
 
 

BIOGRAFIA 

Si hi ha una arquitecta coneguda a Espanya és Matilde 
Ucelay Maortúa, nascuda en 1912 i morta a Madrid el 24 de 
novembre del 2008. I no solament per haver estat la primera 
dona que va acabar la carrera d'arquitectura en aquest país, 
sinó per haver rebut en el 2004 el Premi Nacional d'Arqui-
tectura, atorgat anualment pel Ministeri d'Habitatge a 
“aquells arquitectes l'aportació excel·lent dels quals i conti-
nuada, realitzada fonamentalment a Espanya, i valorada amb 
criteris objectius, hagi posat en relleu els aspectes socials, 
econòmics, estètics i tecnològics de l'arquitectura". 
En 1931, ingressa a l'Escola d'Arquitectura de Madrid, quan 
amb prou feines eren coneguts els noms d'una o dues arqui-
tectes en tota Europa : la irlandesa Eileen Green i l'alemanya 
Lili Reich. 

Algunes de les seves amigues es van decantar per les carre-
res de Filosofia i Lletres o Farmàcia, però ella tenia clar que 
el seu era l'arquitectura. Època difícil, si més no, la que va 
passar estudiant en aquests mítics anys trenta a l'Escola 
d'Arquitectura de Madrid, malgrat alguns inconvenients me-
nors com el qual l'escola manqués de banys per a senyoretes. 
Amiga de Félix Candela i de Chueca Gotilla, aquest últim 
amb qui, estudiant durant un estiu, realitza dos cursos en un.  

Malgrat l'inusual de la seva situació, sempre va gaudir del 
major respecte tant dels seus professors com dels seus com-
panys. La seva assignatura preferida: Projectes arquitectò-
nics. Va acabar la seva carrera en 1936. 

En 1937 apareix com a secretària del Col·legi d'Arquitectes 
de Madrid, sent president Eduardo Robles Piquer. El 
col·legi, tancat en els inicis de la guerra, havia tornat a obrir 
les seves portes per iniciativa personal d'Ucelay.  

Es casa a València en 1937 amb José Ruiz Castillo, advocat 
i funcionari del ministeri d'agricultura, editor dels més im-
portants autors de les generacions del 98 i del 27, i té dos 
fills.  

Dos dies abans que esclatés la guerra civil, va ser homenat-
jada en el Col·legi d'Arquitectes de Madrid, acte al que van 
acudir destacades figures de la Segona República com el 
Ministre de la Governació, Amós Salvador. Aquest fet, jun-
tament amb la seva filiació republicana, va fer que una ve-
gada acabada la contesa, en 1940 fos depurada i condemna-

da en Consell de Guerra a la inhabilitació per exercir càrrecs 
públics per a tota la vida i per exercir la seva professió, du-
rant cinc llargs anys. 

Malgrat totes les prohibicions i dificultats, Matilde Ucelay 
va mantenir una activitat professional continuada durant més 
de quaranta anys, construint edificis per a clients privats, 
projectes que hàbilment va aconseguir que signessin, al prin-
cipi de la seva trajectòria, altres companys. Va exercir la se-
va labor en circumstàncies realment difícils, immersa en el 
context social de l'època franquista, en el qual les dones es 
veien confinades a l'àmbit privat i forçades a complir rols 
exclusivament domèstics i familiars, mancant de drets legals. 
Senzilla i responsable, va treballar tota la seva vida sense 
considerar-ho alguna cosa excepcional. 

 

La seva arquitectura es caracteritza per una profusió i rique-
sa en els detalls, i per un disseny intimista, lligat a l'usuari i a 
l'entorn. Entre les seves obres destaca un gran nombre d'ha-

bitatges unifamiliars, col·laborant en algunes ocasions, amb 
el dissenyador de jardins i paisatgista, Couchepin. 

Entre els seus més de cent vint projectes, destacarem “La 
Casa Oswald”, en Porta de Ferro a Madrid; “La Casa Bení-
tez de Lugo”, en els Palmells de Gran Canària; així com les 
llibreries “Turner” i “Hispà-Argentina” a Madrid.  

També va dissenyar fàbriques, laboratoris i altres edificis 
singulars.  

Un total de més de 120 projectes, Ucelay compliria el seu 
somni de construir i rehabilitar edificis, això sí algunes d'e-
lles sense el seu nom, al prohibir-li durant cinc anys exercir 
la seva professió, amb gran intel·ligència, dedicació i caràc-
ter, va exercir plenament una professió liberal d'importants 
responsabilitats fins a la seva jubilació en 1981. 

Matilde Ucelay va ser una pionera dins de l'arquitectura es-
panyola, pertanyent a una generació de dones que van saber 
viure la seva vida amb imaginació. Dones que ens van obrir 
els camins que avui recorrem, amb menors dificultats que les 
que elles van haver de vèncer, per participar en la bella tasca 
que és el construir. 



 
 
MATILDE UCELAY MAORTÚA A INTERNET 

Article dedicat a la figura de Matilde Ucelay publicat en la revista Clarín 
http://www.revistaclarin.com/1081/matilde-ucelay-pionera-de-la-arquitectura 
en-la-sombra/ 
 
Necrològica de Matilde Ucelay publicada en El País el 26 de novembre del 
2008  
http://elpais.com/diario/2008/11/26/necrologicas/1227654002_850215.html 
 
Notícia publicada en El País, el 8 de febrer del 2006 en la qual s'anuncia la 
concessió a Matilde Ucelay del Premi Nacional d'Arquitectura 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Matilde/Ucelay/Maortua/Premio/Nacion
al/Arquitectura/elpepucul/20060208elpepucul_5/Tes 
 
Documents RNE - Matilde Ucelay, la primera arquitecta espanyola (àudio 
RNE) 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-matilde-
ucelay-primera-arquitecta-espanola-14-03-09/449388/ 
 
Article sobre Matilde Ucelay publicat en El Mundo el 8 de febrer de 2006 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/08/cultura/1139428619.html 
 
Post del blog “La dona construeix” dedicat a Matilde Ucelay 
http://lamujerconstruye.blogspot.com/2010/10/matilde-ucelay-la-primera-
arquitecta.html 
 
 
Article publicat en El País sobre les cases de Matilde Ucelay el 17 de 
desembre de 2011 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2011/12/17/madrid/1324115296_438939.html 
 
Article sobre la vida i l'obra de Matilde Ucelay del col·leccionable “Vides 
interessants” 
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_PUBLICACIONE
S/pdf/matildeupr.pdf 
 
Pàgina del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid, que recull interessant 
informació biogràfica i bibliogràfica sobre Matilde Ucelay 
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_PUBLICACIONE
S/html/mujyarq.html 
 
Article de Mercès del Rio Merino titulat “Assoliments de les dones en 
l'arquitectura i l'enginyeria” dipositat en l'arxiu digital de la Universitat 
Politècnica de Madrid 
http://oa.upm.es/1895/1/RIO_CL_2009_01.pdf 
 
Article d'Inés Sánchez de Madariaga sobre les dones espanyoles en l'arqui-
tectura publicat en la revista “Urban research & practice” 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17535069.2010.481377 
 
Enllaç a Google Books amb accés a llibres a text complet en els quals  
apareix la figura de Matilde Ucelay 
http://www.google.es/search?tbm=bks&tbo=1&hl=es&q=%22matilde+ucelay
%22&btnG= 
 
 

A LA BIBLIOTECA POTS CONSULTAR: 

“Matilde Ucelay Maortúa: [Curriculum i obra selecciona-
da]”, CD-ROM que conté, a més de dades biogràfiques de 
l'arquitecta, els plànols de gairebé totes les seves obres. 

“Seguint el rastre de l'arquitecte”, catàleg de l'exposició ce-
lebrada en la Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Ar-
quitectura de la Universitat dels Palmells de Gran Canària, 
en el 2007, i on es dedica un espai a Matilde Ucelay. 

 
 
“ Em va acompanyar la sort”. 
 
“Es coneix que els espanyols no es fiaven de mi…” 
 
“Era molt mala fotògrafa”. 
 
“He treballat molt…” 
 
“Llavors no hi havia màquines i t'ho havies de fer tot 
tu; els plànols, els mesuraments...” 

     Matilde Ucelay Maortúa. 

Matilde Ucelay Maortúa 
(1912 – 2008) 

La primera arquitecta espanyola  
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