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Discurs pronunciat per la Sra. Teresa Ortiz Gómez amb motiu de la seua investidura com a 
Doctora Honoris Causa per la Universitat d’Alacant. 
 
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 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, 
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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 
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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.  
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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. 


