
 
 

 

Hedy Lamarr, una vida de pel·lícula 
(1914-2000, Àustria-Estats Units) 
 

Hedy Lamarr va ser una mítica actriu de Hollywood que 

també va ser inventora y va patentar un sistema de 

codificació de transmissions que va ser la base de les 

transmissions GPS i WIFI. A més va tenir una vida de 

pel·lícula, absolutament agitada, amb sis matrimonis.  

Hedwig Eva Maria Kiesler va néixer el 1914 a Viena, en 

una família de la burgesia jueva. Des de petita va 

destacar per la seva intel·ligència i fou considerada 

superdotada. Va començar estudis d’enginyeria als 16 

anys però tres anys després va començar a actuar al 

teatre berlinès i després va anar a Txèquia a fer cinema. 

En la pel·lícula Estasis de l’any 1933 va aparèixer 

despullada, essent la primera dona en aparèixer 

despullada en una pel·lícula comercial. Això la va fer 

famosa.  

El magnat de la indústria armamentística Friedrich Mandl va arreglar una boda de 

conveniència amb els seus pares i així el 1933 Hedy es va casar en contra de la seva 

voluntat. El magnat venia armes a Hitler i a Mussolini i la tenia retinguda a casa seva en 

estat de semiesclavitud. Hedy va aprofitar per seguir estudiant enginyeria i va començar a 

idear un sistema de transmissió de dades sense fils. Finalment, el 1937 en una 

rocambolesca fugida es va escapar de casa seva i va viatjar fins a París. D’allí passà a 

Londres, i després de vendre’s les joies va viatjar fins als Estats Units en vaixell. Durant el 

viatge va conèixer un important empresari de la Metro Goldwyn Mayer que li va oferir un 

important contracte. Va arribar als Estats Units amb el pseudònim de Hedy Lamarr.  

Un cop als Estats Units va oferir al govern tota la informació confidencial que tenia dels 

contactes del seu marit. I a més es va posar a treballar en un sistema de comunicacions 

inalàmbric, usat posteriorment en la tecnologia GPS i WIFI que va patentar l’any 1942. 

Però la seva principal feina va ser la d’actriu. Va fer una trentena de pel·lícules amb les 

principals companyies de Hollywood i va treballar amb els principals actors i actrius de 

l’època, fins l’any 1958. La seva vida sentimental va ser molt moguda. Després d’aquell 

primer matrimoni forçat es va casar 5 vegades més. Era una dona molt atractiva i molt 

seductora.  

Va morir l’any 2000 a l’edat de 86 anys.   

 


