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INTRODUCC16

En una societat capitalista i masclista 1'individu esta condicionat i dirigit di-
rectament -per la forga- o indirectament -per la persuasio- a jugar uns rols
establerts que seran els que permetran el manteniment d'aquesta societat.

En el cas de la dona aquests condicionaments s'han agreujat a causa de l'o-
pressio que pateix per part dels homes, que han creat una serie d'interessos mas-
clistes consolidats historicament.

Des del naixement i al llarg de tota la vida la dona es sotmesa a un proces
educatiu amb l'objectiu fonamental de fer-li assumir, com quelcom natural, el pa-
per que la societat capitalista i patriarcal li dona: el d'esposa i mare at servei de
I'home.

Per aconseguir aixo es val de molts mitjans que d'alguna manera ha de jus-
tificar; i aquesta justificacio passa moltes vegades per la ciencia: quan els pares,
marits, capellans, etc., no tenen prou autoritat o credibilitat per controlar efec-
tivament una part tan important com es el cos, la sexualitat i la vida en general
de la dona, s'ajuden una vegada mes de la ciencia, al servei com sempre del
poder.

Des de ]a menstruacio fins a ]a menopausa les dones depenern del sistema
medic molt mes que els homes. Aixo es degut basicament que ens hem cregut
sempre el que ens han fet creure: que taut en els processor fisiologics (menstrua-
cio, embaras, part) com en les situacions en que rebutgem una sexualitat i en
definitiva una societat masclista, estem malaltes.

La ciencia "oficial" es converteix en la cobertura ideologica que permet
mantenir les dones en una situacio d'ignorancia, d'impotencia, de dependencia
respecte dels ginecolegs. La ciencia en mans dels ginecolegs justifica i perpetua
massa vegades l'opressio de les dones.

Aquesta comunicacio es una denuncia de la ginecologia actual, pero no de
manera a'illada, sing com a part integrant i fonamental d'un sistema sanitari at
servei del poder, que deixa de banda les veritables necessitats del poble i en aquest
cas concret de les dones.
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1. FuNc16 QUE HA ACOMPLERT LA GINECOLOGIA I ELS GINECOLEGS AL LLARG DE

LA SEVA EXISTENCIA

A. Transnussio de la ideologia capitalista i masclista

"...lo importante de la ginecologia psicosomatica, cada vez mas llena de
cuadros clinicos que a ]a vez cada dia son mas frecuentes, no es su diagnostico
ni su tratamiento, sino su profilaxis. Y su profilaxis es social, atacando el mal de
la vida moderna en su raiz, volviendo ]a mujer a su rango y a su mision biol6gica,
y en vez de reducir la semana de trabajo a 40 o 36 horas para los hombres, Como
ahora esta de moda, dejar a estos que trabajen mas y que la sociedad utilice las
ventajas del maquinismo y del automatismo, no para ]a holganza del varon sino
para procurar un descanso a la mujer y evitar asi que esta se convierta en una
`obrera' asexual de un hormiguero o de una colmena". (Jost BOTELLA y Jost A.
CLAVERO, Tratado de Ginecologia, vol. 3, pag. 738).

Aquest paragraf de Botella to ]a claredat suficient per a demostrar-nos quin
es el paper que juguen els ginecolegs. Ni tan sols intenta justificar la seva actitud
en el tractament medic sing que especifica el paper social que juga el ginecoleg
de Cara a retornar ]a dona al lloc imposat. Quan la dona intenta sortir de casa
seva, cis problemes que pateix tenen com a causa, segons ell, l'intent de trans-
formar un fet biologic i natural.

En cap moment no es planteja que potser el problema que pateixen aquestes
dones es el d'una societat que les oprimeix, les agredeix, que les considera malaltes.
D'una societat que els fa creure que una necessitat normal com es que la dona
vulgui sortir de casa seva, vulgui gaudir d'una sexualitat ]liure i satisfactoria, vulgui
relacionar-se amb altra gent, vulgui ser considerada com a persona, no es altra
cosa que una malaltia.

En aquest sistema capitalista el pilar en que es concreta l'opressi6 de la
dona es la familia patriarcal, dins de ]a qual la dona juga el paper determinant
d'esposa i mare. Un paper que significa estar at servei del marit, cobrint les seves
necessitate i les dels fills i essent 1'encarregada de ]a seva educaci6 i manteniment.
Un paper que, lluny d'esser la tan meravellosa ocupacio de la dona en aquesta so-
cietat, la colloca en una situaci6 d'esser inferior; tancada dins les quatre parets,
sense relaci6 amb el mon exterior, sotmesa als desigs del seu marit, cap i autoritat
de ]a familia. Destinada a un treball rutinari, esgotador, sense descans ni vacances,
sense cap mena de gratificacio; destinada en definitiva a un treball no reconegut
socialment.

L'unica Cosa que ha fet ]a ginecologia es donar una base cientifica i teorica
a una situacio que per ella mateixa no to cap sentit i cap rao de continuar. Per
aixo se'ns diu que des que som concebudes la nostra biologia esta encaminada
cap aquesta tasca: "...Desde el punto de vista espiritual, Ia pubertad establece
de una manera rapida ]as caracteristicas especificas del alma femenina..." (VICTOR
CONILL MONTOBBIO Y VICTOR CONILL SERRA, Tratado de Ginecologia, Editorial
Labor, 1967, pag. 82).

Un altre obstacle perque la dona pugui assolir un treball fora de Casa es ]a
mitificacio i falsejament que es fa de la menstruaci6 corn a malaltia periodica.
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Segons molts ginecolegs la dona durant la menstruacio no pot realitzar una
vida sexual ni social completes i es converteix aixi en un esser limitat i inutil, no
apte per a treballar. Argumentacio aquesta que concorda amb la linia ideologica
que venim exposant fins ara.

is evidentment una altra manera de defensar la familia, amagant aixi els
veritables interessos capitalistes. Perquc es indubtable que el capitalisme treu tins
beneficis de la familia que li son indispensables per a continuar reproduint-se com
a sistema: manteniment quotidia dels homes, alimentacio, descans, transmissio
ideologica, exercit de reserva, microunitat de consum...

A part de trobar aquesta justificacio cientifica a la situacio d'opressio de les
doves, els ginecolegs tambe tenen molter coses a dir sobre la formacio de les nenes
de cara a aquesta missio.

"A ]as bien dotadas, inteligentes, o intersexuales o con motivos de orden
social que no vienen al caso, pueden convenir los estudios superiores, pero no como
regla general. Esta ha de ser la de coordinar los estudios con las diversiones pro-
pias de la juventud y el cuidado de la casa.

La novela contemporanea ha de constituir una parte tan solo minima entre
las fuentes de conocimiento, y es aqui donde la seleccion, confiada al educador, ha
de ser alas severa. A la formacion del caracter contribuye la epopeya; a la del
estilo, la novela clasica; pero lo demas no sirve de manada a la educada, como
no sea para convertirla prematuramente en pedante, fantasiosa y perturbadora.

En cambio, la especializacion tecnica en el ramo del vestido, alimentacion,
de la orfebreria, perfumeria (oficios en suma), la contabilidad y particularmente
los idiomas, abren cauces al desenvolvimiento eficiente de las actividades feme-
ninas.

Centremos, empero, de nuevo la cuestion. El hombre cuanto mas dinamico

e inteligente, mas aprecia la paz del hogar; a ella contribuye, en general, la mujer

con una educacion exquisita y una instruccion extensa y poco profunda". (VICTOR

CONILL MONTOBBIO I VICTOR CONILL SERRA, Tratado de Ginecologia. Ed. La-

bor, 1967, pag. 83).

En aquest paragraf se'ns mostra la formacio de la dona ideal, que no seria
una altra que la d'una bona mestressa de casa, tranquil-la, pacient, sempre arnatent
del marit i dels fills: una mica ruca, menys intelligent que I'home sempre, de cara
a no crear conflictes en "la paz del hogar".

Declara clarament quins son els oficis que ha de coneixer la dona; aquells que
Ii serviran per a la seva funcio de creadora del confort.

Parlant de la formacio fisica, els objectius que ha de cobrir de cara a la pre-
paracio de la dona van en aquesta mateixa linia. Els exercicis recomanats son:
dansa, ballet, gimnastica; mai els que comporten un gran desenvolupament muscu-
lar, ni competitius ja que aquests son antiestetics, perque trenquen la imatge de
dona ideal: equilibrada, musical, feble, fragil, maternal, suau, no capacitada per a
portar una lluita d'igual a igual amb l'home. Mentre que l'home ideal es el dina-
mic, robust, fort, actiu, dominant...

No son aconsellables tampoc per a ]a dona els esforcos psiquics, com diu
Dexeus: "Es desaconsejable la tension que producen los examenes escolares mal
enfocados o no adaptados a la idiosincracia femenina" en el seu Tratado de Gi-
necologia.



512 XL" CONGRES DE METGES I BIULEGS DE LLENGUA CATALANA

A part de restar bastant fosc en que consisteix aixo de la "idiosincracia" -no-
saltres, dones, no ho sabem-, el que queda clar es el seu objectiu: mantenir
lluny les dones de tota una serie de professions.

Estero totalment d'acord que els examens estan molt mal enfocats; pero,
aquests examens i l'educacio en general son antipedagbgics tant per als pens
com per a les nenes. Aquests arguments poden servir per a canviar el tipus d'en-
senyament pero no per a allunyar les dones del treball intellectual, com fa De-
xeus.

Sobre la diferent naturalesa biologica de la dona i de l'home

Entre els ginecooegs i amb diferents formes s'ha defensat sempre la idea que
hi ha una naturalesa femenina diferent de la naturalesa masculina: "...el grado
final de la evolucion de la biotipologia humana es el varon, siendo la mujer el
grado intermedio; el varon para pasar de nino a hombre, tiene que atravesar una
etapa transitoria de femenidad, mientras que la mujer recorre la etapa de mas-
culinidad al terminar su vida sexual (menopausia), el orden cronologico es niiio-
mujer-varon". (J. BOTELLA i J. A. CLAVERO, Tratado de ginecologia, vol. 3,
pag. 49).

Uns altres estan a favor de la igualtat dins de ]a complementaritat per
causa de les diferencies biologiques : es la coneguda teoria que ]a dona no es
inferior a l'home, sing diferent, que tots dos es complementen , que a la dona
li correspon la cura i educacio dels fills i a l'home la tasca de mantenir la fa-
milia.

N'hi ha que fins i tot defensen la superioritat de la dona en determinades
tasques: "hay que admitir pues , en la Ontogenia humana el sexo femenino es de
termino, el masculino una interferencia (...), es una maquina mas perfecta, asi
puede cumplir los dos destinos fundamentales de la especie : trabajar y parir."
(V. CONILL MONTOBBIO , El absurdo de la superioridad biologica de la nrujer y
su inferioridad juridica en la legislacion espanola, Discurso inaugural en el Con-
greso de Cinecologos de Malaga, 1957).

Totes aquestes idees s'han anat polint amb el temps. Cada vegada son menys
els que s'atreveixen a defensar la inferioritat de la dona. Pero tant si s'afirma la
inferioritat, o la complementaritat, o be la superioritat, el comu denominador
es el mateix: homes i dones tenen naturaleses diferents, identitats diferents i d'aqui
deriven les deferents missions dels uns i de les altres a la vida, rols masculins i rots
femenins, qualitats masculines i qualitats femenines, etc.

A partir d'aquests rots diferents se'ns encomanen tambe missions diferents
i es fa un tracte discriminatori entre homes i dones.

La quantitat de temes concrets en els quals podriem entrar a I'hora d'exposar
aquest punt potser l'allargaria massa; aixi doncs, ens limitarem a tocar els temes
que creiem que defineixen millor aquest aspecte, els que son mes representatius
i els que afecten mes directament les dones:
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Maternitat:

"Todas las mujeres, las pobres y ]as ricas, sienten la necesidad de ser madres;
su organismo, dispuesto solo y exclusivamente para desempeno de esta mision, se
altera notablemente cuando por alguna causa no puede cumplirla." (J. ALGORA.
El hombre, la inujer y el problema del sexo, 1953, pag. 117).

Com veiem, la maternitat es considerada la funcio i finalitat principal de la
dona (hi ha ginec6legs que parlen fins i tot de la seva unica professio); totes les
altres activitats que pugui tenir hi estaran condicionades i seran totalment secun-
daries. Aixi veiem que en tots els nivells i des de tots els punts de vista se'ns
encamina cap a aquest fi.

Sense aprofundir massa a fons ens trobem amb una posicio que to dues ves-
sants:

a. Subvaloracio de ]a dona que no pot tenir fills: ]a dona esteril es conside-
rada una frustrada i inutil per a la societat. I a la practica veiem corn
aquesta dona adquireix problemes de culpabilitat que ]a condicionen tota
]a vida.

h. Sobrevaloracio de la mare.

Actualment ]a maternitat, junt amb el matrimoni, son les formes mes Glares
de mantenir les dones lligades i sotmeses a la ideologia dominant. Comporten una
gran dependencia de la dona respecte dels fills i d'una serie de tasques que se'ns
ha dit que ens son especifiques; representen moltes limitations a l'hora d'incorpo-
rar-nos plenament at mon del treball, etc.; i la maternitat tambe representa, in-
dubtablement, una satisfaccio, una gratificacio i un nou tipus de relacio per a ]a
dona.

Pensern que la maternitat no es una obligacio que la naturalesa o la moral ens
imposen, sing que es una facultat i un dret dels quals les dones podem disposar
Iliurement ajudades pels avencos de la ciencia i essent molt conscients del que
suposa per a nosaltres tenir un fill en les conditions socials actuals.

Lactancia dels fills:

Corn ja deiem at principi, una aparent ciencia es en molts moments I'arma
utilitzada pels homes per a justificar els sous privilegis i per tant la situacio opres-
siva per a les dones, i tambe es una arma per a mantenir I "status" de les classes
dominants. Analitzarem un cas forca interessant i que de vegades passa desaper-
cebut pero que to una importancia fonamental en la vida de la dona: la lactancia
d'un fill.

Hi ha hagut epoques de creixement economic i encara mes, amb 1'entrada de
les multinationals, en que, amagant els interessos capitalistcs, es va potenciar for-
tament la lactancia artificial puix que era necessari el consum d'aquests productes,
era necessaria ma d'obra barata (la mestressa de casa, exercit de reserva, entrava
a ]a produccio).
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Pero veiem que aquesta no es una posicio uniforme. Actualment, coincidint
amb un periode de crisi economica, quan una dona to un fill o una filla i ja durant
tot l'embaras, s'hi incideix pcrquc li doni de mamar; es fan servir amb aquest
objectiu arguments de tota mena (psicologics, de medicina preventiva...), que
poden esser mes o menys valids.

Que representa per a una dona la lactancia natural?:

• manteniment de la idea que la cura dels fills recau exclusivament sobre ]a
mare, mentre el pare queda totalment at marge d'aquestes questions;

• dependencia total del fill durant el temps de lactancia. La dona amb el
poc temps que li queda no es pot dedicar a cap altra activitat; aixo implica
una impossibilitat de treballar, ates que en les condiciones actuals cap
tema no permet aquesta lactancia.

Queda molt clar que els arguments cientifics i els avencos de la cicncia de-
penen fonamentalment dels interessos dominants, i generalment aquests estan con-
traposats als interessos de les dones.

Veiem que la decisio sobre la manera de lactar un fill recau exclusivament
sobre la dona, amb el dret d'esser informada degudament sobre els avantatges i
problemes amb que es pot trobar.

Sobre la violacio

No ens volem entretenir amb el tramits legals i les humiliations que una dona
pateix a 1'hora de denunciar una violacio, ja que creiem que aixo ens allunyaria
una mica del terra que volem tractar. Ens centrarem en 1'actitud que tenen els
ginecolegs davant de tots els passos que ]a dona ha de fer fins que demostra la
realitat de les seves acusacions, es a dir, que ha estat violentada sexualment en
contra de la seva voluntat.

En els tractats de Medicina Legal horn es troba ]a definicio de violacio del
Tribunal Suprem de Justicia: Possessio d'una dona verge o no, sense el seu con-
sentiment, amb penetracio o temptativa de penetracio. Tambe trobem unes pautes
de diagnostic de violacio:

- Senyals de violencia en els organs genitals.
- Senyals de violencia en altres parts del cos o vestits.
- Restes de semen a l'interior de la vagina.
- Malaltia veneria transmesa probablement en el moment del coit.

Veiem aqui com es parteix de ]a idea que nomes hi ha violacio quan hi ha
violencia fisica; pero en canvi no es considera violacio la coaccio psiquica, I'ame-
naca, la por a ]a mort que acompanya sempre la dona que es troba davant del
violador.

De les pautes de diagnostic que s'esmenten als tractats de Medicina Legal
valdria ]a pena giiestionar algunes coses:

Senyals de violencia: Es pressuposa que has d'arriscar la vida lluitant fi-
sicament contra el violador, en una lluita desigual, abans que esser vio-
lada: "Antes morir que perder el honor", ja que en definitiva la violacio



DONA I GINECOLOGIA 515

no es mes que un delicte contra ]'honor (fonamentalment dels homes als
quals "pertanyen" aquestes dones). Per demostrar que Chan robat no 6s
necessari un informe medic que demostri senyals de violencia fisica.

Senyals de semen: Nomes es considerada violacio quan hi ha penetracid
del penis a la vagina; no es consideren violacions les diferents agressions
sexuals amb introducci6 d'altres objectes a la vagina, obligacid a coits
anals, bucals o qualsevol altra forma de violencia sexual contra les dones,
de vegades emmascarada.

En resum veiem com ]a definicid que des de la medicina es fa del que es una
violacio, aixi com ]a practica del ginecoleg en aquests casos, venen a mantenir
i reproduir constantment la idea que les dones som objectes sexuals dels quals els
homes poden apropiar-se quan vulguin, sempre que no perjudiquin ]'honor d'al-
tres dones, pares, marits, etc., que les posseeixin de forma legal.

Sobre l'avortament

Citant algunes actituds que fan referencia a l'avortament, 1'escola gineco-
logica de ]a Universitat de Navarra considera que els metodes anticonceptius, in-
clos el metode Ogino o d'abstinencia periodica, son en el fops sistemes avortius
i per tant criminals.

Segons altres ginecolegs tambe la pindola es avortiva. Juan Jimenez i Gui-
llermo Lopez, en el seu Ilibre /A que se Llama aborto? (Madrid: editorial Ma-
gisterio Espanol, 1975, pag. 64), ens diu: "La verdad es que la generalizacidn de
los contraceptivos implica un numero masivo de abortos, porque en gran parte
actuan interrumpiendo el embarazo".

L'actitud de la majoria de ginecolegs davant ]'intent del control de la natalitat
es sempre la mateixa: "El juicio del medico, que debe respetar y favorecer la
vida humana, ha de ser decididamente adverso." (S. DEXEUS FONT, Tratado de
Ginecologia. Barcelona, Editorial Salvat 1970, pag. 326).

La interrupcid de l'embaras de forma voluntaria to un judici per part del gi-
necoleg practicamcnt unanime: "L'avortament es un crim". Malgrat aixo, segons
la ideologia progressista la interrupcid voluntaria de l'embaras es un sistema de
seguretat quan tin altre sistema racional de control de ]a natalitat falla. En aquests
casos l'avortament significa el dret de la dona a controlar el seu propi cos.

D'altres ginecolegs opinen que I'avortament es cosa de depravats morals, d'es-
sers anormals, o de persones que desitgen destruir la societat. Santiago Dexeus
Font ens parla de l'avortament dient que es "practica repugnante entre las mas
criminales" i "crimen macabro".

La conclusid que en traiem es que no tenim Ilibertat sobre el nostre cos, ni
podem decidir sobre la nostra propia vida, concepci6 que concorda amb la imatge
de dona-objecte.

B. Repressio sexual i moral tradicional

Vivim en una societat masclista on tambe en les relacions sexuals es mani-
festa el doble paper, diferent per a ]'home i per a la dona. La sexualitat es con-
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cebuda nomes amb finalitats reproductives; aixo limita el plaer de la dona, puix
que estudis fets ja fa alguns anys (Masters i Johnson, Informe Hite) han demos-
trat que 1'6rgan reproductor de la dona (vagina) esta separat del seu organ de
plaer (clitoris); aixo no passa en el cas de l'home. Per tant la sexualitat entesa
nomes com a reproduccio esta tan sols en funci6 de l'home per satisfer les seves
necessitats.

Totes aquestes idees sobre sexualitat son les que hem anat aprenent al llarg
de la vida, i els ginecolegs, ]luny de corregir-les, contribueixen a consolidar-les,
puix que moltes vegades ]a seva ideologia esta totalment en consonancia amb la
ideolgia dominant.

Un exemple molt clar el tenim en aquesta citaci6 de Vallejo Najera: "...de-
licia estetica de la monogamia, de no entregarse at placer mas que con la finalidad
de procrear hijos...". (Politica racial del nuevo Estado, pag. 60).

En el terreny de la sexualitat veiem com es continua reproduint la mateixa
ideologia masclista que fa que la dona assumeixi un paper passiu i afectiu en con-
trast amb 1'activitat, la intel-ligencia i el dinamisme de l'home: "El hombre re-
presenta el elemento activo, y aun podriamos decir agresivo; la mujer es el ele-
mento pasivo. El hambre da, la mujer recibe; aquel persigue, esta desea ser per-
seguida; la mujer, mas que amar, desea ser amada, y por este motivo su impulso
genesico esta menos desarrollado que en el hombre". (VALENTIN MORAGA y FE-
DERICO COROMINAS, Enciclopedia de la vida conyugal y sexual, pag. 253).

Una consequencia de la repressio sexual que s'ha imposat a la dona es ]a
frigidesa. En base a ]a negacio del plaer de la dona, no es estrany que es consideri
la frigidesa com un fenomen fisiologic sense tenir en compte que no es tracta d'un
problema individual, sing que es un problema collectiu: "De acuerdo con gine-
cologos y psiquiatras, Kroger et al., afirman que el 75 % de las mujeres son
frlgidas, dato que no debe estar muy lejos de la realidad dada la indiferencia
que siente ]a mujer por el acto carnal sin otra finalidad... La frigidez es fisiol6gica

on la mujer". (VICTOR CONILL MONTOBBIO i VICTOR CONILL SERRA: Tratado de
Ginecologia y de tecnica terapeutica ginecologica, 1967, pag. 208).

Veiem que, des de tots els punts de vista de la ginecologia tradicional i tambe
de la moderna, es donen una serie de causes a la frigidesa que on el fops el que
fan es amagar el principal factor que fa que una dona sigui frigida. Aquestes causes
son molt variades pero totes impliquen una anormalitat me's o menys manifesta de
la dona:

- "Es debida a una falta de maduracion de la personalidad".
- "Falta de aceptacion del papel femenino".

(S. DExEUS FONT , Tratado de Ginecologia, 1970, pag. 447).

- "Ausencia de la influencia dominante por parte del varon".
- "Antecedentes de homosexualidad femenina".
- "Descubrimiento de relaciones extramatrimoniales en e] esposo".

(GONZALEZ MERLO , Ginecologia , 1977).

Davant d'un problema tan generalitzat (el 75 % de les dones) poseur molt
on dubte aquestes argumentacions: creiem que la frigidesa es fruit d'una concep-
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cio de la sexualitat encaminada cap a la reproduccio (i per tant identificada amb
penetracio ). L'objectiu i el resultat final es el plaer de 1'home, es nega la llibertat
de ]a dona sobre el seu propi cos, se la sotmet a unes normes i a unes limitacions
que tenon com a unica funcio reprimir aquest aspecte de la vida de ]a dona i
continuar man,tenint una posicio dominant per part de l'home.

Aqucsta sexualitat purament reproductiva rebutja tota mena de relacio que
no tingui com a finalitat la procreacio en el mare de la familia patriarcal. Es per
aixo que l'homosexualitat, tant masculina corn femenina , ha estat sempre repri-
mida; s ' ha intentat justificar aquest rebuig donant unes argumentacions biologi-
ques sense cap base cientifica ; afirmant que l homosexualitat es un proces patolo-
gic de l ' individu amb components de perversio sexual: "Liegamos con ella a la
irresponsabilidad del pervertido , del homosexual , por ejemplo ; es este realmente
un discrinico (Maranon) tan digno de lastima y tan irresponsable como el ere-
tino. Ademas , nosotros hemos observado que cuando un hombre es afeminado, no
se adorna casi nunca con los atributos de grandeza del alma femenina , sino que
se afea con sus ruindades , y, de igual modo, la mujer hombruna , no suele merecer
tal calificativo por la capacidad creadora y de abstraccion masculina que revela,
sino por scr fumadora, aventurera y adicta a la polemica interminable e intras-
cendente ". (VicToR CONILL MONTOBBIO , Tratado de Ginecologia , 1967, pagi-
na 188).

Les clones semprc hens estat considerades com objectes a la disposicio de
Fhome, i es per aixo que mai no s'ha pogut admetre que una dona pugui tenir
plaer sexual sense un home. Per aixo l ' homosexualitat femenina ha estat sempre
mes ignorada que la masculina . L'homosexualitat tant masculina com femenina
s'ha reprimit molt ja que questiona la norma heterosexual establerta , a la vegada
que atempta contra els valors del matrimoni , la familia, la dependcncia de la dona
respecte de l'home, la maternitat i cls papers masculi i femeni . En definitiva les
i els homosexuals no juguen el rot establert socialment.

La masturbacio es una altra practica sexual totalment reprimida , marginada
i castigada per les normes morals que dominen en aquesta societat . Els ginecolegs,
d'acord amb aquesta moral religiosa, donen iota mena d'arguments coincidint
tots que la masturbacio es un vici d'anormals , sobretot quan aquesta es dona en
les doves : "En la mujer normal la ipsacion es una cosa sin sentido. Las que llegan
a masturbarse to hacen o bicn porque su sexualidad ha sido prematuramente ex-
citada a veces de un modo artificial , o bien porque padecen transtornos emocio-
nales graves que bloquean su camino hacia la madurez". (J. J. LOPEZ IBOR i al.,
El libro de la vida sexual, 1968, pag. 331).

Tambe ens diuen que la dona es afeccionada a aquest tipus de "vici "; el fet
de portar una vida menys activa fa que es lliuri mes facilment a aquests paaers
solitaris i pervertidors.

Els ginecolegs, per tal d'evitar que la masturbacio es converteixi en una forma
d'obtencio de plaer, deslligada totalment de la reproduccio , afirmen que a ]a llarga
la dona patcix multiples malalties i diferents trastorns psicosomatics , aixi com
tambe creuen que es una causa de frigidesa.

Corn ens diu J. M. DEXEUS en La sexualidad en la practica nledica, 1963,
pag. 52, els efectes de la masturbacio en les Bones son : "menorragias y dolores
y mas frecuentemente , una fijacion del placer en el clitoris , que generalmente se
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vence por la relation sexual normal". Aqui veiem molt clarament tom la ideolo-
gia ginecologica , una vegada mes, nega el plaer de la dona en aquest cas concret
i mensyprea la funcio erogena del clitoris : "... pues la masturbation exalta la fun-
cion erotica clitoridea, que es de signo androide , en detrimento de la vaginal que
es la deseable ". (VICTOR CONILL SERRA, Notas de Ginecologia pr(ictica, 1966,
pag. 16.)

2. CARACTERISTIQUES DE LA PRACTICA GINECOLOG1CA

Tots aquests problemes que exposem a continuacio no es poden tractar de
forma alllada, nomes en el camp de la ginecologia, sing que son problemes que
afecten l'assistencia sanitaria en general de la poblacio.

Ens trobem amb una medicina totalment parcellada i especialitzada, on els
malalts i malaltes son tractats com un objecte, pero mai com un esser huma, on no
es to present la seva realitat social ni personal.

La ginecologia com a part integrant d'aquesta cicncia tambe pateix aquest
problema:

- La dona es considerada una malalta; es tractada com a pacient, com una
part totalment passiva.

Quines son algunes de les causes d'aquest fet:

• El fet que la dona estigui malalta es una justificacio, fins i tot per ella
mateixa, del temps que "fa perdre" al metge. Tot el que no impliqui una
alteracio patologica del cos de la dona no es important. Moltes dones te-
nen por d'anar al ginecoleg perque els donin algun metode anticonceptiu,
puix que el ginecoleg no es pot dedicar (segons ens demostra la practica
diaria) a aconseguir "capricis" de les dones que de vegades fins i tot van
contra la seva moral.

• Consideracio de la menstruacio, de l'embaras i de la menopausa com a
estats anormals de la dona que necessiten una intervencio terapeutica.
"La psicoterapia hasta llegar al electroshock tiene en los trastornos de la
menopausia vasto y propicio campo de action. Son buenos auxiliares de
la misma los barbituricos y estrogenos o vit. E". (VICTOR CONILL MON-
TOBBIO, Tratado de Ginecologia, 1967, pag. 89.)

• La major part de les dones no ens adaptem satisfactoriament a les normes
sexuals imposades; aixo implica que patim trastorns fisiologics o psicologics
(frigidesa, vaginisme, anorgasmia, orgasmes clitoridians, lesbianisme...) que
necessiten un tractament per a poder anar cap a la "normalitat".

Aquesta situacio comporta unes consequencies problematiques per a la dona:

• Inseguretat d'ella mateixa i sobretot del ginecoleg.

• Sentiment de culpabilitat i d'anormalitat.

• Passivitat, molter vegades autoimposada; deixen en mans del ginecoleg els
seus problemes, sense cap capacitat per a participar i decidir sobre ella
mateixa.
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- Despersonalitzacio i separacio total entre els suposats problemes psico-
fisiologics de la dona i el seu entorn social , cultural, etc.

Quan entrem en un consultori ja no som persones (amb les nostres influcn-
cies, contradiccions , relacions ...), som cossos malalts que s'han de guarir, que el
ginecoleg ha de guarir ; per aixo fara servir tots els mitjans que ell cregui conve-
nients, sense tenir en compte en cap moment les necessitate de la dona que va a la
consulta. Si aquesta consulta es privada, hi trobem un avantatge : formalment la
dona cs mes atesa i es tractada mes respectuosament ; pero at final els resultats
son els mateixos amb Tunica difcrcncia que la dona queda ben convencuda de
1'eficacia del tractament i de la capacitat del ginecoleg.

- Malinformacio : des de petites , amb l'educacio que hem rebut, sc'ns ha
donat un concepte de sexualitat parcial, erroni i pie de tabus (menstruacio, homo-
sexualitat , masturbacio ...); com veiem , ja no es tracta nomes d'una manca d'in-
formacio , es tracta d'una informacio tergiversada i encaminada a fer de la repro-
duccio el motor i l'objectiu basic de la dona.

Aquest fet es prou greu i important per a condicionar posteriorment la dona,
pero aquesta situacio es podria corregir si la dona tingues unes minimes possibi-
litats de comunicacio , d'informacio per part de les persones que mes influeixen
en aquest aspecte sobre ella ( els ginecolegs ). Analitzant , pero, la situacio on ens
trobem la majoria de les dones veiem que aixO no es aixi , sing mes aviat at con-
trari , ja que la malinformacio que ens donen de petites es mantinguda , potenciada
i de vcgades afavorida pcls ginecolegs.

Aixo fa que la dona vegi et seu cos com una coca molt complicada , sobre el
qual no pot tenir cap influcncia favorable , sing tot at contrari , i per tant ha de
ser controlat , en tots els aspectes , per una persona amb els mitjans tccnics i cien-
tifics necessaris. La malinformacio contribueix tambe a crear contradiccions i sen-
timents de culpabilitat si no ens volem sotmetre a aquest rol exclusivament repro-
ductiu que se'ns ha imposat.

- Individualisme : potser aquesta es una de les caracteristiques mes impor-
tants de les que estem parlant.

Quan la dona va a una consulta ginecologica s'intenta aillar - la tant fisica-
ment com psiquicament . Els problemes , que segons les estadistiques son proble-
mes generalitzats , s'aborden com a problemes individuals , intentant-ne trobar cau-
ses i donar-hi solucions tambe individuals.

Pero ens agradaria veure i deixar constancia del clue comporta aquest indi-
vidualisme:

• autoculpabilitzacio;

• insolidaritat entre les dones;

• la dona es tanca en ella mateixa i sorgeixen els tipics problemes depressius
que sempre s'han vist com especifics de les dones;

• aixo tambe permet continuar mantenint la ideologia facilment, sense massa
oposicions , ja que el fet de no prendre ' s els problemes com a collectius treu
combativitat i necessitat (subjectiva ) de lluita.

- Superioritat del ginecoleg: aqui to un paper fonamental la imatge social
que hom to del cientific-professional : I'home infallible, que sap millor que ningu



520 xiY CONGRGS DE MEIGES I BIOLLGS DE LLLNGUA CATALANA

que ens passa en cada moment i quina solucio donar-hi, i a qui hem d'estar sot-
meses sense contradir-lo.

Aixo, juntament amb 1'educaci6 rebuda, fa que l'actuacio de la dona que va
al ginecoleg sigui molt determinada:

• por al ridicul;

• inseguretat;

• vergonya;

• complexos;

• tambe por de preguntar, de demanar explicacions i d'exigir un tracte cor-
recte.

Pero, a part d'aixo, tambe seria interessant veure fins a quin punt es justi-
ficada la confianza que la dona to envers el ginecoleg com a cientific: hi ha alguns
temes que avui son a 1'ordre del dia, com pot ser 1'anticoncepciO, i sobre els quals
els ginecolegs no tenen uns criteris unitaris i establerts de caracter cientific, aixo
porta a una clara arbitrarietat per part dels ginecolegs a 1'hora de decidir sobre
1'elecci6 d'un determinat metode anticonceptiu, la seva forma i el temps d'uti-
litzacio.

Veiem, doncs, que la dona espera trobar un professional amb uns coneixe-
ments objectius i cientifics, i ignora que alguns dels problemes que pot tenir ni tan
sols han estat estudiats per aquests professionals, sing que el coneixement els
arriba de fonts totalment deslligades i de vegades fins i tot discordants.

- Actitud paternalista i autoritaria: en quasi tots els tractats de ginecologia
que encara avui s'utilitzen a les Facultats de Medicina podem trobar indicada la
mena de relacio que els ginecolegs creuen que han de tenir amb les dones: una
relacio com la de pare-fill.

"La enferma transfiere a su medico la seguridad y la confianza que la ligaban
antes a los padres y espera que esta figura de padre comprenda y trate su ansiedad."

(WILSON/BEECHAN, Obstetricia y Ginecologia, 1973, pag. 47.)

Pero aquesta definicio no la trobern nomes en els tractats de ginecologia, sing
que la vivirn cada dia a la consulta. No se'ns informa, no se'ns pregunta, no es to
en compte la nostra opinio, se'ns tracta en definitiva com a ignorants; pero a la
vegada se'ns exigeix una conducta totalment paral-lela a les ordres del ginecoleg,
que no ens permet en cap moment interferir en les seves decisions.

3. ALTERNATIVES A LA PRACTICA GINECOLOGICA ACTUAL

Voldriem deixar molt clar que les solucions que es puguin donar a aquest
problema a curt termini seran solucions totalment parcials que ajudaran a millo-
rar les relacions ginecoleg-dona, pero que no tallaran d'arrel el problema fona-
mental, ni la ideologia que el potencia.
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Aquestes solucions o mesures es poden concretar en:

- Centres de salut als Barris, al servei de tots els ciutadans i en funcio de
les seves necessitats.

- Centres de Planificacio, dirigits i controlats directament per les organit-
zacions feministes.

- Modificacio dels plans d'estudi encaminada a canviar 1'actitud dels gine-
colegs i per tant la seva relacio amb les dones. Cal incloure dins 1'estudi
de la ginecologia tot el que fa referencia a metodes de control de ]a na-
talitat i interrupcio voluntaria de l'embaras.

La ginecologia es integrada en un sistema sanitari al servei de les classes
dominants de la nostra societat i fins que no hi hagi un canvi radical de 1'estruc-
tura sanitaria la ginecologia continuara essent el que es: una eina al servei d'in-
teressos maselistes i capitalistes que mante la dona en una situacio opressiva, en-
cara que els mitjans siguin prou subtils.

No es tracta de buscar noves formes de sanitat on 1'enfocament general es
mantingui intacte, es tracta de canviar d'arrel, de buscar uns nous plantejaments,
de posar tota l'estructura sanitaria al servei de les classes populars i aixo no es pot
fer canviant nomes una part d'aquest sistema social establert com es la sanitat, aixo
nomes s'aconseguira amb una transformacio radical de tot el sisterna social i de la
ideologia on esta basat, que es, un ultim terme, cl motiu de totes les contradiccions.

Des d'aqui fem una crida als metges en general i als ginecolegs en particular,
perque revisin 1'actitud que tenen en la seva relacio diaria amb els "malalts" i
"malaltes", respectant tots els seus drets, de cara a humanitzar ]a medicina i per-
metre aixi un apropament metre-malalt.
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