
CONSIDERACIONS AL VOLTANT
DE LA «HISTORIA DE LES DONES»*

per

Anna Benvenuti Papi

(UNIVERSITA DI FIRENZE)

La recerca historica actua per inventiones, i més enlla de la contaminació
semantica que han original en l'antie signifieat del terme (retrobament) certes
connotacions negatives implícites, fent-loesdevenir sinonim deficció, de creació
subreptícia, aquesta paraula més que cap altra es presta -potser precisament
gracies a aquesta inquietant evocació- a definir la trajectoria amb que cada
generació «descobreix» en el passat els sigues suscitats per la demanda i les
inquietuds del seu present. Aquesta projecció de l' avui sobre diversos ahirs
cronologics i espacials que constitueixen la «historia» n' actualitza contínuament
les interpretacions, i crea també la necessitat d'una adequació perenne de les
«dades» a la diversificació de la demanda historiografica.

D'enC,(aque Europa s'ha obert més o menys veritablement a la «qüestió
femenina», important metodes i enfocaments propis del món anglo-saxó on ha-
via trobatles condieions heurísticamentcorrectes per ala preparació d'unaanalisi
historica, allo «femení»ha esdevingut registre d' investigació,passe par tout amb
el qual rellegir la historia d'una absencia, el «silenci» de les dones en elllarg
període de la societat de l'Antic Regim que han creat la identitat cultural del
continent. 1,tanmateix, en aquesta importació historiografica hi havia i romanen
vicis de fans, induils ells també pel mecanisme especular de les relacions
simpatiques entre passat i present: les dones que s'havien abocat alllindar de
l' autoconscienciatantpolíticacomculturalenelmón anglo-saxóde les sufragistes
i deIs drets civils havien desenvolupat una «consciencia de condició» a partir de
la quals' explicavaijustificava lanecessitat d' una «historització»que, precisament
a causa de les tesis ideologiques, no podia deixar de desembocar en la Gender
History. Així, d' alguna manera es renovava un genere per altra banda classic, el
de les «dones il.lustres», en el qua! s'havien aventurat tant els autors antics com
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els medievals, els elegants restauradors humanístics i els «repensadors» de l'Edat
Moderna, prenent com a maSITaaquelles figures femenines que sobresortien del
silenci general de les fonts gracies a testimoniatges documentals extraordinaris:
així l'Edat Mitjana retrobava, entre santes i reines, mares «virils» com Duoda,
dones de pensament com Roswita, mestres de l'esperit com Hildegarda i amants
fallases com Elolsa. Solitaries com catedrals en el desert, aquestes figures que
atapelen amb nous exemples l' alabat teixit delgenere de mulieribus claris atreien
la recerca vers la peripecia obscura de les «altres» dones desaparegudes en els
bastidors de la historia, llargs itineraris sovintnomés reconstrulbles amb metodes
de l' arqueologia del silenci, perque la relació indissoluble que uneix institucions
hegemoniques i transmissió de memoria sovint ha condernnat també les dones,
igual que altres subjectes passius del dret, a una «immaduresa» jurídica di-
difícilment productora de documentació.

En aquesta renovació de lectures, tanmateix, continuava present una
mancan~a de fans determinada pel fet que la historiografia feminista buscava en
el passat dones convertides en «objecte» ideologic de la historia, coherents amb
el subjecte historiografic que les investigava. Com s'havia esdevingut amb
aquella part de la historiografia marxiana que havia identificat en les formes del
proletariat medieval elements de comparació amb l' estatuí socio-cultural del
present historic, es tornava a oblidar que la condició fonamental que converteix
un «grup social» en tal és la consciencia. Així com la consciencia de classe era

la premissad'una projecció historica retrospectiva que s'autojustificava en eljoc
d' espills de la recerca, així la «consciencia de condició» es buscava també on no
podia trabar-se, a l'interior d'un diferenciat i articuladíssim sistema de
representacions i de realitats femenines extremadament esmicolat en el temps i
en l' espai.

Encara que for~osament partidista i sovint plegat a la dinamica del
«moviment» idologic que l' ha determinat i sostingut, aquest esfor~historiografic
ha dut de tata manera resultats fecunds especialment des que s'ha acostat al gran
vacuum del passat amb ulls respectuosos vers la diversitat que el fa «un altre»
respecte a les raons culturals del present. Des d'aquesta perspectiva, me-
todologicament més correcta, les dones, i no ja solament les «excepcionals» que
la memoria contemporania havia transmes a la «historia», una valía inserides en
11urcontext social i institucional, polític i cultural, han esdevingut un veritable
camp de recerca historica portador d'ecos, suggestions i influxos capa~os de
reclamar l' atenció sempre més escassa deIs editors. Potser per la simplificació
inevitable deIs títols, acces semiologicament directe i per tant degudament
«clar», s'ha parlat més sovint d' «historia de les dones», pressuposant de non la
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possibilitat de fer d' elles una categoria independent de la societat, capa~ de tenir
línies propies de desenvolupament i de periodització respecte al disseny tra~at per
la memoria masculina de les institucions. Etiqueta que subreptíciament ha evocar
una «diversitat» femenina en la historia que revelava el preconcepte interpretatiu
d'una categoria ideologica contemporania.

Qualsevol que tinga experiencia en l' ensenyament sap com és de difícil
abatre el prejudici del present fins i tot en la sola evocació del passat: cOl11
1'arqueoleg, 1'historiador ha d'enquadrar correctament les peces en 1'ordre
estratigrafic de la cronologia, impedint que la superfície filtre en el diposit de la
memoria alterant -ne la interpretabilitat. Des del desenvolupament de la koiné de
la bruixeria fins a la proliferació de la mística, allo «femení» s'ha prestar a
esdevenir l'adjectiu de l'evocació amb que no soIs actualitzar la historia sinó
explicar-la a la llum de la mateixa urgencia d'actualitat.

La interpretació d'aquesta interpolació, més o meys conscient, només
ateny tanmateix al treball de 1'historiador de la historiografia, no a 1'historiador
com a tal, el qual, estant immers com cada individu no soIs en el confí absolut de
la propia subjectivitatideologico-cultural sinó també en allo relatiu ala subjectivitat
de les selles fonts, té de tata manera una valida defensa epistemologica precisament

en el retret de no llegir el passat a la llum de les condicions ideologiques del temps
present, reconstruint i respectant quant més millar l' específica alteralitat, el
proprium de cada període historic.

Si no és correcte parlar d'una «historia de les dones» quant expressió
d'una identitat femenina coherent en l'esdevenir de les epoques historiques, el
discurs és molí diferent quan ateny a la historització de la morfologia de l' estatus
femení en les diferents societats i cultures. 1és essencialm~nt a~o el contingut que

s' amaga darrere la simplificació «titolografica» de les diverses iniciatives editorials
europees i anglo-americanes d'aquests últims anys. Les «historiadores» de la
dona deIs segles -perque algunes suficiencies masculines i certes reivindicacions
d'identitat femenina efectivament han tingut els homes allunyats per molí de

temps de la curiositat vers aquest camp de recerca- han contribuit així efica~ment
a portar dins les vies del metode historiografic un manifest ideologic que tendia,
com tata declaració de principis, a la dilatació universal d'un esquema.

No poden comprar-se les empreses editorials que giren al voltant del tema
dona, com la propaganda deIs polítics, sempre més atenta a l' electorat femení i
a les selles exigencies. SoIs Italia, després deIs exits d' algunes veus decepciona-
des per la proposta de la historia de les dones a cura de Georges Duby i de Michelle
Perrot, s'ha obert a una nava perspectiva de qüestions fins al pUlir que el mateix
editor Laterza, al qual es devia la traducció de l' obra francesa, ha sol.licitat una
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«historiade lesitalianes»: una temptativad' aferrarambcoordenadescronologico-
espacials més estretes pero al mateix temps menys generals -si no generiques-
una situació extremadament diferenciada no soIs en la realitat historica siTIÓ
també en l' oferta historiografica.

La injustícia feta a la «feminística» italiana, que s'havia vist descurada
tant en la forma com en la substancia deIs seus estudis per l' expeditiva opció de
traduccions per part deIs importants editors de Bari, ve a ser corregida també
respecte a la queja pot ser considerada un lobbycultural que exigeix, iper algunes
veus a més a més justament, de ser presa en consideració. Pero com succeeix
també enlesformacions«d'opinió»,per reclamarun termeestimatpelscultivadors
del «capgirament» religiós, cada moviment que es consolida i s'autodefineix
s'arrisca a esdevenir una facció i a recórrer a l'esquema del cursus ambitionum
propi de la camarilla delpoder: ni a aquesta logica semblen sostraure' s les recents
associacions d'historiadores que s'han fet carrec, sovint de manera meritoria, de
salvaguardar una identitat femenina dins de les graTIScorporacions de l' academia
universitaria. D'aCÍ també una recta morfologia de comportament que mereix
l' acostament tipologic a les «dones en carrera» que es fa en contraposar amb
nostalgia el huizinguia i un por oníric -i pot ser també masculí, pero no tant més
tranquil.litzador- esquema de l' horno ludens. «Dones en carrera», es diu,
contraposades a les «dones amb faldilles» que la moda, l'espectacle, la cultura
semblen imposar novament com a model hegemonic de la representació femeni-
na: antídot potser a la inquietud antiga de l'hermafrodit evocat per l'adquisició
donívola deIs signes «masculins» de la professionalitat en una societat en via de
regressió tant economica com cultural. Cavall de nombrases batalles, la historia
de les dones de fet ha «inventat», per reprendre el concepte d'inventio del qual
he partit, nous esquemes d'interpretació també quan s'ha mogut en una perspec-
tiva orientada decididament: pense per exemple en l' encontre sobre la Matristic
History organitzat el passat octubre a Estrasburg fins i tot amb l'objecte de
legitimar una tradició femenina de participació eclesiologica l' hit de la qual rau
en la demanda d'acces al sacerdoci; més enlla de les «batalles» tan cares al
moviment, millar dit, encert sentit alliberant-se d' elles, la «historia de les dones»
ha obert el camí a una especie de «feminització» de la percepció historiografica
que ha recuperat tematiques importants, com la famIlia, la infantesa, el món
subterrani deIs sentiments i de llur representació, les dinamiques sociologiques
de les unions, les raons particulars d'una fortuna religiosa, els motius d'una
especifitat socialde certes «classes» d'edat o d'estatjurídic (pense en les viudes)
i el gran problema de la marginalitat, del qualla vessant femenina constitueix un
entre molts exemples.
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Fecund en la mesura en que ha deixat de ser instrument polemic i ha
esdevingut part qualificativa de la redefinició de problematiques historiques,
l'aportació de les dones a la historia no pot sinó ac1arirla manca de fonament
metodologic d'una «historia de les dones» que ningú no podra mai escriure.
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