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Dues serioses editaríais comercials de l'estat espanyol-encara que lotes
dues formen. ara part del complex món deIs trusts editaríais europeus- han
decidit publicar, gairebé alhora, dues obres de conjunt d'historia de les dones.
La de Crítica és ja a la venda en la sella segaDa edició; la de Taurus, planejada
en cinc volums, amb els dos primers a les llibreries. Sónja pagues persones qui
pensaran que aquest fet és una estricta conseqüencia d'estudis de mercat edito-
rial sempre alerta de la conjuntura historiogdlfica «de rpoda», pero convé
recordar que, de fet, obres generals d'historia de les dones n'han prodult molts
deIs moviments polítics i intel.lectuals occidentals, des del De claris mulieribus
de Boccacio i La Cité des Dames de Christine de Pizan. A no ser, doncs, que
canviem la definició del que entenem per «moda», la historia de les dones no ho
és. La dialectica entre polítiques editaríais i públics potencials és subtil, i com
en lotes les dialectiques, hi ha mediacions, imposicions i resistencies que
funcionen en els dos sentits. Com tothom gap,no és el fet de la publicació el que
legitima la historiografia, ni la historiografia la que necessariament legitima la
publicació; i d'historiografies, a més, n'hi ha per a tots els gustos. El més
habitual és que siguin les autores i els autors d'historiografies legitimades
-normalment academiques- qui actuen de mitjancers en aquesta dialectica. 1
aquesta sembla ser la historia d'aquestes dues histories.

Escriure síntesis d'historia ha estat sempre difícil i agosarat, i ho és
probablement més encara en una epoca dominada pels fragments, les
discontinultats i els case studies. L'exercici de sintetitzar UDSconeixements

empírics i estructurar-De les hipotesis de manera global és probablement un
deIsmoments més perillosos i seguramentmés importantsde la practica historica.
És alla on es veuen sense embuts les mancances i els aven~os en dades i en
hipotesis. En el cas d'una disciplina nava a les universitats, i entre alguns
sectors encara controvertida, a la dificultat, el risc i la importancia s'hi pot
afegir el repte extem d'haver de legitimar-la. Perque hi ha una diferencia
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substancial entre la naturalesa d'una monografia sobre un tema concret, la
publicació d'un recull d'artic1eso d'una biografia femenina (de biografies de i
sobre dones n'hi ha moltes abans del Boccacio i de Pizan) i la d'una obra de
conjunt d'historia de les dones. Mentre que els estudis concrets poden justificar-
se, millar o pitjor, pel seu interes i aportació de dades intrínsecs, les síntesis
impliquen un grau de compromís disciplinari més fort que les pot fer
extrínsecament més vulnerables, sobretot, en contexts com el nostre de
pseudoacceptació de la nava disciplina; en altres paraules, podrien fer resurgir
el debat de si la historia de les dones com a tal és desitjable, legítima, necessana,
i per a qui ho és. El repte disciplinari ha estat important per a la historia de les
dones perque ens ha esperonat i ens ha fet creixer, pero com tots els reptes
massa llargs, també ens desgasta; ens fa respondre constantment contra una
immediatesa que enspodria fer perdre, circurnstancialment,perspectivahistórica.

No són vint anys d'historia de les dones; són set segles d'histories de les
dones i vint anys de disciplina. El que és nou, i s'ha produ'it durant els darrers
vint anys, és la magnitud de la producció ininterrompuda d'estudis empírics i
metodologics i la seva academització. Per academització vull dir només
l'ensenyament i la recerca continuades en contexts academics i la formació
d'especialistes; aixo s'ha fet de maneres diferents segons els pa'isos i ha estat
objecte de molts debats. És un procés que no pot entendre's sense l'entrada
massiva de dones a la professió histórica i el seu compromís polític feminista.
Abans deia que «molts» i no «tots» els moviments polítics i intel.lectuals
occidentals des del segle XIVhan escrit histories generals de les dones. Estava
fent una descripció ambigua, perque ens falten estudis d'historiografia sobre la
historia de les dones, sobre quins projectes polítics i historiografics han
conceptualitzat una historia de les dones i quins no, sobre com ho han fet els
que ho han fet i sobre «que han fet amb les dones» els que no ho han fet; sobre
la incidencia del sexe i del genere viscut en la producció historiografica.
Estudis també en que aprenguessim, per posar exemples recents, per que Mary
Beard o Kate C. Hurd-Mead tenien seriosos problemes per a publicar els seus
llibres d'historia als anys vint i trenta d'aquest segle als Estats Units, o per que
Grijalbo va publicar, rallY 1974i en quatre volums, una Historia mundial de la
mujer dirigida per Pierre Grimal, o per que algunes editorials tradu'ienun plural
forani pel singular «mujer» castella.1

I Margaret W ADELABARGE,La mujer en la Edad Media, Madrid, Nerea, 1989; Rosalind MILES:
La mujer en la historia del mundo, Barcelona, Civilización, 1989.
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Quan les historiadores feministes deiem que havíem de lluitar contra la
invisibilitat de les dones en la historia, o quan f'eiemuna crítica a una historia de
les dones que només incloi"ales dones il.lustres, llavors anomenadesexcepcionals
(abans d'adonar-nos que perque hi hagi una excepció hi ha d'haver-hi previament
una regla acceptada, i que moltes excepcions també tan una regla), volíem crear
el que anomenavem «nova» historia de les dones. Reaccionavem alhora contra
una determinada historia de les dones i contra la negació que havia fet una
determinada historiografia a la legitimitat d'una historia de les dones. Una
reacció que qüestionava les historiografies legitimades, les academiques, i es
comenc;aven a estudiar altres historiografies que s'havien produi"ttara deIs
circuits de les historiografies dominants.Es qüestionava també una historiografia
que en el millar deIs casos advocava per programes idealment «inclusivistes»
de tots els grups socials, pero que ens ofegava amb neutres i masculins plurals;
una historia en que no ens hi trobavem com a subjectes femenins. Una historia
que, fins i tot reconeixent les dones com a grup social, no reconeixia els homes
com a tal. És a dir, analisis que no qüestionaven que la sexuació és una
categoria basica d'identitat socialdeIs subjectes,ni incorporaven que les relacions
entre els sexes sónrelacions socialsi part constitutiva deIs sistemesd'organització
social.

Una historia de les dones separada no nega per definició la recerca d'una
explicació «global» deIs processos de desenvolupament i de canvi social, o la
intel.ligibilitat deIs sistemes socials. No la neguen, si més no, les dues obres que
s'acaben de publicar. El que mostra és que l'experiencia historica és, entre altres
coses, sexuada, i que, per tant, la sexuació és al cor i no un afegitó d'aquesta
explicació; que els desenvolupaments i els canvis poden tenir efectes diferents
per als homes i per a les dones. La historia de les dones, tampoc no llega les
diferencies entre les dones; de fet, les ha explicades més que cap altra
historiografia, com es fa ben pales en la lectura d'aquestes dues obres.

La publicació d'aquests dos llibres és el fruit d'una historia de les dones
teta disciplina, d'una historia de les dones que comenc;aa tenir especialistes
amb contactes regulars, canals de publicació i un cert impacte i presencia
social, d'intensitat diferent segons els pai"sos;~lnivell d'institucionalització deIs
Estats Units és incomparable al de qualsevol estat europeu. Són histories no
victimistes pero que tampoc obliden l'opressió de les dones. Essent com són
molt diferents entre sí, ambdues obres reclamen el marc ideologic del feminisme,
i s'hi poden llegir els avenc;osempírics i metodologics que s'han produi"ten els
darrers vint anys. Cree que la seva valua es deu a motius diferents i representatius
de l'estat actual de la historiografia. En el cas de la de Bonnie Anderson i Judith
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Zinsser, el plantejament és totalment ginecocentric. La dirigida per Georges
Duby i Michele Percal, es defineix com de cadlcter relacional, més com una
historia de les relacions entre els generes que com una historia de les dones,
encara que hi ha també contribucions ginecocentriques. Anderson i Zinsser són
historiadores menys especialitzades en un període historic concret, i treballen
fent síntesi de recerques d'altri. Han arriscat més a nivell metodologic i
d'estructuració de la seva obra, rebutjant els criteris i la periodització de la
historia tradicional, i també la cronologia en sentit estricte, en un intent de
portar a la practica una de les aspiracions de la historiografia feminista, que va
articular en una proposta concreta de criteris Joan Kelly rallY 1977, i que havia
intentat, pel que fa a les dones i la medicina, Kate C. Hurd-Mead el 1930. Una
aspiració a la qual tan esment Perrot i Duby, pero a que renuncien «ara i aquí»,
qüestionant la seva decissió i justificant-Ia com a única practica possible. La
seva és més una historia d'especialistes en períodes historics concrets, que en la
majoria deIs casos sintetitzen recerques propies i, per tant, servira més a qui
busqui inforrnacions específiques i de quasi-primera-ma sobre un període
determinat. És una obra de complexa realització internacional i amb una torta
emprempta de contribucions procedents de persones forrnades sota la influencia
de l'escola deIs Annals. És interessant de notar, pel que ens diu de la dialectica
entre polítiques editorials i legitimitats academiques, que quan Laterza es
planteja, des d'Italia, l'edició d'una obra d'aquestes característiques, s'adre~a,
primer, a Georges Duby i, després, a Michele Percal, ambdós editors de la
Historia de la vida privada publicada per la mateixa editorial. També hi ha, en
aquest sentit, una reflexió a ter sobre l'exportació d'historiografies, perque és
una llastima, per als públics francés i italia, que les contribucions peninsulars
que ha coordinat Reyna Pastor com a editora de l'edició castellana, no s'hagin
incorporal en les edicions francesa i italiana. L'Instituto de Estudios Feministas
de la Universitat Complutense de Madrid ha fet una edició acurada de la
traducció de l'obra d'Anderson i Zinsser, i ha sentit la necessitat d'incorporar
una síntesi breu d'historia d'Espanya, que deixa amb el caramel a la boca del
que podria ser una historia de les dones als estats peninsulars, perque comencem
a disposar d'un gruix important de recerques que perrnetria l'elaboració d'una
síntesi tan gruixuda com un deIs volums d'aquestes dues histories.2

2 Per a l'edat mitjana, vegeu la bibliografia anterior a 1984 a SEGURA,Cristina: Las mujeres en
el medievo hispano, Madrid, Universidad Complutense de Madrid-Cuadernos de Investigación

Medieval 1, 1984. Per a la bibliografia d'aquesta data en endavant, es poden consultar les útils

bibliografies i les notes d'aquestes dues obres; és de destacar, per la seva regularitat, la serie que
publica I'Asociación Cultural Al-Mudayna de la Universitat Complutense de Madrid.
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Cree que la publicació d'aquestes dues obres maSITa com l'elaboració
metodologica, la incidencia academica i la presencia social de la historia de les
dones passen per tenir una habitació propia i estable, la mateixa habitació que
reclamava Virginia Woolf: espai i diners. Perque enlloc no aprenem sobre les
dones com en histories propies. Una habitació que s'esta dissenyant amb diferents
estils i que al nostre país és fragil, pero no debil; que hauria de ser conscient del
seu procés de construcció, oberta i en dialeg amb els moviments de dones qu~
l'han anat fent possible. Una estan<;a la construcció de la qual esta removent els
fonaments d'un edifici encarcarat, perque no es tracta d'afegir-hi una habitació
sinó de qüestionar i reelaborar els criteris i el pla de construcció de la casa on hi
hagi espais comodes i justos per a totes i tots.
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