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Rosalin
Franklin
(1920-1958)

Esta británica, nada en Londres en 1920, desempeñou un
papel clave no descubrimento da estrutura do ADN, pese
ao «roubo» do seu descubrimento por parte dos seus
colegas cientíﬁcos masculinos. Rosalin sempre foi unha
apaixonada da ciencia. De moi nova, matriculouse en
Cambridge, onde se doutorou en Química e Física, pese a
que o seu pai non vía con bos ollos que unha muller
estudase na universidade. Con todo, tanto a súa tía coma a
súa nai axudárona neste sentido e en 1941 obtivo a súa
graduación universitaria. En 1945 obtivo o título de
doutora en Química e Física e, un ano máis tarde,
trasladouse a París para traballar no Laboratorio Central
de Servizos Químicos do Estado, aprendendo o manexo
das técnicas da difracción de raios X en cristais. Estas
técnicas axudárona nas súas pescudas, e así no ano
1951 regresou ao King’s College de Londres, onde
iniciou as súas investigacións sobre o ADN (ácido
desoxirribonucleico). Nunha contorna machista e
difícil, Rosalind obtivo unha fotografía de difracción de
raios X dunha ﬁbra de ADN, a famosa «Fotografía 51»,
que revelaba de maneira inconfundible a estrutura
helicoidal deste polímero. Os seus colegas Maurice
Wilkins, James Watson e Francis Crick roubáronlle
esta foto, entrando subrepticiamente no seu
laboratorio. Este «roubo» serviu para que eles
obtivesen o Nobel de Fisioloxía e Medicina en
1962, e ocultaban a autoría feminina deste
descubrimento. Só moitos anos despois e
grazas a outros cientíﬁcos e cientíﬁcas,
sóubose e denunciouse esta inxustiza.
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Ada
Lovelace
(1815-1852)

Ada Augusta Byron ou Ada Lovelace foi a primeira
programadora informática da historia da humanidade.
Deixouse atrapar polas matemáticas, que a fascinaban, e
foi unha adiantada ao seu tempo. Ada era a ﬁlla de
Annabella Milbanke e do poeta inglés Lord Byron. Os seus
pais separáronse cando ela tiña dous meses e Ada, que
quedou coa súa nai, nunca chegou a coñecer o seu pai.
Tivo a sorte de ter unha nai rica e pouco convencional, da
que herdou a paixón polas matemáticas, e puido estudar
na Universidade de Londres. O seu gran momento chegou
cando escribiu un plan no que describiu os pasos para
calcular os valores dos números de Bernoulli. O
nacemento dos seus tres ﬁllos afastárona durante uns
anos da investigación, pero renovou a tarefa e inventou
unha notación para describir algoritmos; creou así a
primeira linguaxe de programación. Tivo que asinar os
seus traballos coas súas iniciais A. A. L. para que non a
censurasen por ser muller. En 1979, o Departamento de
Defensa de EUA desenvolveu unha linguaxe de
programación que chamou «ADA» na súa honra.
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Jane
Goodall
(1934)

O estudo do comportamento dos primates, a primatoloxía,
constitúe unha disciplina ampla e complexa que na
actualidade goza de gran vigor. Ao longo dos últimos
sesenta anos, as investigacións sobre os primates
experimentaron un gran desenvolvemento debido, en gran
parte, a que famosas primatólogas pioneiras, como Jane
Goodall, Dian Fossey e Birute Galdikas, espertaron cos
seus novos e metódicos traballos de campo un enorme
interese, introducindo unha nova epistemoloxía «feminina»
ao estudo do comportamento dos primates. A máis
famosa das tres cientíﬁcas, Jane Goodall, leva un
incansable traballo de máis de corenta e cinco anos de
estudo e promoción da protección dos chimpancés. Todo
empezou cando de nena quería coñecer como puñan
ovos as galiñas. Máis tarde, puido ver na televisión unha
película de Tarzán que a fascinou: quería coñecer África
e tamén quería coñecer a Tarzán! Moi nova embarcouse
cunha bolsa de estudo cara á selva de Gombe para
estudar o comportamento dos chimpancés. Na
actualidade, dende o seu centro de traballo, o Parque
Nacional de Gombe (Tanzania), analiza as
complexas interaccións sociais e familiares destes
primates e o uso de ferramentas para vivir, que
comparten un 99,9 % do seu xenoma co ser
humano. Tamén fai un labor importante na
promoción da paz, o desenvolvemento local e a
protección do medio ambiente, que promove
no traballo do Instituto Jane Goodall e o
programa de educación infantil e xuvenil
Root e Shoots. O consello de Jane Goodall
para as nenas que queren ser cientíﬁcas é
que sexa «curiosa, fai preguntas, comete
errores e sé paciente».
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Lyn Petra
Alexander
(1938-2011)

Lynn Petra Alexander ou Lynn Margulis foi unha bióloga
estadounidense nada en 1938, cuxas investigacións
cambiaron por completo a visión que se tiña sobre o
proceso evolutivo darwinista baseado en lóxicas
competitivas, ao contemplar como un motor de evolución
as lóxicas cooperativas que ela observou no
comportamento celular. Ela descubriu por que a historia da
vida na Terra mudou hai 2000 millóns de anos atrás,
pasando dun mundo onde só había bacterias e arqueas, a
outro onde xorde a célula complexa (eucariota) da que
todos os animais e plantas estamos feitos. Este
acontecemento foi debido a un suceso brusco de
simbiose. Lynn foi unha bióloga teórica de notable
talento, non obstante, as cousas non lle resultaron
fáciles, xa que a maior parte da súa carreira transcorreu
nas marxes do aceptable polos seus colegas. Margulis
morreu en 2011 sen recibir o premio Nobel, pese a que
o seu modelo teórico é cada vez máis utilizado en
diferentes ámbitos cientíﬁcos. Ela consideraba que: «A
vida é unha unión simbiótica e cooperativa que
permite triunfar aos que se asocian». Tamén dicía
que «… o feito de que esteamos conectados a través
do espazo e do tempo amósanos que a vida é un
fenómeno unitario,... constituímos un sistema
único con moitas partes diferenciadas... partes e
totalidade están aniñadas entre si».
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Ángela
Ruiz Robles
(1895-1975)

Cando Angelita era unha nena, ir á escola era un tormento.
Os mestres dicían que «a letra con sangue entra» e
castigaban os alumnos que non conseguían memorizar
listaxes interminables de nomes. Ela soñaba cun mundo no
que aprender fose unha diversión e os nenos estudasen
felices. Por iso fíxose inventora e mestra. Angelita tivo tres
ﬁllas. Cando ían á cama polas noites oían o repenique da
máquina de escribir da súa nai. De día dáballes clases ás
nenas e aos nenos da vila e, cando pechaba a escola,
ensinaba a ler os pais porque naqueles tempos moita
xente era analfabeta. De noite, á calor dunha lámpada, na
cabeza de Angelita estalaban inventos coma nunha bolsa
explotan flocos de millo. Sesenta anos antes de que saíse
a primeira tableta, Angelita inventou un asombroso «libro
mecánico» que se podía ler en vertical e en horizontal.
Steve Jobs viuno e quedou coa boca aberta: a superﬁcie
podíase iluminar para ler na escuridade e tiña unha
pantalla onde era posible escribir e debuxar. Cando
poñías un dedo nela, ese punto iluminábase e abríase
outra información: o avó do enlace. Para que as
persoas con diﬁcultades de visión puidesen lelo,
incorporou unha lente de aumento: a avoa do zoom.
O aparello tiña forma de maletín e nos laterais
podíanse intercambiar bobinas coas diferentes
materias: os parentes afastados do CD e do USB.
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Jocelyn
Bell
(1943)

En 1968, a prestixiosa revista Nature publicou un
artigo que informaba sobre a medición dunha
radiación moi particular proveniente do espazo estelar.
Inicialmente pensouse que era vida intelixente
extraterrestre, pero ﬁnalmente concluíuse que era un
púlsar, unha estrela de neutróns que xira sobre si
mesma. Tras publicar este artigo, os medios de
comunicación do mundo apresuráronse a considerar ese
fenómeno como o descubrimento do ano. Non obstante,
houbo un elemento que acaparou a atención dos medios:
o feito de que unha moza moi nova, estudante de
doutoramento, fose quen realizara este achado. Era Susan
Jocelyn Bell Burnell, nada en Belfast no ano 1943 e que
pasou a súa infancia rodeada de libros de astronomía. A
súa tese de doutoramento trata sobre este descubrimento,
pero foi o seu director de tese, Antony Hewish, quen foi
galardoado co premio Nobel de Astrofísica, en 1974, pese a
que esta fabulosa observación a realizou Jocellyn Bell;
manualmente elaborou un radiotelescopio para obter esta
imaxe. Ela non foi distinguida xunto a eles, feito que
produciu moita decepción na comunidade cientíﬁca, e é
ata hoxe un tema de gran controversia. O seu
coñecemento tan profundo sobre a física do universo e o
seu entusiasmo contaxioso detívose desgraciadamente
ao casar, pois abandonou a primeira liña de investigación.
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Hedy
Lamarr
(1914-2000)

Hedy Lamarr, a «muller máis bela da historia do cine»
é a inventora do sistema de comunicacións
denominado «técnica de transmisión no espectro
ensanchado», no que se basean todas as tecnoloxías
sen fíos de que dispoñemos na actualidade, tales como
a wiﬁ, o GPS ou o Bluetooth. Actriz, enxeñeira de
telecomunicacións e inventora, o seu encanto eclipsou
as súas outras facetas como inventora, cientíﬁca e
investigadora, pese a que ela consideraba que: «…
Calquera moza pode ter encanto. Todo o que tes que facer
é quedar quieta e parecer estúpida». Hedy Lamarr naceu
en Viena en 1914 como Hedwig Eva Maria Kiesler. Foi a
única ﬁlla dunha pianista de Budapest e dun banqueiro de
Lemberg. No colexio, destacou pola súa brillantez
intelectual. Na súa casa, medrou tocando o piano á
perfección. Complexa e inquieta, abandonou os estudos de
enxeñaría, decidida a cumprir o soño de ser actriz. Fixo
unha película con éxito, Éxtasis, e posteriormente os seus
pais obrigárona a casar cun home extremadamente
celoso. Fuxiu do seu marido, viaxou ata EUA e Hollywood
contratouna: Hedy Lamarr, a actriz con máis encanto
sobre as pantallas. En plena segunda guerra mundial,
ofreceulle os seus servizos de enxeñaría ao exército
aliado norteamericano e deseñou un sistema de
transmisión de mensaxes ou ordes de mando
fraccionándoos en pequenas partes, seguindo un
patrón pseudoaleatorio. Este procedemento coñécese
agora como «transmisión en espectro ensanchado
por salto de frecuencia»(FHSS). O 10 de xuño de
1941 patentouno. En 1957, unha empresa
estadounidense desenvolveuno e foi adoptado
polo goberno para as transmisións militares. Na
actualidade, moitos sistemas empregan este
sistema, como a wiﬁ ou o Bluetooth. En
Austria, o Día do Inventor ou Inventora
celébrase o 9 de novembro na súa honra.

