 
cores visualmente cegadoras, cor na súa vestimenta, cor na súa 
casa e as páxinas do seu diario. E a luz ocupa un importante lugar 
en todo iso, crea un espazo e un ambiente moi característicos nas 
súas obras, onde o mexicanismo está moi presente. Pintou o sol 
e as pirámides precolombinas numerosas veces, como símbolos.

Diego Rivera dixo: “Frida é o único exemplo na historia da arte que 
se desgarrou para dicir a verdade e que posuía unha imaxinación 
máis rápida cá luz”.

Referencias bibliográficas:

- Alba, T. (2014). La casa azul. Bilbao: Astiberri.
- Kahlo, F. (2008). El diario de Frida Kahlo: un íntimo autorretrato. 
Madrid: La Vaca Independiente.
- Ugalde Gómez, N. e Coronel Rivera, J. R. (2006). Frida Kahlo. 
México: RM.
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http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XFrida+Kahlo&searchscope=1&SORT=D/XFrida+Kahlo&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Frida+Kahlo/1%2C24%2C24%2CB/frameset&FF=XFrida+Kahlo&searchscope=1&SORT=D&5%2C5%2C
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ROSALIND 
FRANKLIN 

Londres, 1920 - Cambridge, 1958

Rosalind Franklin naceu no seo dunha influínte familia xudía de 
Notting Hill, en Londres. Graduouse en Química Física en 1941 
no Newnham College de Cambridge, e un ano máis tarde come-
zou a traballar na British Coal Utilisation Research Association. 
Centrou o seu traballo na estrutura molecular do carbón, dada 
a influencia estratéxica deste mineral na segunda guerra mun-
dial. Analizou distintos tipos de carbón e as diferenzas entre as 
densidades aparente e real, cunha técnica propia para calcular 
a densidade real dos sólidos con helio que segue a empregarse 
hoxe. Concluíu que os poros no carbón teñen constricións das 
cales depende a súa permeabilidade. Estes estudos e os seus 
derivados levárona a obter o doutoramento coa tese titulada “A 
química física dos coloides orgánicos sólidos, con especial refe-
rencia ao carbón”. Realizou este traballo no Laboratoire Central 
des Services Chimiques de l’Etat en París. Alí especializouse en 
difracción de raios X e a súa aplicación a materiais pouco cris-
talinos. Rosalind publicou os seus estudos sobre a grafitización 
dos carbóns en 1951 nun artigo que segue a ser citado na súa 
especialidade.

Ao mesmo tempo mellorou os métodos de difracción de raios X 
en sólidos non cristalinos, o que lle serviría no seu traballo como 
investigadora asociada no King’s College de Londres. Xunto co 
director, John Randall, e Raymond Gosling, comezou a estudar 
o ADN. Tras máis de cen horas de exposición aos raios X cunha 
máquina perfeccionada por ela, logrou o difractograma do ADN: 
a chamada fotografía 51. Dous anos máis tarde Maurice Wilkins, 
un dos seus colegas, mostroulle indiscretamente a imaxe ao seu 
amigo James Watson. Watson e Crick tamén coñecían as conclu-
sións dun informe de Rosalind que Max Perutz estaba a avaliar, 

en que se concluía que as bases do ADN estaban situadas cara 
ao interior. Con ambas as informacións, o 7 de marzo de 1953 
Watson e Crick presentaron o modelo da dupla hélice, polo que 
xunto con Wilkins recibiron o Premio Nobel de Fisioloxía ou 
Medicina en 1962.

Rosalind trasladouse no ano 1953 á Universidade de Birkbeck, 
onde empezou a traballar coa estrutura dos virus. Nesta época 
mantivo constante relación con Watson, con quen intercambia-
ba información sobre o “virus mosaico do tabaco”, e percorreu 
os Estados Unidos en 1954. Tamén tivo relación con Crick, con 
quen viaxou por España en 1956. No entanto, non foi nomeada 
nin unha soa vez no discurso de aceptación do Premio Nobel 
de 1962. Morrera catro anos antes dun cancro probablemente 
relacionado coa exposición repetida aos raios X. O tema quedou 
oculto até que en 1968 Watson publicou The Double Helix, en 
que lle outorga un papel moito menor no descubrimento a Ro-
salind Franklin. Como consecuencia disto, realizáronse distintas 
biografías que permitiron pouco a pouco redimir a memoria 
dunha das máis grandes científicas do século XX.

Referencias bibliográficas:

- Glynn, J. (2012). My Sister Rosalind Franklin. Nova York: Oxford 
University Press.
- Maddox, B. (2003). Rosalind Franklin : The Dark Lady of DNA. 
Nova York: Perennial.
- Sayre, A. (1997). Rosalind Franklin y el ADN. Madrid: Horas y 
Horas.
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MARIA SIBYLLA 
MERIAN 

Frankfurt am Main, 1647 - Ámsterdam, 1717

María Sibylla Merian naceu no seo da rama afincada en Frank-
furt am Main da exitosa casa editorial suíza dos Merian. O pai, 
Matthias Merian “o Vello”, era un recoñecido gravador que á 
súa morte deixou o negocio familiar aos fillos varóns: Matthias 
“o Novo” e Caspar. A nai, Johanna Sibylla Heim, casou de novo 
cun gravador e pintor de naturezas mortas, Jacob Marrel, que 
animou a Maria Sibylla a pintar. En ambos os obradoiros puido 
aprender as técnicas pictóricas, a acuarela, o gravado en cobre... 
e consultar láminas, libros e cadros. Comezou a estudar e debu-
xar os ciclos dos insectos aos 13 anos grazas a ter a súa disposi-
ción eirugas de seda. Nesa época tamén empezou a coleccionar 
e coidar todo tipo de insectos vivos.

En 1665, con 18 anos, María Sibylla casou con Johann Andreas 
Graff. Nos seguintes anos viviu en Frankfurt e Núremberg, 
onde se relacionou con artistas e pintores. Entre 1675 e 1680 
publicou os tres volumes do seu primeiro libro, unha colección 
de gravados florais sen texto chamada Blumenbuch. En 1679 e 
1686 aparecerían os dous primeiros volumes de Der Raupen 
wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung (‘A 
marabillosa transformación e singular alimentación con flores 
das eirugas’), en que se ilustran os distintos estadios da vida da 
eiruga en cen delicadas láminas acompañadas de descricións 
detalladas. A terceira parte aparecería en 1717 nunha edición 
póstuma. Mentres, as disputas familiares pola herdanza de Ja-
cob Marrell levárona de novo a Frankfurt onde, por influencia 
do seu irmán Caspar, se converteu ao labadianismo (corrente 
relixiosa de protestantes puritanos). En 1685 divorciouse e in-
gresou coas súas fillas na colonia labadista de Wieuwerd, nos 
Países Baixos, onde viviu durante seis anos. En Ámsterdam, a 

súa filla maior, Johanna Helena, casou e mellorou a súa posición 
social. Maria volveu ao ensino e continuou debuxando. Así tivo 
acceso ao Xardín Botánico e aos gabinetes de curiosidades das 
familias influentes. Vendo estas coleccións estáticas de insectos 
decidiu viaxar á Güiana Holandesa, coa que seu xenro comer-
ciaba. Foi unha empresa custosa e difícil de organizar, mais en 
1699, embarcou coa súa filla pequena. Ambas exploraron xar-
díns, plantacións xunto ca xungla e estudaron diversos insectos 
e animais pequenos.

Durante os dous anos de viaxe fixeron debuxos ao natural e 
prepararon espécimes para a súa conservación. Aos catro anos 
de volver a Ámsterdam,publicarían Metamorphosis insectorum 
Surinamensium. Dela díxose que era a obra máis fermosa xa-
mais impresa. En 1715 unha apoplexía deixouna en cadeira de 
rodas, mais seguiu traballando até a súa morte en 1717. A súa 
figura como naturalista, entomóloga e ilustradora ven de ser re-
descuberta e homenaxeada en selos, no billete de 500 marcos 
alemáns e no bautizo dun buque de investigación.

Referencias bibliográficas:

- Kleps-Hok, P. (2007). Search for Sibylla: The 17th Century’s Wo-
man of Today. Filadelfia: Xlibris.
- Merian, M. S. (2009). Insects of Surinam = Die insecten Suri-
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http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=+Insects+of+Surinam+%3D+Die+insecten+Surinams+%3D+Les+insectes+de+Surinam&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=t+Search+for+Sibylla%3A+The+17th+Century%7B7f2019%7Ds+Woman+of+Today
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SELWA 
AL-HAZZAA

Riad (Arabia Saudita) 

A doutora Selwa Al-Hazzaa traballa desde o ano 1997 como xefa 
do Departamento de Oftalmoloxía do King Faisal Specialist Hos-
pital na cidade de Riad, en Arabia Saudita. É considerada unha 
das persoas máis influentes no seu país e no mundo árabe en 
xeral, alén dunha das primeiras mulleres sauditas que conseguiu 
recoñecemento internacional tanto desde un punto de vista 
académico como profesional.

A unha idade moi temperá trasladouse coa súa familia aos 
Estados Unidos, mais volvería a Arabia Saudita para estudar 
Medicina na Universidade King Saud. Despois de casar regresou 
aos Estados Unidos e completou os seus estudos na Universi-
dade Johns Hopkins de Baltimore traballando como profesora 
no prestixioso Wilmer Ophthalmological Institute. Finalmente 
retornou a Riad. No ano 2013 converteuse nunha das primeiras 
mulleres membro do Consello da Shura, o equivalente ao Parla-
mento de Arabia Saudita. Publicou numerosos traballos, incluí-
da unha enciclopedia sobre enfermidades xenéticas oculares en 
Arabia Saudita, entre os cales salienta o seu labor no campo das 
enfermidades oculares hereditarias e de neonatos prematuros. 
En 1997 foi incluída entre os persoeiros máis destacados do ano 
na edición do ránking norteamericano Marquis Who’s Who, e 
ao ano seguinte o Instituto Biográfico dos Estados Unidos dis-
tinguiuna como Muller do Ano. No 1999 foi nomeada Muller 
Árabe do Ano e recibiu diversos galardóns internacionais. En-
tre os anos 1997 e 2005 foi membro dos consellos editoriais 
de distintas revistas estadounidenses de oftalmoloxía, e desde 
2006 tamén de publicacións chinesas. Participou en numerosas 
conferencias nos Estados Unidos e Europa, e foi nomeada of-
talmóloga persoal do rei Fahad de Arabia Saudita. No ano 2005 
a revista Forbes elixiuna como unha das mulleres árabes máis 

influentes, e en 2006 foi tamén nomeada Muller Árabe do Ano.  
É membro do Royal College of Surgeons (FRCS) de Edimburgo e 
presidenta da Asociación de Amigos de Arabia Saudita. Ten or-
ganizado numerosos seminarios relacionados coas enfermida-
des oculares tanto no seu país como no estranxeiro, e é membro 
de numerosos organismos oftalmolóxicos internacionais.

No tocante á situación social das mulleres no seu país, declarou 
en diversas entrevistas que cre que os cambios que se están a 
producir a prol da integración das mulleres van na dirección co-
rrecta, malia ser consciente de que o seu caso é unha excepción 
nunha sociedade dominada polos homes, en que as mulleres 
constitúen só o 4% da poboación activa e en que as doutoras só 
atenden mulleres, agás en casos tan excepcionais como o seu.

Referencias bibliográficas:
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H.; Hashem, M. et al. (2014). IFT27, Encoding a Small GTPase 
Component of IFT Particles, Is Mutated in a Consanguineous Fa-
mily with Bardet-Biedl Syndrome. EHuman Molecular Genetics 
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CHUS
LAGO 

Vigo, 1964

María Jesús Lago Rey naceu en Vigo o 25 de decembro de 1964. 
Profesional da montaña, desde os 14 anos tamén realizou ac-
tividades de espeleoloxía, aínda que o seu forte é o alpinismo 
en altos cumes. O 26 de maio de 1999 converteuse na primeira 
muller española, e na terceira do mundo, en escalar o Everest 
sen axuda de osíxeno artificial. As súas fazañas son numerosas 
e podemos salientar entre elas que no ano 2004 rematou o seu 
proxecto Leopardo das Neves, premio outorgado aos deportis-
tas que conseguen coroar os picos máis altos da extinta Unión 
Soviética. Chus Lago logrou o título o 13 de agosto de 2004 ao 
acadar a cima do pico Ismail Samani, e é a única muller viva 
que o posúe.

En 2006 o seu novo obxectivo foi cruzar Grenlandia a pé, es-
quiando e en zorra, seguindo a ruta de Merab Khabazi polo 
Círculo Polar Ártico, mais ela e o seu compañeiro Juan Martínez 
tiveron que abandonar o intento por problemas técnicos coas 
baterías das radiobalizas.

En xaneiro de 2009 converteuse na primeira persoa de naciona-
lidade española en acadar o Polo Sur, logo de 59 días de travesía 
en solitario a través da Antártida. Soportando temperaturas de 
entre 20 e 30 graos baixo cero, arrastrando unha pulka de 150 
quilos de peso, aguantando ventos de até 150 quilómetros por 
hora e sen ver pórse a luz do sol, Chus sobrepúxose ás circuns-
tancias máis adversas grazas á súa extraordinaria preparación 
física e á ilusión de ver cumprido o seu soño. O documental Chus 
Lago: sola ante el hielo de Canal+ recolle a experiencia.

Tamén participa en política, e en 2007 presentouse na listaxe do 

PSdeG-PSOE ás eleccións no Concello de Vigo. É responsable da 
Concellería de Medio Ambiente.

Recibiu gran cantidade de premios, entre os cales podemos 
destacar a Real Orde ao Mérito Deportivo que outorga o Con-
sello Superior de Deportes no ano 2000, e ese mesmo ano, a 
Medalla Castelao que concede o Goberno galego. A Xunta de 
Galicia tamén lle outorgou o Premio á Mellor Deportista Femi-
nina no ano 2004.

Referencias bibliográficas:

- Lago, C. (2004). Una mujer en la cumbre. Barcelona: Plaza & 
Janés Editores.
- Lago, C. (2001). Everest. Fuera de la Tierra. Santiago de Com-
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Consciente da discriminación das mulleres en todos os campos, 
a escritora Mary Anne Evans publicou con pseudónimo mascu-
lino co fin de que as súas obras fosen valoradas atendendo aos 
seus méritos e non á súa autoría, e aínda que esta foi coñecida 
nos comezos da súa carreira o seu nome de pluma prevalece 
na historia literaria, ao igual que os das súas coetáneas George 
Sand ou Fernán Caballero.

George Eliot é considerada unanimemente unha das mellores 
escritoras da lingua inglesa. Tradutora, ensaísta, novelista e poe-
ta, Virginia Woolf dixo da súa obra mestra, a novela Middlemarch 
(1871-72) que era “unha das poucas novelas inglesas escritas 
para xente adulta” (The Common Reader, 1925: 166-67).

Así mesmo, George Eliot é coñecida como a grande autora da 
denominada novela psicolóxica realista do século XIX, e no aba-
no da súa produción literaria reflicte que ten voz propia nos 
grandes debates filosóficos e científicos do seu tempo. Contem-
poránea de Charles Darwin, incorpora tamén á súa obra as teo-
rías evolucionistas e a súa relación co mundo material. A loita 
polos dereitos das mulleres latexaba tamén na época vitoriana, 
e foi amiga de famosas divulgadoras intelectuais do feminismo 
decimonónico. As súas novelas máis coñecidas son Adam Bede 
(1859), The Mill on the Floss (1860), Silas Marner (1861), Romo-
la (1863), Felix Holt, the Radical (1866) e Daniel Deronda (1876). 
Aínda que os seus poemas e relatos curtos tiveron menor reper-
cusión para o gran público, o conxunto da súa obra está incardi-
nada nas grandes cuestións políticas, relixiosas e morais que nos 
formulamos os seres humanos.

GEORGE 
ELIOT 

Nuneaton (Reino Unido), 1819 - Londres, 1880

Contemporánea de Rosalía de Castro, Eliot reflicte nas súas 
obras as cuestións que a autora de Follas novas canta no seu 
poemario, entre elas a identidade feminina, a soidade, a pobre-
za, a busca da verdade baseada na obxectividade, a propia iden-
tidade, a tristura, a marxinación social e os desexos individuais 
fronte á presión social.

Referencias bibliográficas:

- Eliot, G. (2008). Adam Bede. Oxford/Nova York: Oxford Univer-
sity Press.
- Eliot, G. (2007). The Mill on the Floss. Peterborough, Ont./Or-
chard Park, NY: Broadview Press.
- Eliot, G. (1876). Daniel Deronda. Oxford, Oxford University 
Press.
- Eliot, G. (1975). Silas Marner. Londres: Pan Books.

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/XSilas+Marner&searchscope=1&SORT=DZ/XSilas+Marner&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Silas+Marner/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=XSilas+Marner&searchscope=1&SORT=DZ&3%2C3%2C
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CELIA 
SÁNCHEZ RAMOS 

Zaragoza, 1959

Licenciada en Farmacia e diplomada en Óptica, doutora en Me-
dicina Preventiva e Saúde Pública, así como en Ciencias da Vi-
sión, é profesora titular de Óptica Fisiolóxica e Percepción Visual 
e investigadora no campo das ciencias da visión no seo do Gru-
po de Neuro-Computación e Neuro-Robótica da Universidade 
Complutense de Madrid (UCM). Foi investida doutora honoris 
causa pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo o 7 de 
setembro de 2012 en recoñecemento ao seu labor científico no 
campo da óptica.

Así mesmo, é directora do Curso de Experto e Especialista Uni-
versitario na Área da Saúde, asesora de Material Científico e de 
Cursos de Formación do Johnson & Johnson Medical Group, 
membro do Comité Científico da Fundación Retina España e 
avaliadora de publicacións científicas.

Como resultado das investigacións levadas a cabo no Grupo de 
Neuro-Computación e Neuro-Robótica da UCM conta cun gran 
número de publicacións nos ámbitos da optometría, a contacto-
loxía e a biometría ocular, e de patentes rexistradas, en concreto 
448, entre as cales salienta a da lente de contacto terapéutica 
para ollos pseudoafáquicos e/ou en proceso de neurodexenera-
ción, que, en abril de 2009, lle valeu o Premio á Mellor Inventora 
do Ano entregado pola Organización Mundial da Propiedade In-
telectual (ONU); a Medalla de Ouro á Mellor Invención da Área 
Sanitaria e o Premio á Mellor Patente Española.

En xuño de 2006 fundou a empresa derivada (spin-off) da UCM 
Alta Eficacia Tecnología SL, cuxo obxecto social principal é a 
comercialización de produtos, patentes e modelos de utilidade 

nos campos da optometría, a contactoloxía, a biometría e a neu-
rociencia. En 2010 foi galardoada coa Medalla de Ouro do Gran 
Premio de Invencións de Xenebra –trátase da primeira española 
en conseguila– por un sistema de recoñecemento por córnea.

Entre os seus avances na área das ciencias da visión salienta 
tamén a patente das lentes de filtro óptico amarelo, que supo-
ñen un cambio de paradigma no mundo da óptica: da óptica 
refractiva á óptica preventiva, pois absorben parte do espectro 
da luz azul e violeta coa intención de protexer a retina.

Na actualidade divide a súa actividade profesional en catro eixes 
temáticos: docencia, investigación, innovación e responsabilida-
de social. O seu profundo compromiso social lévaa a abordar 
diversos proxectos de cooperación ao desenvolvemento.

Referencias bibliográficas:

- Alta Eficiencia Tecnoloxía [páxina web] <http://www.altaefica-
ciatecnologia.com>.
- Celia Sánchez Ramos [páxina web] <http://www.celiasan-
chezramos.com>.
- Corral, M. G. (2014) [en liña]. Los ‘cracks’ de la Roja científica 
en El Mundo. 
- Ferrer, A. (2014) [en liña]. Golazo de la selección española de 
ciencia en su primer partido en Quo. 

http://www.altaeficaciatecnologia.com/
http://www.altaeficaciatecnologia.com/
http://www.celiasanchezramos.com
http://www.celiasanchezramos.com
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/05/30/53877edd22601d743f8b457b.html
http://www.quo.es/ciencia/golazo-de-la-seleccion-espanola-de-ciencia-en-su-primer-partido
http://www.quo.es/ciencia/golazo-de-la-seleccion-espanola-de-ciencia-en-su-primer-partido
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MARY 
LOU JEPSEN

1965, Estados Unidos

Coñecida na actualidade por dirixir a División de Pantallas de 
Google X, onde salienta o seu proxecto de creación dunha te-
levisión modular formada por pantallas de diferentes formas e 
tamaños que poden ser reorganizadas para crear unha imaxe 
perfecta e “paredes vivas”, Mary Lou Jepsen foi profesora do 
MIT Media Lab, onde cocreou o primeiro sistema de vídeo ho-
lográfico do mundo en 1989, cando a imaxe do ordenador eran 
liñas rectas nunha pantalla de raios catódicos.

Entre 1992-1994 deseñou un novo sistema de iluminación 
antirreflexo para os transbordadores espaciais, polo que ga-
ñou o Space Act Award que outorga a NASA. Entre 1993-1995 
crea Moon-TV co fin de proxectar vídeos na Lúa, visibles desde 
a Terra, mediante unha antena de espellos helioestáticos que 
redirixiría a luz solar incidente sobre a Terra cara á Lúa. Ao se 
demostrar que era posible, conseguiu o apoio de Hollywood, 
mais detivo o proxecto por problemas de saúde.

En 1995 cofundou MicroDisplay, de que foi directora de Tec-
noloxía até 2003, empresa líder no campo dos portátiles e as 
televisións de proxección traseira, e a primeira en comercializar 
cristal líquido sobre silicio (LCOS). Entre 2004-2005 dirixiu a Divi-
sión de Pantallas de Intel, até facer realidade un dos seus soños 
e cofundar One Laptop Per Child, unha organización sen fins 
lucrativos cuxa misión é facilitarlles aos nenos de todo o mundo, 
con prezos competitivos, o acceso a ordenadores portátiles.

Desde 2008 é fundadora e directora executiva de Pixel Qi, un fa-
bricante de pantallas lexibles baixo luz solar, de alto rendemen-
to e de baixo consumo de enerxía, para dispositivos móbiles. 

Premios e recoñecementos:

- En 2013 a CNN incluíuna no seu top ten de intelectuais.
- En 2011 o Instituto Anita Borg outorgoulle Women of Vision 
Award for Innovation, alén de considerala unha das maiores 50 
científicas da computación de todos os tempos.
- En 2010 recibiu o World Technology Award en Tecnoloxía da 
Información, Hárdware, e o IEEE ACE Award pola mellor tecno-
loxía emerxente.
- En 2008 a revista Time escolleuna como unha das 100 persoas 
máis influentes do mundo.

Referencias bibliográficas:

-  Jepsen, M. L. (2005). Smoke, Mirrors, and Manufacturable Dis-
plays. Computer. 38(8), pp. 63-67.
- Jepsen, M. L. et al. (2002). High Resolution LCOS Microdisplay 
for Single-, Double- or Triple-Panel Projection Systems. Displays. 
23(3), pp. 109-114.
-  Jepsen, M. L. (1989) [en liña]. Holographic Video: Design and 
Implementation of a Display System. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1492269&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D1492269
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1492269&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D1492269
http://hdl.handle.net/1721.1/14173
http://hdl.handle.net/1721.1/14173
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SHAFRIRA
GOLDWASSER

1958, Nova York

Shafrira Goldwasser é unha profesora RSA de Enxeñería Eléc-
trica e Ciencias da Computación e membro do Grupo de Infor-
mática Teórica do MIT, especializada en criptografía, teoría de 
números e complexidade computacional; tamén é profesora no 
Instituto Weizmann de Ciencias (Israel).

Ela e Silvio Micali son coñecidos polo seu traballo sobre sistemas 
de demostración interactivos, desenvolvidos para saber como 
está codificada e asegurada a información que na actualidade 
se aplica nos protocolos de comunicación, transaccións pola 
internet e computación na nube. O seu artigo conxunto “Proba-
bilístic Encryption”(1985), en que se introducen definicións de 
seguridade formais que seguen a constituír o principal estándar 
para a seguridade, alén de métodos aleatorios para o cifrado de 
información, sentou as bases da criptografía moderna. As súas 
innovacións levaron ao desenvolvemento das técnicas para o 
control da integridade da mensaxe e a autenticación da identi-
dade dos remitentes/receptores, así como das sinaturas dixitais 
utilizadas para a distribución de sóftware, transaccións financei-
ras e outros casos en que é importante detectar a falsificación 
ou a manipulación. Shafrira Goldwasser fixo avances fundamen-
tais na teoría da complexidade computacional, unha área que 
se centra na clasificación de problemas de cálculo en función 
da súa dificultade inherente. Unha das súas contribucións máis 
significativas neste campo é o artigo, que asina xunto con Silvio 
Micali e Charkes Rackoff, “The Knowledge Complexity of Inte-
ractive Proof-Systems” (1985). No documento iníciase a idea de 
“coñecemento cero”: a proba de coñecemento cero é un proto-
colo criptográfico que establece un método interactivo para que 
cada unha das partes poida probar á outra que unha declaración 
(xeralmente matemática) é certa, sen revelar nada máis que a 
veracidade da declaración. Shafrira Goldwasser e Silvio Micali 

recibiron en 2012 o Premio Turing polo seu traballo no campo 
da criptografía, a teoría da complexidade e o desenvolvemento 
do estándar para permitir transaccións seguras na rede.

Premios e recoñecementos:

- En 2012 a Association for Computing Machinery outorgoulles a 
ela e a Silvio Micali o Premio Turing.
- En 2010 o Instituto Franklin concedeulle a Medalla Benjamin 
Franklin en Ciencias da Computación.
- En 2008 recibiu o Premio Athena Lecturer, concedido a mulle-
res destacadas do campo da computación, da Association for 
Computing Machinery.
- En 1998 RSA outorgoulle o RSA Award in Mathematics.
En 1996 fíxose co Premio Grace Murray Hopper da Association 
for Computing Machinery.
- En 1993 e 2001 gañou o Premio Gödel, outorgado pola Aso-
ciación Europea para a Informática Teórica e a Association for 
Computing Machinery.

Referencias bibliográficas:

- Goldwasser, S. e Micali, S. (1984). Probabilistic Encryption.  
Journal of Computer and System Sciences 28(2), pp. 191-343.
Goldwasser, S.; Micali, S. e Rackoff, C. (1989. The Knowledge 
Complexity of Interactive Proof Systems. SIAM Journal on Com-
puting 18(1), pp. 186-208.
- Goldwasser, S.; Kalai, Y. T. e Rothblum, G. (2008). Delegating 
Computation: Interactive Proofs for Muggles en ACM STOC ´08 
Proceedings of the fortieth annual ACM symposium on Theory of 
computing. Nova York, ACM, pp. 113-122.

http://groups.csail.mit.edu/cis/pubs/shafi/1984-jcss.pdf
http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/0218012
http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/0218012
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1374396
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1374396
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MÁRIA
TELKES

Budapest, 1900 - 1995

En principio centrou as súas investigacións na enerxía producida 
polos organismos vivos na Cleveland Clinic Foundation (1925-
1937). Logo de se incorporar á Westinghouse Electric (1937-
1939), pasou a estudar novos dispositivos termoeléctricos que 
transformasen a calor en enerxía eléctrica. En 1939 sumouse 
ao Solar Energy Conversion Project do MIT, e foi entón cando 
por primeira vez se achegou á enerxía solar. Desta etapa no MIT 
destaca o seu proxecto máis coñecido, o deseño dun novo sis-
tema de calefacción solar para a Dover Sun House da arquitecta 
Eleanor Raymond. Esta foi a primeira casa construída que usou 
a solar como principal fonte de enerxía.

Durante a segunda guerra mundial deseñou para a Office of 
Scientific Research and Development do Goberno estadouni-
dense un destilador solar de pequeno tamaño que transforma-
ba a auga salgada do mar en auga potable. Anos máis tarde, 
á fronte do Laboratorio de Enerxía Solar da MELPAR Company 
(1963), retomaría a investigación relativa a como obter auga 
doce da auga do mar.

A partir de 1953 organizou o Laboratorio Solar do College of En-
gineering da Universidade de Nova York. A finais da década dos 
cincuenta, como directora do Laboratorio de Enerxía Solar da 
Priceton Division da Curtis-Wright Company, traballou no uso de 
xeradores solares termoeléctricos no espazo exterior. Finalmen-
te, desde 1969 até que se retirou en 1978, traballou no Institute 
of Energy Conversion da Universidade de Delaware.

Mária Telkes desenvolveu materiais para almacenar a enerxía 
solar, ideou dispositivos para transferir a enerxía térmica de 

maneira eficiente e traballou en sistemas de aire acondicionado 
que gardasen o frío da noite para usalo de día. Tamén deseñou 
secadoras solares de alimentos, así como cociñas e fornos so-
lares baratos e adaptables ás maneiras de cociñar de calquera 
cultura do mundo.

Premios e recoñecementos:

- En 1945 recibiu o Certificate of Merit da Office of Scientific 
Research and Development pola invención do destilador solar.
- En 1952 a Sociedade de Mulleres Enxeñeiras outorgoulle o seu 
I Achievement Award.
- En 1997 converteuse na primeira muller en facerse co Charles 
Greeley Abbot Award da American Solar Energy Society.

Referencias bibliográficas:

- Telkes, M. (1974). Solar energy storage. Barcelona: Plaza & 
Janés Editores.
- Telkes, M. (1953). Fresh Water from Sea Water by Solar Distilla-
tion. Santiago de Compostela: Edicións Lea.
- Telkes, M. (1947). The Efficiency of Thermoelectric Generators. 
I. Journal of Applied Physics 18(12), pp. 1116-1127.

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/18/12/10.1063/1.1697593
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/18/12/10.1063/1.1697593


MULLERES NAS BIBLIOTECAS DA UDC 
· 4.ª EDICIÓN ·

EXPOSICIÓN BIOGRÁFICA COLECTIVA
│77

HARRIET 
MARTINEAU

Norwich, (Inglaterra) 1802 - Ambleside 
(Inglaterra) 1876

Nacida nunha familia de clase media, en Norwich e educada 
nunha escola Unitaria para nenas, Harriet Martineau foi unha 
das intelectuais máis excepcionais da súa época e escritora 
prolífica, que fixo contribucións significativas para a economía 
política, a teoría sociolóxica, o xornalismo e á cuestión das mu-
lleres na época Victoriana. A pesar de prexuízos culturais que 
impedían as mulleres estudar nas universidades, Martineau re-
cibiu unha educación formal mellor que a maioría das mulleres 
da súa época. 

Sufriu varias doenzas físicas ao longo da súa vida; xorda coa 
idade de 12, tiña que usar unha trompetiña. Tamén sufriu 
unha perda de olfacto e do sentido do gusto. A pesar destas 
desvantaxes, desenvolveu un intelecto poderoso e profundo e 
permaneceu activa na esfera pública por máis de medio século.

Tras a morte do seu pai en 1825, Harriet comezou a escribir en 
xornais, o que lle deu a independencia e prestixio, algo difícil de 
conseguir para unha muller solteira na época. A lectura do libro 
de Jane Marcet Conversas sobre economía política, en 1827,  
levouna a interesarse e querer difundir  os principios desta ma-
teria. A través dunha colección de 25 novelas, Ilustracións da 
economía política (1832) presentou os conceptos e explicacións 
sobre a produción, distribución, consumo de riqueza e de com-
portamento, e as implicacións que isto tería sobre os pobres.

As Ilustracións de Economía Política é unha serie de vinte e ca-
tro novelas de ficción destinadas a educar  a unha masa ampla 
e corrente de lectores e sobre os aspectos clave da economía 
política no inicio da era Victoriana.

Tras o éxito das Ilustracións de Economía Política, publicou  Poor 
Laws and Paupers Illustrated (1833-4) y Illustrations of Taxation 
(1834), que tamén foron moi populares entre os lectores.

Dende o punto de vista literario, Harriet Martineau destacou 
principalmente por:
- Desenvolver a orixe dos procesos de produción, a división do 
traballo e outros temas de escola neoclásica da economía, dife-
rindo na forma de descrición é dicir, dunha forma comprensible 
para a maioría; sendo os seus textos económicos, un dos poucos 
con este formato.
- Combinar a literatura coa economía, facendo a Novela Eco-
nómica.

Referencias bibliográficas:

- Hunter, S. (1974). Harriet Martineau the poetics of moralism. 
Aldershot: Scolar Press.
- Martineau, H. (2013). Ella de Garveloch ; alegrías y penas en 
Garveloch. Madrid: Ecobook.
- Martineau, H. (2013). La vida en territorio salvaje ; La colina y 
el valle. Madrid: Ecobook.
- Martineau, H. & Peterson, L.H. (2007). Autobiography. 
Ontario: Broadview Press.

http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag/?searchtype=X&searcharg=Harriet+Martineau+the+poetics+of+moralism&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=Xtelkes%2C+Fresh+Water+from+Sea+Water+by+Solar+Distillation%26SORT%3DD
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/X+Ella+de+Garveloch+%3B+alegr{226}ias+y+penas+en+Garveloch&searchscope=1&SORT=DZ/X+Ella+de+Garveloch+%3B+alegr{226}ias+y+penas+en+Garveloch&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=+Ella+de+Garveloch+%3B+alegr%C3%ADas+y+penas+en+Garveloch/1%2C1530%2C1530%2CB/frameset&FF=X+Ella+de+Garveloch+%3B+alegr{226}ias+y+penas+en+Garveloch&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/X+Ella+de+Garveloch+%3B+alegr{226}ias+y+penas+en+Garveloch&searchscope=1&SORT=DZ/X+Ella+de+Garveloch+%3B+alegr{226}ias+y+penas+en+Garveloch&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=+Ella+de+Garveloch+%3B+alegr%C3%ADas+y+penas+en+Garveloch/1%2C1530%2C1530%2CB/frameset&FF=X+Ella+de+Garveloch+%3B+alegr{226}ias+y+penas+en+Garveloch&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/X+La+vida+en+territorio+salvaje+%3B+La+colina+y+el+valle&searchscope=1&SORT=DZ/X+La+vida+en+territorio+salvaje+%3B+La+colina+y+el+valle&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=+La+vida+en+territorio+salvaje+%3B+La+colina+y+el+valle/1%2C10775%2C10775%2CB/frameset&FF=X+La+vida+en+territorio+salvaje+%3B+La+colina+y+el+valle&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/X+La+vida+en+territorio+salvaje+%3B+La+colina+y+el+valle&searchscope=1&SORT=DZ/X+La+vida+en+territorio+salvaje+%3B+La+colina+y+el+valle&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=+La+vida+en+territorio+salvaje+%3B+La+colina+y+el+valle/1%2C10775%2C10775%2CB/frameset&FF=X+La+vida+en+territorio+salvaje+%3B+La+colina+y+el+valle&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S1*gag?/X+MARTINEAU%2C+H.+%26+PETERSON%2C+L.H.+%282007%29+Autobiography.++Ontario%2C+Broadview+P&searchscope=1&SORT=DZ/X+MARTINEAU%2C+H.%26PETERSON%2C+L.H.+%282007%29+Autobiography.++Ontario%2C+Broadview+P&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=+MARTINEAU%2C+H.%26PETERSON%2C+L.H.+(2007)+Autobiography.++Ontario%2C+Broadview+P/1%2C4599%2C4599%2CB/frameset&FF=X+MARTINEAU%2C+H.+%26+PETERSON%2C+L.H.+%282007%29+Autobiography.++Ontario%2C+Broadview+P&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C
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PICARD | LILÍ ÁLVAREZ | MARION LUCY MAHONY GRIFFIN | LINA BO BARDI | BERNICE ALEXANDRA 
EAMES | EXERIA | CONCEPCIÓN ARENAL PONTE | BERTA BOBATH | FLORENCE NIGHTINGALE | 
CATHERINE MULLER | MARJANE SATRAPI | JANE GOODALL | DOROTHY CROWFOOT HODGKIN | IRÈNE 
JOLIOT-CURIE | ELVIRA BAO MACEIRAS | MARÍA BARBEITO CERVIÑO | ERNESTINA ELENA OTERO 
SESTELO | HANNAH ARENDT | OLYMPE DE GOUGES | CHARLOTTE PERRIAND | MATILDE UCELAY 
MAÓRTUA | DENNISE SCOTT BROWN | JOAN ROBINSON | ELINOR OSTROM | FRED VARGAS | 
PATRICIA MELO | P. D. JAMES | ANITA BORG NAFFZ | RADIA JOY PERLMAN | ÁNGELA RUIZ ROBLES | 
MARÍA ÁNGELES DURÁN HERAS | SASKIA SASSEN | ÁNGELES ALVARIÑO | VANDANA SHIVA | MARY 
WALTON | LISE MEITNER | INMACULADA PAZ ANDRADE | MARTA BOBO ARCE | ALICE MILLIAT | DICK, 
KERR LADIES F.C. | CAROLINE LUCRETIA HERSCHEL | MARÍA GOEPPERT MAYER | ÉMILIE DU 
CHÂTELET | MAGAN KANWAR | MENCHU LAMAS | RUTH MATILDA ANDERSON | TINA MODOTTI | 
FRIDA KAHLO | ROSALIND FRANKLIN | MARIA SIBYLLA MERIAN | SELWA AL-HAZZAA | CHUS LAGO | 
CONCEPCIÓN ARENAL | GEORGE ELIOT | CELIA SÁNCHEZ RAMOS | MARY LOU JEPSEN | SHAFRIRA 
GOLDWASSER | MÁRIA TELKES | HARRIET MARTINEAU | SOFIA V. KOVALÉVSKAYA | MARÍA JOSEFA 
WONENBURGER | GRACE MURRAY HOPPER  | LYNN MARGULIS | MARIE CURIE | BARBARA McCLIN-
TOCK | EMILIA PARDO BAZÁN | ROSALÍA DE CASTRO | VIRGINIA WOOLF | BEATRICE ALICE HICKS | 
IRMGARD FLÜGGE-LOTZ | EDITH CLARKE | BERTA DÁVILA | EVA VEIGA | YOLANDA CASTAÑO | AUGUS-
TA ADA KING | FRANCES ELIZABETH ALLEN | ROSALIND W. PICARD | LILÍ ÁLVAREZ | MARION LUCY 
MAHONY GRIFFIN | LINA BO BARDI | BERNICE ALEXANDRA EAMES | EXERIA | CONCEPCIÓN ARENAL 
PONTE | BERTA BOBATH | FLORENCE NIGHTINGALE | CATHERINE MULLER | MARJANE SATRAPI | 
JANE GOODALL | DOROTHY CROWFOOT HODGKIN | IRÈNE JOLIOT-CURIE | ELVIRA BAO MACEIRAS | 
MARÍA BARBEITO CERVIÑO | ERNESTINA ELENA OTERO SESTELO | HANNAH ARENDT | OLYMPE DE 
GOUGES | CHARLOTTE PERRIAND | MATILDE UCELAY MAÓRTUA | DENNISE SCOTT BROWN | JOAN 
ROBINSON | ELINOR OSTROM | FRED VARGAS | PATRICIA MELO | P. D. JAMES | ANITA BORG NAFFZ 
| RADIA JOY PERLMAN | ÁNGELA RUIZ ROBLES | MARÍA ÁNGELES DURÁN HERAS | SASKIA SASSEN 
| ÁNGELES ALVARIÑO | VANDANA SHIVA | MARY WALTON | LISE MEITNER | INMACULADA PAZ ANDRA-
DE | MARTA BOBO ARCE | ALICE MILLIAT | DICK, KERR LADIES F.C. | CAROLINE LUCRETIA HERSCHEL 
| MARÍA GOEPPERT MAYER | ÉMILIE DU CHÂTELET | MAGAN KANWAR | MENCHU LAMAS | RUTH 
MATILDA ANDERSON | TINA MODOTTI | FRIDA KAHLO | ROSALIND FRANKLIN | MARIA SIBYLLA 
MERIAN | SELWA AL-HAZZAA | CHUS LAGO | CONCEPCIÓN ARENAL | GEORGE ELIOT | CELIA SÁNCHEZ 
RAMOS | MARY LOU JEPSEN | SHAFRIRA GOLDWASSER | MÁRIA TELKES | HARRIET MARTINEAU | 
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