
 
 

 

Mary Ward, gran il·lustradora de la natura 
(1827-1869, Irlanda)  
 

Mary King (de casada Ward) va ser una naturalista irlandesa, 
astrònoma aficionada i gran il·lustradora de la natura. Els seus 
dibuixos obtinguts amb el microscopi van ser molt importants a 
la seva època. També va ser la primera persona que va morir 
per l’atropellament d’un cotxe (de vapor).  

Va néixer a Ballylin, Irlanda, el 1827. Era la filla petita d’un 
reverend que va educar els seus fills i filles a casa, inculcant-los 
un gran interès per la natura. Mary amb només tres anys ja 
col·leccionava insectes.  

Sempre va estar interessada per l’astronomia. El seu cosí era 
William Parson que va construir el Leviathan, el telescopi més 
gran del món fins el 1917. Ella passava temporades al castell 
del seu cosí i va fer molts dibuixos de la construcció del 
telescopi.  

Mary també dibuixava insectes. El seu pare li va regalar un microscopi amb el que va 
començar a observar les coses més petites, convertint-se en tot una experta en aquesta 
disciplina. Els seus dibuixos obtinguts amb el microscopi van servir per a il·lustrar llibres i 
articles d’altres científics.  

Les universitats o acceptaven dones però sovint enviava cartes a diferents científics per estar 
al dia de les investigacions. Va ser una de les tres dones de l’època que rebia tota la 
informació de la Royal Astronomical Society (les altres dues eren la reina Victòria i Mary 
Somerville). 

El 1854 es va casar amb Henry Ward, bescompte Bangor. Van tenir tres fills i cinc filles.  

Al llarg de la seva vida va publicar diferents llibres d’il·lustracions fetes amb el microscopi: A 
Windfall for the Microscope (1856), A World of Wonders, Revealed by the Microscope (1857), 
Microscope Teachings (1864), Telescope Teachings (1859), etc.  

Els seus cosins van construir un dels primers cotxes de vapor que van existir i en una de les 
proves ella va ser atropellada, tenint el trist llegat de ser segurament la primera persona 
atropellada per un cotxe. Va morir instantàniament el 1869.  


