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Laudatio pronunciada per la Sra. Mónica Moreno Seco amb motiu de la investidura com a Doctora 
Honoris Causa per la Universitat d’Alacant de la Sra. Teresa Ortiz Gómez. 
 

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 
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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. 
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 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 
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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. 


