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Sempre hem dit que les feministes hem anat generant les nostres teories, els 

nostres sabers, els nostres coneixements a partir de les nostres pràctiques i de les 

nostres experiències com a dones, i actualment no hi ha dubte que ja comptem 

amb un corpus teòric potent. Tot i així, el procés no ha estat ni és fàcil dins de 

l’heteropatriarcat. Cal constantment denunciar l’androcentrisme dominant i 

exigir el reconeixement dels sabers de les dones: aquest és el contingut vertebrador 

de la revista que tens a les mans. Els articles són bones mostres dels canvis que 

les dones van introduint a la ciència acadèmica i que es poden sintetitzar en el 

fet que les dones passem de ser només objectes d’estudi a ser els subjectes del 

coneixement i del saber.

Per exemple, l’antropologia, que fins als anys setanta del segle passat només 

tenia en compte les dones dins de la família i del matrimoni, va fer el tomb cap 

al feminisme i va haver de redefinir-se contemplant les conductes i activitats de 

les dones i les relacions de gènere. També la biologia i el feminisme tenen una 

relació tensa a partir de desmuntar els mites del determinisme biològic, de buscar 

altres maneres de fer ciència i de reivindicar els sabers de les bruixes i les monges 

apotecàries medievals. Precisament fins al Renaixement el saber va tenir unes 

formes més eclèctiques i no hi havia valoracions diferents per a les ciències exactes 

i les ciències figuratives, cosa que amb el temps ha canviat molt. El feminisme 

(Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, Donna Haraway, Lynn Margulis…) fa una 

crítica a la ciència moderna des de l’epistemologia i obre la porta a «una altra 

ciència és possible». El que és importantíssim és la transmissió del coneixement, 

i encara estem molt lluny de la «normalització» que suposaria la presència en els 

currículums escolars dels sabers vinculats tradicionalment a les dones i associats 

a la cura. Per això, cal continuar parlant de la química de la cuina per visualitzar la 

ciència en l’espai domèstic.

En aquest escenari és molt significativa la mirada feminista a la LEC (Llei d’Educació 

de Catalunya) perquè només amb una escola pública, laica i coeducativa podrem 

superar l’androcentrisme heteropatriarcal.

I no oblidem que com a rerafons hi ha sempre el dret de les dones a decidir i per 

això volem recordar a Women on Waves (Dones damunt les Ones), que van 

visitar-nos el setembre passat.
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El pensament filosòfic 
occidental ha anat configurant 
la nostra societat de manera 
que s’atribueix a la raó una 
importància extrema en 
contraposició del que es 
defineix com a desraó. Es 
considera que és justament 
aquesta facultat la que 
diferencia l’home (sic!) dels 
animals. Tanmateix, el 
concepte de raó va adquirint 
connotacions diferents en el 
transcurs de la història. Al 
Renaixement, per exemple, 
portadors de raó eren 
figures eclèctiques com la de 
Leonardo,1 geni tant en les 
«ciències exactes» com en les 
arts figuratives. Mentre que a 
partir de l’època moderna la 
figura del científic es configura 
com a objectiva, neutra, estable 
i controlada. D’aquesta manera, 
allò raonable esdevé cert, segur, 
inqüestionable i qualsevol 
pensament que no segueix 
aquesta lògica es transforma en 
erroni, perillós, possiblement 
nociu per al conjunt de la 
societat ja que és subversiu.
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El tercer grup en què Harding or-
ganitza les propostes de les crí-
tiques feministes a la ciència, és 
el de l’escepticisme postmodern 
basat a no acceptar els enunciats 
universals (o universalitzadors) 
sobre l’existència, la naturalesa, 
la força de la raó, el progrés, la 
ciència i el llenguatge, així com 
dels subjectes (Flax). Des d’aques-
ta perspectiva, les reivindicacions 
feministes serien més accepta-
bles i deformarien amb major 
grau les construccions actuals
de la ciència només si es bases sin 
en la solidaritat entre les identi-
tats fragmentades postmodernes. 
Dels tres corrents presentats fins 
al moment, és aquest darrer el que 
més aposta per una anàlisi des-
constructiva dels processos de de-
finició de la ciència i de producció 
del coneixement. Les seves limita-
cions són que en el vessant més 
radical podria portar a l’immobilis-
me i, fins i tot, com han denunciat 
diferents feministes no blanques, 
ser connivent amb les discrimina-
cions si no s’acompanya d’un clar 
posicionament polític.6

Però, de quina manera es defineix 
socialment allò que entra en el 
regne de la raó i què és allò que en 
queda fora? És amb la ciència mo-
derna que, gràcies a unes determi-
nades metodologies i llenguatges, 
es poden produir coneixements 
raonables de tipus discursiu i de-
mostratiu, i classificar com a des-
raó tot el que s’escapa del seu 
control, com ara la sensibilitat i 
la intuïció, d’aquesta manera tot 
i que il·lustres i reconeguts epis-
temòlegs han alertat sobre el fet 
que la ciència considera com a 
veritables teories i hipòtesis que, 
quan el canvi social ho permeti, 
seran substituïdes per unes altres 
–qüestionant així la universali-
tat de la ciència– (Khun, 1978),2 
la utopia (o distopia) de la cièn-
cia com a reveladora de la veritat 
mentre que la realitat segueix sent 
interpretada com a certa.

Tanmateix, les crítiques feministes 
a la ciència positivista han anat 
minant aquesta seguretat i han 
revolucionat contemporàniament 
la manera de definir els processos 
de producció de coneixement. Des 
de les denúncies als nombrosos 
biaixos sexistes de la investigació 
científica, passant per una profun-

D’altra banda, la visió essencialis-
ta dels gèneres que està a la base 
d’aquesta epistemologia, tendeix 
a reproduir i reforçar els estereo-
tips de gènere i es configura com a 
discriminatòria ja que proposa una 
identitat femenina uniforme sense 
tenir en compte les particularitats 
de les interseccions (per exemple 
ètniques i de capital social).5

Una altra perspectiva epistemolò-
gica és la teoria del punt de vista 
(standpoint theory) promoguda 
per la mateixa Sandra Harding. S’hi 
continua problematitzant la poca 
presència de científiques però par-
tint de la idea que les dones, com 
que pertanyen a un grup desafavo-
rit, podrien aportar a l’arena cien-
tífica una mirada menys impura i, 
per tant, més enriquidora. Segons 
aquesta epistemologia no és prio-
ritària la desconstrucció dels mites 
de la ciència que de tota manera 
es podrien modificar gràcies a la 
presència de subjectes amb altres 
punts de vista. La seva limitació 
més greu és, d’acord amb Hara-
way, romantitzar la subalternitat.

Les tres visions epistemològiques 
recollides per de Harding no són 
les úniques i, des del meu punt 
de vista, és important, ara, apro-
par-nos també a la proposta de 
la biòloga feminista Donna Ha-
raway (2005), qui qüestiona la 
teoria del punt de vista i en criti-
ca la romantització de les sub-
jectivitats subalternes, mentre 
que aposta pels coneixements 
situats i parcials. Això significa 
reconèixer que el posicionament 
(polític, social, identitari, geogràfic, 
sexual, etc.) de qualsevol subjecte 
influencia la possibilitat d’aquest 
de conèixer les realitats. És im-
possible, doncs, tenir una mirada 
pura, ingènua, no viciada de la re-
alitat (ni tan sols des dels marges) 
i només gràcies a les intersecci-
ons entre coneixements parcials 
es podrien formular sabers més 
policroms i menys discriminato-
ris. Tanmateix, aquesta proposta 
soscava els postulats de la ciència 
positivista (especialment amb el 
mite de l’objectivitat i de la pos-
sibilitat de conèixer i controlar la 
realitat) i denuncia l’objectivitat 
positivista com un malson hete-
ropatriarcal utilitzat per al con-
trol social. Aquesta visió ens obre 
moltes portes i contemporània-
ment ens exigeix definir processos 
per poder aconseguir aquella ob-

da crítica a la universalitat de la 
ciència positivista occidental, les 
propostes de les epistemòlogues 
feministes han estat plurals i, en 
alguns punts, enfrontades; repas-
sem-ne breument algunes.

La crítica a la ciència des de 
l’epistemologia feminista
En primer lloc, és interessant se-
guir Eveline Fox Keller (1989),3 
que ens mostra com la història de 
la ciència està regida per metàfo-
res sexuals i de gènere partint dels 
llegats de Plató sobre la divisió 
cos-ment i de la seva relació amb 
els binomis (antinòmics entre si) 
de raó: masculí, i desordre: femení. 
Tanmateix, adverteix que no serà 
fins a la creació de la ciència mo-
derna es donarà el descrèdit total 
als coneixements produïts per do-
nes. La filosofia de Bacon permetrà 
justificar la polarització del gènere 
necessària a l’economia capitalis-
ta de la revolució industrial.4 L’ob-
jecte de la ciència prendrà forma 
i feminitat fent que el cos de les 
dones esdevingui simbòlicament, 
però també materialment, objecte 
de coneixement dels homes.

La crítica d’aquest llenguatge, així 
com dels postulats que implica 
i de la universalitat de la ciència 
positivista occidental, s’han confi-
gurat en diferents propostes epis-
temològiques feministes. Adopta-
rem ara la catalogació proposada 
per Harding (1996) per tal d’apro-
ximar-nos-hi.

Des de l’empirisme feminista es 
critica que el límit més greu de la 
ciència és el reduït nombre de ci-
entífiques dones. Nosaltres seríem 
portadores d’uns coneixements 
específics i, per tant, l’augment de 
la nostra presència en els àmbits 
de producció del coneixement, 
permetria construir una ciència 
més femenina. El límit fonamen-
tal d’aquest discurs és creure que, 
amb la simple presència de dones 
en els àmbits de producció ci-
entífica, configurats i gestionats 
segons criteris heteropatriarcals, 
n’hi hauria prou per modificar-ne 
les lògiques discriminatòries. De 
fet, en aquesta anàlisi, no es qües-
tionen els postulats de la ciència. 
Tanmateix, si la ciència pogués ser 
neutral i objectiva, les recerques 
de les científiques no serien idèn-
tiques a les dels científics?
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jectivitat feminista7 a la qual ten-
dim quan produïm coneixements.

propostes per a la producció
de coneixement feminista
Com es podria aconseguir una ci-
ència no sexista, no discriminatò-
ria o fins i tot feminista?

Cadascuna de les diferents críti-
ques a la ciència formulades iden-
tifica com a problemàtic(s) un(s) 
element(s) específic(s). Per tant, 
formularem com a prioritat pro-
postes diferents. Hem de tenir en 
compte que moltes de les actuaci-
ons que aquestes propostes com-
porten es poden configurar com a 
accions complementàries.

Uns dels primers elements que es 
critica a la ciència és el biaix an-
drocèntric, o sigui, considerar els 
subjectes masculins com a proto-
tip de les persones fent recerques 
solament amb homes i generalit-
zant-ne els resultats. Això implica 
considerar fora de la norma totes 
les respostes dels subjectes feme-
nins i el desconeixement de les 
peculiaritats dels espais feminit-
zats. La proposta, compartida (amb 
diferents matisos) per totes les 

investigadores feministes, per supe-
rar aquest problema és clarament 
la de no utilitzar el subjecte masculí 
com a prototip de persona.
Aquesta opció sembla avui en dia 
bastant acceptada per la comu-
nitat científica, però molts estu-
dis continuen reproduint aquest 
biaix. Carmen Valls, per exemple, 
denuncia com amb les simptoma-
tologies d’algunes malalties conti-
nuen sent identificades solament 
entre els epifenòmens dels sub-
jectes masculins, dificultant així 
la possibilitat d’una bona diagnosi 
i cura en els subjectes femenins 
afectats per malalties de vegades, 
fins i tot, greus.

D’altra banda, tant des d’un posici-
onament empirista feminista, com 
des de la visió de la teoria del punt 
de vista, es considera fonamental 
que hi hagi més científiques. Per 
això, es remarca la importància de 
polítiques i programes d’acció po-
sitiva per a l’ingrés de les dones en 
els espais de producció científica8 
i la recuperació de la història de 
les dones científiques perquè pu-
guin proposar-se com a models i 
amb els quals les joves es puguin 
identificar.9 Tot i així, les recer-

ques semblarien demostrar que 
fins i tot en les nacions on aquests 
tipus de projectes i de polítiques 
han estat realitzats de manera 
continuada, el panorama científic 
continua sent més o menys com 
abans de la seva aplicació. Segons 
la meva opinió, s’han dedicat més 
esforços (econòmics i socials) per 
apropar les persones socialitza-
des com a dones a la ciència que 
no pas a obrir les portes cap a la 
modificació de la ciència per re-
definir-la partint de lògiques no 
heteropatriarcals. En el fons, per 
què les noies s’haurien de sentir 
atretes per una disciplina que es 
basa en valors allunyats d’aquells 
en què han estat socialitzades? 
Per què una dona hauria de dedi-
car els seus esforços a una carrera 
construïda de manera coherent 
amb els temps i les formes d’actu-
ació masculinitzades?

Seguint les propostes de l’escep-
ticisme postmodern per obtenir 
una ciència menys discriminatòria, 
hauríem de desconstruir els postu-
lats científics, dinàmica a la qual, 
en els últims anys, s’han dedicat 
moltes investigadores i investiga-
dors crítics. La desconstrucció per 

si mateixa no ens dóna suficients 
elements per a la producció de 
coneixements no discriminatoris, 
d’alguna manera ens apunta allò 
que no hem de fer, però ens dóna 
poques claus quant al que podem 
fer.

És per això que aquestes inquietuds 
epistemològiques han conduït en 
els últims vint anys, especialment 
a les acadèmies anglosaxones, a 
rigorosos processos de redefinició 
metodològica (tant de recollida 
com d’anàlisi de dades) per iden-
tificar maneres de produir conei-
xement respectant l’objectivitat 
feminista proposada per Hara-
way (2005). En aquest sentit, és 
fonamental corporificar aquests 
processos en metodologies parci-
als, situades i modificables (com 
per exemple La investigació acti-
vista feminista, Biglia, 2007) amb 
l’obertura a redefinir els processos 
d’anàlisi de les informacions a par-
tir del material recol·lectat (veg. 
Biglia, Bonet-Martí 2009).

Si és innegable l’impacte del fe-
minisme en les disciplines cientí-
fiques contemporànies i l’emer-
gència d’estudis en el camp de 

l’epistemologia feminista, també 
ho són les crítiques que reben i la 
poca consolidació d’aquest para-
digma en les recerques de l’àrea 
de les ciències socials. És per això 
que considero fonamental reflexi-
onar sobre les potencialitats i els 
límits de les recerques feministes 
per configurar-se com a nou pa-
radigma d’anàlisi de la realitat en 
les diferents disciplines. En aquest 
sentit, hem organitzat el Semina-
ri Interdisciplinar de Metodologia 

de Recerca Feminista,10 esperant 
que es configuri com a arena per 
a aquests debats.

Per concloure aquest breu assaig, 
vull remarcar la importància de 
produir un desplaçament en les 
peticions feministes des de la in-
clusió de les dones com a objectes 
d’estudi de la ciència passant a la 
de les dones com a productores de 
ciència per arribar a la redefinició 
de processos de producció del co-
neixement no heteropatriarcal.

> > > > > >
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L’anomenada antropologia de la 
dona va sorgir a principis dels anys 
setanta amb el propòsit de visibilitzar 
les dones en la societat en general i 
en la disciplina en particular. Aquest 
canvi no només va afectar l’antro-
pologia, sinó que van ser diverses 
disciplines les que van modificar la 
manera de mirar les dones. Si bé és 
cert que les dones estaven presents 
en nombrosos estudis antropològics 
relacionats amb l’anàlisi de la família 
i el matrimoni, el que es va posar en 
qüestió va ser la representació que 
se’ls conferia en la disciplina. Aquest 
nou enfocament va ser acompanyat 
per la crítica a l’antropologia com a 
disciplina androcèntrica, amb el ferm 
propòsit de redefinir la teoria antro-
pològica. Qüestionar la disciplina va 
significar l’inici de la relació entre el 
feminisme i l’antropologia. A aques-

ta primera etapa, van seguir llargues 
discussions entorn de la definició de 
la categoria dona, entesa de forma 
universal fins al moment, per donar 
lloc a una tercera etapa caracterit-
zada per un feminisme centrat en 
el concepte de la diferència. És ne-
cessari aclarir que antropologia de 
la dona i antropologia feminista no 
són sinònims. Mentre que la primera 
centra l’interès en l’estudi de les do-
nes, les seves conductes i activitats, 
la segona s’interessa principalment 
per les relacions de gènere. D’aques-
ta manera, es constitueix en la 
dècada dels setanta l’antropologia 
feminista, prenent com a punt de par-
tida la crítica androcèntrica iniciada 
per l’antropologia de la dona, i incor-
porant-hi, a més, el terme gènere per 
explicar el fet que la desigualtat i la 
subordinació de les dones en relació 

als homes no estan determinades per 
les diferències del sexe biològic, sinó 
que són fenòmens socioculturals i, 
per tant, històrics.

De la relació entre el feminisme i 
l’antropologia es van desprendre im-
portants línies de treball que van in-
cloure les dones com una part que no 
només calia tenir en compte, sinó a 
la qual, a més, s’havia de prestar una 
atenció específica. De l’antropologia 
van sorgir nous enfocaments analí-
tics i teòrics, clarament influenciats 
per les aportacions del feminisme, 
que incorporaven als seus estudis la 
perspectiva de gènere. Si ens remun-
tem a la primera fase de l’anome-
nada antropologia de la dona, hem 
de destacar com a aportació a l’an-
tropologia una exhaustiva anàlisi de 
la càrrega simbòlica del gènere, així 

chari portero ronda

antropologia i feminisme
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1 És significatiu el fet que des de fa molt anys es 

debat sobre les preferències sexuals de Leonardo. 

Independentment de les seves preferències, aquest 

debat ens mostra com un geni eclèctic no respon a la 

idea estereotipada de la ciència heteropatriarcal.

2 «¿Es realmente útil imaginar que exista alguna 

completa, objetiva, verdadera explicación de la 

naturaleza y que la manera correcta de medir las 

conquistas científicas es la medida en que ella se 

acerca a este objetivo final?». (Khun, 1978: 205)

3 http://web.mit.edu/sts/faculty/info/Keller_Evelyn-css.

html

4 La creació de la figura de l’«Àngel de la llar» 

s’emmarca clarament en aquest procés.

5 Excedeix les finalitats d’aquest breu assaig analitzar 

amb l’aprofundiment que es mereixeria aquest punt 

sobre el qual els diferents feminismes no es posen 

d’acord.

6 Ens referim a polític en sentit ampli i no relacionat 

amb els partits.

7 És important recordar que la proposta d’objectivitat 

feminista de Haraway es relaciona amb els 

coneixements situats i parcials i s’allunya molt de la 

idea d’objectivitat positivista.

8 En aquest sentit es poden llegir els documents 

produïts, per exemple, per la Comissió Europea com 

ara Council Resolution on Science and Society and on 

Women in Science, 26 juny 2001, disponible a http://

register.consilium.eu.int/pdf/en/01/st10/10357en1.

pdf; així com l’Objectiu 2.5. «Incorporar la perspectiva 

de gènere i de les dones a la formació universitària, la 

innovació i la recerca» del Pla de polítiques de dones 

del govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011 

consultable a http://www20.gencat.cat/docs/icdones/

Institut/Documents/pla_accio/pub_eines12.pdf

9 Per exemple, Pérez Sedeño E. Mujeres en la historia 

de la ciencia. Instituto de Filosofía. Consejo Superior de 

Investigación Científica. Material disponible a http://

www.oei.es/salactsi/Mujercie.pdf

10 www.simref.net



ca. Actualment s’ha reprès el concep-
te, excloent i evitant el component 
victimista, per donar pas a una anà-
lisi crítica en el seu sentit més ampli, 
tot i que ja no es tracta de l’element 
central en l’estudi de les dones. Han 
estat nombrosos i diversos els argu-
ments que s’han adoptat des de l’an-
tropologia per donar una explicació a 
la desigualtat existent entre homes i 
dones, i no els anomenarem tots i en 
detall, però el que convé subratllar és 
que una de les aportacions més relle-
vants del feminisme a l’antropologia 
ha estat, sense cap dubte, la incor-
poració de la perspectiva de gènere 
com a eix transversal que franqueja 
necessàriament la dimensió econò-
mica, política i cultural de qualse-
vol societat. I més concretament, la 
manera com aquestes dimensions 
s’estructuren a través de la noció de 
gènere, i no viceversa.

les dones, si és que hi apareixien, ho 
feien sempre encarnades en mares, 
filles o germanes, com a parts com-
plementàries dels sistemes de pa-
rentiu, els quals eren un important 
focus d’interès per a la disciplina. La 
reconsideració de les antropòlogues 
feministes sobre les dones com a ac-
tores socials va suposar un important 
avenç, que va permetre dotar-les, 
en els estudis antropològics, d’indi-
vidualitat i protagonisme propis. El 
feminisme va introduir al final dels 
seixanta, l’anàlisi del concepte pa-
triarcat, la qual cosa va suposar una 
important aportació dintre del movi-
ment feminista, així com per a tots 
aquells estudis que pretenguessin 
l’anàlisi de les dones i la seva histò-
ria. Malgrat la indiscutible contribu-
ció i importància d’aquest concepte, 
en els anys vuitanta va despertar en 
el moviment feminista un considera-
ble rebuig, a causa principalment del 
fet d’utilitzar-lo abusivament com a 
argument explicatiu de tota experi-
ència negativa viscuda per les dones 
al llarg de la seva història, cosa que 
contribuïa a crear una visió victimista 
de les dones i la seva realitat històri-
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com dels estereotips aplicats a cada 
sexe. És destacable el plantejament 
de l’autora Sherry Ortner, que identi-
ficava simbòlicament les dones amb 
la naturalesa, així com els homes 
amb la cultura. Segons aquesta au-
tora el lloc secundari que ocupaven 
les dones en les societats era un fet 
universal que guardava relació amb 
les avaluacions que cada cultura feia 
sobre les dones, les quals situava en 
llocs inferiors respecte als homes. 
Ortner va descartar el determinisme 
biològic com a argument vàlid per 
explicar la devaluació universal de les 
dones en les societats i va considerar 
que l’explicació havia de buscar-se 
en allò que cada cultura establia com 
els seus universals. Així, la naturalesa 
es constituïa com un element univer-
sal que era devaluat per les diferents 
cultures, i per tant, les dones eren de-
valuades en atribuir-se’ls caracterís-
tiques naturals. Aquesta identificació 
de les dones amb la naturalesa que-
daria explicada principalment pel seu 
cos i la capacitat de procreació, de la 
qual cosa es derivarien les funcions 
naturals i el rol social. A pesar de la 
identificació de la naturalesa amb les 

dones, Ortner també va destacar-ne 
la innegable participació en la cultu-
ra, la qual cosa les situava en ocasi-
ons en una posició d’intermediació. 
Les dones, a través de la socialització 
dels fills i filles en la unitat domèsti-
ca, protagonitzaven funcions que les 
situaven en un punt intermedi entre 
la naturalesa i la cultura, ja que pre-
cisament la unitat domèstica consti-
tuïa un dels sistemes culturals claus 
per a la transformació de la natura-
lesa en cultura. Aquesta posició que 
han ocupat les dones d’intermedia-
ció és precisament el que ha situat el 
simbolisme femení en una ambigüi-
tat dualitzada, que va de l’exaltació 
extrema de les dones (Deesses Ma-
res, símbols femenins de justícia...), 
a la més absoluta devaluació (brui-
xotes, impureses menstruals, mares 
castradores...). L’universalisme de la 
subordinació de les dones plantejat 
per Ortner també va ser defensat per 
l’autora Michelle Zimbalist, qui va 
considerar que en totes les societats 
existia desigualtat entre els sexes. 
Aquest universalisme estava relaci-
onat amb l’oposició polaritzada do-
mèstic (dona) / públic (home), ja que 

s’hi fonamentaven amb freqüència 
els estereotips universals-culturals, 
així com les diferents maneres desi-
guals d’avaluar els sexes. Els plante-
jaments d’aquestes autores, malgrat 
la rellevància que van tenir, van rebre 
nombroses crítiques, ja que es van 
constituir com a plantejaments uni-
versals que excloïen altres maneres 
culturals de percebre els homes i les 
dones.

La introducció del terme gènere des 
de la teoria i política feministes, a 
partir de la dècada dels setanta, va 
transcendir el clàssic plantejament 
que oposava naturalesa i cultura. 
Principalment la utilització del terme 
va servir per emfatitzar que el biolò-
gic no suposava l’element determi-
nant de la subordinació de les dones 
respecte als homes. Una altra de les 
aportacions del feminisme a l’antro-
pologia té a veure amb la considera-
ció de les dones com a actores socials 
que pensen, interpreten, actuen. Fins 
a aquell moment, l’antropologia ha-
via centrat les anàlisis en els indivi-
dus, preconcebuts com a categories 
sòcioculturals universals, mentre que 
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Segons les paraules d’una de 
les meves biòlogues feministes 
favorites, l’anglesa Lynda Birke,1 
les dones hem estat definides per 
la biologia. És una història que 
hem sentit: l’anatomia és un des-
tí (menstruació, maternitat), les 
nostres hormones ens fan boges o 
dolentes per a treballs intel·lectuals 
i els gens determinen qui som. His-
tòricament s’han usat fets biolò-
gics per provar la subordinació de 
les dones com un fet «natural». La 
ciència moderna, fruit de la revo-
lució científica, ha intentat provar 
«científicament» la inferioritat de 
les dones des de l’època victoriana 
fins als nostres dies.

1 BIRKE, Lynda. Feminism and the biological body. 
Edimburg: Edinburgh University Press, 1999.
BIRKE, Lynda i HUBBARD, Ruth. Reinventing biology: 
respect for life and the creation of knowledge. Indiana: 
Indiana University Press, 1995.

Clara Pinto Correia,2 biòloga portu-
guesa, es refereix a aquesta situa-
ció; explica que des dels temps de 
Moisès fins al Renaixement, es cre-
ia que els nois eren fruit del «suc» 
del testicle dret, en canvi, les noies, 
ho eren de l’esquerre, més petit, 
cosa que les feia més febles.

2 Ponència al VI Congrés de Ciència, Tecnologia i Gènere. 
Saragossa, 2006

Un exemple paradigmàtic és 
el de la Primatologia (estudi dels 
primats) explicat per Donna Hara-
way,3 qui relata com, i reconeixent 
que el llenguatge no és innocent, 
els primatòlegs parlaven d’harems 
i atencions maternals com a doble 
tasca, així com de competència i 
mascle dominant. En incorporar-se 
dones primatòlogues (les filles de 
Washburn) a l’observació de les co-
munitats, va canviar l’enfocament i 
la forma d’explicar històries, perquè 
miraven, per exemple, les relacions 
entre mares i fills langures aspecte 
no considerat en els treballs dels 
seus col·legues homes.

3 HARAWAY, Donna. Ciencia, cyborg y mujeres: la 
reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1995

Lynn Margulis,4 una important bi-
òloga actual, va proposar la teoria 
endosimbiòtica seriada que amplia 
la visió evolutiva de bacteris consi-
derant els elements que estan fora 
del nucli de la cèl·lula, contra la crí-
tica dels seus col·legues (recomano 
els seus llibres de divulgació, espe-
cialment Què és la vida? i Què és el 
sexe?, són bonics!)

4 MARGULIS, Lynn. El origen de la célula. Barcelona: 
Reverté, 1993

beatriz cantero | barcelona, un dia de primavera

Avui sabem que el sexe es deter-
mina pels cromosomes X i Y, des-
cobriment que va fer Nettie Marie 
Stevens, una científica excepcional 
i poc reconeguda que el 1905 va 
haver de demostrar que la deter-
minació del sexe no depenia de 
factors externs, la temperatura o 
l’alimentació, com deien les teories 
d’aquell moment. 

Un altre mite és la perillositat de la 
sang menstrual. En moltes cultures, 
fins i tot avui dia, se separa a les 
dones que menstruen de la resta 
de la comunitat. Les il·lustracions 
dels textos d’anatomia d’èpoques 
passades dibuixen cossos femenins 
que poc tenen a veure amb la re-
alitat. S’ha mesurat i comparat la 
mida dels cervells de dones i homes 
per explicar la nostra inferioritat. 
La sociobiologia, per la seva part, 
ha intentat explicar el comporta-
ment social en totes les espècies 
biològiques (inclosa la humana) en 
termes dels avantatges evolutius: 
l’agressivitat i el comportament 
sexual s’explicarien en termes bio-
lògics i l’entorn social és secundari. 
Per això, l’oposició del feminisme 
a aquest determinisme biològic és 
òbvia. 

No obstant això, no podem obli-
dar que els éssers humans som és-
sers vius amb cossos, que posseïm 
gens, que vivim en ecosistemes, 
que ens reproduïm, ens relacionem 
amb el medi i el transformem, i 
també ens posem malalts, que és 
el que interessa investigar a la bio-
logia. Els éssers humans no som ni 
només construcció social ni només 
biologia i el meu interès és exem-
plificar algunes de les tensions 
existents en aquest complicat bi-
nomi, així com l’aportament d’usar 
ulleres liles en la investigació bio-
lògica.

Les ciències, enteses com a acti-
vitat humana, no són solament 
un conjunt de coneixements, sinó 
també una forma d’explicar el que 
passa al món i transformar-lo, que 
depenen, per descomptat, dels in-
teressos i objectius dels qui s’hi de-
diquen. Sobre això, les epistemolo-
gies feministes han aportat molt a 
aquesta visió crítica de les ciències. 
Les ciències biològiques estan te-
nyides de visions androcèntriques, 
però afortunadament hi ha biòlo-
gues feministes que s’ocupen de 
deixar-les en evidència, proposant 
també altres formes de fer ciència.

Avui dia moltes dones estudien 
ciències biològiques i de la salut; 
no obstant això, aquestes discipli-
nes s’han construït amb un mar-
cat caire patriarcal a l’acadèmia. 
D’acord amb els estereotips de 
gènere, el treball de les botàniques, 
per exemple, era apropiat per a les 
dones, a les quals s’associava a la 
naturalesa, però vistes com a aju-
dantes o col·laboradores d’algun 
científic respectable. En aquest 
sentit, les historiadores de la cièn-
cia han rescatat els sabers femenins 
de l’ús de plantes medicinals, que 
van cultivar tant les bruixes com 
les monges apotecàries, vertaderes 
científiques medievals.

Estudiar ciències biològiques i de-
finir-se com a feminista genera 
contradiccions que qüestionen la 
manera de desenvolupar-se de la 
ciència. Moltes de les meves ami-
gues (i jo mateixa) vam decidir 
sortir de camps com la fisiologia, 
que usa molts animals per a l’ex-
perimentació, per anar a àrees d’in-
vestigació amb bacteris, vegetals o 
relacionades amb la salut.

Una de les àrees molt controver-
tides és com es tracten els organis-
mes en la investigació biològica. El 
nostre coneixement de l’anatomia 
i la fisiologia inevitablement ha 
necessitat experimentar amb ani-
mals i éssers vius, però l’assumpte 
és, des del meu punt de vista, els 
límits que s’hi posen. Espero que 
els avenços en la investigació amb 
línies cel·lulars i bacteris, facin cada 
vegada més prescindible l’ús d’ani-
mals d’experimentació. Les ciènci-
es biològiques són tan àmplies que 
només he pogut fer algunes pin-
zellades d’aquest binomi biologia 
i ciència, que m’apassiona. S’han 
quedat al teclat Vandana Shiva i la 
crida que fa per reinventar la biolo-
gia des d’una perspectiva ecològica, 
del Tercer Món i feminista; Rachel 
Carson i la denúncia del DDT,5 que 
va marcar una fita en la lluita eco-
logista; sense comptar amb totes 
les científiques que investiguen en 
salut, les científiques Premis Nobel 
que existeixen i tantes i tantes que 
són desconegudes. A totes elles els 
reconec la feina que han desenvo-
lupat, em sento en deute amb els 
seus treballs i reflexions. 

5 DDT: el diclorodifeniltricloroetà és un insecticida 
sintètic d’ampli espectre, aplicat en el control de plagues 
per a tot tipus de cultius des de la dècada dels quaranta.
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Des de fa molt de temps, el feminisme ha mostrat la importància del currícu-
lum ocult en l’anàlisi de l’escola mixta, que molta gent confon amb l’escola 
coeducativa. Les dones hem de revelar allò que és invisible també a l’escola, 
és a dir, destriar els coneixements escolars que volem emfatitzar en l’educació 
per tal de canviar la centralitat androcèntrica actual. Si analitzem què inclou 
i què exclou el currículum, quines pràctiques educatives són discriminatòries, 
quines pràctiques educatives potencien la reflexió, estimulen l’autonomia i 
respecten les diferències, veurem en quins valors l’escola està educant i no en 
quins valors creiem que educa. Així veurem que l’escola no inclou en el cur-
rículum el que s’han considerat tradicionalment sabers de les dones i sabers 
associats a la cura, que avui voldríem que fossin sabers per a tothom.

Alguns d’aquests sabers de les dones estan relacionats amb la cuina i no estan 
inclosos en els continguts curriculars. Les dones donem molta importància a 
l’educació relacional, que també cal incloure en els continguts, si es fa en con-
textos d’aprenentatge diferents dels que han estat els tradicionals, i això suc-
ceeix en el cas de la química a l’ESO quan es treballa en un context culinari.

Des de l’escola diem que volem educar per a l’autonomia, entesa com a la ca-
pacitat que té una persona de donar-se a ella mateixa les lleis que han de regir la 
seva conducta, i de respectar-les per respecte a ella mateixa. Però quan parlem 
d’autonomia estem pensant en l’autonomia que incorpora les habilitats de sa-
ber viure en relació, de saber assumir totes i cadascuna de les responsabilitats 
domèstiques, de saber prendre decisions en el pla personal i amb la comunitat, 
de participar en els projectes comuns de l’escola i de la família. I això es pot 
treballar des de diferents àmbits, però també des de la química de la cuina.

La seqüència didàctica de la química de la cuina comença amb la idea que la 
cuina és un laboratori i a partir d’aquí s’estudien una sèrie de conceptes bàsics 
de química que són centrals en el currículum escolar i que són indispensables 
per a la formació d’una ciutadania alfabetitzada científicament. A la cuina te-
nim sòlids, líquids i gasos i en la preparació del menjar usem i fem mescles, dis-

núria solsona i pairó

la química de la cuina

solucions i col·loides, a partir de les experiències acumulades per les dones en 
les diferents cultures i moments històrics. A la química de la cuina treballem 
amb les propietats de substàncies com la sal, el sucre, l’aigua, la farina, la llet, 
etc. Al laboratori o cuina escolar les noies i els nois preparen mescles i dissolu-
cions per esmorzar, fan col·loides presents en la vida diària perquè son postres 
saboroses, com per exemple flams, gelatines, mousses, batuts de fruita, crema 
catalana o nata muntada. A la cuina es produeixen canvis físics i químics com 
la congelació o l’ebullició de l’aigua, la qual relacionem amb el bany Maria, 
inventat per Maria la Jueva. A la cuina escolar preparem canvis químics com el 
caramel, el recuit o un pa de pessic que surt boníssim.

La cuina és un espai que s’ha atribuït de forma sistemàtica a les dones i, per 
tant, podem dir que al llarg de la història i també avui és una experiència més 
femenina que masculina. La química de la cuina experimentada a 4t d’ESO du-
rant molts anys resignifica els sabers, les pràctiques i les experiències culinàries 
de les dones que han format part de l’anomenada cultura femenina i que s’han 
transmès de mares a filles, a través de les generacions.

A més, els resultats que s’obtenen a les aules en una intervenció docent en 
context culinari per a la introducció dels sabers femenins són millors que els 
que s’obtenen en un laboratori escolar tradicional. Les noies i els nois s’identi-
fiquen amb els sabers femenins, gaudeixen de les preparacions culinàries que 
fan i practiquen el treball en grup. Evidentment, a les noies els canvia la cara 
el primer dia de classe quan confirmen que farem química de la cuina, comen-
cen amb un somriure que és ben diferent de l’estranyesa amb què encaraven 
la classe de química als cursos anteriors. Les noies són les líders d’aquestes 
classes, aportant les seves experiències, però any rere any els nois s’hi incor-
poren amb més entusiasme i són millors cuiners que els primers anys de fer la 
seqüència didàctica de la química de la cuina. I com a professora, després de 
molts anys de sentir-me aliena a la química escolar, tot i que sempre intentava 
posar exemples de la vida quotidiana, sento que les dones també podem tenir 
un lloc central en el currículum de química.

una altra vegada
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vicky moreno

pública. Serà per això que el Depar-
tament d’Educació i el conseller Er-
nest Maragall ja tenen pensades les 
fórmules i mesures, com per exem-
ple la privatització de l’educació a 
través de consorcis i transferències 
als ajuntaments (educació dels 0 
als 3 anys, educació de les persones 
adultes..., entre d’altres).

Pel que fa a la definició, si la nova 
Llei no defineix l’escola com a esco-
la pública, laica i coeducativa, serà 
una llei esgarrada i mutilada tant 
per a moltes professionals com per 
al moviment feminista.

Si l’escola pública no és laica signi-
fica que obre la porta a l’adoctrina-
ment de la religió, sigui la que sigui, 
entre l’alumnat. No oblidem que, a 
més, aquí a casa nostra, la religió 
que mana és la catòlica i ja veiem 
com s’està manifestant darrera-
ment. Cada vegada més bel·ligerant 
i reaccionària, sobretot pel que fa 
als drets de les dones a decidir so-
bre el nostre propi cos. I si això no 
és suficient, la nova Llei, en l’article 
41 apartat b/, obre una via legal als 
titulars dels centres privats concer-
tats, finançats amb diners públics, 

analitzada amb recel i dubtes.
Si ja vàrem sospitar en el seu pre-
àmbul –Pacte Nacional per l’Edu-
cació–, ara, amb l’articulat de la que 
serà la LEC, es confirmen les sospi-
tes sobre tres aspectes molt impor-
tants com:

• La definició. • La privatització de 
l’educació pública. • El finançament.

Quant a la privatització, la nova 
Llei posarà l’educació al servei de 
l’economia. Un model que ens volen 
imposar i que forma part de les di-
rectrius del Banc Mundial i del Fons 
Monetari per aplicar les polítiques 
neoliberals.

En referència al finançament, no sa-
bem amb els diners que es disposen 
per dur a terme el desplegament i 
l’aplicació de la nova Llei. Ja tenim el 
precedent de les lleis abans esmenta-
des –la de la violència masclista i la 
de la Dependència–. La sospita que 
serà una llei amb pocs recursos i més 
en aquests moments de crisi econò-
mica, en què la mirada està posada 
en altres àmbits mercantilistes, ens 
fa sospitar que seran minsos els di-
ners que es destinaran a l’educació 

i alguns dels quals patrimoni de 
l’Opus Dei, que segreguen l’alum-
nat per sexe, malgrat la sentència 
del Tribunal Suprem. La coeducació 
és un dels principis importants del 
moviment feminista, perquè creiem 
que és la base i l’eix vertebrador es-
sencial per a una veritable educació 
en igualtat d’oportunitats. Una edu-
cació integral de les persones per tal 
que esdevinguin veritables subjec-
tes de canvi per a una societat civi-
litzadora.

Això no serà possible si la LEC, ja 
en el moment de definir-la, ni tan 
sols anomena la coeducació. El do-
cument del que serà la nova Llei, de 
nou obvia la inclusió en el currícu-
lum de la nostra genealogia: la his-
tòria de les dones, la seva presència 
i existència al llarg dels temps: met-
gesses, remeieres, matemàtiques, 
físiques, pintores, compositores, 
aventureres, viatgeres... Sense 
aquests canvis en el currículum, de 
nou, les dones, les nostres avantpas-
sades, la nostra genealogia és invisi-
bilitzada.

En obviar la coeducació, no es per-
met l’educació per a una cultura de 
la pau i la no violència, basada en 
l’educació dels valors femenins del 
diàleg, la cooperació, la reciproci-
tat... Ni ens deixa espai per al tre-
ball de prevenció de les violències 
contra les dones, ni per a una bona 
educació afectiva-sexual.

Curiosament aquesta és una llei 
que afecta un col·lectiu, sobretot 
a primària, on un 80% som dones. 
Aquesta llei obvia i oblida consci-
entement la nostra aportació. Una 
aportació que es torna a deixar de 
banda: els valors femenins indispen-
sables per poder educar una futura 
ciutadania que aposti vers una soci-
etat civilitzadora.

Per això, com a dona, feminista i 
educadora, i com moltes altres do-
nes professionals feministes, estem 
en contra de la LEC, perquè sense la 
coeducació –principi fonamental del 
moviment feminista–, el reconeixe-
ment de les dones al llarg de la his-
tòria i allò que han aportat quedaran 
recloses en el silenci i la invisibilitat 
un altra vegada.

(llei d’educació de catalunya)
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No fa pas gaire que teníem la mira-
da i el desig posats en els possibles 
canvis que es podien esdevenir amb 
la coalició de partits «d’esquerra» 
–el tripartit–. Després d’una primera 
etapa i ara en la seva segona tanda, 
aquesta escletxa per on semblava 
que podrien aparèixer alguns canvis, 
quant a les dones especialment, ha 
resultat ser una decepció. Decepció 
que ja hem pogut copsar pel que fa 
a altres possibles canvis: Llei inte-
gral contra la violència masclis-
ta, una llei amb manca de recursos 
suficients per poder abastar les ne-
cessitats més urgents i necessàries 
–formació de les i els professionals 
en els diferents àmbits, recursos di-
rectes destinats a les dones que pa-
teixen la violència masclista...–; Llei 
de la Dependència, tot un desatre. 
Sense veritable finançament i amb 
contradiccions importants en l’apli-
cació, que ha fet que de nou siguem 
les dones qui hem de continuar as-
sumint el treball de la cura de les 
persones.

Quant a la Llei d’Eduació de Cata-
lunya (LEC), esperada com les altres 
i com les altres, (tot i que encara 
no estigui aprovada), és observada i 



Per això compten amb una clínica mòbil instal·lada en un vaixell que es desplaça per tot el món. 
En aquest vaixell, de bandera holandesa, es poden practicar avortaments segurs i legals fora de les 
aigües territorials dels països on l’avortament és il·legal o les legislacions són molt restrictives. La 
seva tasca ha permès practicar interrupcions de l’embaràs segures a dones que ho necessitaven, i ha 
contribuït a generar debat i a mobilitzar l’opinió pública.

mercè garcia huguet
judith muñoz saavedra
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Per això compten amb una 
clínica mòbil instal·lada en 

un vaixell que es desplaça per 
tot el món. En aquest vaixell, 

de bandera holandesa, es 
poden practicar avortaments 

segurs i legals fora de les 
aigües territorials dels països 

on l’avortament és il·legal 
o les legislacions són molt 

restrictives. La seva tasca ha 
permès practicar interrupcions 

de l’embaràs segures a dones 
que ho necessitaven, i ha 

contribuït a generar debat i a 
mobilitzar l’opinió pública.

Rebecca Gomperts, fundadora de 
Women on Waves, va visitar Barce-
lona el setembre de 2008 amb motiu 
del Dia Internacional per a la Despe-
nalització de l’Avortament i va par-
ticipar en les activitats organitzades 
per la campanya «Dret a l’avorta-
ment lliure i gratuït».

El mes d’octubre, el vaixell va visitar 
València, convidat per la Xarxa Fe-
minista del País Valencià i per més 
de 30 organitzacions. Actualment, 
s’enfronta a un procediment penal al 
País Valencià per aquella visita, jun-
tament amb el ginecòleg Josep Lluís 
Carbonell.
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A continuació presentem 
l’entrevista que la Rebecca ens 
va concedir a Barcelona.

Quin és l’objectiu i l’activitat 
principal de Dones 
damunt les Ones?

El nostre objectiu és evitar que les 
dones morin a causa d’avortaments 
il·legals. Per a això, defensem els 
drets humans de les dones prevenint 
embarassos no desitjats i avorta-
ments insegurs a tot arreu del món.

Quina és la vostra opinió 
de la situació en aquest 
moment dels drets sexuals i 
reproductius de les dones?

Hi ha avenços, i hi ha retrocessos. 
Per exemple, a Ciutat de Mèxic fa 
poc l’avortament ha estat legalitzat, 
però, en canvi, Nicaragua penalitza 
absolutament l’avortament, fins i tot 
quan hi perilla la salut de la dona.

Però el que ha suposat un avenç 
molt important és que ara les do-
nes tenim la píndola que permet 
provocar un avortament fins a la 
novena setmana d’embaràs. Hi ha 
dos medicaments molt efectius si 

se saben utilitzar. Un és la Mifepris-
tona i l’altre és el Misoprostol. Un 
avortament mèdic que empri una 
combinació d’aquests medicaments, 
compta amb una taxa d’èxit de més 
del 97%. Però una dona també pot 
avortar pel seu compte si pren Mi-
soprostol fins a la novena setmana 
i sempre que en tingui la informació 
adient.

Això suposa un avenç en el sentit que 
les dones tenen la vida a les seves 
mans, encara que l’avortament sigui 
il·legal o si no tenen cap metgessa 
a prop per ajudar-les. Crec que això 
ha fet canviar enormement la situa-
ció de les dones. La nostra funció és, 
doncs, donar prou informació per-
què sàpiguen com fer elles mateixes 
un avortament amb seguretat.

Com es pot accedir a 
la informació ?

El Misoprostol és un medicament 
que es recomana per prevenir úlce-
res gàstriques i també s’utilitza per 
al dolor d’articulacions i l’artritis. A 
la web www.womenonwaves.org 
hi ha la informació detallada.

També és possible, a través de    
www.womenonweb.org fer una 
consulta mèdica en línia amb una 
atenció personalitzada, i fer una sol·
licitud per rebre el medicament a 
casa. És una altra manera perquè la 
dona es pugui sentir segura, i on els 
medicaments estan controlats.

El que és important és que les dones 
sàpiguen com fer·ho i sàpiguen que 
de l’existència d’aquesta possibilitat, 
perquè hi ha moltes informacions 
falses. La veritat és que l’OMS ha pu·
blicat investigacions que diuen que 
el Misoprostol és el mètode millor, i 
que si es combina amb Mifepristona, 
encara resulta molt més eficaç.

A molts països les dones encara 
moren a causa d’avortaments 
insegurs. Feu activitats per 
denunciar-ho o campanyes per 
aconseguir canviar les lleis?

Amb el vaixell fem una acció de pu·
blicitat i amb això pretenem també 
fer canviar l’opinió pública. Però ara 
mateix, per a mi el més important 
és proporcionar informació perquè, 
com dius, encara hi ha avortaments 
il·legals que comporten riscos per a 
la vida de les dones.

Quan una dona ben informada es 
practica un avortament amb Mi·
soprostol, no se la pot denunciar, 
perquè el que s’ha produït és com 
un avortament espontani, i encara 
que hi apareguin problemes i que la 
dona hagi d’anar a un centre sani·
tari, el metge no podrà denunciar·la 
perquè no veurà cap diferència en·
tre un tipus d’avortament i un altre. 
Crec que és una protecció per a la 
dona el fet que estigui informada; és 
clar que és també important que es 
canviï la llei però fins que no canviï, 
cal que les dones tinguin eines segu·
res per poder salvar la pròpia vida. La 
píndola de l’avortament salva la vida 
de les dones.

Quins plans teniu per treballar 
a Amèrica Llatina, on els 
grups conservadors i l’església 
catòlica posen tants entrebancs 
perquè les dones exerceixin 
el seu dret a decidir?

Volíem fer una campanya a Equador 
però el vaixell que havíem de dur va 
patir un accident en una tempesta i 
no hi vam poder arribar. Sigui com 
sigui, durant el 2009 volem fer una 
campanya a Amèrica Llatina. Ara 
mateix a Equador per ajudar en la 

lluita per a la legalització de l’avor·
tament, hem posat una línia telefò·
nica per informar les dones sobre la 
possibilitat de provocar l’avortament 
elles mateixes prenent una medicina 
que es diu Cytotec i que es troba a 
Equador. Moltes dones hi truquen.

L’església catòlica encapçala el 
moviment antielecció també mal 
anomenat “moviment provida”. 
Què en penseu, dels seus atacs?

A l’església no li agrada el que fem, 
aquesta és la veritat, però crec que la 
religió és un afer personal i que són 
les dones les que han d’expressar la 
seva pròpia opinió. L’església no vol 
que les dones utilitzin mètodes anti·
conceptius, però la majoria de dones 
catòliques els utilitzen perquè saben 
que en això l’església no té raó. Pas·
sa el mateix amb el tema de l’avor·
tament: l’església no hi té raó. Crec 
que quan es tracta d’un fet personal, 
el que Déu vol és que pensem per 
nosaltres mateixes i no que l’esglé·
sia hagi de pensar per les dones.
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OCTUBRE DE 2008
EL VAIXELL VISITA VALÈNCIA

Amb el lema «Les dones decidim, l’avortament és un dret, mai un delicte», 
diverses organitzacions feministes del País Valencià van organitzar una sèrie 
d’activitats entre el 13 i el 21 d’octubre de 2008 amb motiu de l’arribada al 
port de València del vaixell de l’organització Dones damunt les Ones, convida-
da per la Xarxa Feminista del País Valencià i per altres entitats diverses.

El 16 d’octubre el vaixell va atracar al port de València enmig d’una gran ex-
pectació. Al moll es van congregar més de 500 persones per donar-li la ben-
vinguda i un centenar de membres d’organitzacions antielecció i partits d’ex-
trema dreta per expressar-hi el seu rebuig.

Després de l’arribada del vaixell, dues embarcacions del port van intentar im-
pedir que el vaixell s’hi quedés. Les dones que estaven a la benvinguda van 
agafar sogues i van tirar del vaixell cap al moll amb totes les seves forces. 
Després d’una lluita intensa, Rebecca Gomperts va pujar al vaixell remolcador 
i el vaixell de Women on Waves va poder tornar a atracar. Aquest no va ser 
l’únic incident, algunes de les actuacions previstes es van haver de suspendre 
a causa dels obstacles posats per les autoritats locals perquè les activitats pro-
gramades es desenvolupessin amb normalitat.

El dia 17 d’octubre el vaixell va navegar fins a aigües internacionals, on tres 
dones s’hi van practicar un avortament farmacològic segons la llei holandesa, 
sota la supervisió de la ginecòloga holandesa, la doctora Gunilla Kleiverda, i el 
ginecòleg Josep Carbonell. El vaixell va tornar a port sense contratemps i a la 
nit es va realitzar una concentració pública.

Una vegada la notícia de la presència del vaixell es va estendre a través dels 
mitjans de comunicació, diverses dones van començar a acostar-se al vaixell 
de manera espontània, demanant ajuda per tenir un avortament mèdic segur. 
En dies posteriors el vaixell va realitzar una nova sortida a aigües internacio-
nals per atendre una altra dona. També es va obrir per a visites del públic i per 
lliurar informació sobre el dret a decidir.

F O N T S :  h t t p : / / w w w . n o d o 5 0 . o r g / x a r x a f e m i n i s t a p v /  |  h t t p : / / w w w . w o m e n o n w a v e s . o r g /

Cia-Cièn. 
En-cia-Ci Ci-ne-cia 

Ciència: cinema en companyia. 
Laboratori. Remenar. Descobrir. 

Barrejar. Assetjar. Envoltar. Descobrir. 
Jugar. Així m’imaginava la classe de ciència. 

Però m’hi vaig trobar: normes, lleis, problemes, 
resolució, números, errades i cateos. La química, la 
física, les matemàtiques van començar a perseguir-

me i jo només intentava escapar-me’n... 
Fins que un bon dia el sol va sortir i amb unes companyes 
vam agafar una bola de porexpan i unes canyes (de les de 

veure orxata) i en vam enganxar quatre a una bola, i a 
cada punta de la canya una altra bola, i a aquesta bola 
tres canyetes més (una ja estava posada)... I vam jugar, 

vam experimentar i vam viure l’experiència de la 
molècula de carboni. Després vaig jugar a pintar 

les boles de colors: vermelles-oxigen, verdes-
nitrogen... I encara m’en recordo.

Ciència .... cia-en-cien:
Companyia en Cien què?

Recordo un 
profe de física i química 

que s’envermellia en una fracció 
de segon quan el posàvem dels nervis. 

A la de mates li dèiem Conguito. Però a 
mi les ciències m’agradaven, i la Conguito 

també. Recordo un company que va portar una 
sèpia descongelada el dia que ens tocava fer-li 

una biòpsia. Es van oblidar d’especificar que el peix 
per a experiments havia de ser fresc. Però a mi no 

m’acabava d’emocionar, això de treballar amb 
cadàvers. Fer la dissecció de la mort, classificar la 

vida, segmentar el saber. Treia bones notes 
en ciències però, tot i desesperar profes 

i familiars, vaig escollir lletres... I 
aquest n’és el resultat.

Vaig 
fer el batxillerat 

elemental de quatre anys i 
aleshores havíem de decidir si fèiem el 

batxillerat superior de lletres o de ciències. 
Quan vaig arribar al setembre a l’institut per 

matricular-m’hi, no era a cap llista perquè no havia 
posat l’opció que volia. Vaig fer el cinquè curs de 

lletres i a l’estiu vaig anar a una acadèmia per veure què 
m’havia perdut de ciències i per si encara estava a temps 

de canviar... Em va servir, em va donar confiança el que em 
va dir una professora de física i química: que qualsevol cosa 
que fes, la faria bé. Sempre he dit que no vaig fer ciències 
per manca de model femení en aquest camp, però ara veig 
que aquesta professora m’hagués pogut servir de model. 

La veritat és que les ciències per «antonomàsia» eren 
les matemàtiques i en aquesta assignatura no havia 

tingut mai cap professora... Però això és història i 
ara tot plegat ho veig força diferent... M’empipa 

molt quan veig que pretenen solucionar 
els problemes educatius del país 

amb més matemàtiques i 
anglès... uufff...

anònimes del s.xx



Obrim La Calaixera! que entri aire fresc!

un nou espai a la revista de Ca la Dona, on publicarem les vostres cartes,

en les quals podeu comentar coses de la revista,

opinar sobre algun article concret, expressar allò que creieu que hi ha faltat, etc.

Doncs a què espereu? Ens les podeu fer arribar a Ca la Dona

No 
acabo 

d’entendre a què ens 
referim quan diem ciències, i 

si li afegim exactes, ja al·lucino. És 
exacta quan ens inventem un món 

paral·lel que encaixa amb les normes 
que nosaltres mateixes elaborem? 

Què són les mates, una ciència, una 
ficció, que el major bé és petit i les 

ciències, ciències són (alguna 
cosa així va dir Calderón 

de la Barca, i Potato 
també).

C/Casp, 38, Principal 1ª, 08010 Barcelona, o per correu electrònic a suport@caladona.org.
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Ets de ciències 
o de lletres? Encara ara 

la meva cara pren una expressió 
de sorpresa i em pregunto:
Ciències o lletres? La gent 

suposadament de lletres no viu envoltada 
igualment de tecnologia i de ciència?

La gent suposadament de ciències no viu també 
envoltada de paraules i s’esforça per expressar millor i 
d’una manera més assequible i entenedora allò que fa?

Són dos móns que creuen estar separats i ens els 
presenten separats, conceptes que es viuen de manera 

antagònica, i realment vivim en un sol planeta i 
des de sempre la humanitat ha intentat adquirir 

coneixements i ha tingut necessitat d’expressar-se.
Encara ara hi ha una excessiva parcel·lació 

de les diferents disciplines i poca 
capacitat d’organitzar i saber 

expressar coneixement.
I això és de ciències o de 

lletres?






