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Disque hai sensibilidade na RAG para resolver o asunto pendente de que vaian 
entrando máis mulleres. Concórdase, polo xeral, no grande avance das mulleres 
en todos os ámbitos da nosa sociedade e que tal cambio terá que ir reflectíndose. 
Con todo, a día de hoxe, o proceso de entrada fíase a un lento descorrer, mesmo 
abeirando as leis, o que non deixa de causar perplexidade. Unha de dúas, ou ben 
non é certo que as mulleres teñamos avanzado aínda o suficiente para estar á 
altura do requirido e, en consecuencia, estariamos ante un mal diagnóstico da 
sociedade, pecando dun exceso de optimismo; ou ben  haberá que xustificar o 
lento camiñar:  ¿por que non dúas mulleres para as dúas cadeiras baleiras? Ata 
o pasamento de Olga Gallego había cinco académicas. Os números falan. Dúas 
novas académicas supoñen, xa que logo, unha máis, isto é, seis académicas de 
trinta, ¡vaia impertinencia! Impertinencia abofé, pero polas preguntas que 
levanta e as contradiccións coas que se atopa a, por descontado, pertinente 
cuestión das académicas. 

Seica soan impertinentes, particularistas, estridentes, a día de hoxe, as 
demandas de dúas cadeiras para dúas mulleres. Mais se a sociedade mudou, 
¿como se produce o cambio na institución? O peso da historia lastra, é este un 
argumento moi recorrido e recorrente. Entón, ¿como acadar unha institución 
“viva e dinámica”? Non menos recorrido e recorrente é aqueloutro argumento 
de que a entrada de mulleres é só unha cuestión de tempo. ¿De canto tempo 
estamos a falar? Ou, mellor, aplíquese a fórmula máxica: ¡malo será! E, como 
non, nin falar de cotas; á impertinencia engádeselle  a ordinariez. Académicas si, 
pero polos seus méritos obviamente: ¿será por falla de candidatas que reúnan o 
perfil requirido? Nova perplexidade e nova impertinencia: ¿que é unha 
académica? Quizais habería que comezar por preguntarse, ¿que é un 
académico? Sabido é que a marca do privilexio é non ter marcas; as marcas 
téñenas as/os outras/os. Sabido é tamén que quen parte dunha cota do cento 
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por cen ―o peso da historia― dificilmente vai considerar pertinente ―é unha 
cuestión de tempo―  partillar cadeiras. ¡Ata aquí poderiamos chegar!, unha 
aínda pero dúas, ¡vaia impertinencia! E máis unha vez, ¿quérese colapsar o 
acceso de agora en diante só con mulleres? Naturalmente “non” é a resposta 
correcta, o cal non quita que tampouco sexa correcto, xusto, que se siga a 
manter o privilexio da inversa, que non se vexa problema ningún en seguir 
incorporando só homes, un tras outro, dosificando lentamente, segundo o 
“universal e imparcial criterio” de quen ten o poder e a responsabilidade de 
propor e elixir,  o acceso de académicas, sen dar razón convincente algunha de 
tal proceder, mantendo unha situación inxusta. ¿Como nomeamos isto?: 
¿resistencia aos cambios?, ¿relacións de poder?, ¿negar a evidencia de que as 
mulleres, no pasado e agora, contribuímos a, producimos vida, saber, cultura, 
política, nación…, que pensamos e actuamos? ¿Sartriana e simple “mala fe”? 

Ás mulleres a liberdade non lles foi outorgada; foi, é, conquistada a través das 
súas loitas democráticas contra as xerarquías permanentes. Os dereitos non se 
teñen, exércense. Eis a pertinencia da impertinencia. “É hora de deixar de 
agardar”. Dúas cadeiras xa.  

María Xosé Agra é catedrática de Filosofía Política da Universidade 
de Santiago de Compostela 
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