
 DONES CIENTÍFIQUES AL LLARG DE LA HISTÒRIA 

Popularment, les dones sempre s’han 

trobat darrere de les càmeres en la 

història de la ciència, i podem recordar-

nos-en de poques que hagin saltat a 

l’escenari. Això és degut, en part, a que 

el seu paper es reduïa a restar a casa 

cuidant de la família, i en el de l’alta 

societat a ser lluïdes com una valuosa 

adquisició, que no és poc. Però n’hi va 

haver que malgrat les seves obligacions 

d’esposa, mare, filla, i de vegades de 

diplomàtica, van voler participar en el món 

que les rodejava, i encara que els seus noms es van perdre, 

les seves anònimes empremtes van quedar, potser com el murmuri de una 

mare a una filla, o en alguna bocí de paper que algú va copiar.   

Les llevadores, les primeres científiques                                                              

Sempre que estudiem la història de la 

ciència, ens preguntem els seus interrogants. 

Doncs, un dels primers que es van preguntar 

les primeres científiques, va ser pel fet que 

més marcava la seva vida: la maternitat. Les 

primeres metgesses i llevadores van ser 

dones, una activitat que va començar amb la 

senzillesa d’ajudar a la veïna a donar a llum. També es preguntaren com 

millorar altres de les seves tasques domèstiques, i fa ja 8000 anys, que grups 

de dones de Pròxim Orient s’agruparen per desenvolupar tècniques per 

transformació materials en altres de més idonis. 

Però el paper que els imposava la societat els exigia ser belles, i això els va 

portar a la inauguració de la química, desenvolupant la industria de la 

cosmètica. 



Les Hetaires, aquelles a qui la falta de drets els donava llibertat 

Després, a Grècia, el bressol de la ciència, les més afavorides per a aquest art 

foren les Hetaires, un grup de cortesanes, que per 

ser antigues esclaves o estrangeres no tenien drets, 

però tampoc les convencions i obligacions d’una 

ciutadana, per la qual cosa, van ser lliures de 

participar en assemblees, fins a arribar al punt que 

les seves opinions eren respectades.  

L’esplendor grec es va estendre per tot el 

Mediterrani, I encara que les dones es trobaven 

molt lluny de la igualtat, trobaven la manera de ser 

influents. Potser la dona més cèlebre d’aquesta època fou Hipatia, astròloga i 

filòsofa, admirada per erudits, i inclús el poble. Es diu que de vegades sortia a 

saludar pel balcó tal com ara ho faria un cantant o un futbolista. 

Edat mitjana: església i ciència tot u 

Després arribà l’Edat Mitjana, amb un retrocés científic i tecnològic. L’esglèsia 

en aquesta època va tenir dues cares: la de perseguidora de tot allò que 

contradigués la fe i la de la conservadora de la cultura, ja que va ser en els 

monestirs i els convents on es va 

custodiar el saber que a l’exterior el 

poble havia perdut. Parlant de la 

dona, encara que hi hagués cert 

esperit de presentació d’allò femení 

com quelcom demoníac, van ser les 

monges qui van fer ciència. 

Un altre lloc important va ser Itàlia, on 

Tròtula va fundar la seva escola per a 

nobles italianes, on a més de parlar d’obstetrícia i medicina, es feia astronomia. 

Tròtula aconseguí una gran fama i els seus tractats foren seguits durant molt de 

temps. 



Itàlia, l’escola de la dona renaixentista  

Rere la pesta, com una flor rere un dia de pluja, 

sorgí el Renaixement i l’ humanisme. Però 

curiosament aquesta no fou una època propícia per 

a les dones científiques, àvides de saviesa. Entre 

l’objectiu de concebre l’home perfecte (erudit i 

guerrer alhora) s’havia traspaperat el paper de la 

dona. Malgrat això, les científiques trobaren el seu lloc a Itàlia, on per exemple 

Dorotea Bucca ocupà la seva càtedra de medicina.     

A Espanya, també trobaren un lloc en el regnat d’Isabel la Catòlica, on també 

ocuparen càtedres. Però poc temps després arribà la Inquisició, que convertí 

allò que abans era lloable en bruixeria a la qual calia calar foc.  

Una revolució científica, una “querelle des 

femmes” i una “conclusion des hommes"  

Durant els segles XVI i XVII ens trobem en un 

dels punts més interessants i importants de la 

història de la ciència, la revolució científica, on la 

suor de molts científics, i de moltes vegades la 

seva sang, va marcar un abans i un després.  Però la lluita no es trobava 

només als laboratoris, ja que la dona encara lluita per un lloc a la ciència, i no 

serà fins molts segles després ho aconseguirà, si és que es pot dir que alguna 

vegada s’aconseguí del tot. A França es donà la “querelle des femmes” on es 

discutia si les dones eren aptes per accedir al món acadèmic. Mentre, on ara 

situaríem Alemanya, les dones van entrar en el món de l’astronomia com 

assistents. Aquest fet era un avanç, però també una limitació, perquè no es 

permeté a cap dona, ni tan sols a les més eminents, anar més lluny. Es 

quedaren a les portes de les acadèmies europees de ciències, que no invitaren 

cap dona fins al segle XX.  

Allò que hauria hagut de ser no només un avanç en la ciència, sinó en la 

societat, va ser un retrocés. Els científics utilitzaren la nova ciència per justificar 

la inferioritat de la dona i el seu paper de subordinació. 



Il·lustrades per la flama d’una llar de foc 

Al segle XVIII arribà la il·lustració. Però en 

principi, encara que es defensaven nobles 

propòsits, semblava que aquesta llum no 

s’allargaria fins a les dones. Però aquesta 

espècie, inquieta i curiosa, no es va poder 

quedar indiferent davant un moviment tant 

“enlluernador” i en general, aquest segle va 

veure créixer el paper de la dona en la ciència. 

Curiosament, van participar des de casa, on 

com bones amfitriones i diplomàtiques, 

s’envoltaren dels homes de ciència, per part dels 

seus pares, dels seus germans, dels seus marits... I no menys importants foren 

els salons francesos, on les converses anaven dels vestits a les matemàtiques 

amb molta facilitat. A més, a les revistes femenines es començaren a editar 

passatemps matemàtics. Tampoc faltaren aquells, o paradoxalment millor dit, 

aquelles qui criticaven a les seves contemporànies, amb el nom de “ les qui 

saben llatí” en un sentit despectiu. Però personatges com Mme de Châtelet qui, 

com diuen nombrosos autors, es va posar el món per muntera, van fer 

d’aquests comentaris discursos d’uns rondinaires.  

Una de les ciències que més es van propiciar en aquest context fou la botànica, 

que es considerava la més apropiada per a la delicadesa femenina. Aquí 

conrearen les seves traces en el dibuix, que foren molt importants a l’hora de 

classificar i catalogar noves espècies. També va ser una gran segle per a les 

matemàtiques, i moltes científiques, de manera autodidàctica la majoria, van 

assistir al seu gran desenvolupament. 

Davant d’aquests fets, tampoc es quedaren indiferents algunes acadèmies 

europees, com la Royal Society of Science, que va admetre la presentació per 

part de Caroline Herschell del descobriment de vuit cometes, i l’admissió de 

Mary Sommerville a la Royal Astronomical Society, primera dona que ho va 

aconseguir. 

 



Als bunsens i als fogons 

El segle XX va ser, en tots els àmbits de la ciència, el més revolucionari, però 

l’avantsala, el segle en el qual el món es va preparar per viure’l, va ser el XIX. 

En els seus inicis, una de les dificultats de les científiques foren les poques 

oportunitats educatives que trobaren, però començarien a obrir-se les portes 

que tant de temps havien romàs tancades. Moltes escoles que abans no 

admetien al sexe femení començaren a fer-ho. Una data significativa fou el 

1869, quan la Universitat de Cambridge fundà el col·legi Girton, el primer 

femení, que poc temps després seria seguit per d’altres. Als Estat Units, on la 

ciència començava a trobar també alberg, Elizabeth Blackwell creà la primera 

escola de medicina per a dones.  

Tanmateix, també va ser una època de naixement de noves disciplines, 

algunes d’elles encapçalades per dones. A 1820, Florence Nightingale creà la 

primera escola d’infermeria, reclamant aquesta ocupació com una professió 

reconeguda.  

I no menys sorprenent és el fet que la primera programadora informàtica fos 

una dona, Ada Lovelace, filla del famós poeta Lord Byron, en un camp de la 

ciència en que els únics noms coneguts són d’homes. 

L’economia, no impassible davant l’emergència del sexe femení, començà 

també a concedir beques a les dones, i possiblement, gràcies a una d’aquestes 

podem recordar en un lloc d’honor en el llibre de la ciència a Marie Curie, qui 

conscient de la necessitat dels joves d’una empenta per estudiar va retornar la 

seva beca íntegra quan la seva posició econòmica s’ho permeté.  

I tot això ho feren 

sense abandonar les 

seves tasques 

domèstiques. 

Aquestes sàvies 

saberen combinar 

els fogons amb els 

bunsens. 



Aconseguiren en cent anys allò que no havien aconseguit en cent segles 

Malgrat tots els avenços del segle XIX, el segle XX no va poder evitar 

començar amb una  consciència de milers d’anys que un segle no va poder 

esborrar. Al 1913, va començar tal com avui la coneixem, la disciplina de 

l’estudi de la història de la ciència, en els primers tractats de la qual, de l’única 

manera que apareix la dona és com a subjecte d’estudi d’obstetrícia.  

Però, a pesar d’aquest fet, el segle XX, 

va ser, si més no, el segle on la dona, 

amb suor i sang, va sortit de l’anonimat 

i va alçar la seva veu per damunt de les 

seves mordasses. Van ser trepitjades i 

perseguides, però elles no podien estar 

absents en una època que els fets polítics i socials anaven accelerats. Va ser 

durant aquests anys que aconseguiren el dret a votar, l’ independència legal 

dels homes, l’acolliment quasi sense restriccions en els centres educatius, una 

sortida definitiva al món laboral... sí, aconseguiren en aquests cent anys allò 

que no havien aconseguit en cent segles. 

Caminant per un camí ple de sots 

Els 1900 començaren amb el nom que havien acabat els 1800: 

Marie Curie. Va ser un fenomen en tots els sentits, ja que no 

només va ser estimada per la comunitat científica, sinó que 

es convertí en una icona popular, curiosament no a Polònia 

(on va néixer) o a França (on va treballar) sinó a l’estranger, 

com a Suïssa i els Estats Units. Malgrat això, al principi va ser 

refusada per a càrrecs d’importància que finalment la seva vàlua va acabar 

aconseguint. 

 Va descobrir la radioactivitat i per això i tots els seus treballs va ser la primera 

dona en rebre un Premi Nobel, i la primera persona en rebre’l dues vegades. 

Després d’ella només 10 dones foren guardonades amb premis Nobel de 

ciències. 



Però la popularitat de la polonesa no va evitar els obstacles posats a les seves 

contemporànies. Un de tants exemples d’aquest fet és el cas de tres 

universitàries brillants, que de sobte van suspendre el seu últim any. Temps 

després es descobriria que foren suspeses per raons sexistes. Un altre cas fou 

el d’Emmy Noether, a qui no li van permetre llegir el seu propi teorema en una 

convenció, i ho va haver de fer un home en el seu nom. Però no menys 

vergonyosos són els casos de Lise Meitner i Rosalynd Franklin, a qui una 

amistat traïdora i la mort prematura respectivament els va usurpar els seus 

llocs a les llistes dels guardonats amb el premi Nobel. 

Malgrat tot, aquest segle, denominat per alguns “el segle de les dones” va ser 

decisiu en la lluita per la igualtat, entre d’altres coses per les reformes que es 

feren. A principis de segle, a Espanya, havien 44 matriculades a la universitat, i 

les barreres burocràtiques impediren que n’hi haguessin més. La universitària 

espanyola havia patit molts intents de prohibició dels seus estudis, normes que 

venien i anaven, fracturant les seves vides acadèmiques. Això, i el fet d’haver 

pogut accedir als estudis, poc a poc, els va revifar el geni adormit i moltes 

començaren a lluitar per allò que era seu. A 1910, finalment, es trencaren les 

barreres burocràtiques del seu accés a la universitat, si més no, ja que les 

morals estaven fetes d’un cement més dur. 

Però l’educació femenina no tan sols preocupava a aquells qui buscaven la 

igualtat, sinó també a aquells que buscaven soterrar-la. Es pot llegir en les 

pàgines del diari “Arriba” de Buenos Aires, en 1938,  les següents línies: “a las 

camaradas de las secciones femeninas hay que formarlas y enseñarles nuestra 

doctrina sin apartarlas para nada de la misión colosal que tienen en la vida [...] 

formar familias [...] junto con la educación deportiva y universitaria, irá esta otra 

que las preparà para ser el complemento ideal del hombre. Lo que no haremos 

nunca es ponerlas en competencia con ellos, porque jamás llegarán a 

igualarlos y en cambio pierden toda la gracia y toda la elegancia indispensable 

para la convivencia...” En un moment en què el codi civil no era igualitari (però 

el penal sí), situació que les nostres àvies, i fins i tot les nostres mares van 

viure. 



Els homes als tancs i les dones als tractors 

Una cicatriu inesborrable del segle XX, foren les seves dues 

guerres mondials. Durants aquests períodes, sobretot durant 

la segona, els homes hagueren d’anar al front. Això 

suposava un problema, ja que les fàbriques, els camps, els 

negocis es veien desatesos. Doncs, la dona va haver 

d’arromangar-se les mànigues i les faldilles i sortir a treballar a fora. Sí, les 

faldilles s’encongiren ja que una falda fins als peus no eren la millor 

indumentària per pujar-se a un tractor. Aquesta necessitat va ser tan urgent 

que als Estats Units es va iniciar un moviment anomenat “Women’s Land Army” 

(l’exèrcit femení del camp). La seva tasca va ser fonamental per mantenir el 

país en guerra. Últimament han sigut reconegudes i guardonades amb 

medalles. 

Una vegada acabada la segona guerra 

mundial, els homes tornaren. Moltes van haver 

de deixar els seus llocs de treball, però d’altres 

no.  

Totes aquestes circumstàncies, els nous 

ordres polítics instaurats a la majoria d’Europa i tota la lluita que havien exercit  

durant tota la història, van fer que comencés, per fi, un procés significatiu cap a 

la llibertat. Malgrat que encara queden moltes metes per aconseguir, durant la 

segona meitat del segle XX, s’obtingueren moltes coses per les quals havia 

sospirat la dona durant tota la seva història. 

Durant aquests temps el problema més important serà el denominat sostre de 

cristall, que arribat a un punt en la jerarquia laboral, s’establirà un sostre 

invisible “de cristall” que les dones no podran travessar. 

Aconseguirà la dona, atleta incansable, saltar aquest darrer obstacle que la 

història, els prejudicis, tant d’homes com de dones,  i els interessos li han posat 

davant? 

No ho sabem, però tenint en compte que ha superat fogueres i portes 

tancades, silencis i tortures podem ser optimistes. 



Quan uns són més iguals que d’altres 

Poullain de la Barre, anatomista del segle XVII, 

després d’observar la igualtat del cervell i dels 

sentits sensorials dels homes i de les dones va 

arribar a la conclusió que l’ intel·lecte no té sexe. 

Però, en una època en què les sàtires de les dones estaven de moda i rere una 

edat mitjana en què es proclamà que l’ensenyança a les dones afegia malícia a 

la maldat natural de la dona, la veu de Poullain no va ser escoltada. En aquest 

mateix segle a Londres es publicà un pamflet feminista, del qual tots es 

burlaren, quan no utilitzaven el foc per esterilitzar el món de la bruixeria 

femenina.  

Tot això ens sembla llunyà i retrògrad, vergonyós i menyspreable, però ara, 

encara que hem deixat enrere les fogueres, encara ignorem.  

A les classes, moltes vegades no podem sospitar que el cognom del científic 

del qual ens parlen pot ser de dona. Tots podem conèixer a una infermera, a 

una doctora, però si ens pregunten pel nom d’una dona científica encara 

dubtarem un moment abans de donar la resposta, si és que la 

donem. 

Però més greu que tot això és el fet que a molts països la 

dona no és ningú, ja no a nivell científic, sinó a tots els nivells. 

I a més, esperem que aquests països es desenvolupin quan la 

meitat de la població està sotmesa a una discriminació sorda. 

Tots som iguals, però el problema comença quan uns diuen que són més iguals 

que d’altres. No solament en la discriminació de la dona científica, ni la 

discriminació de la dona en general, sinó en 

qualsevol discriminació. La dona, ha sigut 

apartada del seu lloc en la ciència durant molt de 

temps, però són humanes i, com els homes més 

cèlebres, són testarrudes. No pogueren evitar 

descobrir, innovar crear. Home o dona, per agafar 

una proveta només és necessita una mà i un cervell. 


