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Margarita Cimadevila, natural de Sada, a Coruña, é licenciada en Ciencias químicas pola 
Universidade de Santiago de Compostela, e pintora e profesora de Física e Química. Ac-
tualmente imparte docencia no IES Urbano Lugrís da Coruña.

A súa obra pictórica está fortemente influenciada polas raíces da súa terra: unha das súas 
temáticas recorrentes son as cunchas mariñas, aínda que tamén se interesa polos petró-
glifos galegos e as culturas antigas.

A raíz da súa participación na HST03, a escola de profesores do laboratorio europeo de 
investigación nuclear, o CERN, en Xenebra, a súa obra sofre un cambio radical e céntrase 
en unir os dous mundos en que se move, presentando unha proposta en que a ciencia e 
arte se mesturan e entrelazan, o que plasmou en distintas series que teñen un carácter 
artístico, divulgativo e didáctico, ao que engade nas súas dúas últimas exposicións como 
leitmotivs:

• Visionar o papel da muller na ciencia
• Igualdade na ciencia e na vida

A súa obra foi exposta en numerosas institucións e diferentes países:
CERN (Xenebra, Suíza), IPAC11 (Kursaal, Donostia-San Sebastián), Aquarium Finisterrae (A 
Coruña), Universidade Comenius (Bratisvala, Eslovaquia), Universidade de Leoben (Aus-
tria), Universidade da Coruña...

Margarita Cimadevila



Ao longo da historia as mulleres que desexaron traballar no campo da ciencia tiveron que  superar todo tipo de obstáculos e in-
convenientes para poderen estudar e investigar, na maior parte dos casos, nunhas condicións lamentables. Afortunadamente os 
tempos cambiaron, pero a presenza feminina no ámbito científico segue sendo minoritaria. A pesar dalgúns progresos, as mulleres 
científicas aínda gañan menos, son menos promovidas, obteñen menos bolsas e son máis propensas a abandonaren a investigación 
que os seus compañeiros varóns con similares cualificacións. As razóns van desde unha discriminación aberta ou encuberta á  coin-
cidencia inevitable dos anos produtivos e reprodutivos. Por outra parte, a invisibilización dos logros das mulleres fai que as rapazas 
non encontren moitos modelos para seguir e non consideren as carreiras científicas como unha opción profesional.

A exposición Ciencia EX AEQUO da pintora e científica Margarita Cimadevila rende homenaxe a grandes científicas que, realizando 
un magnífico labor e merecendo recoñecemento polo seu traballo, foron ignoradas, esquecidas ou relegadas a un segundo plano a 
favor dos seus superiores, colegas ou competidores... que nalgúns casos non tiveron ningún reparo en se atribuíren os seus traba-
llos. 

A Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña quixo unirse a esta homenaxe coa elaboración do documento 
interactivo que aquí se presenta, que será accesible a través da nosa páxina web (http://www.udc.es/oficinaigualdade) e permitirá 
achegar os contidos da exposición a colexios e institutos, contribuíndo deste modo a visibilizar o traballo das mulleres científicas e 
potenciar entre o alumnado o debate e a discusión sobre as cuestións de xénero, todo isto desde unha perspectiva novidosa en que 
se unen ciencia e arte.

ana Jesús López Díaz

Directora da Oficina para a Igualdade de Xénero

universidade da Coruña
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A fisión nuclear acontece cando 
o núcleo dun átomo se divide en 
dous ou máis núcleos pequenos. O 
proceso libera unha gran cantida-
de de enerxía, mais é moi difícil de 
controlar e os produtos obtidos son 
altamente radioactivos.

LISE MEITNER. Fisión nuclear
1x1 m2, TéCNICA MIXTA SOBRE LENzO

Realizou os cálculos que levaron ao des-
cubrimento da fisión nuclear, mais só o 
seu colega Otto Hahn, que non a incluíu 
no informe enviado á Academia, recibiu 
en 1944 o Premio nobel de química por 
ese motivo. O elemento químico 109 chá-
mase meitnerio na súa honra.

LISE MEITNER. Física. Austria(1878-1968)
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o renio é un metal raro e custoso, 
moi denso, de cor branca pratea-
da e cun elevado punto de fusión. 
a súa aplicación máis importante 
é como catalizador, mais tamén se 
usa en termoelementos e nos con-
tactos de moitos interruptores. O 
seu nome provén do nome latino 
do río Rin, “Rhenus”.

IDA TACKE. Renio

Descubriu soa o masurio, hoxe coñecido 
como tecnecio, así como, en colaboración 
co seu esposo, o renio. Postulou a exis-
tencia da fisión nuclear. Foi nomeada tres 
veces para o Premio nobel de química, 
malia que nunca llo outorgaron.

IDA TACKE. Química. Alemaña (1896-1978)
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annie Cannon desenvolveu un sis-
tema de clasificación das estrelas 
por clases espectrais (segundo a 
secuencia O-B-A-F-G-K–M) que foi 
adoptado como estándar na reu-
nión de 1910 da Unión Astronómica
Internacional.

ANNIE CANNON. Estrelas, clases espectrais

A principios do século XX só había mulle-
res traballando no Observatorio Harvard 
College, xa que eran a man de obra máis 
barata.
Annie Cannon, continuando o traballo 
doutras astrónomas, catalogou milleiros 
de estrelas que foron recompiladas nun 
catálogo de nove volumes en que non 
aparece o seu nome.

ANNIE CANNON. Astrónoma. EEUU(1863-1941)

1x1 m2, TéCNICA MIXTA SOBRE LENzO
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A fusión nuclear é o proceso que 
se produce no Sol e nas estrelas. é 
unha reacción química en que os 
átomos de hidróxeno se combinan 
entre si para formaren helio e ener-
xía. A fonte de enerxía así xerada é 
limpa e inesgotable.

CECILIA PAYNE. Estrelas de hidróxeno e helio

En 1925 propuxo que as estrelas estaban 
compostas fundamentalmente por hidró-
xeno e helio, mais os astrónomos da épo-
ca non tiveron en conta as súas teorías 
até que, catro anos máis tarde, un deles 
chegou ás mesmas conclusións.

CECILIA PAYNE. Astrónoma. Inglaterra (1900-1979)
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Cando un átomo de cobalto que se 
encontra a temperaturas moi baixas 
se somete a un campo magnético, 
emite un electrón ben no sentido 
de xiro do átomo ben no sentido 
contrario. Wu demostrou que ten 
preferencia a emisión do electrón 
en sentido contrario ao xiro, isto é, 
que os dous sucesos non acontecen 
ao 50% como se pensaba até entón.

CHIEN-SHIUNG WU. Non conservación da paridade

En 1957 Chien-Shiung Wu demostrou 
experimentalmente que a natureza dis-
tingue entre a dereita e a esquerda 
(non-conservación da paridade).
Ora ben, soamente os científicos teóricos 
da proposta recibiron o Premio nobel de 
Física en 1957, malia ser ela quen a com-
probou.

CHIEN-SHIUNG WU. Física. EEUU (1912-1997)
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O francio é un elemento químico 
radioactivo natural de número ató-
mico 87, ese é o seu número de 
protóns, que debe o seu nome ao 
país onde foi descuberto. Trátase  
do metal máis electropositivo que 
existe e non ten usos coñecidos fóra 
da investigación científica.

MARGUERITE PEREY. Francio

Desde 1925 buscábase o elemento quími-
co 87. Foi Marguerite Perey quen o des-
cubriu en 1939, aínda que tivo que loitar 
unha dura batalla con outro científico 
para ser recoñecida como única autora do 
descubrimento.

MARGUERITE PEREY. Química, Física e 
Bióloga. Francia (1909 - 1975)
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Considerado como o logro médi-
co máis importante do século xx, 
o modelo da dupla hélice do ADN 
abriu o camiño para a comprensión 
da bioloxía molecular e as funcións 
xenéticas, antecedentes que per-
mitiron chegar ao establecemento 
da secuencia completa do xenoma 
humano.

A principios dos anos cincuenta obtivo a 
chamada Fotografía 51, que revelou de 
xeito inconfundible a estrutura helicoidal 
do ADN. A concesión do Premio Nobel en 
Fisioloxía ou Medicina en 1962 a Watson, 
Crick e Wilkins por este motivo sen men-
cionar a Rosalind Franklin foi máis que 
cuestionada.

ROSALIND FRANKLIN. Bioquímica. Inglaterra 
(1920-1958)

ROSALIND FRANKLIN. ADN, fotografía 51
1x1 m2, TéCNICA MIXTA SOBRE LENzO
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Os cromosomas sexuais son un dos 
23 pares de cromosomas humanos. 
Cada persoa ten un par de cromo-
somas sexuais por cada célula. As 
mulleres posúen dous cromosomas 
X, mentres que os homes teñen un 
cromosoma X e un cromosoma Y.

NETTIE STEVENS. Cromosomas e sexo

En 1905 descubriu que os responsables 
da determinación do sexo eran os cromo-
somas X e Y, un achado que o reputado 
científico Edmun Beecher, tamén do Bryn 
Mwar College, atinxiu case simultanea-
mente. Malia que ambos realizaron un 
estudo moi parecido, co correr dos anos o
mérito rematou por atribuírselle só a el, 
manténdoa ben nun inxusto esquece-
mento ou ben nun penoso segundo pla-
no.

NETTIE STEVENS. Xenetista. EEUU (1861-1912)

1x1 m2, TéCNICA MIXTA SOBRE LENzO
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Os púlsares son pequenas estrelas 
de neutróns que, pola súa alta den-
sidade e rápida rotación, proxectan 
polos seus polos magnéticos feixes 
de radiación. Emiten luz de forma 
similar á dun faro debido a que o 
eixe magnético non coincide co de 
xiro.

JOCELYN BELL. Púlsares

Mentres realizaba a súa tese de doutora-
mento descubriu os chamados púlsares. 
O director do seu proxecto de investiga-
ción recibiu por ese motivo o Premio No-
bel de Física en 1974, ela nin foi mencio-
nada.

JOCELYN BELL. Astrofísica. Irlanda.1943

1x1 m2, TéCNICA MIXTA SOBRE LENzO
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O seu estudo das estrelas que cam-
bian de brillo, variables, levouna 
a dar o primeiro paso crucial para 
determinar as distancias entre ga-
laxias e establecer as dimensións 
no universo. Propúxose o seu no-
meamento ao Premio Nobel a título 
póstumo.

HENRIETTA LEAVITT. Período / luminosidade en estrelas variables

Leavitt publicou en 1908 un traballo, asi-
nado polo seu superior, en que explicaba 
que as estrelas variables Cefeidas palpita-
ban cun ritmo regular e tiñan unha maior 
luminosidade intrínseca canto máis longo 
era o seu período.

HENRIETTA LEAVITT. Astrónoma. EEUU(1861-1921)
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Se ao actuar sobre un sistema este 
non cambia dise que ten unha sime-
tría. Pois ben, o teorema de Noe-
ther demostra que en física toda 
simetría leva asociada unha lei de 
conservación. Isto foi clave no des-
envolvemento da física moderna.

A homoxeneidade no tempo –o 
tempo transcorre e nada cambia– 
leva asociada o teorema de conser-
vación da enerxía.

Caso particular do teorema de 
Noether:

EMMY NOETHER. Teorema de Noether

Aínda que o seu campo fundamental de 
estudo foi a álxebra, tamén investigou so-
bre a relatividade. A súa xenialidade foi 
recoñecida pola comunidade matemáti-
ca da época e o seu talento gabado, mais 
nunca conseguiu un salario digno e gran 
parte do seu traballo apareceu en publi-
cacións dos seus colegas e estudantes va-
róns.

EMMY NOETHER. Matemática. Alemaña 
(1882-1935)

1x1 m2, TéCNICA MIXTA SOBRE LENzO
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a parte máis interior do noso pla-
neta está formada por un núcleo lí-
quido que no seu interior ten unha 
parte sólida, denominada núcleo 
interno da Terra.

a desviación das ondas P no interior 
terrestre revelaron a existencia dun 
núcleo interior ríxido dentro do nú-
cleo líquido.

INGE LEHMANN. Núcleo interno da terra

En 1936 descubriu a existencia do núcleo 
interno terrestre e, en 1945, a zona de se-
paración entre os núcleos sólido e líquido, 
a chamada descontinuidade de Lehmann. 
Foi unha científica pioneira e unha reco-
ñecida sismóloga.

INGE LEHMANN. Sismóloga. Dinamarca 
(1888-1993)

1x1 m2, TéCNICA MIXTA SOBRE LENzO
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