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DADES CATALOGRÀFIQUES  
  
Autoria Mariano Salvador Maella (València, 1739 - Madrid, 1819) 
Lloc de producció  València, Espanya 
Lloc de procedència  Col·lecció Històrico-artística, Universitat de València 
Títol Vicente Blasco i García  
Data 1787 
Mesures 80 x 98,5 cm 
Materials/tècnica Oli, llenç 
Núm. Inventari UV000129 
Ubicació en el museu Sala de Juntes, Centre Cultural La Nau 

 
 

DESCRIPCIÓ  
El retrat de Vicente Blasco i García (1735-1813), realitzat pel pintor Mariano Salvador Maella (1739-1819), immortalitza al que 
fóra rector de la Universitat de València entre 1784 i 1813. Es tracta d'un formidable retrat de bust, de marcat caràcter psicològic; 
de mitjana edat, el seu rostre afable posseeix una mirada concentrada i vigorosa. Vesteix l'hàbit coral d'hivern dels canonges de 
la catedral de València: pell d'ermini sobre muceta de seda escarlata i roquete, amb coll i mànegues d'encaix. A la mà esquerra 
sosté un bonet de puntes, una indumentària eclesiàstica que sembla la dels estudiants de les antigues universitats, anomenats 
«bonetistas». La seua mà dreta descansa en una taula sobre la qual hi ha un full de paper on llegim el títol del que va ser el seu 
Pla d'Estudis, aprovat en 1787 pel rei, que ens recorda el seu destacat paper en la modernització dels estudis universitaris a 
València. Al fons de la taula, un tinter i salvadera de bronze amb plomes d'ocell i campaneta. Una pintura de gran qualitat que 
transmet l'energia i decisió que van caracteritzar a aquest cèlebre personatge. Obra refinada de minuciós pinzell, polit i vibrant 
cromatisme herència del barroc acadèmic valencià amb influències ja del neoclassicisme, característiques pròpies d'un artista 
format a València que va desenvolupar la seua carrera professional en la cort. 
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Mariano Salvador Maella després del seu pas per Roma es va instal·lar a Madrid i en 1774 va ser nomenat pintor de cámara. Va 
ingressar en l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Fernando, institució que va dirigir des de 1794, cinc anys després va culminar la 
seua carrera en ser nomenat per Carles IV primer pintor del rei. La data d'aquest retrat coincideix amb el retorn de Maella a la 
seua ciutat natal en 1787 per a decorar diverses capelles; en la de San Francisco de Borja de la Seu va executar el quadre de 
l'altar major. L'historiador Felipe Mateu es congratulava en 1960 de la repatriació del llenç des dels Estats Units, després de ser 
adquirit per la universitat al seu propietari llavors, M. R. Schweitzer. Actualment, se situa a la Sala de Juntes del Centre Cultural 
La Nau, un ampli i luxós espai decorat amb marbre i daurats neoclàssics, que conté la galeria de retrats de rectors de la Universitat 
de València (des de 1845 quan es va promulgar la Llei d'instrucció pública), presidida per aquest retrat d'època anterior. 
 
RELECTURA  
  
Tema Relacionat Gènere i Història; Rols de gènere; Educació i gènere  
Relectura El retrat honra a un destacat personatge en la història de la Universitat de València: Vicente Blasco 

García, nascut a Torrella, Xàtiva, en 1735. Va estudiar teologia i filosofia. En 1753 va professar en l'Orde 
de Montesa. En 1760 es va doctorar en Teologia i va ser catedràtic de Filosofia. Després va marxar a 
la Cort com a preceptor dels infants. Maria Llum Juan Liern assenyala que deu la seua rellevància a la 
implantació a les aules valencianes del seu modern Pla de Estudis (1787), culminació de la renovació 
científica iniciada pels novators. No obstant això, encara que va gaudir de suports de gran importància 
i va assumir la influència de Gregori Maians, la proximitat al cercle de Pérez Bayer vinculat a 
l'administració borbònica no li va permetre culminar les seues expectatives i la seua trajectòria va derivar 
cap als pressupostos monàrquics. En 1782 va ser nomenat rector de la Universitat de València. Els 
canvis en la universitat es van iniciar en 1786, va posar fi al patronat municipal i va aconseguir certa 
autonomia financera gràcies a Floridablanca. El pla Blasco va adaptar l'ensenyament de la medicina a 
les directrius de la Il·lustració. Va implantar la càtedra de Química i botánica, les d'Anatomia i Pràctica. 
Va posar èmfasi en l'ensenyament pràctic, va incrementar el nombre de disseccions anatòmiques, la 
química en laboratori es va aplicar en medicina, la botànica s'estudiava al Jardí botànic, i es va imposar 
l'ensenyament clínic a l'Hospital General. Va adquirir materials científics i va promoure la construcció 
d'aules i de la biblioteca, impulsant la impremta universitària on es van editar els nous manuals. 
Maella construeix al personatge amb la sobrietat pròpia d'un filòsof tomista que va promoure la ciència 
experimental i l'humanisme. La pell d'ermini amb la qual es cobreix el canonge catedralici i cavaller de 
Montesa remarca la seua pertinença a l'elit eclesiàstica. Mentre las mangues cenyides que llueix amb 
xicotets botons i discret brodat blanc sobre teixit gris assimilen les casaques a la moda francesa del 
segle XVIII, amb adorns en coll i mànegues d'encaix. El refinament de la seua vestimenta remarca el seu 
pas per la cort il·lustrada, on homes i dones seguien les modes internacionals. 
Malgrat el modern esperit del rector Blasco, quan observem avui dia el seu retrat situat a la Sala de 
Juntes envoltat de nombroses pintures de d'altres rectors crida l'atenció l'absència de dones entre els 
il·lustres ancestres de la institució retratats. Les dones no estan representades allí, perquè els càrrecs 
acadèmics, igual que els estudis universitaris, van ser espais exclusivament masculins durant segles. 
El debat il·lustrat sobre l'educació de les dones va ser un moment clau per a la construcció de la identitat 
femenina, veus com Feijoo i el seu defensa de les dones (1726) van reivindicar el talent de les dones 
enfront de l'error comú de la seua suposada inferioritat física, moral i intel·lectual. La polèmica suscitada 
en el marc del pensament il·lustrat va cristal·litzar en el nou ideal de dona propugnat per Rousseau i 
assumit pels intel·lectuals hispans, un model que va desembocar en el nou paradigma de la dona 
domèstica: mare i esposa. Les dones quedaven relegades a l'àmbit privat, mentre l'espai públic el van 
ocupar exclusivament els homes. Així, la universitat ha sigut construïda durant segles a esquena de les 
dones, constituint un espai de sociabilización masculina per excel·lència que dóna accés a un estatus 
social superior. 
Afortunadament des de finals del segle XIX la dona es va anar incorporant als estudis superiors, si bé 
al principi la seua presència va ser anecdòtica. El primer curs que tenim constància de matrícula 
femenina a la Universitat de València és 1912-13, quan una dona cursa oficialment Filosofia i Lletres, i 
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una altra Medicina. També, al segle XX van fer el salt a la docència, la primera professora a la Universitat 
de València va ser Olímpia Arozena Torres, llicenciada en Filosofia i Lletres en 1929, a l'any següent 
va ingressar com a ajudant en el cos docent de la Facultat de Filosofia i Lletres. Però no serà fins a ben 
avançat el segle quan ocuparan càrrecs acadèmics, la primera dona catedràtica, M.ª Isabel Gutiérrez 
Zuluaga, directora de l'Institut de Ciències de l'Educació, va participar per primera vegada en una Junta 
de Govern en 1972. La primera a integrar un equip rectoral va ser Isabel Morant Deusa, vicerectora 
d'Extensió Universitària i Normalització Lingüística (1984-1990), qui va impulsar les jornades d'Estudis 
d'Investigació Feminista. Una altra fita va ser la dirección de facultats, en 1985 Carmen Alborch va ser 
degana de Dret, i Carmen Barceló de Filología, Traducció i Comunicació. La professionalització 
universitaria femenina ha sigut crucial en la lluita per la igualtat, en conquistar la valoració intel·lectual 
en la societat. No seria fins al segle XXI quan s'alcanzaría el reconeixement màxim en la gestió. En 
2018, Mavi Mestre (María Vicenta Mestre Escrivá) es va convertir en rectora de la Universitat de 
València, la primera després de cent vint-i-dos rectors i més de cinc segles d'història. 
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DADES CATALOGRÀFIQUES  
  
Autoría PHILIPS - Koninklijke Philips N.V. (fundada en 1891, Eindhoven, Països Baixos) 
Lloc de producció Holanda (seu Amsterdam, Països Baixos) 
Lloc de procedència Col·lecció Universitat de València - Ciències, Facultat de Química. Departament de Química-Física 
Títol / Nom de l'objecte Equip de difracció de Raigs X (Philips PW 1051) 
Data ca. 1956-1957 
Mesures - 

Materials/tècnica Generador d'energia que inclou el sistema de difracció, cos de fluorescència, registrador i 
comandaments per a la tensió de Plateau.  

Núm. Inventari 9764 - Signatura Q-0179 
Ubicació en el museu Sala d'exposicions del Palau de Cerveró, Institut Interuniversitari López Piñeiro, Universitat de València 

 
 

DESCRIPCIÓ  
'Röntgen Diffraktometer'. L'equip de difracció de raigs X va ser durant moltes dècades un instrument indispensable per a les 
investigacions desenvolupades en els departaments de química de la Facultat de Ciències de València. Consta d'un generador de 
raigs X, sobre el qual es troba la fonga PW 1016 que inclou els tubs de difracció. Disposa també d'un goniòmetre i un equip registrador 
que permet arreplegar la informació gràfica sobre paper mil·limetrat. L'aparell pot ser emprat en un gran nombre d’investigacions com, 
per exemple, l'anàlisi de l'estructura cristal·lina d'un material i les propietats relacionades de tipus mecànic, elèctric o magnètic. 
La Difracció de Raigs X (XRD) és l'única tècnica de laboratori que revela informació estructural, com la composició química, l'estructura 
cristal·lina, la grandària dels cristalls, la deformació, l'orientació preferida i la grossària de les capes. Els investigadors de materials ho 
utilitzen per a analitzar una àmplia gamma de materials, des de pólvores i sòlids fins a les pel·lícules primes i nanomaterials. La 
Difracció de Raigs X està basada en les interferències òptiques que es produeixen quan una radiació monocromàtica travessa una 
escletxa de grossària comparable a la longitud d'ona de la radiació. Els Raigs X tenen longituds d'ona d'Àngstroms, del mateix ordre 
que les distàncies interatòmiques dels components de les xarxes cristal·lines. En ser irradiats sobre la mostra a analitzar, els Raigs X 
es difracten amb angles que depenen de les distàncies interatòmiques.  
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RELECTURA  
  
Tema Relacionat Rols de gènere, Gènere i espai, Gènere i història 
Relectura L'aparell de difracció de Raigs X està vinculat a una fita de la ciència. Com declara el professor Ximo 

Guillem Llobat, aquest és un clar exemple de la invisibilització de les dones en la ciència a través de les 
geografies del coneixement. Es tracta d'un episodi clau en el desenvolupament de la biologia molecular 
com va ser la identificació de l'estructura de l'ADN. Aqueixa investigació es va realitzar en dues 
institucions britàniques, el Cavendish Laboratory de la Universitat de Cambridge i el King's College de 
Londres. Els artífexs serien premiats amb un Nobel: James Watson (1928-), Francis Crick (1916-2004) 
i Maurice Wilkins (1916-2004). No obstant això, no van ser els únics implicats en el procés, per a 
aconseguir-lo van comptar amb les aportacions científiques d'una dona, Rosalind Franklin (1920-1958), 
a qui li ha sigut negat el reconeixement. Watson va publicar en 1968 un llibre amb el seu relat personal 
sobre el "descobriment", malgrat les polèmiques i les seues manifestes deficiències va tenir gran 
repercussió mediàtica i va definir els paràmetres que van forjar la memòria col·lectiva sobre l'episodi.  
En aqueix sentit, l'estudi del professor Guillem, incideix en l'anàlisi dels espais involucrats des de la 
geografia del coneixement. Perquè Watson i Crick pogueren aconseguir la modelització de l'estructura 
de l'ADN van ser fonamentals les imatges de difracció de raigs X preses en el King's College. Una 
institució fundada en 1829 a la qual Rosalind Franklin va arribar al gener de 1951 procedent de París, i 
que tenia evidents limitacions d'espai físic per a albergar als seus científics. Així doncs, a Franklin se li 
va assignar un laboratori en el soterrani amb un equip antiquat. Abans de la seua arribada, Wilkins, al 
costat de l'estudiant predoctoral Raymond Gosling (1926-2015), ja havien obtingut algunes imatges del 
ADN mitjançant les tècniques de difracció de Raigs X, encara que de poca qualitat per la precarietat de 
l'equip. Amb l'arribada de Franklin, gràcies a la seua experiència i perseverança, els problemes 
d'infraestructura van ser solucionats. Ella va dedicar molt de temps al projecte amb l'ajuda de Gosling, 
a qui el director del centre John Randall (1905-1984) va posar sota la seua direcció. Però va haver-hi 
altres dificultats que no va poder defugir, relatives als espais comuns del centre. 
El King's College era una institució exclusivament masculina des de la seua fundació en el segle XIX, 
encara que les dones ja tenien accés a les llicenciatures i a treballar en el centre quan va arribar Franklin. 
Si bé, el menjador i el club social eren uns espais restringits als quals no tenien accés les dones que 
havien de menjar al costat dels estudiants predoctorals o fora del centre. Els qui compartien aquell espai 
de sociabilitat tenien la possibilitat d'intercanviar opinions i llimar asprors sorgides durant les 
investigacions; la presència femenina en aqueix lloc probablement haguera ajudat a trencar la jerarquia 
patriarcal. No obstant això, Wilkins mai va acceptar que Franklin no fóra la seua subordinada i la tensió 
entre tots dos va anar en augment, el conflicte generat va acabar expulsant-la del centre. Quan Rosalind 
Franklin va abandonar el King's College estava a punt d'identificar l'estructura de l'ADN, com va 
reconèixer Crick anys més tard. Després del seu trasllat al Birkbeck College, ella va abandonar aqueixa 
investigació. Al poc temps, i de manera irregular, Wilkins va facilitar a Watson i Crick el seu treball sense 
que ella arribara a saber-lo. Les imatges que Franklin havia obtingut i la interpretació que va fer d'elles, 
van ser fonamentals per a l'obtenció del model de doble hèlice que van construir Watson i Crick; encara 
que ells no ho van declarar mai, ningú dubte avui dia de la transcendència de les seues aportacions. 
Així, com conclou el professor Guillem, les geografies del coneixement van ser una peça clau en el 
desenllaç de la investigació i en la injusta distribució del mèrit. Es tracta doncs d'un cas clar del que 
Margaret Rossiter ha denominat l'Efecte Matilda, que explica les desigualtats entre homes i dones en 
la ciència. Una desigualtat que continua donant-se avui dia com evidencien nombrosos estudis sobre 
les dones en les troballes científiques, ocultes moltes vegades sota la labor d'equip que acaba atorgant 
el reconeixement als homes que el formen. La fotografia amb la qual Watson i Crick van immortalitzar 
el seu "descobriment", al costat del mecano de l'estructura de l'ADN, fixava en l'imaginari col·lectiu com 
dos homes amb tan sols una regla de càlcul eren els artífexs de la troballa. Alhora que invisibilitzava la 
labor de Rosalind  Franklin, les fotografies de la qual, imprescindibles en la investigació, van ser 
realitzades con una màquina de difracció de raigs X. 
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                                                                                                            Imatge: Sergio Montagud 

 
DADES CATALOGRÀFIQUES  
  
Autoria Jean Gaudant (2010) - Enrique Peñalver (IGME) 
Lloc de producció.  Yacimiento Barranco Moreno, Bicorb (València), Espanya 
Lloc de procedència.  Col·lecció Científica, Universitat de València 
Títol / Nom de l'objecte Aphanius bicorbensis 
Data Miocè superior (10 milions d'anys) - Holotip 2010 
Mesures 5 x 20-25 mm 

Materials/tècnica Holotip: part i contrapart d'esquelet de peix fossilitzat sobre lutites calcàries no bioturbades, finament 
laminades i delicades, excepcionalment ben conservades (Konservat-Lagerstätten) 

Núm. Inventari MGUV-3151 (part i contrapart) 
Ubicació en el museu Museu de la  Universitat de València d'Història Natural 

 
 

DESCRIPCIÓ  
La imatge correspon a l'Holotip d'Aphanius bicorbensis Gaudant 2010. Una espècie de peix que va viure fa deu milions d'anys. Un 
holotip, també anomenat espècimen tipus, és la mostra d'un organisme que s'usa per a la descripció i designació d'una nova espècie. 
Idealment hauria de ser típic del seu tàxon, això és, cadascuna de les subdivisions de la classificació biològica, des de l'espècie, que 
es pren com a unitat, fins al tall o tipus d'organització. Però, en el cas de tàxons fòssils sovint l'holotip és una mostra parcial. Esta 
espècie va ser definida per Jean Gaudant, especialista en peixos fòssils del Museu Nacional d'Història de París, en un estudi publicat 
en 2010 en col·laboració amb Enrique Peñalver, de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, en la revista Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology (https://doi.org/10.1015/j.palaeo.2010.09.017). L'exemplar va ser localitzat en l'aflorament del 
Paleo-llac salí de Bicorb a la província de València, pertany a l'edat del Miocè superior (10 milions d'anys). Les condicions ecològiques 
del llac van permetre que les restes orgàniques que anaven caient al fons (probablement anòxic) del llac després de la seua mort, 
patien una molt baixa descomposició el que va permetre la fossilització excepcional d'alguns organismes (a això se'l denomina 
Konservat-Lagerstätten). 
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L'Aphanius bicorbensis és un peix fòssil de xicoteta grandària, entre 20 i 25 mm, l'altura màxima del qual és un 25% de la seua longitud. 
La seua columna vertebral estava composta per 25 o 26 vèrtebres. L'aleta dorsal se situava en la meitat posterior del cos i tenia 9 o 
10 ràdios. L'aleta anal era oposada a la dorsal i una mica més posterior, amb 12 o 13 ràdios. Les aletes pèlviques eren xicotetes 
situades prop de l'aleta anal. El cos estava recobert d'escates arredonides, primes i llises. La major part de les seues dents eren 
tricúspides. Pertany a la família dels cipronodòntids, també dits "carpes amb dents", del grec "kyprinos" (carpa) i "odontos" (dent). 
Aquest depredador dels aiguamolls podria estar emparentat amb els avantpassats de l'actual "Fartet de l'Albufera" (Aphanius iberus), 
que viu actualment en el litoral mediterrani. 
 
RELECTURA  
  
Tema Relacionat Rols de gènere, Gènere i espai, Gènere i història 
Relectura La Paleontologia és una disciplina que estudia i interpreta el passat de la vida sobre la Terra a través 

dels fòssils. Inclosa dins de les Ciències Naturals, posseeix un cos de doctrina propi i comparteix 
fonaments i mètodes amb la Geologia i la Biologia, amb les quals s'integra estretament. Fins als anys 
60 del segle XX, la cerca de fòssils, els treballs de camp i les excavacions no eren tasques de dones. 
No obstant això, ja a principis del segle XIX, una dona va aconseguir fer-se un buit en una ciència 
masculinitzada, Mary Anning (1799-1847). Encara que unes altres la van seguir, poques van aconseguir 
desenvolupar una labor reconeguda de manera professional. En 1961, per primera vegada una dona 
va aconseguir una càtedra en una facultat de ciències, era la granadina Asunción Linares (1921-2005), 
qui seria també la primera catedràtica en Paleontologia. 
Tal com era habitual en qualsevol ciència, les dones que tenien interès per la paleontologia ho feien de 
manera amateur. La majoria d'elles estaven vinculades familiarment a altres científics de la naturalesa 
i geòlegs, per la qual cosa la seua labor va quedar en l'oblit, excepte en el cas de Mary Anning. Amb 
només onze anys ella recorria els penya-segats de Lyme  Regis, Anglaterra, que per la seua inestabilitat 
deixaven aflorar nombrosos vestigis de la vida prehistòrica. Al costat del seu germà Joseph 
recol·lectaven fòssils que després venien com a forma de subsistència perquè eren orfes de pare. La 
denominada Costa Juràsica del comtat de Dorset es va convertir a principis del segle XIX en un lloc de 
peregrinació per a col·leccionistes de fòssils, científics, aristòcrates i fins i tot turistes. Allí es van 
localitzar alguns de les restes fòssils més rellevants per a la paleontologia. La trajectòria dels germans 
va canviar de rumb amb la troballa en 1810 d'un crani d'ictiosaure, i de l'esquelet complet a l'any 
següent, situant-se en el punt de mira de la comunitat científica però encara la seua situació era molt 
precària. Va ser en 1818 quan el col·leccionista Thomas Birch va organitzar una subhasta amb els 
fòssils localitzats pels germans i els seus ingressos van créixer notablement. Mary va seguir amb el 
comerç de fòssils proveint d'ossos als paleontòlegs de l'època, com el seu amic William Buckland. 
No obstant això, com va succeir en tantes altres especialitats científiques i creatives, les dones no 
podien en el segle XIX assistir a la universitat a Anglaterra, ni tampoc ser membres de la Geological 
Society of London, acabada de crear llavors. A més, ella procedia d'una família humil, la qual cosa no li 
va impedir convertir-se en una experta en grans rèptils marins del Mesozoic, com els ictosaures. Així 
mateix, dirigia el seu propi negoci, per la qual cosa va ser la primera dona professional de la 
paleontologia. De manera autodidacta va realitzar un gran nombre d'investigacions, no obstant això, els 
paleontòlegs de l'època es van negar a citar les seues troballes en les publicacions per considerar-la 
una intrusa. Malgrat qüestionar els seus descobriments alguns científics com Georges Cuvier van 
acabar reconeixent la seua aportació, com arreplega un recent estudi publicat en la Geological 
Magazine (vol. 151, 1, 2014: 7-20) sobre la contribució d'Anning  a la paleontologia francesa. 
Després d'ella, altres dones van aconseguir destacar en la paleontologia, però no professionalment. 
Elizabeth Philpot (1780-1857) va coincidir amb ella en els penya-segats de Dorset, com a artista 
amateur va recopilar en una col·lecció els fòssils localitzats que utilitzarien nombrosos geòlegs, com 
William Buckland. L'esposa d'aquest últim, Mary Morland Buckland (1797-1857), també va ser 
paleontòloga i biòloga marina, va col·leccionar fòssils i es va dedicar a la il·lustració, encara que mai va 
passar de ser l'assistent del seu marit. No seria fins a la dècada de 1960, coincidint amb les 
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reivindicacions del moviment feminista, quan les dones paleontòlogues aconseguirien despuntar en 
l'especialitat. No obstant això, continuen sent minoria en els laboratoris. Cap d'aquestes dones va rebre 
premis, ni distincions rellevants com succeeixen en tantes ciències. A la Universitat de València la 
professora del departament de Geologia de la Facultat de Ciències Biològiques, Anna Márquez Aliaga 
(1946), llicenciada en Geologia i Professora Titular de Paleontologia, ha treballat en innombrables 
projectes d'institucions com la UNESCO, va ser la primera paleontòloga nascuda a la Comunitat 
Valenciana, i la primera dona a presidir la Societat Espanyola de Paleontologia. 
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