
La incorporació dels Estudis de
les Dones, Feministes i de
Gènere a les noves titulacions
universitàries, en el context del
denominat procés de Bolonya,
ha aconseguit fer-se un lloc en
l’agenda de les polítiques públi-
ques i institucionals. Encara que
aquests estudis tenen una pre-
sència acadèmica de diverses
dècades referent a investigació i
estudis de postgrau, la seua
inclusió, de manera generalitza-
da, en els estudis de grau s’està
gestant a hores d’ara. Bona part
de les iniciatives que s’han pres
en aquest sentit han estat ja
suficientment debatudes i estan
sent adoptades per la
Universitat de València.
L’interés dels estudis de gènere
per a la Universitat no es deriva
principalment ni exclusivament
del fet que el seu objecte d’estu-
di tinga a veure amb una situa-
ció històrica de discriminació de
les dones, sinó pel caràcter epis-
temològic que aquesta discrimi-
nació ha originat en totes les
disciplines i branques del saber.
El seu abast va més enllà de la
igualtat de les relacions entre
dones i homes. Convé aclarir
l’objectiu que no es persegueix:
no es tracta d’aconseguir una
formació moral ni política.
Aquest objectiu té el seu lloc
natural en estadis previs de
l’ensenyament.
Òbviament, als països del món
occidental no hi ha obstacles
formals que impedisquen l’accés
de les dones, com a dones, a l’e-
ducació superior, ni el seu pro-
grés cap als llocs acadèmics de
major nivell. Molt poca gent en

la comunitat científica adoptaria
obertament una posició contrà-
ria a la igualtat de gènere, o
defendria en públic opinions
misògines. En aquest tipus de
condicions, la discriminació
pren formes més subtils, més
difícils de copsar, requerint-se

una anàlisi especialitzada per a
donar-ne compte.
La importància dels estudis de
gènere en els curricula universi-
taris rau en el biaix epistemolò-
gic que afecta totes les branques
del saber, ja que aquestes s’han
desenvolupat en el marc d’una

ideologia que estructura tots els
àmbits de la vida social, perso-
nal i mental, en termes de la
dicotomia masculí/femení. Per a
superar aquesta transformació
epistemològica, els estudis de
gènere s’han situat sovint en l’a-
vantguarda de la innovació teò-
rica i metodològica i de la
col·laboració interdisciplinar.
Podem trobar múltiples exem-
ples dels biaixos presents en
diverses branques del saber i de
com podrien superar-se en àrees
concretes. Així, a pesar del
paper rellevant de les dones en
la reproducció i la producció de
béns i serveis, han restat
absents dels principals debats
en economia. Fins i tot quan la
denominada Economia de la
família ha analitzat l’experièn-
cia específicament femenina en
el mercat laboral i a les cases,
aquesta anàlisi continua estant
distorsionada per arguments
circulars respecte a l’especialit-
zació de les dones en el treball
reproductiu, per la seua situació
de subordinació en l’àmbit pro-
ductiu i viceversa.
Un altre exemple interessant és
el de la filosofia. Richard Rorty
ha cridat repetidament l’atenció
sobre la importància del biaix
androcèntric present en la tradi-
ció filosòfica. “El masculinisme
–afirma– és un monstre més
gran i més ferotge que qualsevol
dels monstres menuts, parro-
quials, contra els quals pragma-
tistes i deconstruccionistes llui-
ten. Perquè el masculinisme és
la defensa de la gent que ha
estat dalt des del principi de la
història contra els intents de
derrocar-la; aquesta mena de
monstre és molt adaptable, i
sospite que pot sobreviure igual
de bé en un entorn filosòfic
logocèntric com en un antilogo-
cèntric”. Per a garantir una for-
mació adequada en aquest
àmbit, les estudiantes i els estu-
diants haurien de conéixer les
línies fonamentals dels estudis

de gènere en filosofia, tant en
sentit crític, veient les revisions
que es proposen de la tradició
filosòfica, com en sentit cons-
tructiu, mostrant, d’una banda,
com la tradició filosòfica incor-
pora en les seues propostes teò-
riques una manera de pensar
eminentment masculina, dis-
fressada de neutre i, per tant,
d’universal, i recuperant, d’altra
banda, les dones que han fet
aportacions valuoses i que han
estat invisibilitzades en el pro-
cés de construcció de la discipli-
na. Des d’una altra perspectiva,
l’estudi de les relacions entre els
sexes forma part de la matriu
històrica de la psicologia, des
dels seus inicis com a disciplina
científica, i ha estat tradicional-
ment tractat des d’un enfoca-
ment diferencial. Justificar
racionalment les desigualtats
socials –per a entrar en contra-
dicció amb els principis eticopo-
lítics de les democràcies for-
mals– ha vist en la naturalitza-
ció el procediment més eficaç, ja
que té el doble avantatge de fer-
les, al mateix temps, legítimes i
immutables. Per a concloure, la
introducció de matèries de
gènere en els plans d’estudi no
només és una qüestió de políti-
ques d’igualtat, sinó de rigor
intel·lectual. La possibilitat que
totes i tots els estudiants de
grau de la Universitat puguen
cursar una assignatura sobre les
relacions de gènere en qualsevol
àrea del coneixement és una
bona notícia per a la comunitat
universitària. No sols és una ini-
ciativa pionera en la universitat
espanyola, sinó també innova-
dora a nivell europeu.
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REDACCIÓ

El Departament de Filologia Angle-
sa i Alemanya de la Universitat de
València organitza els dies 2, 3 i 4
de novembre un congrés internacio-
nal sobre Edgar Allan Poe. El con-
grés es titula Genialitat i psicopatia
en Edgar Allan Poe: noves perspec-
tives interdisciplinars. Tota la infor-
mació, així com la forma d’inscriu-
re-s’hi, es troba en l’adreça electrò-
nica http://www.uv.es/copoe/.

Amb motiu de la celebració del bi-
centenari del naixement d’Edgar
Allan Poe (1809-1849), el Departa-
ment de Filologia Anglesa i Alema-
nya ha organitzat aquest congrés in-
ternacional que tractarà d’acostar
la figura literària de Poe, tan con-
trovertida como mundialment ad-
mirada, des de la perspectiva del se-
gle XXI. L’objectiu principal és oferir

i compartir opinions des de diverses
perspectives contemporànies sobre
la seua vida i la seua innovadora
obra, tractant així mateix la seua in-
fluència en les diverses expressions
artístiques, com ara el cine, la mú-
sica i l’art, i també en la ciència. Per
això el congrés està obert (per a co-
municacions o pòsters) no sols a te-
mes literaris i lingüístics, sinó tam-
bé a altres manifestacions relacio-
nades o basades en l’obra i/o la vida
de Poe.

Entre altres aspectes s’hi analit-
zaran els estudis literaris i/o lingüís-
tics (comparats o no); la literatura i
la traducció: aspectes contrastius;
Poe: cinematografia, música, art i
ciència; estudis estilístics, cognitius
i de gènere (feminismes); aspectes
psicològics i clínics en Poe; o Poe i
la seua repercussió en diversos gè-
neres literaris.

El congrés, dirigit per Eusebio Llá-
cer, Amparo Olivares i Nicolás Esté-
vez, está reconegut per la Universi-
tat de València com a curs de lliure
opció (2 crèdits).

LA FINESTRA DE LA IGUALTAT

Un congrés internacional analitza l’obra 
de Poe en el bicentenari del seu naixement

Els estudis de gènere:
més enllà de la igualtat


