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Memòria de la llum:

femina perfundet omnia luce
Exposició virtual

A l'actualitat, un 70% dels titulats de la Universitat
de Barcelona són dones. La gràfica representa, a
l'esquerra, l'any d'inici dels estudis de la primera
dona per cada ensenyament i, a la dreta, els
percentatges de dones titulades, per facultat, al
curs 20132014.
Exposició virtual organitzada en motiu del Dia
Internacional dels Arxius el dia 9 de Juny.

Podeu visitarla escanejant el codi QR
a la web: http://www.ub.edu/arxiu/ca/ev_dones.html
Oficina d'Adm. Electrònica i Gestió Documental.
Arxiu Històric
Gran Via de les Cortes Catalanes, 585

"L'educació ha de ser transformadora, i ha de tendir en
qualsevol cas al desenvolupament complet de la
personalitat humana, tant si hem nascut dones com
homes.
"

Montserrat Roig: Mujeres en busca de un nuevo humanismo

08007 Barcelona
Telèfon: 934 035 327
http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/
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Presentació
Els anys de transició del segle XIX al XX les dones van
fer una passa fonamental: la que els permetia el traspàs
del llindar de les portes de la Universitat, un món fins
llavors ocupat pels homes en exclusivitat.
Això no significa que les dones no haguessin tingut accés
al coneixement: ja als documents del segle XVIII hi
trobem constància del pas de les llevadores pel Col·legi
de Medicina i Cirurgia, on passaven els exàmens de
revàlida. Moltes professions de l'àmbit sanitari
llevadores, practicants, infermeres considerades de
segon ordre respecte als metges, eren exercides gairebé
en la seva totalitat per dones. Un altre sector on accedien
les dones a partir de mitjan del segle XIX és el magisteri,
en un principi només destinat a les escoles primàries de
nenes. Serà molt més tard que aquests estudis
adquiriran la consideració, tan social com acadèmica,
d'ensenyament universitari.
El nostre propòsit és aportar llum, recuperar els noms i,
en la mesura que ens ha estat possible, alguna imatge,
d'aquelles primeres dones que, en centres i professions
on només existien els homes, es van esmerçar, van
lluitar per adquirir coneixements, van obrir el pas a
d'altres i van demostrar que qualsevol ésser humà,
malgrat els condicionants de què parteix, pot il·luminar
el món amb el seu treball, amb el seu saber, amb el fruit
del seu esforç.
Sabem que qualsevol selecció és escassa i és injusta. Fins
i tot l'intent de classificarles és fútil. En aquest petit
recull hi ha dones diverses, dones prestigioses i dones
anònimes, de diferents disciplines, ideologies i
procedències. Algunes perviuen en la memòria i d'altres
van ser oblidades. Però totes elles, simplement amb el
seu pas per la Universitat de Barcelona, van contribuir a
transformar la institució i la van fer accessible i
habitable per a nosaltres, les dones del segle XXI.
Si la universitat, d'acord amb la idea de Bosch i
Gimpera, no pot il·luminar sense la llibertat, la llum mai
arribaria a tots els racons sense l'aportació de les dones.

Les protagonistes
Dones d'Art
Mercè Vallverdú Borràs Nascuda a Reus, el 1926.
Va realitzar els estudis, llavors anomenats de Professor
de Dibuix, entre 194550, a l'Escola Superior de Belles
Arts de Sant Jordi, actual Facultat de Belles Arts.

Dones de Salut
Júlia Coromines Vigneaux (Barcelona, 19102011)
Llicenciada en cirurgia i medicina el 1934. Metgessa a
les llars d'infants de la Generalitat de Catalunya.
Introductora de la psicoanàlisi al nostre país.
Dolors Aleu Riera (Barcelona, 18571913)
El 1882 esdevé la primera dona llicenciada
de l'Estat espanyol i, només per uns dies, la
segona doctora, el 1883.

Dones de ciències
Enriqueta Ortega Feliu. Nascuda a Barcelona, al
1892.
Va cursar Magisteri, Farmàcia i Ciències, secció de
Naturals. Al seu expedient de Ciències hi ha tretze
matrícules d'honor i tres excel·lents. El 1923 obtingué
el Premi Extraordinari de Llicenciatura.
Margarita Wirsing Bordas (S. Feliu de Guíxols,
1911 Barcelona, 1995)
De les primeres dones llicenciades en Ciències, secció
de Física i Química, que va cursar entre 1929 i 1933.

Dones de dret
Lluïsa Algarra Coma (Barcelona, 1916 Ciutat de
Mèxic,1957)
Va cursar estudis de Dret a la Universitat de Barcelona
entre 1932 i 1936, i va esdevenir la primera dona
nomenada jutgessa a l'estat espanyol, al 1936, al jutjat
de primera instància i instrucció de Granollers.

Dones de comerç
Mercedes Suaña Martí
Nascuda a Barcelona.
Va estudiar a l'Escola
Superior de Comerç de
Barcelona  precursora de
l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials entre 1910 i
1917.

.

Dones d'ensenyança
Margalida Comas Camps (Alaior, Menorca,
1892 Exeter,1972)
Va cursar estudis de Magisteri (19111915) i de
Ciències, secció de Naturals (19181925). Primera
professora de Pedagogia a la Facultat de Filosofia i
Lletres i Pedagogia de la Universitat Autònoma (época de la
República).
Montserrat Pérez Iborra (Barcelona, 1906
1981)
Primera llicenciada a la Facultat de Ciències, el
1931, secció de Físiques. Fundadora de les Escoles
Perez Iborra, de gran prestigi, on s'hi han format
personatges significatius en diferents àmbits socials.

Dones de lletres
Maria Lois López (Les Borges Blanques, 1896
Sant Boi, 1933)
Va estudiar Filosofia i Lletres entre 1912 i 1915.
Primera professora titular d el'Escola Superior de
Bibliotecàries, precedent de l'Actual F. de
Biblioteconomia i Documentació.
Sara Kirchner Catalán (Barcelona, 1894
Vilafranca del Penedès, 1990)
Estudià Filosofia i Lletres, secció d'Història, entre
1915 i 1919. Va escriure assaigs on analitzava els
castells i les activitats de les festes de Sant Fèlix.

