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Ola, xente!
Talvez pensedes que a nosa cul-
tura ten un problema co «órgano 
sexual feminino», como lle adoi-
tan chamar, porque o ignora e o 
asocia á vergoña…

… e que é algo do que está 
mal falar… que en xeral se censura, silencia e se ve como  algo incómodo…

… e que nin sequera ten un nome 
axeitado!

Talvez pense-
des que isto se 
debe ao poder 
dos homes na 
nosa sociedade, 
que de maneiras 
diversas crearon 
unha cultura que 
o tornou ver-
goñento e 
 o agochou!!!

Mais a NOSA CUL-
TURA ten un PROBLEMA 
MOITO, MOITO peor E 
MÁIS SERIO!

Trátase dos homes que sempre 
se interesaron DE MÁIS por iso 
que se adoita designar «órgano 
sexual feminino»!
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 Igual que cando Colombo teimou en bautizar varios países de Amé-rica do Sur co seu nome e cos dos seus colegas…
… pois tamén se 
empregou sempre 
unha ENERXÍA 
ESAXERADA, con 
diversos métodos, 
para colonizar o 
corpo da muller 
até os recunchos 
máis pequenos, 
escuros e húmi- 
   dos!!

Os homes que se interesan ou inte-
resaron DE MÁIS por iso que se 
adoita designar «órgano sexual 

feminino» pro-
vocaron ENOR-
MES proble- 
 mas sociais.

E está moi ben 
que a xente se 
implique, claro, 
pero eu —e moita 
xente comigo— 
procuramos unha 
personalidade 
ALGO menos 
teimosa e deter-
minada ca a 
dos homes que 
se interesan DE 
MÁIS por iso que 
adoitan designar 
«órgano sexual 
feminino».

Somos moitas —cando botamos un 
ollo á historia e ao presente—

ás que nos 
agradaría unha 
actitude algo 
máis rela-
xada respecto 
ao que chaman 
«órgano sexual 
feminino»!

E para animarvos a tal cousa, preséntovos agora…
A LISTA  
COMPLETA DOS:
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Primeiro hai que contestar a pregunta:

QUE É ISO 
QUE SE ACOS-
TUMA DESIGNAR 
«ÓRGANO 
S E X U A L 
FEMININO»?

VEÑA, 
EN SERIO, 
QUE CARA-
FIO É?

Ben, se temos en conta iso que se 
acostuma chamar «órgano sexual 
feminino», este abrangue as 
seguintes partes:

1. A parte exterior visible: a vulva

2. A abertura no corpo que une a 
parte exterior coa interior: a vaxina

3. As partes interiores non 
visibles: colo do útero, útero 
e ovarios.

Unha cousa curiosa na nosa cultura 
é que as partes exteriores e visibles 
desta sección do corpo apenas se repro-
ducen en imaxes ou se discuten nos 
espazos públicos. A palabra «vulva» 
non ten tampouco un uso cotián.

Monte de Venus

Prepucio do clítoris

Glande do clítoris

Labios maiores

Labios menores

Vaxina

Perineo

Un exemplo ilustrativo é a sonda espacial Pioneer que enviou a NASA no ano 1972. Era unha especie de mensaxe nunha botella que contiña infor-mación da vida na Terra para os posibles seres do espazo exterior.

Nunha placa de aluminio, gravaron unha imaxe dos habi-tantes da Terra desta maneira:

O home represéntase cun órgano sexual, mentres que a muller carece del.
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Ao parecer, na versión orixinal 
da ilustración HABÍA «unha raia 
curtiña que indicaba a vulva da 
muller».*

Hum, 
algo está 
mal neste 
debuxo!! 
Non sabe-
ría dicir 
o que!!
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Así pois, borrouse a raia porque os 
autores temían que a placa, cunha 
vulva visible, non fose aprobada 
pola dirección da NASA.

Así!!!
Si!!!
Agora!!!Moito 
mellor!!

Daquela, a idea xeral na NASA era que MESMO OS EXTRATERRESTRES 
doutros planetas se poderían sentir incomodados por ter que se enfrontar 
cunha vulva na imaxe. Estaban inquedos porque, SE incluían a «pequena 
raia» na imaxe, nun planeta distante podería xurdir unha situación 
coma esta:

FOU!! A isto NON 
respondemos, eh!

POIS 
CLARO 
QUE 
NON!

Se algunha vez 
preguntan, dicí-
moslles que aquí 
non chegou  
   nada!!!

Boa 
idea!

A historiadora cultural Mithu M. Sanyal pensa que o sexo da muller se describe 
a miúdo como un lugar baleiro, como unha especie de ausencia, falla ou caren-
cia dun pene.* Isto maniféstase de moitos xeitos, por exemplo, na fala:

Os homes 
teñen pirola 
e as mulle-
res non teñen 
pirola!

EXEMPLO 
DUNHA 
MANEIRA 
HABITUAL 
DE SE 
EXPRESAR.

As mulleres 
teñen cona 
e os homes 
non teñen 
cona!

EXEMPLO 
DUNHA 
MANEIRA INU-
SITADA DE SE 
EXPRESAR.

* 
Sa

ny
al

, 
M

it
hu

 M
.: 

«V
ul
va

 -
 d

et
 u
sy

nl
ig
e 

k
øn

»,
 T

id
er

na
 s

k
ri
ft
er

 2
01
1, 

ed
ic
ió
n 

da
ne

sa

Exemplos de maneiras AÍNDA MÁIS inusi-tadas de expresión serían os de NON relacionar determinados órganos sexuais cun xénero deter-minado e dicir no seu lugar «As mulleres teñen pirola ou cona»DESTE TEMA FALAMOS NOU-TRO MOMENTO!
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NESA ÉPOCA, A 
FALLA DE PAIXÓN 
DAS MULLERES 
CONVERTEUSE NUN
POSIBLE INDICA-
DOR QUE DIFEREN-
CIABA AS MULLE-
RES DOS HOMES.

Pero había máis motivos para que 
a idea da muller asexual fose tan 
popular! Para as mulleres era 
tamén unha liberación poder afas-
tarse da vella imaxe cristiá de non 
seren de fiar e de seren traizoei-
ras no sexo. Iso fixo que moitas 
mulleres acollesen ben a idea de 
que carecían de ansias eróticas.

Non somos para nada bestas sedutoras!

Ao contrario! Non queremos 
SEXO NUNCA MÁIS!!!

A construción da muller libre de 
paixóns levou a consideralas como 
máis desenvolvidas na súa moral 
ca os homes, o cal lles deu certo 
poder ficticio.* A feminista socia-
lista Anna Wheeler (1780-1848), 
por exemplo, dicía:

 Nas mulle-res é máis proba-ble unha capacidade moral para lexislar ca nos homes.

A feminista liberal Mary Woll-
stonecraft (1759-1797),que escribiu 
un dos primeiros textos feminis-
tas: «Vindicación dos dereitos da 
muller», escribiu:

As mulleres teñen máis capaci-
dade para vivir sen a influencia 
do desexo!

Porén, teño que advertir sobre 
os malos costumes que as mo-
zas aprenden nos internados!*
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PORÉN, O 
REQUISITO/
PREZO PARA 
ESTE ASCENSO 
PARCIAL NA 
SOCIEDADE ERA A 
ANIQUILACIÓN 
TOTAL DA PROPIA 
SEXUALIDADE.
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 OLLO! A idea da sedutora 
libertina, por suposto, seguía a 
existir paralelamente, como unha 
ameaza sempre presente!

Estabas por aí fóra de paseo despois das oito!

  PUTA!

As mulleres que facían algún paso en falso ou mani-festaban calquera tipo de compor-tamento anormal eran catalogadas como «putas».

Puxeches som-
breiro nun 
xoves!

PUTA!

 Non queres    saír comigo!

 PUTA!

Falaches 
moi alto na 
reunión!

 PUTA!

A ti gús-
tanche 
máis os 
cans!

PUTA!
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LIN UNHA VEZ 
NUN LIBRO QUE 
A DIFERENZA 
ENTRE A CULPA 
E A VERGOÑA É 
QUE A CULPA SE 
SENTE POR ALGO 
QUE SE FIXO, 
PERO A VERGOÑA 
POLO QUE SE É.

Cando Deus se decatou de que os 
seres humanos comeran da froita 
prohibida, anoxouse e desterrounos 
do Xardín do Edén.

ADÁN E EVA VIRON ENTÓN QUE ESTABAN ESPIDOS. 
AVERGOÑÁRONSE DOS SEUS XENITAIS E 
VÍRONSE OBRIGADOS A FACER BIKINIS CON 
FOLLAS DE FIGUEIRA.

Di Eva:
Cando me veu 
a regra, non 
me atrevín 
a pedirlle 
compresas á  
miña nai.

En troques, puxen papel 
hixiénico nas bragas e tentei 
fixalo con cinta adhesiva, 
pero, claro, non funcionou 
moi ben.

FÓRA!
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Do que máis me lem-
bro é das terribles 
dores de barriga que 
      tiña.

Non pola 
dor da 
regra, senón 
porque tiña 
un medo do 
demo.

Di Eva:
Na miña épo-
ca chamabá-
moslle «nese 
sitio» ou «aí 
abaixo».

Penso que é 
unha expresión 
estupenda! «Aí 
abaixo».

Di Eva: Non sei por que, pero fiquei 
ARRASADA pola vergoña.

 Foi coma se me mergu-
llasen nunhas augas negras, 
cun peso enorme enriba e cos   
 ouvidos atoados.

Unha vez vin uns xenitais de 
muller totalmente abertos 
nunha revista porno dun super-
mercado. Creo que eu tiña oito 
anos e só lembro que me pare-
ceu repelente, un noxo.



»Sexualupplysaren, idéhistorikern, 
normkritikern och folkbildaren  

Liv Strömquist har skrivit den enda 
biologibok du behöver läsa. Genialisk, 

befriande och helt utan nåd.« 
anna jörgensdotter

liv strömquists nya seriealbum Kunskapens frukt handlar om det som 
brukar kallas för ”det kvinnliga könsorganet”. Vad är det för något? Och 
varför har mänskligheten ett så extremt osoft, borderlineartat  
love-or-hate-relationship med just denna mänskliga kroppsdel?

 I en brokig mosaik bestående av gamla greker, stenålderskvinnor,  
Sigmund Freud, cornflakes-entreprenörer, prinsessan Törnrosa,  
hinduistiska gudinnor, Dogge Doggelito, biologiböcker och  
Stig Larsson försöker Liv Strömquist knåpa ihop en bild av det  
organ som Gustave Coubert kallade ”Världens ursprung”. 

Albumet innehåller också den fullständiga, 40 sidor långa  
mens-serien ”Blood Mountain”, som var utgångspunkt för  
Liv Strömquists sommarprat i P1. 

Liv Strömquist följer äntligen upp sina tidigare succé-
album Hundra procent fett, Drift, Einsteins fru, Prins Charles 
känsla och Ja till Liv.  Kunskapens frukt är en historisk 
analys av konstruktionen av ett könsorgan som inte 
bara är lärorik utan också vansinnigt rolig.

9 789170 378041

ISBN 978-91-7037-804-1

9 788412 249941

ISBN 978-84-122499-4-1

A vulva contra o patriarcado: así enfoca Liv Strömquist a histo-
ria dos xenitais femininos nesta obra gráfica instrutiva e tremen-
damente divertida. Nun colorido mosaico que vai desde a Gre-
cia antiga até a actualidade e que inclúe as mulleres da Idade de 
Pedra, o inventor dos Kellogg’s, Freud, a Bela Dormente, deusas 
hindús, as cazas de bruxas e os actuais libros de texto de bioloxía, 
a autora desvela séculos de represión sexual e rompe con nume-
rosos prexuízos. Mediante unha análise precisa e aguda, usando 
paralelismos infrecuentes mais efectivos e cun humor mordaz, 
Strömquist traza un reflexo da percepción que a sociedade tivo da 
vulva, o clítoris e a menstruación ao longo da historia, así como 
do efecto devastador que estas teorías tiveron para a sexualidade 
das mulleres.

www.catroventos.gal

DEREIT OS
HUMA NOS

A froita do coñecemento




