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PROXECTO INVENTOS GALEGOS: 

Científica

María  Josefa  Wonenburger  Planells  naceu  en  Montrove  o
19/07/1927, onde tivo difícil comezar os seus estudos por mor da
guerra  civil,  sen embargo,  conta  que foi  moi  afortunada xa que
cando era pequena gozaba da natureza e da vida no campo. Dende
moi nova soñaba con converterse en matemática. 

Remata o Bacharelato no 1944 e por culpa da crispación política
debe esperar un ano para lograr o que sempre quixo, licenciarse en
Matemáticas na Universidade Central de Madrid. Todo vai como
ela desexa e saca a  carreira  con magníficos  resultados.  Únese á
primeira  xeración  de  “becarios  Fullbright”,  un  programa  que
proporciona axudas para estudantes, investigadores... e convértese
na primeira española que consegue a beca para Matemáticas.   Máis
tarde, doutorouse en Yale en 1957; ese mesmo ano volta a España
e repite os cursos de doutorado e a tese correspondentes porque non llos validaron. Posteriormente
vaise a Canadá e consegue unha beca postdoutoral durante dous anos. Logo faise profesora de
matemáticas en Toronto e no seu último ano alí publica un artigo moi recoñecido a nivel mundial. 

En 1967 múdase a Indiana onde a sinalan nun documento con moita relevancia; pasou unha moi
agradable estancia alá ata que en 1983 María volve a España por problemas familiares. Seguía
sendo activa en relación a súa vocación, dando charlas, colaborando para a Sociedade Española de
Matemáticas, facendo sudokus... ata que finalmente falece en A Coruña o 14/06/2014.
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PROXECTO INVENTOS GALEGOS: 

Descubrimento e recoñecementos

María Josefa Wonenburger Planells é especialista en teoría de grupos clásica e álxebra de Clifford.
Na tese do seu primeiro alumno (Robert  Moody) iniciouse a teoría de KacMoody; desde 1970
engadiuse aquí un novo tipo de álxebra, que será fundamental en matemáticas e física, esta teoría é
basicamente unha referencia a outra teoría mais con dimensións infinitas.

Durante a súa vida estudantil publicou preto de vinte artigos en revistas de importancia mundial e
liderou oito teses doutorais. Tamén revisou un par de libros sobre o seu descubrimento e realizou 55
artigos diferentes para MathSciNet.  Ademais recibiu importantes ofertas de traballo de distintas
facultades coñecidas a nivel internacional. Á suma, en 2007, nomeárona membro de honra da Real
Sociedade Matemática Española e en 2010 “doutorada honoris”pola UDC.                                  

Cabe  destacar  que  desde  2007,  a  Xunta  de  Galicia  outorga  un  premio  chamado  María  Josefa
Wonenburger Planells a aquelas mulleres galegas científicas pouco recoñecidas.  Por último no
Parque de Santa Margarita, en A Coruña, hai un monólito dedicado a ela e en 2012 construíron un
parque en Oleiros co seu nome. 
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PROXECTO INVENTOS GALEGOS: 

Opinión persoal

Na miña opinión, María Josefa foi unha muller brillante, preparada e pioneira. As posibilidades
económicas do tempo no que vivía non eran moi boas por mor da guerra civil,  mais ela soubo
aproveitar  todas as oportunidades que se lle presentaron.

Por ende foi unha muller totalmente adiantada a súa época, xa que nese tempo considerábase que as
mulleres só valían para cociñar, coidar aos nenos, coser, etc. Pero ela non, ela foi a universidade,
formouse, preparouse e con tesón e un gran esforzo converteuse no que ela soñaba, así que penso
que iso lle honra moitísimo.

Como anécdota o que me parece incríbel era o intelixente que era e todas as capacidades que tiña,
ela  na universidade  non tomaba apuntes  porque dicía  que se  se  poñía  a  escribir  ía  a  perderse
algunha explicación; por tanto ela só escoitaba e cando chegaba á casa redactaba todo o que dixera
o profesor nas súas follas e así era como estudaba.

Teño que dicir que non sabía a existencia desta muller ata que me mandaron facer este traballo, e
alégrome moito de que o fixeran; porque senón, non sabería quen era esta fantástica matemática e
perderíame moitos coñecementos que aprendín sobre ela. A verdade é que estou moi orgullosa de
poder coñecer a súa historia e a pegada que deixou. 
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