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Em correspon l’honor de presentar la candidatura de Teresa Ortiz Gómez, catedràtica d’Història de la Ciència de la Universitat 

de Granada, a la més alta distinció que concedeix la Universitat d’Alacant, en representació de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

A més de les mostres de suport de nombroses companyes i companys de la meua Facultat i d’altres centres del campus, no 

puc oblidar tampoc el suport decidit a aquesta candidatura de l’Institut Universitari de Recerca d’Estudis de Gènere de la 

nostra universitat.

Sense por d’exagerar, pot afirmar-se que Teresa Ortiz ha sigut pionera en la història de la medicina i la història de les dones 

i de gènere, i que el seu treball ha contribuït a cimentar la recerca a Espanya en els camps interdisciplinaris de gènere i salut, 

i gènere i ciència, des d’una perspectiva feminista. És, així mateix, un referent per a la història de les professions sanitàries i 

per a la història de les matrones i les metgesses a Espanya. Dos elements, al meu parer, han travessat la seua llarga trajectòria 

acadèmica: d’una banda, el rigor científic i la cerca d’un coneixement sòlid, i per un altre el compromís amb la igualtat i la 

millora de les condicions de vida de les dones.

La història de les dones s’ha afermat, en el nostre país, de la mà de l’extensió dels estudis de gènere en la universitat 

espanyola, entorn de centres de recerca com instituts o seminaris, i a causa de la important labor desplegada per diverses 

societats científiques com l’Associació Espanyola de Recerca d’Història de les Dones i l’Associació Universitària d’Estudis de les 

Dones. Teresa Ortiz ha participat de manera activa en tots aquests àmbits acadèmics. En la Universitat de Granada, en el curs 

1995-96 va col·laborar amb la creació de l’Institut de Recerca d’Estudis de les Dones i de Gènere, del qual va ser cofundadora 

i dues vegades directora. Els orígens de l’Institut daten del curs 1984-85, amb l’aparició del Seminari d’Estudis de la Dona, 

que va reunir professores i alumnes que, com a figura en el seu web "des del feminisme, cercaven promoure una ciència no 
androcèntrica que permetera un major desenvolupament de la igualtat entre dones i homes". Aquesta iniciativa s’emmarcava 

en el procés d’institucionalització dels estudis de les dones i de gènere, que havia començat poc abans en les universitats 

autònomes de Barcelona i Madrid, així com en la Universitat de Barcelona i la Universitat del País Basc. 

Juntament amb aquestes col·legues i altres d’universitats com la de València, amb el suport de l’Institut de la Dona, van celebrar 

diverses trobades sobre els estudis de les dones i la perspectiva feminista, que van donar lloc a l’elaboració del Libro Blanco 
de los Estudios de las Mujeres en las Universidades Españolas. Aquesta obra, publicada 1995, va ser actualitzada el 1998 
i el 1999 per un equip coordinat per Teresa Ortiz. A més, aquestes reunions i projectes conjunts van impulsar la creació de 

l’Associació Universitària d’Estudis de les Dones (AUDEM) al novembre de 1991, sota la direcció de Lola Castany.

De manera paral·lela, el juny del mateix any, va ser fundada l’Associació Espanyola de Recerca d’Història de les Dones (AEIHM), 



dirigida en la seua primera etapa per Mary Nash. Teresa Ortiz en va formar part de la junta directiva, coordinada per Cristina 

Segura, etapa en què es va impulsar de manera decidida l’associació. Precisament jo vaig conèixer personalment  Teresa en 

el Col·loqui de l’AEIHM celebrat a Valladolid el 2003, en el qual va intervenir, amb el seu habitual rigor, definint categories 

conceptuals i precisant qüestions metodològiques.

Aquestes iniciatives han possibilitat que la història de les dones haja transitat des d’una història contributiva i en singular, 

que va descobrir l’aportació de les pioneres (especialment polítiques i literates), fins a una història col·lectiva i social (centrada 

sobretot en les treballadores), per a culminar amb la introducció del concepte de gènere, que proposa un replantejament de 

la nostra aproximació al passat, entenent les relacions entre dones i homes com a relacions de poder, així com reformulant 

conceptes i prioritats no qüestionades fins a aquell moment. En l’actualitat, viu un moment de gran solidesa i reconeixement 

acadèmic, i, des d’una perspectiva social i cultural, concedeix importància a discursos i experiències, a la capacitat dels individus 

de renegociar i construir les seues pròpies trajectòries vitals i les seues subjectivitats.

En aquesta consolidació dels estudis de gènere i d’història de les dones, l’aportació de Teresa Ortiz està fora de dubte. La seua 

curiositat científica la va conduir a escapar de la compartimentació del saber, tret que li ha permès moure’s amb comoditat en 

terrenys tan diferents com la història, la medicina i el gènere. Aquesta circumstància explica que haja sigut també impulsora de 

la història de la medicina a Espanya, com la recentment guardonada amb el Premi Igualtat 2019 de la Universitat d'Alacant 

Rosa Ballester. En aquest sentit, cal recordar que ha sigut integrant de la junta directiva de la Societat Espanyola d’Història de 

la Medicina i codirectora, entre 1999 i 2011, de la revista d’història de la medicina i de la ciència Dynamis, que ha arreplegat 

nombrosos treballs d’història de la ciència i el gènere.

Teresa Ortiz Gómez va nàixer a Conca el 1953, en ple franquisme, una dictadura que, com és ben sabut, va relegar les dones 

a la condició de menors d’edat. L’historiador José Álvarez Junco, que provenia d’un entorn rural i és deu anys major, ha 

afirmat en diverses ocasions que va venir al món en plena Edat Mitjana, per les condicions de vida del camp de llavors i 

pels valors imperants del nacionalcatolicisme. No obstant això, Teresa Ortiz es va criar una dècada després en una família de 

classe mitjana urbana que no va posar objeccions a la seua formació. A principis dels anys setanta, les dones van començar a 

freqüentar les aules universitàries, de fet el 1970 el 31% de l’alumnat universitari estava representat per dones –en Medicina 

solament el 20%–, percentatge que el 1975 havia augmentat al 38%; per la qual cosa la decisió d’ingressar en la universitat 

va ser para Teresa una culminació lògica dels seus estudis de batxillerat. Encara que va dubtar entre cursar Història o Medicina, 

es va inclinar per aquesta última pel seu interès social, per tal com atribuïa a la professió mèdica un caràcter d’ajuda al 

benestar de la població. 

Es va incorporar a la Universitat de Granada durant el tardofranquisme, uns anys d’ebullició política en què les universitats, 

com les fàbriques o els barris, es van convertir en espais de mobilització social, en defensa de drets bàsics i de llibertats 

polítiques. Va ser una època, a més, en què la cultura rebel i contestatària es va estendre per tot el planeta entorn de 1968, 

que a Espanya va adquirir un caràcter sobretot antifranquista, de manera que mentre la joventut francesa o nord-americana 



rebutjava una democràcia que creia formal i "burgesa", l’espanyola reclamava la fi de la dictadura i la implantació d’un 

règim de llibertats (i a voltes d’una revolució). En els anys d’universitat, Teresa va militar en el PTE (Partit del Treball 

d’Espanya), unes de les principals formacions de la nova esquerra, crítica amb el partit comunista, que a Andalusia tenia una 

destacada implantació en els centres universitaris. A més, va participar activament en el moviment estudiantil i especialment 

en les comissions culturals, fruit del seu interès per l’art, el cinema i la literatura, fet que, com ella mateixa recorda, resultava 

sospitós a ulls de les autoritats, a més d’estrany en una Facultat en què la major part de l’alumnat no feia una altra cosa 

més que estudiar medicina.

També va ser el moment d’auge del feminisme de segona onada a Espanya, que va haver de tornar a reclamar drets polítics 

i socials bàsics, perduts després de la derrota de la democràcia republicana en 1939, i que plantejava noves reivindicacions 

entorn del control del cos i els drets reproductius. De nou trobem la Teresa universitària en aquest moviment, en les campanyes 

feministes en defensa de la supressió del delicte d’adulteri, la despenalització dels anticonceptius i l’avortament, o en demanda 

del divorci. Va militar en AUPEPM (Associació Universitària per a l’Estudi dels Problemes de la Dona), una organització feminista 

present en diferents universitats.

Després d’anys intensos d’estudi, activisme cultural, polític, estudiantil i feminista, Teresa Ortiz es llicencià el 1978. Va començar 

a exercir com a metgessa rural i prompte va tenir la seua primera filla. En aquest context, en què a més estava preparant el 

MIR, va prendre una decisió que va marcar el seu futur, en acceptar un lloc com a ajudant de les classes pràctiques d’Història 

de la Medicina en la Universitat de Granada. Durant la carrera, hi havia estat interessada per la matèria, que impartia Luis 

García Ballester, un professor que exercia un gran ascendent entre l’alumnat més crític. Als tres mesos va decidir, segons les 

seues pròpies paraules, que ja no volia fer una altra cosa en la seua vida: “investigar, i llegir i llegir i llegir història en un 

ambient intel·lectual exigent però superamable i crític”.

Mentre es consolidava la democràcia a Espanya, arran de la victòria socialista en 1982, i s’hi afermaven els drets de les dones 

amb la despenalització de l’avortament el 1985, Teresa va preparar la seua tesi doctoral. Es va doctorar en Medicina i Cirurgia 

precisament en 1985 en la Universitat de Granada, amb una recerca sobre els professionals de la medicina a Andalusia entre 

1898 i 1981, en què va mostrar una especial atenció a l’experiència de las dones. En aquells anys, els estudis d’història de 

les dones estaven en una fase molt embrionària, i el contacte amb pioneres com Mary Nash i Rosa Capel, a través de lectures 

i converses, va ser fonamental per a Teresa. També el treball de la sociòloga María Ángeles Durán, una altra de les iniciadores 

dels estudis de gènere i sobre les dones en la universitat espanyola, qui a més va formar part del seu tribunal de tesi doctoral, 

decisió que va obeir a un obert compromís amb el feminisme acadèmic i amb la interdisciplinaritat científica. 

La seua sòlida formació es va beneficiar d’estades i contactes internacionals, alguns dels quals van ser claus en la seua 

trajectòria. En aqueix sentit, cal destacar el seu període de recerca a Oxford (Wellcome Unit for the History of Medicine), 

perquè allí va començar a investigar sobre història de les matrones al costat d’un potent grup d’historiadores de diversos països 

promogut per les britàniques. En la Central University of London (Wellcome Centre for the History of Medicine), va preparar 



el seu projecte de càtedra, que va versar sobre la historiografia de les dones, la medicina i la salut. A Harvard (Department 

of History of Science, Faculty of Arts and Sciences) inicià el seu treball sobre història de l’anticoncepció, qüestió que també 

va abordar en altres centres com l’Institut Interdisciplinari d’Estudis de Gènere de la Universitat de Buenos Aires o l’Institut 

de Filosofia del CSIC a Madrid. 

Va començar la seua labor docent en la Universitat de Granada el 1981, fins a convertir-se'n en professora titular el 1987 i 

catedràtica el 2003, en el Departament d’Anatomia Patològica i Història de la Ciència. De manera paral·lela, com succeeix amb 

els qui ens hem especialitzat en estudis de gènere, el seu treball acadèmic també s’ha desenvolupat en l’Institut de Recerca 

d’Estudis de les Dones i de Gènere d’aquesta universitat, un dels centres més dinàmics i potents d’Espanya. Així mateix, cal 

destacar la labor de Teresa Ortiz al capdavant de la col·lecció Feminae de la Universitat de Granada, de referència en els 

estudis de gènere en el nostre país. 

Els seus interessos de recerca reflecteixen i alhora han contribuït de manera decisiva a la transformació de la història de gènere 

i de les dones, i la història de la medicina, en l’estat espanyol. En la seua primera etapa, va desenvolupar noves recerques sobre 

les matrones com a col·lectiu professional, que van demostrar que les dones també eren subjectes històrics i que van recordar 

que les societats del passat també estaven compostes per dones amb una empremta política, econòmica, social o cultural. Més 

endavant es va interessar per la història dels discursos sobre les dones i, en el seu cas, pel discurs mèdic, fonamental per a 

entendre la conformació de marcs de referència bàsics per a la creació de les identitats de gènere i de les relacions desiguals 

entre dones i homes. Por últim, ha dedicat molta atenció al protagonisme de les dones, com a individus amb agència personal, 

que tenen un discurs propi i que adopten decisions amb major o menor autonomia enfront de les normes, ja siga com a 

professionals de la medicina i de la planificació familiar, com a integrants del moviment feminista o també com a usuàries 

del sistema sanitari, recorrent a fonts documentals clàssiques i a altres més noves com les orals.

Dels seus 17 llibres, 8 com a autora o coautora i 9 com a editora, i d’un centenar d’articles i capítols de llibres, m’agradaria 

destacar especialment tres obres que han marcat fites transcendentals en el seu camp d’estudi: en primer lloc, Sanadoras, 

matronas y médicas en Europa, siglos XII-XX, editat juntament amb Montserrat Cabré (Icaria, 2001), que va ser pioner a 

mostrar la important presència de dones com a professionals de la medicina. En segon terme, la valuosa aportació com a 

reflexió historiogràfica que ofereix la seua obra Medicina, historia y género. 130 años de investigación feminista (KRK, 2006) 
es demostra amb la reedició del text en 2018. Finalment, he de subratllar el seu nou estudi Anticoncepción, mujeres y género. 

La 'píldora' en España y Polonia (1960-1980) (Els Llibres de la Cataracta, 2016), escrit juntament amb Agata Ignaciuk, llibre 

que, segons es llig en la seua Introducció, "pot contribuir, des de la història i el feminisme acadèmic, al debat actual sobre 

la regulació de la vida sexual i reproductiva de les dones i sobre les complexes relacions entre Estat, indústria, medicina i 

societat" Una vegada més, aquest text mostra l’interès i el compromís feminista de Teresa Ortiz, que enllaça el rigor acadèmic 

i la projecció social, per aquest desig explícit de participar en la millora de les condicions de vida i de salut de les dones.

Aquesta trajectòria, amb sòlids llaços internacionals, que ha combinat la recerca directa i la gestió de centres i associacions 



acadèmiques o de projectes finançats, ha sigut a més compatible amb una vida familiar, qüestió que, si bé no sempre es 

destaca en actes com el que avui ens reuneix, em sembla necessari subratllar. Qui som acadèmiques amb fills i filles sabem 

que no hi ha fronteres entre la vida pública i la privat, coneixem l’esforç que cal per a mantenir aquesta doble faceta, les 

dificultats del treball no visible i la pressió social que sanciona multitud de decisions, obstacles que unes sòlides polítiques de 

coresponsabilitat poden ajudar a remoure. En el cas de Teresa Ortiz, juntament amb el seu marit Esteban Rodríguez Ocaña, 

també catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat de Granada, han aconseguit criar dues filles i alhora finalitzar les 

seues tesis doctorals, preparar oposicions, realitzar estades en l’estranger i desenvolupar una vida acadèmica repleta de viatges, 

assistència a congressos, participació en projectes i nombroses publicacions. 

En una època caracteritzada pel debilitament dels valors i principis democràtics, en la qual determinats actors polítics 

desenvolupen discursos encaminats a estigmatitzar el moviment feminista o els estudis de gènere (denominats de manera tan 

basta com errada "ideologia de gènere"), m’omple de satisfacció que la meua universitat estiga revertint la tradicional absència 

de dones en els doctorats honoris causa en l’acadèmia espanyola. I suposa tot un motiu d’orgull que Teresa Ortiz, acadèmica 

rigorosa i feminista convençuda, vaja a formar part de l’elenc de persones distingides per aquest honor.

Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite amb tota consideració i encarit 

prec que s’atorgue i conferisca a la professora Teresa Ortiz Gómez el suprem grau de doctora honoris causa per la Universitat 

d’Alacant.

Moltes gràcies.
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Vull començar agraint al claustre de la Universitat d’Alacant, a la Facultat de Filosofia i Lletres i a les institucions i persones 

que van proposar i van avalar la meua candidatura aquest reconeixement immens que avui rep. El meu agraïment també a 

la meua padrina i companya Mónica Moreno Seco per la seua amable i generosa laudatio.
Unir-me a eixe centenar de notabilíssimes persones amb doctorats honoraris de la Universitat d’Alacant i ser la tretzena 

doctora és una distinció inesperada que m’ompli de satisfacció per allò que comporta tant per a mi com per a aquells que 

ens dediquem a la investigació i la docència en la història de la medicina, la història de les dones i els estudis de gènere i 

salut. Incorporar el meu nom a una nòmina en la qual hi ha creadors les belles obres dels quals han contribuït a la meua 

educació, com el pintor Eusebi Sempere, l’escultor Eduardo Chillida o l’escriptor Mario Benedetti, o eminències de la biomedicina 

com el doctor Severo Ochoa o el doctor Alberto Sols, capdavanter de la bioquímica i un dels meus primers i més entranyables 

professors universitaris; formar part, en definitiva, de l’excelsa llista de doctores, juntament amb l’etòloga Jane Goodall o la 

biòloga María Blasco, em sembla extraordinari, molt generós i, fins i tot, immerescut.

M’alegra moltíssim, també, formar part d’un claustre que té, entre els seus doctors honoris causa, un 13% de dones, molt 

per damunt de la mitjana de les universitats espanyoles, en les quals no s’arriba al 6%. 135 anys després que les primeres 

universitàries espanyoles aconseguiren el grau de doctores, precisament en la carrera de Medicina, aquestes xifres han d’incitar-

nos a pensar. Com recordava fa poc l’anterior secretària d’estat d’Igualtat, la professora Soledad Murillo, ampliar la presència 

de les dones en llocs honorífics i representar simbòlicament l’autoritat femenina en la ciència és imprescindible per a acabar 

amb la persistent interinitat de les dones en la vida acadèmica i per a consolidar el treball en igualtat de les dones en 

totes les activitats científiques.

La Universitat d’Alacant ha sigut, per a mi, una referència des que vaig començar el meu treball en la Universitat de Granada 

com a professora ajudant de classes pràctiques d’Història de la Medicina l’any 1981. Allò va ser, sens dubte, per la gran 

estima personal i professional que tenien els meus mestres pel professor Emilio Balaguer i la professora Rosa Ballester, i 

que jo no vaig tardar a compartir. Els primers resultats de la que seria una de les meues principals línies d’investigació, la 

història de les dones en la pràctica mèdica i sanitària, els vaig presentar a l’abril de 1983 a la Universitat d’Alacant amb una 

comunicació en el VII Congrés Nacional d’Història de la Medicina. He de dir que, en realitat, la meua participació no va arribar 

a materialitzar-se amb la meua presència física, perquè la meua segona filla era a punt de nàixer i el trasllat no resultava 

molt recomanable. Estava aleshores en el meu segon any de treball de tesi doctoral i tractava de fer una cartografia de la 

professió mèdica a Andalusia durant els primers 80 anys del segle XX i començava a estar fascinada amb els estudis d’allò que 
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Mary Nash va anomenar com ‘la nova història de la dona’. Amb aquest títol, en el qual confluïen la nova història social i el 

ressorgir del moviment feminista espanyol (de la dècada de 1970), Mary Nash qüestionava la invisibilitat de les dones com a 

subjectes de la història, assenyalava el caràcter patriarcal de la historiografia i advocava per dotar de significat l’experiència 

històrica de les dones. Aquesta concepció, al costat de les “deu propostes no utòpiques per a la renovació de la ciència” 

que va llançar María Ángeles Durán el 1982 en les pàgines del seu llibre Liberación y utopía en què animava a criticar i 

transformar totes les disciplines científiques, van ser cabdals per a esbossar la meua encara incipient agenda acadèmica en la 

història de la medicina, les dones i la salut.

No tinc cap dubte que si vaig poder continuar amb aquesta línia de treball va ser tant pel suport que vaig rebre dels 

meus directors de tesi, Luis García Ballester i Esteban Rodríguez Ocaña, dels meus col·legues de departament i de les moltes 

i excel·lents companyes que vaig trobar més enllà de la meua disciplina d’origen. Encara recorde el dia en què, uns mesos 

després de defensar la meua tesi, el 1985, van tocar a la meua porta una estudiant d’Història i una altra de Pedagogia de la 

Universitat de Granada. Insatisfetes amb la nul·la presència que tenien en els seus programes formatius la història i els estudis 

de les dones, havien localitzat professores de la universitat autores de tesis sobre dones, i venien a convidar-me a una reunió 

en la Facultat de Filosofia i Lletres. Vaig obrir aquella porta per a eixir a un nou espai acadèmic i participar en la creació 

d’un projecte col·laborador, feminista i interdisciplinari, un Seminari d’Estudis de la Dona articulat en un moviment acadèmic 

d’abast internacional que va ser el germen de l’actual Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de la Dona i de Gènere de 

la UGR, en el qual tinc la fortuna de continuar treballant.

A mitjan dècada de 1980 encara no conjugàvem el plural per a esmentar i reconèixer la diversitat i, també, la desigualtat 

entre les dones i, en aquesta línia, la meua comunicació en el congrés d’Alacant es va titular “La mujer profesional de la 

medicina en Andalucía 1900-1981”. No vam tardar molt, tanmateix, a redefinir el singular, dona, com a categoria social i 

terme genèric per a anomenar les representacions i les imatges socials, culturals i científiques de les dones. Amb el plural, 

dones, volíem denotar la diversitat social, econòmica, ètnica, d’edat, territorial, etc. i la historicitat de les dones com a actores, 

protagonistes de la vida social i productores de vida i de coneixement.

Amb els meus treballs sobre les metgesses contemporànies i sobre les comares espanyoles dels segles XVIII i XIX em vaig 

incorporar a una tendència historiogràfica que ha gaudit d’atenció continuada en la historiografia internacional almenys des 

que les primeres universitàries van començar a estudiar i exercir la medicina en la segona meitat del segle XIX. Perseguir les 

evidències de l’autoritat de les dones del passat, una cosa que he pogut aprendre treballant amb Montserrat Cabré, entendre 

les seues trajectòries professionals individuals i col·lectives i donar valor a pràctiques de salut no assimilables a categories 

ocupacionals actuals o passades, com ara les activitats de manteniment de la salut, les cures i les autocures, ha sigut 

imprescindible no solament per a construir genealogies científiques en femení, sinó també per a conèixer millor el funcionament 

dels sistemes científics i sanitaris. 

En la Universitat d’Alacant vaig debutar també el 1993 com a docent convidada del programa de doctorat d’Epidemiologia i 



Salut Pública. Aquell seminari, en què avançava resultats d’una nova línia d’investigació centrada a estudiar, amb perspectiva de 

gènere, els discursos mèdics contemporanis sobre el cos i la naturalesa femenina, va ser part del curs Dona i Salut que van 

organitzar les professores Rosa Ballester i Concha Colomer, dos referents, com bé sabeu, d’un àmbit que prompte s’anomenaria 

gènere i salut.

Desxifrar, en clau de gènere, la construcció mèdica del cos sexuat en totes les èpoques i cultures ha sigut un dels grans 

objectius de la història feminista de les dones i la salut. Des dels anys 90, nombrosos treballs s’han dedicat a estudiar les 

descripcions i construccions de la dona i el cos femení contingudes en els textos mèdics de caràcter científic de totes les 

èpoques i cultures. Sotmetre a l’escrutini de gènere textos mèdics, misògins o no, ha facilitat la deconstrucció lingüística i 

simbòlica del discurs mèdic per a desentranyar el paper que juguen en l’elaboració de la ciència els valors, les metàfores i 

els contextos de producció. Ha permès, igualment, establir la variabilitat i inestabilitat de les construccions científiques sobre 

la dona i la diferència sexual, i ha desvetlat l’androcentrisme epistèmic que construeix la diferència (de la dona pel que fa a 

l’home) en termes d’absència, manca (menys racional, menys moral, menys evolucionada, menys perfecta), complementarietat i, 

fins i tot, de vegades, superioritat biològica. Les meues doctorandes i alumnes de màster en els últims 15 anys han mostrat un 

especial interès per aquesta línia de treball i pels diàlegs que estableixen (o no) els discursos tècnics i els llecs. Acompanyar-les 

en la investigació sobre l’anorèxia, la sexualitat, la transsexualitat, l’anticoncepció, els fàrmacs anticonceptius, l’avortament o la 

medicina vuitcentista ha sigut per a mi una font d’aprenentatge i una enorme satisfacció.

Buscar textos d’autoria femenina i d’altres no hegemònics que conviuen en una determinada societat històrica amb les obres 

considerades canòniques de la medicina ha mostrat que les crítiques i dissensions amb els models mèdics misògins no naixen 

en el nostre temps. Així ho mostren, entre d’altres, les tesis i publicacions científiques de moltes de les primeres doctores en 

medicina que, des de final del segle XIX, es van atrevir a fer, dins de l’acadèmia, les seues lectures sobre les aptituds naturals 

de les dones i van corregir empíricament i discursivament les teories que legitimaven la discriminació i la desigualtat social 

de les dones. 

Fa dos anys i mig vaig tornar a la Universitat d’Alacant convidada per la professora María Teresa Ruiz Cantero i l’Institut 

Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere per a compartir, juntament amb Agata Ignaciuk, alguns resultats de la nostra 

recent investigació sobre la història de l’anticoncepció durant el tardofranquisme i la transició democràtica. La sexualitat 

femenina i el control de la reproducció constitueixen un assumpte clàssic i recurrent de la historiografia feminista des de les 

dècades de 1970 i 1980, quan les investigadores van començar a preguntar-se per les polítiques de control de la natalitat i 

a deconstruir els arguments científics que, al llarg de la història, havien identificat cos femení i cos reproductor per a acabar 

confonent-los. En els últims anys, en sintonia amb la rellevància historiogràfica de les fonts orals i l’interès social pel personal 

i la subjectivitat, la investigació s’ha orientat a estudiar les experiències de vida sexual i (no) reproductiva de les dones i 

les decisions preses per a trencar el binomi sexualitat / reproducció. Estudiem també la creació i propagació d’un moviment 

per la salut de les dones i la planificació familiar que ha aconseguit crear nous drets i fer accessible a les dones un major 



coneixement dels seus cossos, educació sexual i mètodes anticonceptius eficaços. En el 40 aniversari de la institucionalització 

de la planificació familiar a Espanya, documentar i reconèixer el treball conjunt de feministes i professionals de la medicina 

per a aconseguir-ho ens semblava d’una especial significació.

En l’actualitat comptem amb un descomunal corpus d’estudis de la dona i de gènere internacional, i també autòcton, que 

s’ha publicat en revistes acadèmiques de diferents disciplines o especialitzades en història de les dones i estudis feministes, 

com també en editorials de prestigi, cada vegada més obertes a aquesta producció. Comptem amb més de 30 màsters 

interdisciplinaris i 13 programes de doctorat vigents en 32 universitats, com també un bon nombre de títols propis i nombroses 

assignatures (optatives) en diferents graus. Disposem de multitud de recursos, incloent-hi alguns com les guies docents amb 

perspectiva de gènere que ha editat recentment la Xarxa Vives. Tanmateix, com ha assenyalat la professora Pilar Ballarín, els 

programes docents de tots els graus continuen sent refractaris a la major part d’aquest coneixement científic que, a més, es 

continua considerant optatiu o secundari. 

El mes passat, un alumne de pràctiques del grau de Medicina en les quals tractem sobre història de les dones i gènere en les 

activitats sanitàries lamentava que el programa no fóra obligatori per a tot l’alumnat del seu curs. Com fa trenta-cinc anys, 

les i els estudiants de la universitat segueixen reclamant eines teòriques feministes bàsiques que estimulen la seua capacitat 

crítica i els ajuden a identificar els sabers androèntrics, les formes en què s’articulen les relacions de gènere i l’agència de 

les dones. Ensenyar la història de les dones en la medicina, la ciència i les activitats sanitàries és fonamental per a crear 

genealogies científiques femenines i desafiar els processos de socialització basats en el no-poder i en la falta d’autoritat de les 

dones. Ensenyar a reconèixer l’autoritat de metgesses, comares, infermeres i científiques del passat prepara l’alumnat d’eixes 

carreres per a un futur professional i personal més igualitari.

Si em pare a valorar el camí professional recorregut fins a estar avui ací, crec que el més important ha sigut tenir l’oportunitat 

d’aprendre entre companyes, de forma transversal i transdisciplinària, sense jerarquies, evitant la solitud disciplinària en un camp 

radicalment nou en què les relacions d’autoritat han sigut al mateix temps sòlides i fluides i en què la possibilitat de crear i 

transformar sempre ha constituït un al·licient. A totes elles, companyes, mestres i deixebles, algunes de les quals m’acompanyen 

avui, els dedique aquest premi. Sense elles, sense vosaltres, creieu-me, no hauria sigut possible.

Senyor rector, sóc plenament conscient de l’honor que rep amb aquest doctorat i el compromís que adquirisc per a continuar 

construint i difonent la història de les dones en la medicina i la ciència i els estudis de gènere i salut amb la Universitat 

d’Alacant.



Discurs de benvinguda a la
Sra. Teresa Ortiz Gómez
al Claustre de Doctors de la 
Universitat d’Alacant, per part del
rector de la UA,
Manuel Palomar Sanz
en la cerimònia d’investidura
del 21 de maig de 2019
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Deixeu-me, primer de tot, que us done les gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui ací, al Paranimf de la Universitat 

d’Alacant. 

L’acte de cloenda del curs acadèmic 2018/2019, que ara acaba, ha estat protagonitzat pel lliurament del màxim títol acadèmic 

que les universitats podem atorgar: el títol de doctor. 

Etimològicament doctor és una paraula que defineix el mestre, el professor, qui genera coneixement. La primera col·lació del 

títol de doctor va tenir lloc, l’any 1140, a la Universitat de Bolonya, a la qual van seguir, al poc de temps, altres universitats 

europees. En els nostres dies, el títol de doctor està associat al reconeixement de la capacitat investigadora.

Capacitat investigadora per a la generació de coneixement, que és una de les funcions que la Universitat ha de dur a terme, 

sense la qual no podríem parlar pròpiament d’Universitat. 

Vull felicitar, doncs, els doctors i les doctores que heu rebut avui el birret que simbolitza la vostra nova condició. 

Vosaltres sou un exemple destacat del treball que es du a terme en la nostra Universitat i, per això, en nom de tota la 

comunitat universitària, torne a reiterar-vos l’orgull que sentim i la nostra felicitació per l’èxit que heu aconseguit.

La Universitat d’Alacant acull, en el seu claustre de doctors, la il·lustre professora Teresa Ortiz, catedràtica d’Història de la 

Ciència de la Universitat de Granada, d’una prestigiosa trajectòria acadèmica i científica, amb extraordinàries relacions amb la 

nostra Universitat.

Voldria agrair i felicitar la professora Mónica Moreno per la magnífica laudatio de la nostra doctora honoris causa, que mostra 

i demostra la prestigiosa trajectòria de la professora Ortiz. Moltes gràcies, Mónica!

Permeteu-me que em detinga i destaque alguns aspectes centrals que complementen i ratifiquen el que ha exposat prèviament 

sobre la nostra nova doctora honoris causa.

La catedràtica de la Història de la Ciència Teresa Ortiz ha contribuït amb rigor científic i una producció intel·lectual profusa 

al desenvolupament de la història de gènere i de les dones i la història de la medicina al nostre país. La seua biografia 

intel·lectual és inqüestionable: disset llibres i més d’un centenar d’articles i capítols de llibres. Seguint la invitació de la professora 

Moreno, m’unisc a tractar qüestions que no solen destacar-se en actes com el que ens ocupa, fet que no significa que siguen 

irrellevants; és més, sostinc que en destacar-los se subratlla l’impacte social del llegat científic de la catedràtica Teresa Ortiz i 

que avui reconeix la nostra Universitat en atorgar-li la distinció de doctora honoris causa. 
La primera qüestió que vull anotar l’ha introduïda la mateixa professora Moreno. En l’obra de la catedràtica Teresa Ortiz 

s’adverteix un desig explícit per aportar coneixement que millore les condicions de vida i de salut de les dones. 
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El seu ingrés en la vida universitària coincideix amb diversos moviments socials que qüestionaven l’ordre ‘natural’ de les 

coses. Sota el lema “el personal és polític”, la Segona Ona Feminista ens va traslladar la idea que els problemes personals se 

sustenten en les estructures socials d’aquests; és a dir, per primera vegada s’establia una connexió entre l’experiència personal 

de les dones i la seua subordinació com a col·lectiu, i amb això els assumptes “privats” o “socials” passaven a la reflexió, 

la discussió i a l’agenda política. 

No és un assumpte personal, o privat, que les dificultats que en els centres d’investigació, en la Universitat, tenen les dones 

en l’accés i permanència restringeix la igualtat efectiva entre les científiques i els científics –la professora Moreno ha citat 

les dificultats a conciliar la vida personal, familiar amb la carrera científica–; i podríem afegir algunes altres més, com 

la persistència de factors estructurals lligats al manteniment d’una cultura organitzativa que va prendre com a referència 

exclusivament l’experiència dels homes; tot això, com acabe de dir, restringeix la igualtat efectiva entre les científiques i els 

científics. I no pot ser un assumpte personal, sinó de política científica, quan sabem que el corol·lari d’aquestes desigualtats 

és la pèrdua de molt de talent i, en conseqüència, la pèrdua de possibilitats de millorar la nostra ciència, d’innovar i crear 

societats amb valors més sostenibles i eficients.

L’esforç intel·lectual d’historiadores de la ciència, el de Teresa Ortiz, en la cerca en la seua disciplina de textos d’autoria 

femenina i d’altres no hegemònics ha contribuït al desenvolupament d’una àrea que avui coneixem com la història de les 

dones, i amb això, a recuperar un subjecte social ocultat i subaltern. Avui no es qüestiona que aquesta mirada en la ciència 

siga indefugible per al progrés i l’avanç social.

La segona qüestió que voldria posar en relleu sorgeix de la lectura entre línies de les dues intervencions que m’han precedit. 

Al voltant del lema “el fet personal és polític”, es van crear grups de dones que compartien les mateixes experiències, 

preocupacions i interessos; dones que cridaven l’atenció sobre les seues necessitats específiques i diferents desigualtats no formals. 

La investigadora mexicana Marcela Lagarde ha definit la “sororitat” com un pacte polític entre dones, com “…l’amistat 

entre dones diferents i parelles, còmplices que es proposen treballar, crear i convèncer, que es troben i reconeixen en el 

feminisme, per a viure la vida amb un sentit profundament llibertari”. 

En un dels seus textos, Cortázar arreplegava que si alguna cosa sabia, “és que les paraules poden arribar a cansar-se i a 

emmalaltir-se… Hi ha paraules –deia l’escriptor– que a força de ser repetides, i moltes vegades mal utilitzades, acaben 

per esgotar-se, per perdre a poc a poc la vitalitat...”. Segur que se’ls en venen al cap moltes. No és el cas del de “sororitat”, 

o no ho serà sempre que en l’acadèmia comptem amb científiques de l’altura acadèmica i compromís de Teresa Ortiz, amb 

investigadores que, al mateix temps, que desenvolupen la seua carrera professional s’ocupen de teixir sòlides xarxes al voltant 

de grups i línies d’investigació ex novo, de convertir les desigualtats de gènere observades en temes d’estudi, de generar 

espais intel·lectuals reflexius, crítics i inclusius, d’avançar en el coneixement i aportar propostes teòriques basades en evidències 

empíriques i investigacions contrastades i que formen un corpus teòric i una fonamentació epistemològica d’un enorme valor per 

a la comprensió de l’entorn social, econòmic, polític i tecnològic que coadjuva les condicions de vida i de salut de les dones. 



Avui, amb la incorporació al claustre d’honoris causa de la doctora Ortiz, la Universitat d’Alacant creix intel·lectualment, per 

la seua trajectòria científica i acadèmica, i el seu compromís amb la igualtat. És la tretzena dona honoris causa, com bé deia, 

setena sota el meu mandat com a rector. Enhorabona i felicitats.

Permeteu-me ara que, en aquest acte de clausura, esbosse un breu balanç del curs transcorregut.

Deixeu-me dir-vos una certesa que s’ha convertit en un lloc comú contemporani, però que va ser enunciada ja fa quasi tres 

segles per Benjamin Franklin “No hi ha inversió més rendible que la del coneixement”.

Sí, sens dubte invertir en coneixement produeix sempre els millors beneficis tangibles i intangibles, des d’increments considerables 

en la productivitat fins a la possibilitat d’exercir la crítica i cultivar la imaginació creadora, tan necessària en un món complex 

per a afrontar situacions enrevessades i canviants.

Hem de recuperar la inversió en investigació perquè les investigadores i els investigadors com els que avui heu sigut investits 

doctors, no vegeu frustrades les vostres carreres o hàgeu d’exiliar-vos, i perquè mai més la I+D+i siga considerada en major 

mesura una despesa en comptes d’una inversió. 

Aprofite aquest acte, per a convocar-vos al 40è aniversari de la creació de la Universitat d’Alacant que commemorem enguany. 

Som, doncs, contemporanis de la recuperada democràcia, coetanis dels primers ajuntaments de la llibertat, tot i que els nostres 

antecedents històrics reconeguts es remunten a la Universitat d’Oriola en el segle XVII. Així doncs, som hereus de la tradició 

universitària de l’antic Regne de València, arrelats en el territori en el sentit més ampli i arrepleguem el llegat d’aquesta 

tradició universitària i del Mediterrani.

I només, potser, en el nou mil·lenni podrà parlar-se d’un procés de consolidació de la Universitat d’Alacant, forjat amb l’impuls 

generós de les institucions de la societat civil de la província i dels poders públics, i amb l’esforç constant de la comunitat 

universitària.

Com a mostra, un botó. Exemple de l’esforç de la comunitat universitària és l’adequació de l’oferta de titulacions i estudis a 

les necessitats socials i a les demandes del mercat laboral. I, en aquest aspecte, i com he dit en altres ocasions, no abdiquem 

de la nostra responsabilitat d’identificar les demandes socials de formació universitària. Identifiquem, com ha sigut el cas en 

l’últim any, la demanda de formació, en títols com, en Relacions Internacionals, Màrqueting, Gastronomia i Arts Culinàries i 

Medicina, totes aquestes acreditades i verificades per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (l’ANECA). Totes, 

iniciades aquest curs que avui clausurem, excepte el grau de Medicina.

Hem argumentat amb precisió i contundència les raons que ens assisteixen per a demandar l’autorització de la titulació de 

Medicina, entre altres motius, amb dades comparades de l’oferta de places de nou ingrés a les províncies del nostre entorn 

pròxim en relació amb la seua població, per no parlar-ne de la situació en la resta de l’Estat. Són, si em permeteu l’expressió, 

no només significatives sinó cridaneres, eloqüents. I hem abusat de la contenció per a no interferir amb més soroll del necessari 

en el procés de presa de decisions, de la mateixa manera que estem convençuts que, més prompte que tard, l’oferta privada, 

amb costos més elevats i menor credibilitat i confiança, suplirà la pública en la nostra província. Per això, no entendríem, o 



entendríem malament, que una província infradotada, d’acord precisament amb la seua infradotació, dega romandre, com és 

habitual en el tracte que rep, sumida dòcilment en el seu descoratjador i descoratjat estat, en demostració addicional de l’Efecte 

Mateu (Mateu 13.12): “Al qui té li’n donaran encara més, i en tindrà a vessar, mentre que al qui no en té, li’n llevaran”.

Ací faig referència a una notícia apareguda en un periòdic aquest cap de setmana: “La Comunitat necessitarà quatre mil 

metges més els pròxims deu anys”

Deia «els pròxims anys, els hospitals valencians tindran un problema per la falta d’especialistes». Serà necessari incrementar 

les plantilles amb entre 3.000 i 5.000 nous professionals en els pròxims vuit o deu anys per a tenir un nivell assistencial 

adequat a la regió, autonomia que, després d’Andalusia, presenta el ràtio de metges especialistes per cada 100.000 habitants 

més baix de tot el país, com arreplega l’estudi ‘Estimació de l’oferta i la demanda de metges especialistes. Espanya 2018-2030’ 

del Ministeri de Sanitat.

Les perspectives de futur, a més, són poc alentadores pel torrent de jubilacions previstes per als pròxims anys. Segons aquest 

informe, el 52,6% dels metges de la sanitat pública valenciana té més de 50 anys i el 22,1% supera els 60 anys, per aquest 

motiu o s’incrementa el ritme de reposició d’aquests especialistes o el sistema públic sanitari es veurà seriosament amenaçat, 

sobretot en les especialitats que acumulen un dèficit major. Pediatria, traumatologia, anestesiologia, ginecologia, medicina familiar, 

cirurgia (especialment pediàtrica i general), al·lergologia, reumatologia i geriatria són les àrees que pateixen de forma més 

rellevant la manca de professionals.

Com deia anteriorment, nosaltres no abdiquem de la nostra responsabilitat d’identificar demandes socials i proposar-hi ofertes 

innovadores de formació.

La Universitat d’Alacant compta amb el títol de grau de Medicina acreditat per l’ANECA, només a l’espera de l’autorització 

per part de la Generalitat Valenciana.

D’altra banda, m’agradaria esmentar la modificació recent del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alacant que permetrà 

l’ampliació del Parc Científic amb una superfície addicional de 800.000 metres quadrats

El planejament proposat per la Universitat i l’Ajuntament d’Alacant té per objectiu consolidar i desenvolupar tot el sector, 

establir les bases d’un nou espai físic que permeta conjugar les necessitats d’ampliació d’espais docents, de manera que siga 

compatible amb activitats empresarials innovadores i de base tecnològica, i conformar amb tot això un Parc Científic-Tecnològic, 

amb una superfície total de 901.641 metres quadrats.

Addicionalment, estem d’enhorabona ja que tenim, des de fa pocs dies, la llicència per a la construcció de l’edifici Centre 

d’Empreses del Parc Científic.

Tot això gràcies als acords aconseguits amb l’Ajuntament d’Alacant.

Deixeu-me per a acabar i, a risc de resultar reiteratiu, tornar a l’inici d’aquest discurs i, pitjor encara, incórrer en el lleig 

hàbit de l’autocita.

Sí, no hi ha inversió més rendible que la del coneixement, ni pitjor error que una insuficient inversió en capital humà. 



I de la mateixa manera que donem suport a la Generalitat en la seua reivindicació davant del govern central d’un finançament 

més just i en la seua demanda de satisfacció del deute històric, res ens distraurà de la nostra reivindicació d’un marc de 

finançament suficient i estable.

I ara, sí, acabe com vaig començar, felicitant les noves doctores i doctors pel seu doctorat, animant-los a seguir per la senda 

del coneixement.

I felicitant la nostra doctora honoris causa, la professora Ortiz. És un orgull comptar amb ella en el nostre claustre de doctores.

Moltes gràcies a qui fa possible el desenvolupament d’aquest acte, Protocol de la Universitat d’Alacant, Gabinet de Rectorat. I 

Felicitats al nostre cor.

Gràcies.
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Tyrrell Rockafellar 2000

Manuel Valdivia Ureña 2000
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