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MULLERES NAS
BIBLIOTECAS
DA UDC

8 de marzo

Día Internacional da Muller

Con motivo da celebración o 8 de marzo do Día Internacional
da Muller, queremos facerlles unha homenaxe a todas aquelas
mulleres que traballaron e traballan nos distintos eidos da ciencia, a cultura, a tecnoloxía ou a arte cunha exposición sobre algunhas das figuras máis salientables de entre elas que se situará
en distintas bibliotecas dos campus da Coruña e Ferrol.
En cada unha das bibliotecas a exposición céntrase na vida e
obra dunha selección de mulleres para presentarnos libros ou
artigos escritos por elas ou sobre elas. Compleméntase con paneis informativos e material interactivo accesible a través da páxina web das bibliotecas. Así mesmo están programadas lecturas e outras actividades complementarias.
O obxectivo desta iniciativa é visibilizarmos e rescatarmos as
achegas das mulleres en todos os campos do coñecemento e a
cultura, moitas veces ocultas nos ámbitos académicos baixo o
discurso da neutralidade.

Listaxe de bibliotecas participantes:
BIBLIOTECA DA ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
- Sofía V. Kovalévskaya
- Grace Murray Hopper
- María Josefa Wonenburger
BIBLIOTECA DA ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
- Edith Clarke
- Irmgard Flügge-Lotz
- Beatrice Alice Hicks
BIBLIOTECA DA ETS DE ARQUITECTURA
- Marion Mahony
- Ray Eames
- Lina Bo Bardi
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA
- Lilí Álvarez
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
- Yolanda Castaño
- Berta Dávila
- Eva Veiga
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS
- Marie Curie
- Lynn Margulis
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Condesa de Lovelace
Londres, 1815-1852

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 primeiro 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 analítica 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 trigonométricas 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.

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 baseada
en Pascal chamada na súa honra linguaxe de programación Ada.
Foi o primeiro recoñecemento ao seu labor tras a súa morte.
Ada adoita ser a miúdo estandarte do ciberfeminismo.
Referencias bibliográficas:
Andina, L. (2009) Vida y obra de Ada Byron. Madrid, Eila.
Casado, M.ª J. (2006) Las damas del laboratorio: mujeres científicas 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.

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 tarxetas para as instrucións recorrentes.
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Hartford, 1902 – Huntington, 1992

Filla dun médico, foi vivir parte da súa infancia cos seus tíos en
Brooklyn, Nova York, para axudar economicamente a familia mentres o pai establecía a súa consulta. Completou a súa educación secundaria no Erasmus Hall High School de Brooklyn e decidiu continuar 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 profesora
de botánica posgraduada centraríase na citoxenética do millo, daquela un novo campo para cuxo estudo crearía un grupo de investigación 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 durante a
meiose, e demostrou a hipótese da existencia dunha recombinación
xenética durante este proceso. Tamén publicou o primeiro mapa xenético do millo.
A comezo dos anos 30 comezou a traballar na Universidade de Missouri 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, abandonase 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 mecanismo 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:
- Fedoroff, N. & Botstein, D. (1992). The Dynamic genome Barbara McClintock’s ideas in the century of genetics. New York, CSHL
Press.
- Martínez Pulido, C. (2000) También en la cocina de la ciencia cin-

co grandes científicas en el pensamiento biológico del siglo XX:
estudios y ensayos. Santa Cruz de Tenerife, Universidad de La Lagu-

na, Servicio de Publicaciones.
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New Jersey, 1919-1979
Society of Women Engineers National Records Collection, Walter P. Reutber Library,
Wayne State University

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 postos 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 converteuse na primeira muller enxeñeira empregada pola Western
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 patentou
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 Mulleres 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 Mademoiselle.
- 1958, doutora honoris causa polo Hobart and William Smith
College.
- 1963, Premio ao Logro da SWE.
- 1965, doutora honoris causa polo Rensselaer Polytechnic Institute (foi a primeira muller en recibir este honor).
- 1978, doutora honoris causa polo Stevens Institute of Technology e o Worcester Polytechnic Institute.
- Foi membro da Sociedade Americana de Enxeñeiros Mecánicos (ASME) e do Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electrónicos
(IEEE).
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Sacramento, 1912-Os Ánxeles, 1988

Coñecida como Ray Eames, a súa carreira profesional está ligada
á do seu home, Charles Eames, desde os inicios dos anos corenta (casaron en 1941). Ambos son considerados os mellores
deseñadores estadounidenses do século XX.

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.

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 Departamento 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 revolucionarias 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.

Ray e Charles, famosos mundialmente polo deseño de mobles,
tamén foron moi aplaudidos polos seus proxectos arquitectónicos, 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).

En 1946 o MOMA organizou unha exposición titulada “Novo
mobiliario 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.

Tamén foron pioneiros en presentaciós multimediae en exposiciós como Mathematica (1961) o Copernicus (1972). Cos seús
diseños, as súas películas e os súas fotografías os Eames crearon
una linguaxe visual de grande impacto que marcou una época,
tanto nos estados unidos de Norteamérica como no resto 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 d séus deseños.

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 de
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Santiago de Compostela, 1987
Fotografía tomada pola fotógrafa Paula Gómez del Valle

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 compoñer 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 coido
que quedou anotado polas marxes. Nesta biblioteca están algúns
deles: Corpo baleiro (2007), Dentro (Premio Avelina Valladares
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 Johán 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 autoestradas 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 vento. Agora fágoo en Santiago de Compostela, onde nacín un xoves, 31 de
decembro, antes das badaladas das doce.
Obras na biblioteca:
- Dávila, B. (2008). Bailarei sobre a túa tumba. Cesuras (A Coruña): 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.
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Maryland, 1883-1959
Society of Women Engineers National Records Collection, Walter P. Reutber Library,
Wayne State University

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 Primeira 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 “calculadora
gráfica”, un dispositivo que foi utilizado para resolver problemas
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

unha graxa de Maryland no 1945, volveu a la comunidade científica al ser nomeada profesora, no 1947 converteuse na primeira
profesora de Enxeñaría Eléctrica na Universidade de Texas, Austin. 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 circuítos”. 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 eléctrica ao lles abrir o camiño ás novas xeracións de mulleres e foi
unha precursora da revolución tecnolóxica Posuía unha extraordinaria memoria e deseñou mapas gráficos de ecuacións técnicas 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 referencia 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 Enxeñeiros Eléctricos.
- 1954 premio “Achievement Award”da Sociedade de Mulleres
Enxeñeiras
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A Coruña, 1851 - Madrid, 1921

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 contacto
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
londiniense 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 pa-

zos 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 abandonaría 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 Contemporánea 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.
Obras na biblioteca:
- Os Pazos de Ulloa / Emilia Pardo Bazán.- A Coruña: Toxosoutos,
2001.
- La Cuestión palpitante / Emilia Pardo Bazán; edición, estudio
introductorio, notas y apéndice de J. M. González Herrán. Barcelona: Anthropos; Universidad de Santiago de Compostela, 1989.
- La Tribuna / Emilia Pardo Bazán; edición de Benito Varela Jácome.- Madrid : Cátedra, D.L. 1984.
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Ombre (Pondedeume), 1961
Fotografía tomada polo fotógrafo Alfonso Costa

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 románicas, 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 metín 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 Galicia 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 realizamos 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, xunto a Ánxeles
Penas; e os seguintes poemarios: Fuxidíos (19929, 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.
Obras na biblioteca:
- Cáccamo, X. M. A., Bahamonde, S., Blanco, R., Valdés, J. L. B.,
Canitrot, M. X., Creus, E., . . . Veiga, E. (2006). 37 poemas por
man propia. Ribeira: Bourel.
- Cora, G. P., Cobas, c. e. i. X., prólogo, & Veiga, E. (2006). Final de
película. A Coruña: Deputación Provincial da Coruña.
- Fonte, R. M., Veiga, p. E., & Letria, e. J. J. (2005). O raio verde.
O Burgo, Culleredo (A Coruña): Espiral Maior.
- Veiga, E.,. (2006). Desconcerto/ eva veiga ; ilustracións alfonso
costa. Cesuras (A Coruña): Biblos Clube de Lectores.
- Veiga, E.,. (2010). A frecha azul do teixo. O Burgo, Culleredo (A
Coruña): Espiral Maior.
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New York, 1932

Coñecida como Fran Allen, é unha pioneira no campo da optimización 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 traballo 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 programa
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 nomeamento
como IBM Fellow, isto é, membro integrante da Xunta de Conselleiros de IBM. Foi a primeira muller en conseguilo.

En 2007 converteuse tamén na primeira muller galardoada co
Premio Turing, considerado o Nobel das ciencias da computación, “polas unhas investigacións que melloraron fundamentalmente o rendemento dos programas de computador e aceleraron 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 Technology in IBM” IBM Journal of Research and Development
- Allen, F. E. (1999) “Turning points in interaction with computers” IBM Systems Journal
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New York, 1906-Condado de Arlington, 1992

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 destinada ao Departamento de Computación de Harvard, onde traballou 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 Filadelfia 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 historia, 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 Management 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:
- Mattern, Joanne (2003) Grace Hopper : computer pioner.
New York: Powerkids Press.
- Rios Fachal, Matilde (2008) As mulleres nas matemáticas. Grace Hopper Murray. A Couruña, Bahía.
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Hamelín (Alemaña)
1903-Stanford (California), 1974
Society of Women Engineers National Records Collection, Walter P. Reutber Library,
Wayne State University

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 seguimento 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 estudos 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 teoría dos cilindros circulares e a condución de calor. Máis tarde
aceptaría un posto como enxeñeira investigadora júnior no Instituto de Investigación Aerodinámica de Göttingen. En 1931 desenvolvería 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 aerodinámica e dinámica do voo. Ao rematar a Segunda Guerra Mundial
foron contratados pola Office National d’Etudes et de Recherches 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

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 numerosas 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 Mulleres Enxeñeiras.
- 1971, é seleccionada para impartir a prestixiosa Conferencia
von Kármán no Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica.
- 1973, é nomeada doutora honoris causa pola Universidade de
Maryland.
- Foi a primeira muller membro do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, membro sénior do Instituto de Enxeñeiros Eléctricos e Electrónicos e membro de Sigma Xi.
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Roma, 1905-Madrid, 1998

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 equitación, o esquí, o automobilismo, a esgrima, o billar, o montañismo 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 rexeitouno. Foi considerada unha das dez mellores xogadoras de tenis
entre 1926 e 1931.
Na súa faceta de xornalista foi contratada polo Daily Mail e colaborou con diferentes xornais. En 1927 escribiu o seu primeiro libro, Modern lawn tennis. Após a súa decepcionante experiencia
como formadora de profesoras de tenis e esquí para a Sección

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 Sociolóxicos 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 motivación 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 Mujer 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 mujer 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.
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Roma, 1914-São Paulo, 1992

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 Domus, da cal chegará a ser editora. Xa posuidora de certa notoriedade, estableceu o seu propio estudio, que resultaría destruído
durante transcurso da Segunda Guerra Mundial en 1943 após
un bombardeo aéreo.

En 1951 proxecta a coñecida como Casa de Vidro, que foi incluída 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 aberta”. Nela observamos a dúas vertentes da obra de Lina, coloca
diante un volúmen moderno, acristalado e aberto e atrás outro
tardicional.

En 1944, xunto con Carlo Pagani, asumiu o posto de vicedirectora 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 ocupación alemá como membro do Partido Comunista Italiano.

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

En 1946, rematada a guerra, casou co xornalista Pietro Maria
Bardi, con quen decidiu emigrar ao Brasil, país en que se converterá 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 cultura 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.

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 renovación
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 metade
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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Chicago, 1938 – 2011

Esta muller brillante e precoz graduouse en Bioloxía pola Universidade 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 Berkeley,
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 Theoretical 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 imaxinaron 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 xunto a James Lovelock, en que defenden que todos os habitantes da
Terra pertencen á mesma unión simbiótica: Gaia, o maior ecosistema. 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 evolución de la Tierra precámbica. Valencia : Universitat de València.
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Montrove (Oleiros), 19 de xullo de 1927

Experta na teoría de grupos clásicos e no estudo dos automorfismos, así como nas álxebras de Clifford. Aínda que naceu nunha
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 practicar
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 Fortuni, 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 Jacobson, un dos alxebristas máis destacados do século XX. Doutorouse 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 Matemático Jorge Juan do CSIC, onde levará a cabo máis estudos de
doutoramento e outra tese. Con todo, por motivos administrativos 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 posdoutoramento do profesor Israel Halperin, importante alxebrista canadense. 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 Wonenburger.
- Souto Salorio, María José y Tarrío Tobar, Ana Dorotea (2006)
María Josefa Wonemburger Planells. Mujer y matemática. En Gaceta de la Real Sociedad Matemática de Española.
- Rios Fachal, Matilde (2008) As mulleres nas matemáticas. María Wonenburger. A Couruña, Bahía
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Varsovia, 1867 – 1934, Passi

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, organizou unha escola para fillos de obreiros e labregos e estudou
matemáticas avanzadas e química.
En 1891 inscribiuse na Facultade de Ciencias Matemáticas e Naturais 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 comezou 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
radioactividade 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 inaugurou o Instituto do Radio, dedicado á investigación médica, á
física e á química. Na Primeira Guerra Mundial puxo en funcionamento 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 científicas en la historia. Barcelona, Debate.
- Sánchez Ron, J.M. (2009). Marie Curie y su tiempo. Barcelona,
Crítica.
- Strathern, P. (1999). Curie y la radiactividad. Madrid, Siglo XXI.
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Chicago, 1871-1961

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 espazo 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 rematase os traballos que tiña pendentes. Holst, que viu que necesitaba 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 traballos inspirados no estilo xaponés en que os edificios aparecían
rodeados de amendoeiras en flor
Unha das encargas máis importantes de Wright, a casa proxectada 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 4de Millikin Place.

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 vestíbulo 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 paisaxismo de toda a zona. Mahony proxectou un cerramento perimetral 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 convocouse
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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Santiago de Compostela, 1837-Padrón,1885

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 cultura
campesiña, e a partir de 1850 en Santiago de Compostela.
A súa literatura fala dunha precoz vocación e xa antes de comezar 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 laborais 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 cuestión
da identidade feminina como eixe da composición literaria e en
aplicala aos suxeitos literarios por ela utilizados ou ficcionalizados. 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 exemplo único
de intelectual feminista comprometida co futuro da súa nación.
O cancro acaba coa vida de Rosalía en 1885, non sen que antes
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.
Obras na biblioteca:
- El caballero de las botas azules ; La hija del mar/ Rosalía de Castro. Padrón : Patronato Rosalía de Castro, 1989
- Cantares Gallegos/ Rosalía de Castro.- Madrid : Páez, [1911]
- 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 / María Pilar García Negro.
Santiago de Compostela : Sotelo Blanco, D.L. 2010.
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Massachusetts, 1962

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 Technology
(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 sinais 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 recoñeceren 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, ciencia 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 emotional-social intelligence prosthesis (ESP), que permite as persoas autistas monitorizaren as súas reaccións faciais para recoñeceren 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 intelixentes ou sensores de automoción. Escribiu preto de 200

artigos e capítulos de libros sobre a modelaxe de sinais multidimensional, 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 Enxeñeiros 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 xeneralistas como The New York Times, The London Independent, Time,
Vogue ou Wired.
Profundamente cristiá, sostén que os científicos non poden defender que non haxa nada máis para alén do que eles poden
medir. Asinou a declaración A Scientific Dissent From Darwinism,
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.
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Moscova, 1850-Estocolmo, 1891

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 gusto 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 asistiu 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 doutoramento cum laude no 1874, mais non foi até 1983 cando gañaría
unha praza de profesora de matemáticas na Universidade de Estocolmo. Cinco anos máis tarde, sería tamén a primeira muller
elixida membro da Academia das Ciencias de Rusia.
Deixou moitas obras de matemáticas sobre ecuacións diferenciais, 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 Mulleres 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 convocado bianualmente pola Fundación Humboldt.
Referencias bibliográficas:
- Casado, M.ª J. (2006) Las damas del laboratorio: mujeres científicas en la historia. Barcelona, Debate.
- Momdedeu, Xaro (2004) Sofía: la lucha por saber de una mujer
rusa. Tres Cantos (Madrid), Nivola.
- Rios Fachal, Matilde (2008) As mulleres nas matemáticas. A
Couruña, Bahía

Servizo de Biblioteca Universitaria

VIRGINIA
WOOLF

Índice

(Adeline Virginia Stephen)
Londres, Reino Unido, 1882-Lewes, id., 1941

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.

fan dalgunhas das súas obras –en especial A señora Dalloway,
Cara ao faro ou Orlando– exemplos difíciles de superar 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.

Virginia medraría nun ambiente frecuentado por literatos, artistas e intelectuais. Logo do pasamento do seu pai en 1905, establécese 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 compartían 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 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 precisamente a maior orixinalidade de Virginia Woolf e o que fai que o
seu feminismo sexa universal e imperecedoiro.

A Segunda Guerra Mundial foi un período conflitivo para os
Woolf, xa que Leonard era xudeu. O 28 de marzo de 1941, afectada polo conflito e as implicacións que tiña para o seu home, a
destrución da súa casa en Londres durante o Blitz e a fría acollida 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, valores que

Obras na biblioteca:
- A Room of one’s own ; Three guineas / Virginia Woolf ; edited
with an introduction by Morag Shiach.-- Oxford [etc.] : Oxford
University Press, 1992
- Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; with an introduction and notes
by Elaine Showalter ; text edited by Stella McNichol.-- London
[etc.] : Penguin Books, 1992.
- To the lighthouse / Virginia Woolf ; edited with an introduction
by Margaret Drabble.-- Oxford [etc.] : Oxford University Press,
1992
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Santiago de Compostela, 1977
Fotografía tomada polo fotógrafo Gabriel Tizón

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 directiva 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.

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 recibiu dúas bolsas internacionais como escritora en residencia en
institucións de Rodas (Grecia) e Múnic. Os seus poemas foron
traducidos a máis de quince linguas.

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 Premio Espiral Maior de Poesía, e en 2009 do Premio Ojo Crítico de Poesía.

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 “Tender a
man” coa bailarina Branca Novoneyra, os músicos Jesús Andrés
e Isaac Garabatos e a cantante Mónica de Nut.

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 Coruña –coa presentación de poetas galegos e internacionais cada
mes– e o Festival de Poesía Pontepoética en Pontevedra. Colaborou 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, traballou 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.

Algunhas obras na biblioteca:
- Castaño, Y. (2000). Edénica. A Coruña: Espiral Maior.
- Castaño, Y. (2000). Vivimos en el ciclo de las erofanías (Ed. bilingüe 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). Culleredo (A Coruña): Espiral Maior.
- Castaño, Y. (2009). Profundidad de campo= profundidade de
campo/ yolanda castaño. Madrid: Visor.
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