
Presentació
El principal objectiu d’aquest treball és escriure un relat històric sobre un fet important 
de la vida de Caroline Herschel. És una manera d’unir l’escriptura, la història i l’astrono-
mia. Vaig triar Caroline perquè des del primer moment que vaig començar a buscar per-
sonatges astrònoms famosos em vaig adonar d’un fet: era molt difícil trobar-hi dones. I 
va ser a partir d’aquí que vaig decidir que volia treballar una dona.
Caroline Herschel va ser una astrònoma dels segles XVIII i XIX, qui, sempre guiada pel 
seu germà, William Herschel, que va descobrir Urà, va aconseguir fer grans contribuci-
ons a la ciència i va obrir el pas de moltes dones a aquest món. Caroline en si mateixa 
no és només una astrònoma, una dona famosa, sinó que és un personatge, una persona 
amb idees i pensaments molt marcats que et sorprenen i t’atrapen. 
El relat porta per títol: «Una carta del present, records del passat». És un relat que se si-
tua en el moment en què Caroline rep la Medalla d’Or de la Royal Astronomical Society.

Metodologia
Per poder conèixer Caroline de manera completa ha estat molt útil el llibre Memoir 
and Correspondence of Caroline Herschel, que és un recull de les seves memòries, di-
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aris i cartes. A partir d’aquí s’ha pogut estudiar la seva vida, les seves contribucions, 
la seva personalitat i tots els personatges relacionats amb ella. Cal destacar que és 
una font primària, totes les cartes, diaris i memòries estan escrits per ella mateixa, i 
qui millor que ella per explicar la seva vida. 
Per poder escriure un relat històric primerament ens hem d’informar i fer una inves-
tigació sobre el context històric i social de l’època en què es van esdevenir els fets 
que nosaltres explicarem. I això és el que s’ha fet, abans de començar a descobrir la 
vida de Caroline, primer cal situar-la a l’època. A més a més, s’ha fet un estudi de la 
història de l’astronomia fins al moment en què el germà de Caroline, William Hersc-
hel, descobreix Urà. D’aquesta manera podem conèixer el que se sabia en aquell 
moment sobre l’espai i l’univers.

Cos del treball
Caroline va néixer el 1750 a Hannover. La seva infància va estar molt marcada per 
la guerra. Durant els seus primers anys de vida hi va haver la guerra dels Set Anys 
i els seus germans grans i el seu pare van haver de marxar al front de la guerra. 
A més a més, la mare de Caroline l’obligava a fer totes les feines de casa ja que 
creia que mai no es casaria i que el seu destí era fer de criada. També cal destacar 
que bona part de l’educació que va rebre va ser gràcies al seu pare, i encarada a la 
música. Quan el seu pare va morir, el 1767, Caroline queda en les mans de la seva 
mare i es veu forçada a acceptar una situació que no li agradava gens.
Va ser el seu germà William qui la va treure d’aquella situació. El 1772 William va 
tornar de Bath (Anglaterra) a Hannover per convèncer la mare que Caroline havia de 
marxar amb ell. A partir d’aquell moment la vida de Caroline canvia radicalment. 
Els dos germans comencen dedicant-se al món de la música, Caroline cantant i 
William com a director i professor. De mica en mica William es comença a inte-
ressar per l’astronomia i quan el rei el contracta per fer observacions per a ell 
acaba deixant la música. Caroline, com que no es veia capaç de seguir sola amb la 
seva carrera musical, deixa la música i es converteix en l’ajudant de William. És 
en aquesta etapa de la seva vida que William i Caroline fan tots els seus desco-
briments i escriuen tots els catàlegs. A part de descobrir Urà el 1781, William va 
elaborar un gran catàleg de nebuloses. Caroline comença a fer les seves pròpies 
observacions i descobreix vuit cometes i diverses nebuloses que inclourà en el 
catàleg del seu germà. 
Caroline i William estan molt units. Caroline li està profundament agraïda per 
haver-la tret de la situació que vivia a Hannover i per haver-li donat la llibertat de 
fer el que volia amb la seva vida. Caroline mai abandona el seu germà, sempre viu 
a prop seu i el cuida per sobre de tot.



El 1822 William mor i Caroline es queda molt sola a Anglaterra. Hem de pensar que 
Caroline va viure una vida dedicada al seu germà i de cop es queda completament 
sola i la seva vida perd una mica el sentit. De fet, ella mateixa expressa que li agra-
daria que el seu germà hagués viscut i ella hagués mort. Decideix tornar a Hanno-
ver, allà deixa de fer observacions, va al teatre, llegeix i s’escriu cartes amb el seu 
nebot, John, el fill de William. És en aquest moment que rep tots els reconeixements 
que se li donen. El 1828 la Royal Astronomical Society li dóna la Medalla d’Or, i el 
1835 la nomena Membre d’Honor. El 1832 el rei de Dinamarca li entrega una medalla 
pels seus descobriments; el 1838 la Royal Irish Acadaemy of Sciences (de Dublín) la 
nomena Membre d’Honor, i el 1846 el rei de Prússia li dóna una medalla de la cièn-
cia (Gold medal of the Prussian Academy of Sciences).
Finalment, mor el 1848 a Hannover i és enterrada al costat dels seus pares.
El relat que he escrit se centra en el moment que rep la Medalla d’Or de la Royal As-
tronomical Society el 1828, i s’anomena «Una carta del present, records del passat».
A través d’aquest relat s’han volgut transmetre al lector els seus pensaments, a part 
de la seva vida a grans trets. Sobretot quatre de concrets: la seva devoció i agraï-
ment per William, la seva gran humilitat, com va canviar la seva vida gràcies a Wi-
lliam i que viure Anglaterra va ser la millor part de la seva vida. 



Conclusions
Caroline Herschel va ser una astrònoma dels segles XVIII-XIX. Va començar ajudant el 
seu germà a fer les seves observacions i va acabar fent les seves pròpies. Sobretot es 
va centrar en la recerca de cometes, per això hi ha qui l’anomena la caçadora de co-
metes (Hunter of comets, en anglès). Caroline mai no va deixar d’ajudar el seu germà 
William. I les contribucions de William també són molt importants i destacables en la 
historia de l’astronomia. Fins que no va ser gran, Caroline no va obtenir cap mena de 
reconeixement per totes aquestes contribucions. A l’última etapa de la seva vida va 
ser quan les seves contribucions es van veure recompensades; la van nomenar mem-
bre d’honor de diferents institucions europees i li van atorgar diverses medalles. 
A més a més, Caroline va ser la primera dona a guanyar-se un sou fent la feina de 
científica, va ser la primera dona a guanyar una Medalla d’Or de la Royal Astronomi-
cal Society i a ser-ne membre i va ser considerada la primera dona de la història a 
descobrir un cometa. 
Però dir això de Caroline és quedar-se molt curt, i més si volem escriure un relat 
sobre ella. Caroline va ser una dona destinada a ser criada i a viure per cuidar de la 
llar, una idea que no li agradava gens. Gràcies a William va aconseguir alliberar-se 
d’aquesta imposició, va començar la seva vida de nou a Bath i amb l’ajuda de Willi-
am es va dedicar a la música i més tard a l’astronomia. Tenint en compte l’època que 
va viure Caroline, en què la majoria de dones estaven destinades a casar-se, tenir 
fills i cuidar-se de les tasques de la llar, Caroline va ser una heroïna. El seu germà 
William la va impulsar i, com diu molta gent, li va donar ales. Però Caroline va ser 
qui va volar, i ella volava mentre pensava que caminava.
Entendre la seva vida, però, no és suficient per parlar profundament de Caroline. 
Hem de saber com pensava, quins eren els seus sentiments i quines les seves mo-
tivacions. Caroline estava molt agraïda al seu germà, ell l’havia salvat i ella li va 
dedicar la vida. Caroline segueix i evoluciona amb el seu germà, es mou en funció 
d’ell, treballa en funció d’ell i viu en funció d’ell. William és la seva família, el seu 
professor, el seu millor amic i el seu ídol. 
La seva personalitat és molt marcada. És una dona extremadament humil. Sabem 
que mai no es va donar cap mèrit pel que va arribar a fer. No podem dir que s’infra-
valorava, ella simplement creia que el que feia no era res de l’altre món. Caroline ho 
donava tot i no esperava obtenir res a canvi. Era una dona discreta, que sense pre-
tendre destacar o arribar molt lluny va aconseguir fer unes grans aportacions. Això 
és un tret molt interessant, ja que ella mai no va pensar a convertir-se en astròno-
ma, a ser recordada per sempre i, malgrat tot, avui estem parlant d’ella. 
Com hem dit el principal objectiu d’aquest treball era escriure un relat històric. Des-
prés de veure tota la seva vida i de llegir les seves cartes s’ha decidit que el que vo-
lia narrar era quan guanya la Medalla d’Or de la Royal Astronomical Society. A partir 



de la carta que va rebre s’ha pogut fer que anés recordant el passat i d’aquesta 
manera es pot veure més clarament com és ella, com viu i com pensa i conèixer-la 
més enllà de les seves contribucions. És un relat que intenta que la gent conegui 
més profundament Caroline a través d’una narració en què s’hi representen els seus 
pensaments i les seves idees. 
La veritat és que sabem noms de molts científics, coneixem les seves contribucions 
i descobriments. Malgrat tot, no sabem com eren, com pensaven, com actuaven. 
Segur que més d’un personatge ens sorprendria. Crec que no hem d’oblidar que 
darrere de cada nom, de cada descobriment, de cada contribució hi ha una persona, 
amb uns sentiments, amb uns pensaments, amb unes idees, amb unes motivaci-
ons... En aquest treball podem veure això: darrere del nom de Caroline Herschel hi 
ha una persona humil i amable, una gran admiradora del seu germà, una dona que 
va aconseguir alliberar-se del seu destí i passar de ser una dona, una germana, a ser 
una astrònoma. 
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