
Matilde Ucelay (Madrid, 1912 - 2008) va ser la primera arquitecta titulada espanyola i Premi 
Nacional d'Arquitectura d'Espanya en 2004  
 

Biografia  
 
Filla major del matrimoni format per l'advocat Enrique Ucelay Sanz i Pura Maortúa Lombera. 
Les seves germanes van ser Luz, Margarita i Carmen Ucelay.  
 
Estudia batxillerat en l'Institut Escola.  
 
En 1931 ingressa en l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Madrid juntament amb Lali 
Úrcula i Cristina Gonzalo. Matilde realitza dos cursos en un juntament amb Fernando Chueca 
Goitia pel que acaba un any abans la carrera. D'aquesta forma al juny de 1936 obté la llicencia-
tura d'arquitectura que li és atorgada el 15 de juliol d'aquest mateix any.  
 
El 10 de juliol de 1936 en l'hotel Nacional se li ret homenatge com primera llicenciada en arqui-
tectura d'Espanya en un acte en el qual està present *Amós Salvador Carreres, ministre de go-
vernació del que depenia la direcció general d'arquitectura.  
 
En 1937 es casa a València amb José Ruiz Castillo, advocat i funcionari del ministeri d'agricul-
tura membre d'una coneguda família d'editors madrilenys, el pare era l'amo de Biblioteca Nova, 
amb el qual té dos fills: José Enrique i Javier.  
 
Una vegada finalitzada la guerra va ser depurada professionalment per un consell de guerra 
acusada de responsabilitats durant la guerra sent sentenciada el 9 de juliol de 1942 a inhabilita-
ció a perpetuïtat per a càrrecs públics, directius i de confiança, a la impossibilitat d'exercir la 
seva professió de manera privada durant cinc anys i a una indemnització de 30.000 pessetes. En 
1946 rep el títol d'arquitectura.  
 
En la dècada de 1950 intenta ser directiva de l'Associació de dones universitàries de la qual 
tenia el carnet nombre set.  
 
En 1998 li rep de l'associació La Dona Construïx el reconeixement públic de ser la primera dona 
llicenciada en arquitectura a Espanya.  
 
Mor a Madrid el 24 de novembre de 2008 


