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Per què el 8 de març? 
 
 
El 8 de març s’ha convertit en un símbol per a les 
dones dels cinc continents. La celebració no es 
basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el 
mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el 
sentit dels símbols i significats també.  
 
 
Antecedents: els fets de Nova York 
 
En l’origen de la commemoració del 8 de març 
com a Dia Internacional de la Dona, tradicional-
ment s’han destacat diversos fets puntuals: les 
precàries i difícils condicions de treball industrial 
van provocar, des de mitjans del segle XIX, 
l’aparició de moviments de dones que reivindica-
ven millors condicions laborals com ara: 

•  la reducció de la jornada laboral 

•  la limitació de l’edat de treball de les criatu-
res 

•  la prohibició de l’horari nocturn per a les 
dones 

•  la compensació econòmica per accidents 
laborals i les mesures per prevenir-los 

 
D’aquesta experiència, Catalunya no en va que-
dar al marge. N’és un exemple la vaga que 3.500 
treballadores del sector tèxtil d’Igualada van fer 
l’any 1881, en demanda de millors condicions de 
treball.  
 
El 8 de Març es vincula a l’incendi ocorregut en 
aquella data de l’any 1908 en una fàbrica tèxtil de 
Nova York, provocat pel mateix empresari en 
rèplica a unes obreres declarades en vaga i tan-
cades a l’empresa, en aquest incident van morir 
142 obreres. 
 
Per a la història nord-americana, el seu origen es 
vincula a una manifestació de treballadores del 
sector tèxtil, a la ciutat de Nova York, que dema-
naven millores laborals i que, segons unes versi-
ons, va tenir lloc el 8 de març del 1857, i, segons 
altres, el mateix dia del 1908.  
 
 
El dret de vot 
 
Ja que les dones contribuïen amb el seu treball 
–tant el remunerat com el domèstic– al creixe-

ment de l’economia dels seus respectius països, 
volien tenir el dret a participar en l’àmbit públic. 
Aquesta participació se centrà, durant unes 
dècades, en la reivindicació del dret de vot per a 
les dones, l’altre gran eix que conflueix en la 
celebració d’aquest dia. 
 
La primera declaració programàtica reivindicant el 
dret de vot, la van fer les dones nord-americanes, 
el 1848, reunides a Seneca Falls. Anys després, 
les sufragistes angleses van fer de la reivindicació 
del dret de vot per a les dones l’eix central de les 
mobilitzacions. Les seves accions i les seves 
idees van traspassar fronteres i van tenir reper-
cussions en altres països. 
 
 
La primera celebració 
 
A partir del 1908, les socialistes nord-americanes 
van celebrar el Dia de la Dona, el darrer diumen-
ge de febrer, per reivindicar el dret de vot. El 
1910, en el marc de la II Conferència Internacio-
nal de Dones Socialistes, Clara Zetkin llençava la 
proposta d’establir el Dia Internacional de la Do-
na, amb l’objectiu principal de promoure el sufragi 
universal femení, la pau i la llibertat. 
 
Seguint aquesta iniciativa, l’any següent, més 
d’un milió de dones europees i nord-americanes 
sortiren al carrer. Les primeres ho van celebrar el 
19 de març i les segones ho van continuar fent el 
darrer diumenge de febrer. 
 
 
El 8 de març 
 
Amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau 
es convertí en el leitmotiv de les celebracions del 
Dia Internacional de la Dona. I el 8 de març (se-
gons el nostre calendari) del 1917 les dones rus-
ses, que feia anys que també ho celebraven, van 
sortir al carrer en demanda d’aliments i pel retorn 
dels combatents. Aquest va ser l’inici del movi-
ment que acabaria amb la dimissió del tsar i la 
proclamació de la República.  
 
A partir d’aquest moment, el Dia Internacional de 
la Dona quedà fixat en la data del 8 de març. 
 
Reivindicació de millors condicions de treball i de 
vida, i de drets polítics i manifestacions en favor 
de la pau, són alguns dels temes que es troben 
en l’origen de la celebració del dia 8 de març com 
a Dia Internacional de la Dona.  
 



Presentació de l’exposició 

Què hi fan aquí totes aquestes dones? 
 
Per què només hi ha dones? 
 
Si et fixes en els llibres de text  
que fas servir a classe veuràs  
que hi surten molt poques dones. 
 
A la teva aula: 
 hi ha dones amb responsabilitats? 
 
Dels personatges que dia sí, dia també, 
entrevisten a la televisió, polítics, 
empresaris, activistes, científics...  
quantes dones hi ha? 
 
Són iguals en nombre? 
 
Si et fixes en els noms dels carrers  
del teu barri, de la teva ciutat,  
hi trobaràs molt poques dones. 
 
T’has preguntat per què passa, això? 
 
Potser una resposta podria ser  
que no hi ha hagut dones  
que hagin destacat en res,  
no hi ha hagut dones que hagin 
estudiat  
i fet aportacions importants  
en qualsevol camp del saber. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una altra resposta  
és la que podries obtenir  
després de veure l’exposició: 
 un munt de dones...  
Silenciades? Oblidades?  
Amagades? Marginades? 
 
Les professores i els professors  
del Puig i Cadafalch hem preparat  
una petita selecció de grans dones  
de totes les èpoques.  
 
Grans dones que han fet  
aportacions importantíssimes. 
 
Ara fes un volt per l’exposició.  
Hi veuràs un munt de dones.  
Totes elles han destacat  
i han fet aportacions molts importants  
en els camps de la ciència,  
la cultura, les humanitats,  
les arts... 
 
Les dones, la meitat de la Humanitat, 
 també compten! 
 
I molt! 
 
Cada vegada més! 
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Aspàsia de Milet 
intel·lectual 
 
 

 
Va néixer el 469 aC a Milet,  

important ciutat grega de la costa  
de Jònia (actual Turquia). Morí el 406 aC 

 
 
 
Va rebre una acurada educació, i més tard va emigrar 
a Atenes. Es va moure en els cercles polítics més 
poderosos  i en els cercles intel·lectuals més elitistes i 
cultes de l’Atenes del s.V aC. 

De ser una aristòcrata va passar a formar part del 
grup social dels “metecs”, és a dir, dels estrangers, 
que no gaudien dels drets de ciutadania i tenien pro-
hibit, per exemple, el matrimoni amb un ciutadà i la 
legitimitat dels seus fills.  
 
Així doncs, va ser la companya del líder polític i cap 
del partit demòcrata atenès, Pèricles, sense poder-
s’hi casar legalment. Però al contrari que la majoria 
de les dones ateneses, tenia una bona educació in-
tel·lectual, era independent (no depenia ni del marit ni 
del pare) i pagava els seus impostos com si fos un 
home. 
 
La seva relació amb Pèricles l’exposà a la crítica fe-
rotge de la bona societat, però també la situà en els 
cercles del poder polític, social i intel·lectual. Casa 
seva es convertí en el punt de trobada de polítics, 
artistes, escriptors i filòsofs, incloent-hi els mateixos 
Plató i  Sòcrates, de qui es conta l’anècdota que As-
pàsia l’ensenyà a ballar. 
 
Aspàsia no només era educada, bella i refinada, sinó 
també intel·ligent i amb grans aptituds per a la retòrica 
i l’oratòria (l’art d’escriure discursos i parlar bé en 
públic).  
 
La seva gran influència política li causà també una 
certa impopularitat, perquè se la considerà responsa-
ble, com a companya del dirigent Pèricles, d’alguns 
episodis bèl·lics. Fou atacada en diferents àmbits i, 
fins i tot, acusada d’impietat però absolta. 

 
 
 
 



 
 
 
Bertha von Suttner 
premi Nobel de la Pau  
 
 

 
Bertha Felicie Sophie von Suttner.  

Praga, Txèquia 
9 de juny de 1843 – 21 juny de 1914 

 
 
 
Educada per la seva mare sota la tutela d’un membre 
de la Cort austríaca, la seva infància va estar profun-
dament marcada per una societat aristocràtica, quines 
tradicions militaristes va acceptar sense qüestionar-
les durant la primera meitat de la seva vida, per opo-
sar-s’hi fermament durant la segona meitat. 
 
Va estudiar llengües, música i va llegir àvidament. Als 
30 anys, i davant les progressives dificultats econò-
miques de la seva mare, comença a treballar de mes-
tra de les 4 filles de la casa dels Suttner a Viena. En 
aquesta família, hi va conèixer el seu futur marit. 
Després de treballar una temporada a París com a 
secretària d’Alfred Nobel, torna per casar-se amb el 
baró Arthur Gundaccar von Suttner, el fill més jove de 
la família. A causa de la forta oposició dels Suttner al 
casament, la parella va decidir marxar al Caucas on, 
durant 9 anys, van sobreviure donant classes de llen-
gua i música i gràcies a l’escriptura. 
 
L’any 1891 ajuda a formar l’Austrian Peace Society, 
de la Qual qual va ser presidenta durant molts anys, 
va assistir al seu primer Congrés Internacional per la 
Pau i va començar a recaptar els fons necessaris per 
establir el Bern Peace Bureau. S’esforça per mantenir 

informat Alfred Nobel dels passos que van fent-se a 
favor de la pau i intenta convèncer-lo de l’efectivitat 
de les accions engegades. Ho va aconseguir quan 
Alfred Nobel, l’any 1893 li escriu per dir-li que vol fun-
dar un premi per la pau. Premi que, després de la 
seva mort el 1896, ja quedarà definitivament consoli-
dat. Conjuntament amb el seu marit, es van implicar a 
fons amb la el Manifest i la Conferència Internacional 
per la Pau de L’Haia de l’any 1899, un dels primers 
encontres dedicats a la solució pacífica de conflictes. 
Va ser una activa precursora de la Conferència (fent 
xerrades, promovent Comitès, aconseguint el suport 
del tsar rus, etc.) i també una gran divulgadora dels 
continguts de la mateixa (enviant cròniques i articles a 
la premsa, promovent la creació del Tribunal Perma-
nent d’Arbitratge, etc.). 
 
Tot i el cop per la mort del seu marit, l’any 1902, Ber-
tha von Suttner continuarà plenament compromesa i 
activa. Missions de pau, conferències, suport a enti-
tats i grups de tota mena, etc. 
 
Treballa, a través de l’Anglo-German Friendship 
Committee, per a promoure la conciliació entre am-
bdós països. Durant les seves conferències i gires, 
alerta de la necessitat de preservar la unitat d’Europa 
per tal d’evitar catàstrofes futures i fa notar que 
l’aviació s’està desenvolupant activament com a ins-
trument militar. Serà en aquest període molt actiu 
quan, l’any 1905, rebrà el Premi Nobel de la Pau. 
 
La guerra i les seves immediates conseqüències van 
posar fi no només als plans del moviment per la pau 
per al congrés de Viena sinó també als plans per a la 
construcció d’un monument a Bertha von Suttner.  
 
 
Principals obres literàries 
 
• Inventarium einer Seele (Inventari d’una ànima), 

on ja hi apareix la idea que “les societats podien 
aconseguir el progrés mitjançant la consecució de 
la pau.” 

 
• Es Löwos, una descripció poètica de la seva vida 

en parella. 
 
• Das Maschinenzeitalter (L’edat de les màquines), 

publicat el 1889, ja hi presagia els resultats nega-
tius del patriotisme exacerbat i de l’armamentisme. 

 
• Die Waffen Nieder (Abaixeu les armes), una no-

vel·la on la seva protagonista sofreix els horrors de 
la guerra. El realisme –fruit de la seva recerca i 
experiència– amb el qual està escrit esdevé una 
crítica implícita al militarisme. 

 
 
 
 



 
 
 

Carme Serrallonga 
pedagoga i traductora 
 
 

 
Carme Serrallonga i Calafell  

Barcelona, 1909-1997  
 

 
 
Es llicencia en Filosofia i Lletres a la Universitat de 
Barcelona i participa en la fundació de l'Institut Escola 
(1932), institut creat a imatge de la Institución Libre 
Enseñanza. Acabada la Guerra Civil, funda l'Escola 
Isabel de Villena seguint la mateixa línia pedagògica.  
 
L'any 1960 entra a formar part de l'equip de profes-
sors de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG), 
on imparteix classes d'ortofonia.  
 
El seu interès pel teatre i l'excel·lent domini que té del 
llenguatge, l'empenyen a començar a traduir de diver-
ses llengües (alemany, anglès, francès i italià). Tra-
dueix al català una vintena d'obres de teatre universal 
d'autors de renom com Genet, Brecht o Dürrenmatt. 
També tradueix novel·la (Goethe, E.M. Forster, Piran-
dello...) i narrativa per a joves i infants (Michael Ende, 
Lois Lowry, Christine Nöstlinger, entre d'altres). La 
quantitat i la qualitat de les seves traduccions demos-
tren que ha estat una de les grans traductores que ha 
tingut el món de les lletres catalanes. 
 
La seva tasca, com a mestra i com a traductora, li ha 
estat reconeguda àmpliament i l'ha fet mereixedora 
de la Creu de Sant Jordi (1989), el Premi Ciutat de 
Barcelona (1992) i el Premi Nacional de les Arts Es-
cèniques (1993).  
 
 

Compartint experiències:  
la mirada de l’alumne Xavier Alsina  
 
Jo vaig tenir la senyoreta Carme Serrallonga quan 
vaig fer el COU (Curs d'Orientació Universitària). Era 
l'any 1978-1979 quan sortint d'una escola privada 
religiosa com La Salle Bonanova vaig aterrar a l'esco-
la laica i progressista Isabel de Villena. La Carme va 
ser la meva professora de català. Jo havia estudiat en 
castellà i feia uns 3 anys que tenia aquesta nova ma-
tèria. La Carme era aleshores una dona ja bastant 
gran però que tothom estimava: sàvia, generosa, amb 
coratge, valenta, sincera i lluitadora. No era una mes-
tra de donar lliçons magistrals ni de sentenciar... Tot 
al contrari ens ensenyava amb una simplicitat l’orto-
grafia que semblava una cosa fàcil de veritat. Espe-
cialment recordaré d'ella que un dia en acabar la 
classe es va dirigir a mi, cosa que em va sorprendre 
molt per la meva timidesa exagerada i amb una veu 
entretallada però clara i diàfana em va dir:  
 
–M’ha agradat molt el que escrius: té fusta. Fent refe-
rència a un conte sobre un gos abandonat que havia 
escrit com a redacció. 
 
Jo no vaig saber reaccionar aleshores i vaig emmudir, 
però ara que ja sóc una mica més gran moltes vega-
des penso en aquella senyoreta Carme. Potser, sen-
se saber-ho, va aconseguir en mi una autèntica voca-
ció per a tota la vida: iniciar-me en  el camí de profes-
sor i continuar escrivint com ella em va dir... amb el 
seu esperit i vocació de mestra educadora. 
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Clara Schumann 
compositora i  
pianista romàntica 
 
 

 
Clara Josephine Wieck de Schumann 
(Leipzig, 13 de setembre de 1819 –  

Frankfurt del Main, 20 de maig de 1896) 
 

 
 
Clara va estudiar música, des d'una edat molt prime-
renca, amb el seu pare, el professor de piano i peda-
gog musical Friedrich Wieck.  
 

Va desenvolupar una brillant carrera d'intèrpret des 
dels tretze anys fins al seu matrimoni amb el composi-
tor Robert Schumann, una unió inicialment desautori-
zada pel seu pare, que es va celebrar en 1840 per 
ordre judicial. Després va continuar component i in-
terpretant, malgrat tenir i criar set fills.  
 
Va acompanyar al seu marit en diverses gires que 
van servir per a estendre la seva fama –i la de Robert 
Schumann– fora de les fronteres d'Alemanya.  
 
La seva vàlua com a intèrpret –una de les principals 
pianistes de l'època romàntica– la va adquirir tocant 
les obres de Bach, Mozart, Beethoven i contempora-
nis com el seu marit o Brahms. 
 
Johannes Brahms va conèixer la parella el 1853, 
quan ell contava vint anys, i va establir amb Clara una 
amistat que va perdurar tota la seva vida. Aquell ma-
teix any Clara va conèixer el violinista Joseph Joac-
him, que des de llavors la va acompanyar amb fre-
qüència en els seus concerts. 
 
Robert Schumann va morir solament tres anys des-
prés, i Clara va accentuar la seva amistat amb 
Brahms, de qui va acabar sent la principal consellera i 
inspiradora. No obstant això, no va perdre la passió 
per la música de Robert, que va seguir representant 
el nucli principal dels seus concerts. Amb aquest pro-
grama va viatjar a Londres repetidament des de 1865, 
després d'una visita poc reeixida en 1856.  
 
El 1878 va ser nomenada professora de piano al 
Conservatori Superior de Frankfurt, on va impartir 
classes fins al 1892, principalment de tècnica interpre-
tativa.



 
 
 

Edurne Pasaban 
muntanyenca 
 
 

 
Edurne Pasaban Lizarribar va néixer 

l’1 d'agost del 1973 a Tolosa, Guipúscoa 
 

 
 
Edurne és una de les poques alpinistes especialitza-
des en les expedicions als vuitmils de l’Himàlaia. 
 
Actualment és una de les poques dones comprome-
ses en la carrera per a conquerir tots els 14 vuitmils 
del planeta, encara no aconseguits en la seva totalitat 
per cap dona.  
 
Edurne és enginyera tècnic industrial i MBA per la 
Business School d'ESADE a Barcelona. Va treballar 
durant quatre anys en l'empresa familiar dedicada a la 
construcció de maquinària. Avui, la seva activitat pro-
fessional inclou l'adreça d'un restaurant–casa de tu-
risme rural de la seva propietat en la població basca 
de Zizurkil. A més, continua col·laborant amb la Busi-
ness School ESADE i exerceix de consultora i confe-
renciant per a empreses en l'àmbit de la motivació, 
planificació i treball en equip, utilitzant els seus conei-

xements i experiència adquirits en les expedicions en 
situacions límit.  
 
L'any 2001, va iniciar les ascensions a l'Himàlaia, 
aconseguint el cim de l'Everest aquest matell any.  
 
El 2004, Edurne va aconseguir coronar el cim del K2 i 
seguir amb vida, trencant la maledicció que semblava 
pesar sobre les seves antecessores, doncs totes les 
dones que anteriorment havien pujat al K2, van morir 
en la baixada o en altres vuitmils.  
 
No obstant això, la conquesta del K2 va tenir un alt 
preu per a Edurne, El descens que va viure amb Jua-
nito Oiarzabal en el duríssim descens del K-2,doncs li 
va suposar l'amputació per congelació de dues falan-
ges de dos dits dels peus després d'ascendir a la 
muntanya el juliol de 2004.  
 
Però de mica en mica, la depressió, que va mantenir 
any i mig a Edurne Pasaban potser en el seu moment 
vital més difícil, va quedant enrere i l'any 2005 Edurne 
rep el premi a la millor esportista de l'any; premi con-
cedit pel Comitè Olímpic Espanyol. És la dona espa-
nyola amb més cims aconseguits.  
 
 
A per els 14 vuitmils! 
 
Completament recuperada, l'alpinista guipuscoana 
afronta ara el major repte de la seva vida esportiva a 
l'intentar convertir-se en la primera dona que coroni 
els catorze vuitmils del planeta, de la mà de "Al límit 
de l'impossible", el programa que tant l’ha ajudat en la 
seva vida esportiva.  
 
El projecte s'estendrà a dos a tres anys, temps en el 
qual tractarà d'escalar sense oxigen les quatre mun-
tanyes que li falten: Annapurna (8.091 m), Manaslu 
(8.123), Kanchenjunga (8.598) i Shisha Pangma 
(8.030).  
 
L’u de maig passat Edurne va aconseguir coronar el 
Dhaulagiri (8.167). Serà el projecte estrella el desen-
volupament del qual s'inicia quan el programa com-
pleix vint-i-cinc anys d'història en La 2, convertit en 
una marca de referència per a la cadena pública.  

 



 
 
 

Ellen MacArthur  
navegant solitària 
 
 

 
Ellen Patricia MacArthur va nèixer  

el 8 de juliol de 1976 a Whatstandwell, Regne Unit 
 

 
 
La navegant britànica Ellen MacArthur, posa en la 
vela de la seva trimarà, a Falmouth, Anglaterra, el 
dimecres 9 de febrer de 2005, després de batre el seu 
propi rècord en una travessa al voltant del món.  

Ellen MacArthur és actualment, una de les pioneres 
de la navegació més famoses del món.  
 
MacArthur s'especialitza en navegacions en solitari de 
llarga distància, i va batre el rècord mundial realitzant 
la circumnavegació del globus més ràpida, l'any 2005.  
 
Va ser una entusiasta de la navegació des de ben 
petita i va dedicar el seu temps tant als vaixells com a 
la lectura de llibres de navegació. Va començar a 
estalviar per al seu primer vaixell als vuit anys i l'any 
1995, havia assolit el títol de la Jove Navegant de 
l'any.  
 
MacArthur va fer una sèrie de diferents intents de 
rècords, abans d'establir el seu temps de volta al món 
sense escales de 71 dies, 14 hores, 18 minuts i 33 
segons, el febrer de 2005. Actualment posseeix cinc 
rècords de navegació diferents i ha recorregut unes 
250.000 milles, a través dels oceans del món.  
 
Va ser nomenada Dama de l'Imperi Britànic el 2005, i 
va decidir intentar batre el rècord de velocitat transat-
làntica en l'última meitat del mateix any.  

 



 
 
 

Hipàtia d’Alexandria 
astrònoma, filòsofa  
i matemàtica 
 
 

 
Neix l’any 370 dC a Alexandria, Egipte,  

el centre cultural de la humanitat en aquell moment 
 

 
 
Hipàtia és filla d’un astrònom i matemàtic cèlebre, Teó 
d'Alexandria, que la introdueix en el món cultural de la 
biblioteca. De la seva mare no hi ha cap registre però 
se sap que seu pare, a qui ella adorava, va ser el seu 
mestre des que era petita.  
 
Realment Teó era una excepció i va permetre que la 
seva filla es convertís en astrònoma, filòsofa i mate-
màtica, cosa que era summament inusual en un sis-
tema en que les dones no tenien dret a la educació i 
les seves vides transcorrien en els espais privats de 
les seves cases, les seves famílies, les seves amis-
tats i de "les feines femenines". 
 
La va iniciar molt aviat al món de les matemàtiques i 
la va convertir en professora de l'Escola d'Alexandria, 

on a més de matemàtiques explicava doctrines filosò-
fiques i va arribar fins i tot a ser-ne la directora. 
 
Teó volia que Hipàtia fos, dit en pròpies paraules: "un 
ésser humà perfecte" i per això vigilava molt de prop 
l’educació de la seva ment i del seu cos. Diuen els 
biògrafs d’Hipàtia que des de ben aviat al matí ella 
dedicava diverses hores a l’exercici físic, després 
prenia banys que la relaxaven i li permetien concen-
trar la ment per a dedicar la resta del dia a l’estudi de 
les ciències, la música y la filosofia.  
 
Hipatia es dedicà durant vint anys a investigar i ense-
nyar Matemàtiques, Geometria, Astronomia, Lògica, 
Filosofia y Mecànica. En el Museu, on treballava el 
seu pare, ocupava la càtedra de Filosofia platònica, 
motiu pel qual els seus amics li deien  "la filòsofa".  
 
Va guanyar tal reputació que al Museu acudien estu-
diants d’Europa, Àsia i Àfrica a escoltar les seves 
ensenyances sobre l’Aritmètica de Diofant i la seva 
casa es convertí en un gran centre intel·lectual.  
 
Va ser una dona culta, influent en la política, inventora 
i escriptora. 
 
Va escriure diversos llibres, entre ells, “Sobre el Ca-
non Astronòmic de Diofant” on es parla d’equacions 
de primer i de segon grau. Va inventar un aparell per 
obtenir aigua destil·lada, un altre per mesurar el nivell 
de l’aigua  i un tercer per determinar la densitat dels 
líquids.  
 
Hipàtia es va convertir en una de les millors científi-
ques i filòsofes de la seva època, erudita d’un conei-
xement que els cristians identificaven amb el paga-
nisme; per aquest motiu la perseguien. L'any 415 va 
ser víctima d'una multitud de cristians que, alentits pel 
bisbe de la ciutat, la van martiritzar fins a matar-la al 
carrer, arribant al punt de maltractar el seu cos des-
prés de morta. 
 
A l’assassinar Hipàtia assassinaren una dona, una 
matemàtica i filosofa, la primera de la historia i la més 
notable de la seva època; però no van poder  assas-
sinar el pensament filosòfic i matemàtic grec.  

 
  



 
 
 

Jane Goodall 
zoòloga 
 
 

 
Naturalista i primatòloga anglesa, 

 nascuda a Londres el 1934 
 

 
 
Jane Goodall és tota una eminència en la zoologia 
moderna pels seus grans descobriments sobre el 
comportament dels ximpanzés. Ha dedicat la seva 
vida a l’estudi del comportament dels ximpanzés a 
l’Àfrica. 
 
Va néixer en una família modesta i d’escassos recur-
sos. No va poder estudiar després d’acabar l'escola. 
Va treballar de cambrera per anar fent fins que un dia 
una amiga seva la convida a l’Àfrica (1957). Per po-
der-hi anar va haver de treballar durant mesos per 
aconseguir els diners del viatge. 
 
A l’Àfrica coneix al seu mentor que, impressionat per 
la seva determinació, la contracta com a secretària. 

Ell la convida a participar en un projecte d’estudis de 
ximpanzés a Tanzània el 1960.  
 
Àfrica la canviaria per sempre. 
 
Després de mesos d’observació, Jane va demostrar 
que l’espècie humana no era l’única capaç de fabricar 
eines. També va introduir una nova variant d’estudi 
dels animals posant-los nom a cada un i no un núme-
ro com es feia fins aleshores. 
 
L’any 1965 estableix el centre d’investigació Gomba 
Stream. El mateix any va obtenir el doctorat a la Uni-
versitat de Cambridge. 
 
A Tanzània es va casar i va tenir un fill, Hugo Erik, el 
1967. Actualment el seu fill i néts viuen a Tanzània. 
 
El 1977 funda el Jane Goodall Institute (JGI) que re-
colza el treball en la reserva de Gombe i treballs 
d’investigació, educació i conservació. La seva funda-
ció té centres a l’Àfrica per a la recuperació de xim-
panzés ferits o orfes, on són atesos i després se’ls 
procura reinserir a la selva. També tenen projectes de 
repoblació forestal de la selva i campanyes (tant a 
l’Àfrica com a la resta del món) per a la educació i la 
conscienciació de la població sobre la importància de 
la conservació del medi ambient. 
 
Al llarg de la seva trajectòria, Jane Goodall ha estat 
homenatjada i distingida amb diversos premis per la 
seva tasca. El 1984, el Jane Goodall Institute rep el 
premi J. Paul Getty Wildlife Conservation per "ajudar 
milions de persones a entendre la importància de la 
conservació de la vida silvestre en la vida del plane-
ta". L’any 2003 rep el premi Príncipe de Asturias. 
També és ambaixadora de la Pau de les Nacions 
Unides. 
 
Les seves observacions i descobriments dels ximpan-
zés, l’animal més semblant a l’ésser humà (Homo 
sapiens), són reconeguts internacionalment. Actual-
ment passa menys temps a l’Àfrica i es dedica a do-
nar conferències per tot el món i a recaptar fons per a 
la seva fundació JGI. 



 
 
 

Karen Horney 
psicòloga 
 
 

 
Hamburg 1885 – Nova York 1952 

 
  
 
El 1906 Karen va entrar a l’escola de medicina, en 
contra dels desitjos del seu propi pare així com de les 
opinions de la política social d’aquell temps.  
 
Va ser una de les pioneres de la psicoanàlisi. Es va 
doctorar en Medicina a Alemanya, va pertànyer a 
l'Institut de Psicoanàlisi de Berlín i després es va tras-
lladar a Nova York, als Estats Units.  
 

Impulsora del feminisme, va contribuir a la nostra 
comprensió de la psicologia de la dona. El 1932 va 
ser nomenada directora associada de l'Institut Psico-
analític de Chicago. El 1934 va arribar a pertànyer al 
personal de l'Institut Psicoanalític de Nova York. La 
seva primera obra important. va ser ”La personalitat 
neuròtica dels nostres temps” (1937).  
 
Si bé Horney va romandre fidel a l'esperit de la doctri-
na freudiana, es va rebel·lar sobre alguns aspectes. 
Va adherir tota la seva vida a la idea de la motivació 
inconscient, però en canvi va discrepar amb Freud 
sobre diversos punts. Per exemple, creia que ell havia 
posat exagerat èmfasi en l'impuls sexual. Pel que fa 
al complex d'Èdip, Horney opinava que les dificultats 
emocionals que s’hi associaven es devien fonamen-
talment a una lluita pel poder entre el progenitor i el 
fill, i no a un desig incestuós d'aquest.  
 
Entre el 1922 i el 1935 Horney escriu 14 treballs en 
els quals refutava la tendència antifeminista de Freud 
i emfatitzava determinants socials en lloc de biològics 
en les diferències de sexes i la psicologia femenina. 
Va fundar l'Associació per a l'Avanç de la Psicoanàlisi 
el 1941 i va ser professora a la Universitat de Nova 
York a partir del1942.  
 
El 1945 escriu “Els nostres conflictes interiors” i el 
1950 “Neurosi i Creixement Humà”.  
 
Amb tot, Horney, és cèlebre per haver apartat la psi-
coanàlisi del seu estret èmfasi en la biologia i els pro-
cessos de maduració, encaminant-la, en canvi, cap a 
la comprensió de la influència de la societat i la cultu-
ra i del paper conjunt que ambdues compleixen en el 
desenvolupament de la personalitat  

 



 
 
 

Kate Sheppard 
feminista 
 
 

 
Katherine Wilson Sheppard  

Va nèixer a Liverpool, Anglaterra,  
de pares escocesos, 

el 10 de març del 1847 o 1848  
i va morir el 13 de juliol del 1934  

 
 
 
Va ser la membre més prominent del Moviment Su-
fragista Femení de Nova Zelanda i la sufragista més 
famosa del país. Nova Zelanda va ser el primer país a 
introduir el sufragi universal.  
 
La feina que Kate Sheppard va portar a terme va tenir 
un impacte considerable en els moviments sufragistes 
femenins a d’altres països. 
 

L’any 1885 es va involucrar en la creació del sindicat 
de dones cristianes de Nova Zelanda (Women's 
Christian Temperance Union). La seva implicació va 
ser deguda principalment a les seves creences reli-
gioses, encara que la seva defensa activa del dret de 
sufragi per a les dones anava més enllà. La seva 
opinió al respecte es va fer famosa amb la seva frase:  
 

“tot allò que ens separa, sigui la raça, la 
classe, les creences o el sexe, és inhumà 
i s’ha de superar.” 

 
El sindicat va presentar al Parlament una petició a 
favor del dret de vot per a les dones l’any 1891 i 1892. 
John Hall, Alfred Saunders i el primer ministre John 
Ballance van donar suport a la petició. Finalment, el 
1893, es va aprovar la llei que garantia el dret de vot 
(sufragi) a les dones. Kate Sheppard va ser recone-
guda com la líder del moviment sufragista de les do-
nes.  
 
L’any  desprès d’aconseguir-se el vot de les dones la 
Kate va tornar a Anglaterra on es va trobar amb pro-
minents sufragistes britàniques i on va fer un gran 
nombre de discursos.  
 
En tornar a Nova Zelanda va ser elegida presidenta 
de l’Institut Nacional de les Dones de Nova Zelanda. 
Un institut amb una considerable influència en l’opinió 
pública. 
 
Moltes de les idees que Kate Sheppard defensava 
estaven relacionades amb la millora de la situació i de 
l’estatus de les dones, particularment en instituir la 
independència econòmica i legal de les dones envers 
els homes. 
 
La Kate Sheppard és considerada una figura impor-
tant de la història de Nova Zelanda. La seva imatge 
surt als bitllets de 10 dòlars neozelandesos. 

 



 
 
 

Lise Meitner  
física  
 
 

 
Viena, Àustria, 1879 – Cambridge, Anglaterra 1968 

 
 
 
Nascuda a Viena el 1879 en una família molt culta 
d’origen jueu, Lise Meitner havia demostrat des de 
molt jove un talent innat per les ciències, talent que 
els seus pares li van animar a cultivar. 
 
La seva passió per les matemàtiques la va portar a la 
física, una ciència que en aquells moments estava 
vivint una etapa d’expansió. Meitner va ser la segona 
dona que va aconseguir llicenciar-se en ciències físi-
ques a Berlin, i això que no estava permès que una 
dona es matriculés a la universitat. 
 
Allà a Berlin, Lise va conèixer un jove químic, Otto 
Hahn, amb el qual va formar un excel·lent equip 
d’investigació sobre la radioactivitat. Però com que la 
universitat no la podia contractar per ser dona, va 
treballar-hi sense cobrar res fins als 35 anys. El seu 
lloc de treball era en un cobert de fusta separat. No 
podia ni utilitzar la mateixa porta que els seus com-
panys. 
 
Va haver de passar la I Guerra Mundial perquè es 
concedís a les dones el dret de vot i perquè Meitner 
pogués donar la seva primera classe de física a la 
universitat. Era el 1922 i ja tenia 43 anys. 
 
Definitivament, les dones van tenir un paper protago-
nista en l’estudi de la radioactivitat en general i de la 
fusió en particular des dels seus mateixos orígens.  

Casualitat? Segurament no. A principis del segle XX 
per a una dona era molt més accessible un domini 
científic nou i desconegut, com el de la física nuclear, 
que els sectors més tradicionals, ocupats pels 
col·legues masculins.  
 
Paradoxalment, tenien més possibilitats de fer-se un 
lloc com més difícil era el camp de recerca. 
 
Encara que d’educació i tradició protestant, Lise Meit-
ner era d’origen jueu. Després que Hitler pugés al 
poder el 1933, la vida es va fer insuportable a molts 
científics alemanys pel seu origen “racial” o per les 
seves opcions polítiques. 
 
Gairebé sense equipatge, i amb l’anell de brillants de 
la mare de Hahn com a pagament per subornar els 
guàrdies, el juliol del 1938 Meitner va travessar la 
frontera holandesa il·legalment. Però no va trobar cap 
mena d’ajut a Holanda, i d’allí passà a Dinamarca i 
després a Suècia, on va trobar una freda acollida i 
una ocupació laboral molt per sota de les seves capa-
citats.  
 
Durant tot aquest temps va mantenir el contacte –en 
secret–  amb l’equip de Berlín a través de cartes fre-
qüents. A finals del 1938, Meitner rep una carta de 
Berlín. Hahn li explica el resultat d’un dels experi-
ments que havien realitzat. Hahn estava perplex pel 
resultat de les anàlisis i decebut perquè no sortia el 
que esperava.  
 
Meitner va argumentar amb teories i càlculs que el 
que havia passat era que s’havia partit l’àtom d’urani. 
Un procés que ells van anomenar –i des de llavors 
s’anomena– fissió nuclear, que obria el camí cap a la  
bomba atòmica. Lise Meitner va rebutjar l’invitació a 
participar en el projecte nord-americà de construcció 
de la bomba perquè considerava que l’ús de l’energia 
nuclear havia de ser pacífic. 
 
Per sort, molts dels científics alemanys no es van 
adonar de les aplicacions bèl·liques de les seves re-
cerques o van aconseguir desviar l’atenció del règim 
nazi vers altres camps de recerca. 
 
Molts dels científics que participaren en les recerques 
nuclears acabaren obtenint, com el mateix Hahn, el 
premi Nobel de física o de química... excepte Meitner. 
Hahn es va atribuir tots els èxits de l’equip i ella mai 
no va voler reclamar els mèrits que li corresponien. 
 
Actualment, l’element número 109 s’anomena meitne-
ri en honor seu. No n’hi ha cap de relacionat amb el 
nom de Hahn. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Lynn Margulis 
biòloga 
 
 

 
Chicago, 5 de març del 1938 

 
 
 
Lynn Margulis va iniciar els seus estudis de secundà-
ria a l’institut públic Hyde Park de Chicago. Era una 
alumna brillant i els seus pares van decidir traslladar-
la a l’elitista Escola Laboratori de la Universitat de 
Chicago. Als 16 anys va ser acceptada en el progra-
ma d’avançats de la Universitat on es va llicenciar als 
20 anys i, segons diu ella, va adquirir un títol, un marit 
(Carl Sagan) i un durador escepticisme crític. El seu 
pas per la Universitat la va acostar a la filosofia des 
del punt de vista científic:  
 

“Allà la ciència facilitava el plantejament 
de les qüestions profundes en les que la 
filosofia i la ciència s’uneixen: Qui som? 
De què estem fets nosaltres i l’univers? 
D’on venim? Com funcionem? No dubto 

que dec l’elecció d’una carrera científica a 
la genialitat d’aquesta educació idiosin-
cràtica”  
 

(Planeta simbiòtic. Editorial Debate. 2002). 
 
L’any 1958, continuà la seva formació a la Universitat 
de Wisconsin com a alumna d’un màster i professora 
ajudant. Estudia biologia cel·lular, genètica general i 
genètica de poblacions però quan va conèixer el pro-
fessor James F. Crow (professor de genètica), va afir-
mar:  
 

“Va canviar la meva vida. Quan vaig dei-
xar la Universitat de Chicago sabia que 
volia estudiar genètica, però després de 
les classes d’en Crow vaig saber que no-
més volia estudiar genètica.” 

 
Des d’un bon principi se sent atreta pel món del bac-
teris, que llavors només eren considerats com a gèr-
mens de caràcter patogen, sense cap mena d’interès 
en l’esfera de l’evolucionisme. Margulis investigà en 
treballs ignorats i oblidats per recolzar la seva primera 
intuïció sobre la importància del món microbià en 
l’evolució i poder explicar amb detall la Teoria Endo-
simbiòtica de la qual ella és autora. 
 
Lynn Margulis és catedràtica a la Universitat de Mas-
sachusetts i membre de l’Acadèmia Nacional de Ci-
ències. En l’actualitat és codirectora de la secció de 
biologia planetària de la NASA. Els seus múltiples 
treballs, incloses les incomptables conferències inter-
nacionals i els seus més d’un centenar d’articles, l'han 
fet mereixedora de nombrosos nomenaments, docto-
rats honoris causa i diversos premis. Entre els seus 
llibres figuren assaigs tan influents en la biologia mo-
derna com Symbiosis and Cell Evolution o Cinc reg-
nes (en col·laboració amb Karlene V. Schwartz). 
També és coautora, amb el seu fill Dorian Sagan, de 
Microcosmos, Origin of sex, Garden of Microbial De-
lights i Mystery Dance: On the Evolution of Human 
Sexuality

 
 



 
 
 

Maria Antònia Canals  
mestra i matemàtica 
 
 

 
Maria Antònia Canals i Tolosa 

Barcelona, 1930 
 

 
 
El treball generós, vital i incansable, marquen la vida 
de Maria Antònia Canals. L'any 1950 acaba magisteri 
i el 1953 acaba  la llicenciatura en Ciències Exactes a 
la Universitat de Barcelona.  
 
Un dels seus primers contactes amb la docència va 
ser al Liceu Francès, una de les escoles de major 
prestigi social de Barcelona, però va ser a la  Escola  
Talhita on va poder posar en pràctica una veritable 
renovació pedagògica en l'educació infantil. Durant

aquests anys anaven prenent cos els descobriments i 
aportacions personals de M. Antònia en l'educació 
matemàtica a les primeres edats i va començar ja a 
repercutir en altres mestres.  
 
Sis anys després d'iniciar el projecte Talhita, M. Antò-
nia travessa una crisi espiritual que la portà a iniciar 
un nou projecte en un barri amb més necessitats. El 
barri disposava d'un barracot propietat de la parròquia 
on a l'octubre del 1962 M. Antònia va iniciar l'escola  
Ton i Guida, que es convertiria en un exemple i model 
d'escola. Va començar ella sola amb 42 nens i nenes 
d'entre 4 i 6 anys, el 90 % dels quals eren immigrants 
arribats de diverses zones d'Espanya, en unes condi-
cions pèssimes. 
 
S'involucrà en l'àmbit universitari, impartint classes de 
Didàctica de la Matemàtica. Paral·lelament a la do-
cència a l'escola i a la universitat va participar en l'e-
quip fundador de la institució “Rosa Sensat” d’on sorti-
rien grups de mestres amb l'objectiu de compartir 
experiències docents i al mateix temps aprofundir en 
la pròpia formació matemàtica. Entre ells destaca a 
Girona el grup Perímetre, que després de 14 anys 
segueix reunint-se un dissabte al mes, i lluitant per-
què les matemàtiques millorin en les nostres escoles. 
 
La tasca de M. Antònia Canals ha estat reconeguda 
amb nombrosos premis i homenatges. 
 
Des del 30 de setembre del 2001, M. Antònia està ofi-
cialment jubilada i ha estat nomenada professora 
emèrita de la Universitat de Girona. Però segueix 
incansable en les tasques d'innovació en la didàctica, 
que bé podríem anomenar investigació a través de 
l'acció, i amb la formació permanent del professorat 
d'infantil i primària, tant a Catalunya com a tota Espa-
nya. 

 



 
 
 

Maria Callas 
cantant d’òpera 
 
 

 
Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos 

(Nova York, 1923 – París, 1977) 
 

 
 
Soprano d’òpera estadounidenca d’origen grec, la 
principal prima donna del seu temps i la primera so-
prano moderna en reviure les òperes oblidades del 
bel canto. 

 
Maria Callas era el nom artístic de Maria Anna Sofia 
Cecilia Kalogeropoulos. Va néixer a Nova York i als 
tretze anys va marxar a Atenes, a on va fer la seva 

primera aparició pública important el 1941, en el pa-
per de Tosca.  
Va començar la seva carrera interpretant papers dra-
màtics com Isolda, Brünnhilde i Aida. Després de 
1949, animada per el seu mentor, el director d’or-
questra italià Tullio Serafín es decantà per la coloratu-
ra de papers que pertanyien al bel canto; entre ells 
Norma, Lucia di Lammermoor i diversos personatges 
d’òperes italianes oblidades durant molt de temps.  
 
Elogiada pel color especial de la seva veu, la seva 
presència dramàtica i la seva musicalitat, va cantar 
principalment a La Scala de Milà, a les òperes de 
Roma i París, el Covent Garden de Londres i el Me-
tropolitan Opera House de Nova York.   
 
El 1959 Maria Callas va conèixer al navilier grec Aris-
tóteles Onassis, abandonant al seu marit Giovanni 
Meneghini. Va tenir un breu retir durant aquesta rela-
ció però quan va tornar de nou a escena, la seva veu 
evidenciava signes de decaïment.  
 
El 1965 va realitzar la seva última representació ope-
rística amb Tosca al Covent Garden de Londres. En 
aquell moment tenia 41 anys. Tres anys més tard, 
Aristóteles Onassis va deixar a Maria Callas per Jac-
queline Kennedy.  
 
Durant l’última dècada de la seva vida va viure pràcti-
cament reclosa a París. Va realitzar petites aparicions 
amb el tenor Di Stefano i va impartir una sèrie de 
classes magistrals a la Juilliard School de Nova York 
entre els anys 1971 i 1972.  
 
Va morir a París el 16 de setembre de 1977. La causa 
de la seva mort mai no ha estat totalment determina-
da. 



  
 
 

María Jesús Lago  
muntanyenca 
 
 

 
María Jesús Lago Rei va néixer a Vigo (Pontevedra)  

el 25 de desembre del 1964 
 

 
 
El 26 de maig del 1999 es va convertir en la primera 
dona espanyola i tercera del món a escalar l'Everest 
sense l'ajuda d'oxigen artificial.  
 
El prestigi d'aquesta escalada l’ha catapultat a noves 
empreses que mereixen el respecte de la comunitat 
alpinista i dels patrocinadors, com Caixanova, que va 
acompanyar Chus Lago en el seu projecte Lleopard 
de les Neus: conquerir els cinc pics més elevats de 
l'antiga Unió Soviètica.  
 
 
Expedicions  
 
• 1987 CORDILLERA BLANCA, PERÚ Pisco 5732 

m (cim) Tocllaraju 6034 m (cim) Ranrapalca 6130 
m (cim) South Ishinca 5500 m (cim) Chopicalqui 
6354 m (cim) 

• 1991 EXPEDICIÓ GALLEGA A l'ANNAPURNA 
(8.091 m) Aconsegueix la cota dels 7000 m 

• 1992 EXPEDICIÓ GALLEGA A l'EVEREST (NE-
PAL) (8.850 m) Aconsegueix la cota dels 7800 m 

• 1993 EXPEDICIÓ Al Pic LENIN (Uzbekistan) 
(7.134 m) Aconsegueix el cim. 

• 1995 CHO OYU (8.201 m) Expedició al Cho Oyu, 
en Tíbet, un dels 14 vuitmils del planeta.  

• 1997 CHO OYU (8.201 m) Va aconseguir el cim. 
• 1998 EVEREST (8.850 m) CARA NORD ARESTA 

NORD-OEST Aconsegueix la cota dels 8.250 m 

• 1999 EVEREST (8.850 m) CARA NORD ARESTA 
NORD-OEST Aconsegueix el cim sense l'ajut d'o-
xigen artificial i es converteix en la tercera dona en 
aconseguir-ho.  

• 1999 VIATGE DE L'ANY Atorgat per la Societat 
Geogràfica Espanyola.  

• 2000 LA VEU DE L'ANY DE VIGO Concedit per la 
Veu de Galícia i Ona Zero.  

• 2000 PIC COMUNISMO (7.495 m) Aconsegueix el 
cim del Pic Dushambe de 7.000 m  

• 2000 REAL ORDRE DEL MÈRIT ESPORTIU Me-
dalla de Bronze concedida pel Consell Superior 
d'Esports.  

• 2001 KHAN TENGRI (7.010 m) Aconsegueix el 
cim i queda bloquejada en el camp III del Pobeda, 
de 7.439 m.  

• 2003 OBERTURA DE VIES DE GEL AL NEPAL 
Obre "Rigui de Vigo" (400 m. desnivell) i "Flamini" 
(300 m. III /IV) en companyia de Miguel Àngel Vi-
dal, Oscar Morales i Trabajo González.  

• 2003 POBEDA (7.439 m) Aconsegueix el cim del 
Pobeda el dia 12 d'Agost.  

• 2004 – 2005 OBERTURA RUTA GALFRÍO Ober-
tura d'una via de gel en el Macizo Vinson, a l'An-
tártida, en companyia de Miguel Àngel Vidal. 

• 2004 – 2005  MASSÍS VINSON (5.114 m) – Antàr-
tida Aconsegueix el cim del Massís Vinson en soli-
tari, el 25 de desembre, convertint-se en la primera 
espanyola a assolir-ho.  

• 2004 "GALÍCIA - DEPORTI" Premi a millor espor-
tista femenina Atorgat per la Xunta de Galícia.  

• 2004 LLEOPARD DE LES NEUS Títol atorgat als 
esportistes que aconsegueixen coronar els pics 
més alts de l'extinta Unió Soviètica: Lenin, Khan 
Tengri, Pobeda, Korgenevskaya i Somoni. Chus 
Lago va assolir el títol el 13 d'agost del 2004 en 
aconseguir el cim del Somoni.  

• 2004 PREMI "GALÍCIA EN FEMININO" Atorgat per 
la Xunta de Galícia.  

• 2004 PREMI CONCELLO DE VIGO - FAR DE 
VIGO - CAIXANOVA Premi a la millor esportista 
femenina del 2004.  

• 2004 PREMI RÀDIO GALEGA - MILLOR ESPOR-
TISTA 2004  

• 2005 PREMI A la PERSONALITAT PÚBLICA La 
Societat Espanyola del Dolor (SAD), a través del 
seu President, Carlos Barutell, va guardonar a 
Chus Lago el passat 19 de Novembre per ser 
l’única espanyola que ha coronat l'Everest sense 
oxigen i malgrat tenir els peus caves i faltar-li un 
cartílag. 

• 2006 GROENLANDIA Travessa Polar de 100 km  
• 2006 LLAC TORNETRÄSK (Lapònia)   

 



  
 
Maria Montessori 
educadora 
 
 

 
Va néixer a Chiaravalle,  

província d’Ancona (Itàlia) 
el 31 d’agost del 1870. Morí el 1952. 

Dedicà tota la vida a l’educació. 
 

 
 
Quan tenia 12 anys la seva família es trasllada a Ro-
ma per tal que ella pogués tenir una bona educació. 
Tot i que els seus pares havien pensat que estudiés 
per ser mestra –de fet, l’única sortida oberta a dones– 
ella optà per estudiar medicina, per la qual cosa va 
passar per nombroses dificultats de caire econòmic i 
social. Tot i així, als 26 anys va esdevenir la primera 
dona italiana que obtingué el títol de metge. Ingressà 
a la Universitat de Roma com a assistent en la clínica 
psiquiàtrica. 
 
Però Maria Montessori aviat començà a traslladar el 
seu pensament cap a altres disciplines. Durant un 
congrés pedagògic a Torí realitzà una intervenció 
sobre el tractament i l’educació dels infants amb re-
tard mental, que en aquella època eren considerats 
malalts mentals. 
 

A partir d’aquesta intervenció, el ministre d’educació, 
Guido Bacelli, la convidà a realitzar una sèrie de con-
ferències a Roma per presentar les seves idees sobre 
l’educació d’aquests infants. Posteriorment, es fundà 
una escola estatal d’ortofonia on Montessori exercirà 
com a directora entre el 1899 i el 1901. Durant aquest 
trienni formà un grup de docents especialitzats en la 
observació i la educació d’infants amb retard cognitiu. 
 
Un temps més tard es traslladà a Londres i a París 
per tal d’estudiar els mètodes estrangers. De retorn a 
Roma prosseguí amb les seves observacions, elaborà 
un mètode fonamentat en els principis d’Itard i de 
Seguin i emprengué una sèrie de noves experiències 
en l’àmbit de la lecto-escriptura. Aquest mètode resul-
tà eficaç aplicat a infants amb retards cognitius, els 
qui arribaren a aprovar els mateixos exàmens que els 
dels infants sense afectacions. 
 
D’aquesta manera, paulatinament va desplaçant el 
seu interès inicial pels infants amb retard cognitiu cap 
als infants en edat escolar. A partir d’aquest despla-
çament, el mes de gener de 1907 Montessori fundà la 
primera “Casa dei Bambini”, un lloc on els infants tin-
guessin l’oportunitat d’aprendre seguint els seus mè-
todes innovadors. 
 
Fou en aquest primer centre, després utilitzat com a 
model per a tants altres arreu del món, que Montesso-
ri començà a aplicar els resultats dels seus estudis 
creant el que coneixem com a Mètode Montessori. 
 
D’aquesta petita escola fundada al carrer Marsi, a 
Roma, sorgí una obra que va tenir ressonància mun-
dial en els mitjans educatius. En aquella època resul-
tava innovador associar l’aspecte social amb el peda-
gògic respecte a l’educació infantil, així com respectar 
els drets dels infants i defensar-los envers dels adults. 
 
El 1950 va ser proclamada Doctora Honoris Causa 
per la Universitat d’Amsterdam, Holanda. 
 
 
Obra més destacada 
 
“Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’ 
educazione infantile nelle case dei bambini”. (1909). 

 



 
 
 
Marjane Satrapi 
dibuixant 
 
 

 
Rasht, Iran 

22 de novembre de 1969 
 

 
 
Filla d'una família benestant iraniana de tradició políti-
ca i favorable a la revolució comunista, estudiava al 
Liceu Francès el 1979 quan va esclatar la revolució 
islàmica iraniana que posà fi al règim del Xa de Pèr-
sia.  
 
Satrapi va viure aquells esdeveniments de forma 
traumàtica: el liceu francès fou tancat i es veié en 
l'obligació de portar vel. Enviada pel seus pares a fer 
l'ensenyament secundari a Viena i més tard emigrada 
a París, ingressa en un estudi francès de còmics on 
comença a dibuixar-ne fins publicar el 2000, el reeixit 
Persèpolis, còmic d'autor on narra les seves experi-
ències com a nena, adolescent i finalment dona, du-
rant el convuls període dels anys 80 a Iran.  

Persèpolis va assolir un èxit inesperat per a un llibre 
de còmics amb més de 300.000 exemplars venuts i 
diferents guardons internacionals. El 2007 ha estat 
adaptat en una pel·lícula de dibuixos animats. 
 
Satrapi aconsegueix mitjançant el traç senzill de les 
seves vinyetes explicar-nos de manera entenedora la 
seva experiència vital i familiar sota un règim islàmic 
totalitari, així com  les seves nombroses revoltes per-
sonals contra aquest règim imposat als perses.  
 
Ho fa amb tendresa, emoció i també humor.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



   
                                                                   
 
Maruja Torres 
escritora y periodista 
 
 

 
Nace en Barcelona en marzo de 1943, 

en el barrio de El Raval,  
en el seno de una familia murciana 

 
 
 
Se dedica al periodismo desde los 21 años, pese a no 
tener formación académica en dicho campo. Comien-
za en el sector periodístico como secretaria de redac-
ción en el diario La Prensa, tras realizar un curso de 
taquigrafía y mecanografía. Más adelante colabora en 
diversas publicaciones, como el semanario Garbo, la 
revista Fotogramas y la revista Por Favor.  
 
Escribe artículos en el diario El País. Vive en Beirut. 
En 1989 fue guionista de la película “ El rey del mam-
bo” dirigida por Carles Mira. 
      
 

Bibliografía 
  
• “¡Oh, es él! Viaje fantástico hacia Julio Iglesias” 

(1986) 
• “Ceguera de amor” (1991) 
• “Amor América. Un viaje sentimental por América 

Latina” (1993) 
• “Como una gota” (artículos, 1995) 
• “La garrapata” (cuento perteneciente al libro “Bar-

celona, un día”, 1998)      
• “Un calor tan cercano” (1998) 
• “Mujer en guerra. Más masters da la vida” (bio-

gráfico,1999) 
• “El velo y las lágrimas” (cuento perteneciente a 

“Mujeres al alba”, 1999) 
• “Mientras vivimos” (2000) XLIX Premio Planeta. 
• “Hombres de lluvia” (2004) 
• “La amante en guerra” (2007) 
 
 
Premios  
 
• Premio Víctor de la Serna de periodismo, concedi-

do por la Asociación de la Prensa de Madrid 
(1986) 

• Premio Francisco Cerecedo (1990) 
• Premio de literatura extranjera por “Un calor tan 

cercano” (1998) 
• XLIX Premio Planeta, por la novela “Mientras vivi-

mos” (2000). 
• Premio Nadal por la novela “Esperadme en el cie-

lo” (2009). 

 



  
 
 
Mònica Aguilera 
esportista d’aventura  
i orientació 
 
 

  
Va néixer el 5 de gener del 1974 

 
  
 
Llicenciada en Educació Física i entrenadora de Na-
tació, ha format part de l'equip Extrem Team diversos 
anys, aconseguint en aquest dos anys la victòria en la 
Copa del Món X–Adventure.  
 
Té també tres participacions en el Raid Gauloises, 
amb un 4t lloc al Kirzigistan el 2003. Ha estat Campi-
ona d'Espanya de BTT Orientació durant dos anys. 
  
A causa de la seva experiència en els Raids d'Aven-
tura i l'Orientació, ha participat en nombroses confe-
rències, proves de material esportiu i col·laboracions 
amb revistes, publicant el Llibre RAIDS, L'aventura de 
l'Esport. 
 
 
Palmarès  
 
2009: Victòria al Marathón Illa del Meridiano 
 
2008: Victòria a la Marató Espadán 
 
2007: Victòria a la Marató Espadán  
 

2005  
• 1a Desafiament dels Volcans, equip AXN-

ABARTH  
• Bimbache Extrem Andalucia, equip AXN-ABARTH  
• 1a Travessia Max Adventure, Colòmbia, Cartage-

na, equip Motorola  
• 14a Raid Sèries Andorra, equip AXN-ABARTH  
• 11a The Raid World Championship, França / Suïs-

sa / Itàlia, equip AXN-ABARTH  
• Ecomotion Pro Serra Gaúcha, equip ABARTH-

TAM  
 
2004  
•  Desafiament dels Volcans, Xile / Argentina, equip 

AXN-Meridianoraid  
• 2a Patagonia Expedition Race, Xile, equip AXN-

Meridianoraid  
• 11a Raid Sèries El Marroc, equip AXN-La Pinilla  
• 17a Raid Sèries França-Itàlia, equip AXN-La Pini-

lla  
• 3a Bimbache Extrem?04, Gran Canària, equip 

AXN-La Pinilla 
•  1a Travessia Max Adventure, Colòmbia, Bogotá, 

equip Motorola 
•  3a Ecomotion Pro Bahia, Brasil, equip AXN-TAM  

Campiona d'Espanya de maratons d'orientació 
(categoria mixta)  

 
2003  
• 4a Raid Gauloises Republica de Kirgystan, equip 

Buff ? extrem  
• 1a Ecomotion Pro Chapada Diamantina, Brasil, 

equip Meridianoraid  
• Subaru primal quest, EUA, equip meridianoraid  
 
2002  
• 4a Copa del món X-Adventure Raid Sèries, equip 

Intersport extrem  
 
2001  
• 1a Copa del món X-Adventure Raid Sèries, equip 

Salomon eXtrem  
 
2000  
• 1a Copa del món X-Adventure Raid Sèries, equip 

Salomon eXtrem  
 
1999  
• 3a Copa del món X-Adventure, equip Salomon 

eXtrem  
• 1a Campionat Mexicà d'Esport Extrem, equipo 

Xarxa Bull- Buff (Veracruz, Mèxic).  

 
 
 



 
 
 

Montserrat Roig 
narradora i periodista 
 
 

 
Montserrat Roig i Fransitorra 

Barcelona, 1946–1991 
 

 
 
Filla de l’escriptor Tomàs Roig i Llop, llicenciada en 
Filosofia i Lletres (1968) i lectora d’espanyol a la Uni-
versitat de Bristol (1972-1973), és un dels noms més 
representatius del conjunt d’escriptors que es van 
iniciar literàriament a finals dels seixanta. Autora d’èxit 
i compromesa amb la cultura catalana i amb el femi-
nisme, es va donar a conèixer amb “Molta roba i poc 
sabó... i tan neta que la volen” (Premi Víctor Català 
1970), fet que li va valer la inclusió, ja el 1971, en “La 
generació literària dels 70”, d’Oriol Pi de Cabanyes i 
Guillem-Jordi Graells. 
 
Aquest primer recull de narracions inaugurava un 
cicle que va continuar amb tres novel·les: “Ramona, 
adéu” (1972), (1977, Premi Sant Jordi 1976) i “L’hora 
violeta” (1980). Les quatre obres, relacionades inter-
textualment per les protagonistes (les membres de

tres generacions de les famílies Ventura–Claret i Mi-
ralpeix), literaturitzen la història de la petita burgesia 
de l’Eixample barceloní des de finals del segle XIX 
fins als anys setanta del segle XX incidint sobretot en 
els darrers temps del franquisme.  
 
Deutors de la tradició novel·lística catalana els textos 
es construeixen des de l’òptica de les dones que vi-
uen aquesta història i, per tant, en donen una versió 
marcada per la condició sexual dels personatges 
principals, sovint mitjançant els seus propis escrits 
(des de cartes fins a una novel·la).  
 
Per això són importants temes com les relacions entre 
les dones, els rols socials que se’ls adjudiquen, la 
sexualitat femenina, la problemàtica de l’articulació de 
la seva subjectivitat, el paper de l’escriptura en aques-
ta articulació, les relacions de poder entre els sexes, 
etc. 
 
Professionalitzada en el periodisme des de molt aviat, 
col·laborà a Tele-exprés, Destino, Triunfo, Cambio 16, 
Serra d’Or, Avui, etc. i escriví textos literaris per a 
Lletra de canvi o Els Marges, entre d’altres. 
 
Paral·lelament, i en relació directa amb l’activitat peri-
odística i amb la militància política catalanista, es-
querrana i feminista, va publicar “Los hechiceros de la 
palabra” (1975), “Rafael Vidiella o l’aventura de la 
revolució” (1977), “Els catalans als camps nazis” 
(1977, Premi Crítica Serra d’Or), “¿Tiempo de mujer?” 
(1980), “Mujeres en busca de un nuevo humanismo” 
(1981), “L’agulla daurada” (1985), etc.  
 
Els volums d’entrevistes periodístiques i televisives 
“Personatges” i “Retrats paral·lels”, dels anys setanta, 
i els reculls d’articles “Melindros” (1990) i “Un pensa-
ment de sal, un pessic de pebre”. “Dietari obert 1990-
1991” (aquest darrer editat pòstumament el 1992), 
juntament amb alguns pròlegs i introduccions en cas-
tellà, completen una obra que ha estat objecte de 
nombroses reedicions i que s’ha traduït a diverses 
llengües. 

 



  

 
 
 

Najat El Hachmi  
escriptora i mediadora 
 
 

 
Nador, Marroc, 

2 de juliol del 1979 
 

 
 
Va néixer a la ciutat amaziga de Nador quan el seu 
pare ja havia emigrat a Catalunya, i als vuit anys va 
venir a viure aquí gràcies al reagrupament familiar. 
Des de llavors ha viscut sempre a Vic, ciutat on ha 
estudiat fins que va es matricular de filologia àrab a la

Universitat de Barcelona. A Vic va fer de tot: emplea-
da de la neteja, cuinera, monitora d'esports, etc. Ac-
tualment treballa de mediadora a la Delegació d'Edu-
cació a Vic. 
 

Ha col·laborat en alguns mitjans de comunicació com 
Catalunya Ràdio, on participa en una tertúlia del pro-
grama L'Oracle, de Xavier Graset, i ha publicat arti-
cles al diari El 9 Nou de Vic i a La Vanguardia. 
 
Va començar a escriure quan tenia dotze anys i des 
d'aleshores no ha deixat de fer-ho, al principi com un 
entreteniment i més endavant com a mitjà per expres-
sar inquietuds o per reflexionar i recrear la pròpia 
realitat, acostant aquests dos mons als quals pertany.  
 
El seu primer llibre, “Jo també sóc catalana” (Colum-
na, 2004), estrictament autobiogràfic, aborda la qües-
tió de la identitat i del procés d'arrelament al país que 
l'ha vist créixer des que va arribar a Vic, la seva ciu-
tat, quan tenia 8 anys. Un llibre que, en certa mesura, 
es va escrivint dia a dia, al mateix pas que es va for-
mant la identitat de l'autora com a mare, treballadora, 
estudiant, catalana i d'origen marroquí. 
 
La seva darrera novel·la, “L'últim patriarca”, ha estat 
la guanyadora del Premi Ramon Llull del 2008. La 
novel·la exposa la història d'un immigrant marroquí 
que s'instal·la a la Catalunya central, un patriarca 
omnipotent, de vegades dèspota, que es troba con-
frontat amb els canvis culturals que assumeix la seva 
filla, que trenca amb la tradició d'origen i s'adapta als 
valors de la nova societat en què viu. 

 

 
 
 
 



   
 
 

Rosa Parks 
antisegregacionista 
 
 

 
Rosa Louise Parks  

Nascuda a Tuskegee, Alabama 
el 4 de febrer del 1913, 

morta el 24 d'octubre del 2005 
 

 
 
Rosa Parks treballava com a teixidora cosint llençols. 
Però es va convertir en un important personatge his-
tòric quan l'1 de desembre de 1955, a la localitat de 
Montgomery, Alabama, va refusar d'obeir l'ordre de 
James Blake, un conductor d'autobús, d'asseure's a la 
part del darrera del vehicle per tal de deixar lloc per

als blancs. Parks es va asseure a la primera filera de 
la part posterior de l'autobús, a la secció específica-
ment indicada per als negres. Va ser arrestada, jutja-
da i sentenciada per la seva conducta. 
 
La nit següent, 50 dels líders de la comunitat afroa-
mericana, encapçalats per l’aleshores relativament 
desconegut Dr. Martin Luther King, es varen reunir 
per discutir quines serien les properes accions que 
haurien de ser preses com a reacció a l'arrest de Ro-
sa Parks. 
 
El proper pas va ser el boicot del servei de transports 
públics de Montgomery. Tota la comunitat negra va 
boicotejar els autobusos públics durant 381 dies. Dot-
zenes d'autobusos públics varen romandre aturats 
durant mesos fins que la llei que requeria la segrega-
ció racial als autobusos públics va ser eliminada. 
Aquest fet precís va dur a moltes altres protestes 
contra aquesta segregació. 
 
El cas del 1956 va acabar amb la Cort Suprema dels 
Estats Units dictaminant que la segregació racial al 
sistema d'autobusos era inconstitucional. 
 
Tot seguit, Parks es va consolidar com una icona del 
moviment pels drets civils.  
 
L'Institut Rosa i Raymond Parks pel Propi Desenvolu-
pament (Rosa and Raymond Parks Institute for Self 
Development) fou fundat per la pròpia Rosa Parks i 
per Elaine Eason Steele en honor del seu marit Ray-
mond. L'institut posa en marxa rutes turístiques en 
autobús que introdueixen el jovent en el món dels 
drets civils. 

 
 
 



                                            
  
 

Rosa Sensat 
psicopedagoga 
 
 

 
El Masnou, 1873 – Barcelona, 1961 

 
     
 
Va estudiar magisteri a Barcelona i a la Escuela Cen-
tral de Magisterio de Madrid. La seva inquietud per 
aprendre la va portar a estudiar posteriorment a l'Insti-
tut Rousseau de Ginebra i a conèixer d'aprop les no-
ves propostes pedagògiques en diverses escoles 
europees. 
 
Al 1900 va guanyar les oposicions de Labors i la van 
destinar a Alacant. 
 
Desenvolupà una gran tasca divulgadora dels nous 
corrents educatius i la seva gran capacitat organitza-
dora la van portar a ser la primera directora de l'Esco-
la del Bosc, a la secció de nenes, càrrec que ocupà 
entre 1914 i 1930. Trasbalsada pel desenvolupament 
de la guerra i l'arribada del franquisme, la van jubilar 
al 1939. 
 
Al 1921 va dissenyar el pla d'estudis de l'Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona i estableix un  
per les dones obreres i les de classe mitjana. També 

va realitzar diversos cursos i conferències als estudis 
normals de la Mancomunitat, a les escoles d'estiu i al 
mateix Institut de la Dona. Participà en importants 
congressos com el I Congrés Nacional d'Ensenya-
ment Primari a Barcelona (1909), el III Congrés Inter-
nacional d'Enseignement Menager, a París (1922), i 
al Congrés des Écoles Nouvelles, a Niça (1932). 
 
 
Corrent pedagògic 
 
L’Escola Nova entenia l’infant com un individu amb 
interessos propis. Aquests interessos esdevenien 
més ambiciosos i complexos a mida que anava crei-
xent, ja que veien el creixement de les persones com 
una evolució composta per un seguit de canvis que es 
donaven per fases. Per tant, creien que l’educació 
dels infants s’havia de planificar prenent l’alumnat 
com a centre al qual s’adaptés l’ensenyament. Eren 
contraris, doncs, que el centre d’atenció fos el contin-
gut de les matèries. Volien aconseguir que l’infant 
creixés de la manera més naturalment i lliure possible 
tot seguint els seus propis estímuls:  
 

"Per això l’escola nova procura seguir pas 
a pas els interessos vitals de l’infant, per-
què sap que així n’obtindrà la 
col·laboració”.  

 
La feina del professorat consistia en crear les condici-
ons i l’entorn favorable en què l’alumnat s’havia de 
desenvolupar.  
 
Tenien la verdadera intenció d’adaptar la tasca docent 
al procés biològic del creixement tot seguint les eta-
pes evolutives de la natura. De fet, un dels objectius 
de l’Escola Nova era establir unes bases científiques 
en la pedagogia que l’elevessin a ser una autèntica 
disciplina amb un mètode específic. Per a això utilitzà 
els avenços d’una altra disciplina llavors també molt 
nova, la psicologia moderna d’Adler i Freud. 
 
El joc tenia un paper important en aquesta filosofia, ja 
que aquest era i és l’interès més important de tots per 
l’infant i l’adolescent, i per tant l’ús del joc fou un dels 
mètodes pedagògics més importants per l’Escola 
Nova: treure profit d’unes activitats agradables per a 
l’alumnat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Rosalía de Castro 
escritora 
 
 

 
Nace el 24 de febrero de 1837 

en Santiago de Compostela 
 

 
 
Hija de familia noble venida a menos y de madre sol-
tera y padre sacerdote, los primeros años de vida los 
pasa con sus tías paternas, en Padrón, mundo rural 
donde se habla un gallego muy expresivo, aunque no 
muy normativo. Aprendió de su nodriza la lengua 
gallega y llegó a conocer la poesía popular de la re-
gión. Con 13 o 14 años se traslada a vivir a Santiago 
con su madre. 
 
A los 15 años aprende a tocar el piano y francés. Lee 
literatura romántica. Se traslada a Madrid y allí publi-
ca su primer libro La flor (1857). Se casa y tiene hijos, 
uno de los cuales murió por un triste accidente. La 
muerte de su madre le inspira la Elegía. Se trasladan 
a Galicia, hasta que muere en el Padrón en 1885, tras 
una enfermedad larga y dolorosa.  
 
Fue una persona de fuerte carácter, cargado de re-
sentimiento y rencor. Irritable, áspera, pero también 
buena, generosa, comprensiva y desprendida. Escri-
be de sí misma, para sí misma. Su concepción de la 
vida es de dolor, amargura, pesimismo.  
 
Rosalía de Castro escribe en 1863 el primer gran libro 
en lengua gallega, Cantares gallegos. Participa así de 
“El Rexurdimento” que supone la recuperación del 
gallego como lengua literaria. 
 

Se trasladó a Madrid y trabó amistad con Florentino 
Sanz y Bécquer.  
 
Sus obras destacadas son “Cantares gallegos” (1863) 
y “Follas novas” (1880) en gallego. Su obra “En las 
orillas del Sar” (1884) fue escrita en castellano. 
 
 
Temas de su poesía 
 
• El dolor: La poetisa interioriza el dolor, tanto propio 

como ajeno. Probablemente tiene que ver la con-
dición de hija ilegítima, el sufrimiento que por ello 
hubo de soportar de niña, su vida enfermiza, la 
separación de su esposo durante largas tempora-
das, alejada de su tierra. Se solidariza con el dolor 
de los que sufren, especialmente mujeres. Se 
identifica con “los tristes”, seres siempre persegui-
dos por las injusticias y desgracias.  

 
• La “Saudade”. Es la soledad como destino, la con-

sideración de que la vida del hombre es un ser en 
soledad. Es un sentimiento puro, sentimiento sin 
referente concreto, sentimiento de quien sabe que 
su destino es la soledad. Esto permite hacer una 
lectura existencial de la poesía de Rosalía.  

 
• La religión. Rosalía presenta una postura contra-

dictoria en cuanto a la religión en sus poemas.  
Busca a Dios de una forma angustiada. Plantea 
dos cuestiones centrales de la teología: el silencio 
de Dios y el dolor de los inocentes. No comprende 
la existencia del dolor. 

 
• El amor: Su biografía no favorecen que Rosalía 

haga un tratamiento de este tema de forma positi-
va. En su obra poética, el amor pleno y feliz no 
aparece. Sí trata el amor desgraciado, que produ-
ce dolor, el amor perdido, el amor infiel. Rechaza 
el amor-pasión, que según ella siempre acarrea 
desgracias.  

 
• Las sombras: Concepto recurrente en su poesía. 

Son personas que ya han muerto y que habitan en 
un “más allá” indefinido que nada tiene que ve con 
el cielo ni con el infierno. Son personas con las 
que la autora entabla contacto y con quienes se 
comunica con relativa facilidad, pero siempre 
cuando está sola. No hay que confundir esas 
“sombras” con la “negra sombra”. Las primeras se 
refieren a personas que han dejado de existir, 
mientras que la segunda es un símbolo: el dolor 
producido por la saudade, por la consideración de 
la vida del hombre como un ser un soledad. 



                                                              
 
 

Safo de Lesbos 
poetessa 
 
 

 
 (ca.650-580 aC) 

Poetessa, mestra de ball, cant i música,  
empresària i activista política.  

Creadora de la poesia lírica grega,  
íntima i personal.  

Se l’anomena la Desena Musa 
 

 
 
Procedia d’una família noble i rica i per això va poder 
rebre una sòlida formació acadèmica. Quan el seu

pare va morir ella s’encarregà dels seus germans i del 
negoci familiar, que féu prosperar. 
 
La seva activitat política en contra d’un tirà local li 
comportà un exili de sis anys a l’illa de Sicília, que 
aprofità per enriquir-se culturalment. També es casà i 
tingué una filla. 
 
Quan tornà a Lesbos, fundà una escola per a noies 
on ensenyava art, cant, dansa i literatura. Quan les 
seves alumnes es casaven, els dedicava una oda 
nupcial (“Epitalamis”). 
 
La poesia de Safo és original i única. Cerca la perfec-
ció i la bellesa més absoluta en la seva senzillesa de 
forma i està plena de sentiments molt intensos. El seu 
mestratge la portà a la creació d’una estrofa que porta 
el seu nom (estrofa sàfica). 
 
Els poemes de Safo, creats per ser cantats, acompa-
nyats de música i ballats, són revolucionaris perquè 
donen pas a un món femení, sensible, delicat i suau, 
lluny de les gestes heroiques de l’èpica.  
 
És una poesia subjectiva i íntima, que sorgeix de 
l’interior de la seva ànima i que ens demana la nostra 
identificació. És la primera en descriure els símpto-
mes de “la malaltia de l’enamorat” i en considerar 
l’ésser estimat com “el més meravellós del món”. 
 
És la poetessa més traduïda i admirada de l’antiguitat 
clàssica. La seva poesia ha influït en molts autors 
posteriors com Plató, Catul, Horaci, Ovidi, Bocaccio, 
Baudelaire, Lord Byron, Ezra Pound, Virgínia Wolf… 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Sofia Kovalevskaya   
matemàtica  
 
 

 
Sofia Vasilyevna Kovalevskaya  
Moscou, Rússia (1850–1891) 

 
 
 
Una de les dones més interessants del segle XIX és 
la matemàtica russa Sofia Kovalevskaya. La seva 
increïble intel·ligència, el seu sentit de la llibertat i les 
seves idees socials la fan una persona totalment fas-
cinant.  
 
Va ser una dóna extraordinària tant en l’aspecte pu-
rament científic i acadèmic com en la seva manera 
d’entendre la vida, la posició de la dona a la societat i 
sobretot el paper de la ciència al servei de la societat. 
 
Va néixer en una família burgesa que s’interessava 
per l’activitat intel·lectual. Davant la impossibilitat 
d’anar a la Universitat (vetada a les dones), va marxar 
del país. Abans, però,  es va casar amb V. Kovalev-
sky, un paleontòleg evolucionista. Va ser un "matri-
moni fictici" per burlar les normes que pràcticament 
impedien a les dones de fer res sense el permís dels 
seus marits o dels seus pares. 

A Alemanya, Sofia va estudiar amb alguns dels prin-
cipals matemàtics del món, com Karl Weierstrass. 
Precisament Weierstrass va dirigir la tesi amb la qual 
Sofia es va doctorar en matemàtiques per la Universi-
tat de Gotinga el 1874. Va ser la primera dona que ho 
aconseguia. 
 
El 1875 retorna a Rússia. Va tenir una filla el 1878 i 
durant aquests anys va estar allunyada de les mate-
màtiques. No li donaven feina a cap Universitat i es 
dedicava bàsicament a freqüentar els cercles culturals 
de Sant Petersburg. 
 
El 1879 Sofia reemprèn els seus estudis amb Karl 
Weierstrass. Viatja a Berlín i París i, finalment, amb el 
matemàtic suec Gösta Mittag-Leffler va obtenir al 
1884 una plaça de professora a la Universitat d’Esto-
colm, on les seves classes tenien gran seguiment. 
També va pertànyer al consell editorial de la revista 
Acta Mathematica, una de les de més prestigi al camp 
de les matemàtiques. 

El seu gran moment va ser al 1888, quan va guanyar 
el Premi Bordin de matemàtiques, un altre cop la pri-
mera dona que ho aconseguia. Va necessitar resoldre 
les Equacions d’Euler "sobre la rotació d’un sòlid pe-
sat al voltant d’un punt fix". Això li va suposar reconei-
xement com a una de las més grans autoritats mate-
màtiques del món. 
 
No va poder gaudir del merescut prestigi durant molt 
de temps, ja que va morir a Estocolm el 1891, amb 
només 41 anys d’edat. Després de la seva mort, la 
fama de Kovalevskaya va créixer molt, arribant a con-
vertir-se pràcticament en un mite. 
 
A més a més de les matemàtiques, Sofia va escriure 
articles de divulgació científica i altres temes com el 
teatre, i inclús va publicar algunes novel·les: "Memòri-
es de joventut" (1890) i  "Dona nihilista" (1892).  
 
Com tots els nihilistes, considerava que la divulgació 
de les ciències i les arts era una activitat revolucionà-
ria, les armes de les classes populars per acabar amb 
la monarquia i fer la revolució.  



 
 
 

Teresa Claramunt  
sindicalista 
 
 

 
Teresa Claramunt i Creus 

Sabadell, 1862 - Barcelona, 1932 
 

 
 
El 4 de juny del 1862 neix a Sabadell (Vallès Occiden-
tal, Catalunya), al si d’una família obrera, la treballa-
dora tèxtil, militant anarquista, anarcosindicalista i 
feminista Teresa Claramunt i Creus. 
 
Com a treballadora del ram tèxtil va participar en la 
«Vaga de les set setmanes» del 1883, que va mobilit-
zar milers d’obrers i d’obreres del tèxtil a Sabadell per 
reivindicar un augment de sou, la jornada de vuit ho-
res i millores laborals. 
 
Va organitzar un grup anarquista al barri el 1884, in-
fluïda per l’enginyer Tárrida del Mármol. El 26 d’octu-
bre del 1884 les obreres del tèxtil de Sabadell, reuni-
des a l’Ateneu Obrer, decideixen integrar-se en la Fe-

deració de Treballadors de la Regió Espanyola i ele-
geixen Teresa com a secretària. 
 
El 1885 va assistir a Barcelona al Congrés Comarcal 
de Catalunya. Entre el 1888 i el 1889 va haver 
d’exiliar-se a Portugal. A principis de l'any 1891 
s’instal·la al barri barceloní de Gràcia. El 1892, amb 
Ángeles López de Ayala i Amàlia Domingo, crearà la 
Societat Autònoma de Dones de Barcelona, primera 
societat feminista de l’Estat. 
 
Fou detinguda després de l’esclat d’unes bombes al 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el 1893, i tornà a 
ser-ho en la repressió del Procés de Montjuïc, el 
1896, durant el qual fou colpejada brutalment, cosa 
que li provocà seqüeles per a la resta de la seva vida. 
Tot i que no fou condemnada per cap delicte, després 
del judici fou confinada a Anglaterra fins el 1898. 
 
Fundà la revista El Productor (1901) i participà acti-
vament en les reivindicacions socials de principis del 
segle XX. Col·laborà en La Tramuntana, en La Revis-
ta Blanca i dirigí el diari “El Rebelde” entre 1907 i 
1908. 
 
El 1902 va prendre part en els mítings en solidaritat 
amb els vaguistes del metall i en els de la vaga gene-
ral del febrer del 1902. 
 
Fou novament detinguda després dels fets de la Set-
mana Tràgica l'agost de 1909 i confinada a Saragos-
sa, on el 1911 impulsaria l’adhesió dels sindicats lo-
cals a la CNT i també la vaga general de 1911, cosa 
que li comportà un nou empresonament. Ja molt ma-
lalta i reclosa entre el llit i una cadira, la policia escor-
collà el seu pis després de l’atemptat contra el Carde-
nal Soldevila a Saragossa el 4 de juny de 1923, bus-
cant proves que la comprometessin. 
 
El 1924 tornà a Barcelona, però la paràlisi progressiva 
l’allunyà de les seves activitats públiques, fins a la 
seva mort el 1932. 

 
 

 
 
 



 
 
 

Víctor Català 
novel·lista i narradora  
 
 

 
Pseudònim de Caterina Albert 

L’Escala, 1869-1966 
 

 
 
També va escriure poesia i monòlegs teatrals. Fou la 
gran dels quatre fills del matrimoni format per 
l’advocat, polític i propietari rural Lluís Albert i Dolors 
Paradís. Va viure de les rendes familiars al seu poble 
natal i després de la mort del pare i de l’àvia materna 
tingué cura de la mare i de l’administració del patri-
moni familiar. Va viatjar per Europa i va residir tempo-
rades a Barcelona, on a partir de l’any 1904 va dispo-
sar d’un pis. Fou educada i instruïda en el si de la 
família, únicament va anar a l’escola primària del seu 
poble i un any a un pensionat de Girona, on va co-
mençar a estudiar francès.  
 
Culturalment, la família li va facilitar, amb classes 
particulars, l’acompliment de les inclinacions artísti- 

ques pel dibuix, la pintura i l’escultura, que va com-
partir amb la creació literària fins a començaments de 
segle XX. Fou també en la mateixa família on va tro-
bar l’ambient propici per al seu "autodidactisme" lite-
rari: la mare escrivia poesies i l’àvia era una gran 
coneixedora del folklore i la cultura popular. També hi 
contribuïren el fet de poder disposar d’un estudi on 
gaudir de la privacitat necessària per a la creació i a 
una gran afició per la lectura que la portà a comprar, 
setmanalment, llibres i revistes. 
 
Va col·laborar en diverses publicacions periòdiques 
com “Joventut”, “La Il·lustració Catalana” o “Feminal”. 
Va presidir els Jocs Florals de Barcelona de 1917 on 
pronuncià el discurs “De civisme i civilitat” i fou no-
menada membre de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona l’any 1923 on llegí el discurs 
“Sensacions d’Empúries”. 
 
Públicament la vida literària de Caterina Albert s’inicià 
el 1898 quan li foren premiats als Jocs Florals d’Olot 
un poema, "Lo llibre nou" i un monòleg teatral, “La 
infanticida”, l’autoria femenina del qual originà un 
escàndol que la portà a refugiar-se sempre més sota 
el pseudònim de Víctor Català. 
 
Publicà dos volums de poesia, “El cant dels mesos” 
(1901) i “Llibre Blanc-Policromi-Tríptic” (1905), un 
volum de teatre, “Quatre monòlegs” (1901), tres re-
culls de contes, “Drames rurals” (1902), “Ombrívoles” 
(1904) i “Caires Vius” (1907), i una novel·la, “Solitud” 
(1905), que la consagra i traspassa les fronteres. 
 
 Cal destacar la seva opció per la narrativa. En aquest 
gènere, en termes generals, tracta històries tràgiques 
del món rural que enfoca des d’una òptica pessimista 
i fatalista i amb una especial sensibilitat per l’estètica 
del negre o del clarobscur. Aquesta visió, comuna a 
d’altres modernistes, es centra en la lluita de l’individu 
contra els elements hostils que impossibiliten la seva 
pròpia realització. L’autora, a més a més, mostra inte-
rès pels mons interiors de les persones, sobretot de 
les dones com fa magistralment amb la Mila de “Soli-
tud”.

 
 



  
 
Virginia Henderson 
infermera 
 
 

 
Va néixer a 

Kansas City, Missouri, el 1897. 
Revolucionària del concepte  

d’infermeria i precursora de la 
nova “Ciència d’Infermeria” 

 
 
 
Durant la Primera Guerra Mundial va desenvolupar el 
seu interès per la infermeria. El 1918 va ingressar a 
l’Army School of Nursing de Washington. Es va gra-
duar el 1921 i acceptà la tasca d’infermera domicilià-
ria al Henry Street Visiting Nurse Service de Nova 
York. El 1922 comença la seva carrera com a docent, 
que continuarà al llarg de la seva vida compaginant-la 
amb la d’investigadora i autora de nombrosos tractats 
i llibres d’infermeria.  
 
El 1966 publica el seu llibre “The Nature of Nursing”, 
on defineix el seu concepte original i primordial 
d’infermeria. Es torna a publicar 25 anys després 
afegint al títol “Reflexions 25 anys després”. El 1978 
publica la sisena edició de “The Principles and Practi-
ce of Nursing”. A la dècada dels 80 segueix activa 
com a Emèrita Associada d'Investigació a Yale. Les 
seves investigacions i la seva teoria li van suposar 
més de set doctorats a diferents universitats d’arreu 
del món. A Barcelona se l’anomena Professora Hono-
rària de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Bar-
celona.  
 
 
Sobre la teoria de Virginia Henderson 
 
Contemplà la pràctica de la infermeria de forma inde-
pendent de la medicina. Va incorporar els principis 

fisiològics i psicopatològics al seu nou concepte d’in-
fermeria. 
 

“L’única funció de la infermera és ajudar  
les persones sanes o malaltes en la rea-
lització d’aquelles activitats que contribu-
eixen a la seva salut, la seva recuperació 
o a una mort digna, que la mateixa perso-
na realitzaria sense ajuda si tingués la 
força, la voluntat i els coneixements ne-
cessaris. I la infermera ha de fer aquesta 
tasca amb l’objectiu que la persona recu-
peri la seva independència com més aviat 
millor”. 

  
Henderson, per tant, compara salut amb independèn-
cia i defensa que la persona és un tot complex que 
presenta 14 necessitats bàsiques fonamentals, en les 
quals pot trobar-se una correlació amb la jerarquia de 
necessitats de Maslow. Aquestes 14 necessitats són 
comunes a tots els éssers humans, independentment 
de la situació de cada individu. La persona sana co-
briria aquestes necessitats amb normalitat, però sor-
geixen situacions en les quals l’ajuda i la tasca de la 
infermera és bàsica perquè siguin cobertes de forma 
satisfactòria. A aquestes tasques de suport Virginia 
Henderson les anomena “cures bàsiques d’inferme-
ria”. 
 
Aquestes 14 necessitats bàsiques són: 
 
• Respirar amb normalitat 
• Menjar i beure adequadament 
• Eliminar els productes residuals de l’organisme 
• Moviment i manteniment d’una postura adequada. 
• Descansar i dormir 
• Seleccionar la vestimenta adequada 
• Mantenir la temperatura corporal 
• Mantenir la higiene corporal 
• Evitar els perills de l’entorn 
• Comunicar-se amb els altres, expressar emocions, 

necessitats, pors 
• Exercir culte a Déu, d’acord amb la seva religió 
• Treballar per realitzar-se 
• Participar en totes les formes d’oci i lleure 
• Estudiar, descobrir la curiositat que condueix al 

desenvolupament normal de la salut 
 
El 1996 mor sola al seu domicili als 99 anys.  
 
Al seu epitafi podem llegir: 
 
“Virginia Henderson. Arquitecta de la Infermeria i Ma-
re de tots nosaltres. Ella va donar constantment i mai 
va comptar-ne el cost...” 

 
 
  
 
 
 



  
 
 

Wangari Maathai 
activista política  
i ecologista  
 
 

 
Va néixer l’1 d’abril del 1940 

a Nyieri, Kènia 
 

 
 
L’any 2004 va rebre el Premi Nobel de la Pau per les 
“seves contribucions al desenvolupament sostenible, 
a la democràcia i a la pau". Va ser la primera dona 
africana a rebre aquest guardó. És, a més, membre 
electe del parlament i des del 2003 ministra de Medi 
Ambient, Recursos Naturals i Vida Salvatge del go-
vern presidit per  Mwai Kibaki. 
 
Va estudiar biologia als Estats Units i a Alemanya i es 
va llicenciar el 1964. Desprès va tornar a Kènia, a la 
Universitat de Nairobi, on va rebre el primer títol de 
Doctor atorgat a una dona d’Àfrica Oriental (es va 
doctorar en medicina veterinària). El 1971 va ocupar

el lloc de professora en el Departament d’anatomia 
veterinària a la Universitat de Nairobi. Més tard seria 
cap d’aquest mateix departament. 
 
Va fundar el Green Belt Movement (o Moviment del 
Cinturó Verd) el 1977, una espècie de grup ecologista 
responsable de la plantació de més de 30 milions 
d’arbres por tot el país per tal d’evitar l’erosió del sòl i  
amb la intenció de millorar la qualitat de vida de les 
dones que ho portaven a terme. Aquest fet li va me-
rèixer rebre l’apel·latiu afectuós de Tree Woman (Do-
na Arbre). Des de llavors s’ha convertit en una dona 
molt activa en temes mediambientals i a favor de les 
dones. 
 
Va ser presidenta del Maendeleo Ya Wanawake 
(Consell Nacional de Dones de Kènia), des del 1976 
fins al 1987. 
 
Durant el govern del president Daniel Arap Moi, va 
anar a la presó diverses vegades i va ser atacada de 
manera violenta per haver exigit eleccions amb plura-
litat de partits polítics i la fi de la corrupció i de les 
polítiques tribals. Gràcies a ella es va salvar el Parc 
Uhuru de Nairobi el 1989 en aturar la construcció d’un 
complex urbanístic promogut pels associats al presi-
dent Moi.  
 
El  2003 va fundar el Mazingira Green Party of Kenya, 
un partit polític de caire ecologista. 
 
El 28 de març del 2005, va ser elegida com a primera 
presidenta del Consell Econòmic, Social i Cultural de 
la Unió Africana (African Union's Economic, Social 
and Cultural Council). 
 
“Maathai va resistir amb coratge l’anterior règim 
opressiu de Kènia” va dir el Comité Nobel Noruec en 
la seva lectura en proclamar-la guanyadora del premi 
Nobel de la Pau 2004. "Ha estat pou d’inspiració per a 
molts en la lluita pels drets democràtics i, especial-
ment, ha animat a les dones a millorar la seva situa-
ció”.  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Aquí s’acaba Un munt de dones.  
 
Esperem que t’hagi agradat i 
que hi hagis descobert un munt 
de dones i un munt 
d’informacions que, segurament, 
desconeixies fins ara. 
 
Ara, si et ve de gust, si en tens 
ganes, et convidem a fer la teva 
pròpia recerca. Pots buscar més 
informació sobre alguna de les 
dones aquí ressenyades o bé 
cercar personatges femenins 
que hagin destacat en activitats 
en què participes habitualment. 
 
Més encara i més fàcil. Ara que 
has pogut copsar aquesta 
realitat que han sofert i que, 
encara, continuen patint les 
dones al llarg de la història et 
proposem una aventura que te’n 
farà més conscient: es tracta 
d’anar pel món amb els ulls ben 
oberts, observant tot el que 
passa al teu voltant, però amb 
ulls de dona. O sia, l’exercici 
consisteix en observar tot el que 
passa al teu voltant en les 
múltiples accions de cada dia i 
pensar en cadascuna quin paper 
hi realitza la dona. Ens agradaria 
equivocar-nos però si ho fas, 
segurament, quedaràs parat i 
ben parat. 
 
Aconseguir la igualtat de drets i 
d’oportunitats entre les dones i 
els homes depèn de tu, de mi, 
d’ella, d’ell, aquella, d’aquell... de 
totes i de tots! 
 
T’hi apuntes? 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aquest document, així com 
l’exposició del mateix nom, 

han estat confeccionats 
amb aportacions de tots 

els departaments de Centre. 
A tots ells el nostre agraïment. 

 
Comissió de Coeducació, 2009 




