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Resum

En primer lloc, aquest article fa un breu resum de quin ha estat el paper de la geografia en
els estudis sobre el temps: des de la geografia del temps de Hägerstrand i els seus prece-
dents, fins a la cronogeografia. La segona part està dedicada a fer un repàs d’aquells tre-
balls que han combinat l’estudi del temps amb una perspectiva de gènere i molt especialment
aquells que s’han ocupat del temps de les dones en el marc de l’estudi de la vida quotidia-
na a les ciutats.

Paraules clau: temps, gènere, vida quotidiana.

Resumen. Género, uso del tiempo y geografía: un estado de la cuestión

En primer lugar, este artículo hace un breve resumen de cual ha sido el papel de la geo-
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grafía en los estudios sobre el tiempo: desde la geografía del tiempo de Hägerstrand y sus
precedentes, hasta la cronogeografía. La segunda parte se dedica a hacer un repaso de aque-
llos trabajos que han combinado el estudio del tiempo con una perspectiva de género y
muy especialmente de aquellos que se han ocupado del tiempo de las mujeres en el marco
del estudio de la vida cotidiana en las ciudades.

Palabras clave: tiempo, género, vida cotidiana.

Résumé. Genre, emploi du temps et géographie: un état de la question

D’abord, cet article préstente un résumé de la fonction de la géographie dans les études
concernant le temps: dès de la géographie de l’époque de Hägerstrand et ses prédecesseurs
jusqu’à la chronogéographie. La deuxième partie est une présentation des travaux qui ont
combiné l’étude du temps et une perspective de genre, et notamment, de ceux qui sont
consacrés au temps des femmes dans le cadre de l’étude de la vie quotidienne dans les villes.

Mots clés: temps, genre, vie quotidienne.

* Aquest article és una versió resumida del tercer capítol de la tesi doctoral Temps i vida quo-
tidiana de les dones de Barcelona, dirigida per la Dra. M. Dolors Garcia Ramon i llegida al
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona l’abril de 1997.
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Abstract. Gender, use of time and geography: a report of question

This paper first presents a summary of the role of geography in time studies: from
Hägerstrand’s time-geography and its precedents to cronogeography. The second part pro-
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vides an overview of those works which study time from a gender perspective, particularly
those addressing the topic of women’s time and everyday life in urban environments.

Key words: time, gender, everyday life.

El primer objectiu d’aquest article és fer un breu balanç de l’aportació de la
geografia als estudis sobre el temps. En una segona part es destaquen aquells tre-
balls que han abordat aquest estudi del temps des d’una perspectiva de gènere.
Tanmateix, encara que l’objecte de l’article sigui l’estudi del temps en el marc
de la geografia, s’ha cregut oportú reconèixer prèviament el fet que hi ha mol-
tes altres disciplines que també hi han contribuït: la sociologia, l’antropolo-
gia, la biologia, la psicologia, la història, l’economia o fins i tot la filosofia o
la física. D’aquest ampli ventall d’aportacions, destaquem sobretot els treballs
que, principalment des de la sociologia, han relacionat l’estudi del temps amb
els conceptes de gènere, ciutat o espai urbà i vida quotidiana, entre altres.

La sociologia del temps es troba molt ben representada en les darreres anto-

Sumari
logies publicades sobre aquest tema (Hassard, 1990; Tabboni, 1990; Ramos
Torre, 1992). A més d’aquests treballs de caire recopilatori, són molt útils i
interessants les diverses monografies aparegudes sobre l’estudi del temps, com
les de Norbert Elias (1989) i Barbara Adam (1990; 1995). La revista Time &
Society és també, des de 1992, una referència imprescindible pels sociòlegs i
sociòlogues interessats en l’estudi del temps.

La geografia i l’estudi del temps

Un cop ens centrem en l’àmbit de la geografia i comencem per cercar el con-
cepte de temps als diccionaris de geografia en general (Diccionario,1986;
Clark, 1987; Small i Witherick, 1987; Merenne, 1990; Brunet, Ferras i
Théry, 1992), veiem que gairebé sempre es despatxa referint-lo al temps meteo-
rològic o atmosfèric, sense ni tan sols mencionar l’existència de la geografia
del temps, tret d’algunes excepcions (Bailly, Ferras i Pumain, 1992). Els dic-
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cionaris que acoten la seva cobertura a la geografia humana, i sobretot els de llen-
gua anglesa (Johnston, Gregory i Smith, 1990), ja parlen de geografia del
temps, així com també de cronogeografia.

Enric Mendizàbal (1993, 1996) ens recorda com l’estudi del temps en geo-
grafia ha estat tradicionalment lligat a dos tipus d’enfocaments. L’estudi del
temps com a temps històric ha estat lògicament al centre dels treballs de geografia
històrica, però també ha estat present en molts treballs de la geografia tradi-
cional quan s’estudien l’evolució d’un paisatge o un determinat territori a tra-
vés del temps. Paral·lelament, les monografies produïdes per la geografia regional
han prestat una especial atenció al pas del temps, tant pel que fa als canvis en el
territori, com pel que fa a l’estudi dels canvis estacionals que afecten l’activitat
humana de manera cíclica, especialment en el món rural. Paul Claval (1992,
p. 82) recorda també aquest lligam amb la tradició geogràfica, assenyalant com
la geografia del temps entronca amb la tradició de l’anàlisi dels gèneres de vida. 

Els treballs de Hägerstrand i l’Escola de Lund sobre la geografia del temps
—que s’especifiquen més endavant— han estat decisius en la incorporació de
la dimensió temporal a l’anàlisi geogràfica. L’han revaloritzada en conside-
rar la imprescindible per a l’anàlisi de l’activitat humana, conjuntament amb
la dimensió espacial. Als manuals de geografia humana hi ha casos en què la
referència a la geografia del temps és molt breu o citada com de passada
(Claval, 1984; Johnston, 1986), però en d’altres podem trobar capítols sen-
cers o apartats de capítol dedicats íntegrament a la geografia del temps o a la
cronogeografia (Bailly i Beguin, 1982; Bailly, 1984; Gregory i Urry, 1985;
Cloke, Philo i Sadler, 1991; Unwin, 1995). A partir dels anys vuitanta i fins
a l’actualitat trobem també referències al tema del temps de la vida quotidia-
na de la població en alguns manuals de geografia urbana (per exemple, Herbert
i Johnston, 1979; Claval, 1981, p. 271; Knox, 1994, p. 283) o de geografia
social (Cater i Jones, 1989).

La celebració del 28è Congrés Internacional de Geografia a la Haia, l’agost
de 1996, va permetre constatar que l’interès de la geografia per l’estudi del
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temps segueix ben viu. El Grup de Recerca sobre Geografia del Temps hi va
organitzar un seguit de sessions conjuntament amb la Comissió de Geografia
i Gènere, factor que va afavorir que moltes de les contribucions fessin confluir
tots dos temes (IGU, 1996).

La geografia del temps, 
les aportacions de Hägerstrand i l’Escola de Lund

Pràcticament tothom està d’acord a assenyalar Torsten Hägerstrand com a
principal promotor de la introducció plena dels estudis sobre els temps en la geo-
grafia. A més del model espai temps pròpiament dit, aquest autor ha fet també
altres aportacions de caràcter més general, però que hi estan molt relaciona-
des (Hägerstrand, 1991a, original 1970; 1991b, original 1989). En podem
destacar dues: la pertinença de l’estudi de la qualitat de vida, la preocupació
per l’estudi de l’ésser humà com a individu, com a unitat bàsica de recerca i,
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d’altra banda, la seva vocació integradora, l’interès per una perspectiva global
que permeti analitzar i interpretar la realitat (Hägerstrand, 1976).

A més dels seus propis escrits, la presentació, en versions més o menys resu-
mides, de la geografia del temps o del model espai temps de Hägerstrand es
troba en moltíssimes obres de caràcter geogràfic o d’altres ciències socials, sovint
acompanyada de les corresponents valoracions crítiques (Palm i Pred, 1985,
original 1974; Pred, 1977 i 1984; Johnston, Gregory i Smith, 1990; Díaz
Muñoz, 1991; Mendizàbal, 1993, 1996).

En un article de 1970 Hägerstrand introdueix els conceptes de path, trajecte
o trajectòria, i de constraint, limitació, restricció o constrenyiment. Rebutja fer
una definició del concepte de trajectòria, sigui una trajectòria vital o una tra-
jectòria a curt termini, de dies o setmanes; Hägerstrand opta per fer-ne una
definició en negatiu, parteix de la definició de les limitacions.

Hägerstrand (1991a, original 1970) distingeix tres grans grups de limita-
cions: les de capacitat, les d’ajustament i les d’autoritat. Les limitacions de
capacitat són les que limiten les activitats de l’individu a causa de la seva cons-
titució biològica, per exemple la necessitat de dormir o de menjar, que forço-
sament condicionen la resta d’activitats o bé la distància que l’individu pot
recórrer en un temps determinat. Les limitacions d’ajustament defineixen on,
quan i per quant temps els individus es poden reunir amb altres individus,
eines i materials, per consumir i negociar. Finalment, les limitacions d’auto-
ritat les relaciona amb els dominis o àrees de control que estan sota control
d’algú per protegir-ne els recursos i on l’accés és restringit per determinades
condicions.

És en el marc d’aquest conjunt de limitacions, que es dibuixen les trajectò-
ries o els trajectes possibles. De la combinació de tots dos conceptes i en ana-
litzar la societat des d’una perspectiva espai temps, s’observen dos sistemes
d’interacció; la xarxa de trajectòries vitals individuals, d’una banda, i el con-
junt de les limitacions, de l’altra. És també molt interessant la distinció que fa
entre activitat real i activitat potencial dels individus, la diferència entre les
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quals seria també determinada pel paper de les diferents limitacions.
A més d’aquests dos conceptes principals, Hägerstrand desenvoluparà també

els conceptes de projecte, projectes dels individus que requereixen espai i temps
per poder ser realitzats, així com el concepte de diorama (Hägerstrand, 1982).
La notació gràfica del model espai temps ha estat una de les aportacions més
valorades, ja que omple un buit sobre el qual no hi havia cap altra proposta i
de seguida es considerarà innovador i funcional.

Pel que fa a la utilització del model espai temps en la pràctica de la geogra-
fia i de la planificació, hi ha hagut experiències diverses: en la planificació urba-
na, la producció econòmica i el mercat laboral, sistemes de transport i fins i
tot en l’execució política. Alguns exemples d’aquesta aplicació de la geografia
del temps es troben exposats en un número especial que la revista Economic
Geography va treure el 1977, editat per Allan Pred (Martenson, 1977; Ellegard,
Hägerstrand i Lenntorp, 1977; Tornqvist, 1977). Un altre recull interessant
d’aquestes aportacions el trobem en el segon volum de la sèrie editada per
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Carlstein, Parkes i Thrift (1978b). Més recentment i en un àmbit molt més
pròxim, podem trobar altres exemples d’aplicació de la geografia del temps en
el marc d’una experiència didàctica (Díaz Muñoz, 1991). De fet, els estudis
sobre política regional a Suècia, a través d’una sèrie d’encàrrecs governamentals,
van ser el context que va propiciar l’aprofundiment del tema del temps per
part de Hägerstrand, tal com ell mateix s’encarrega de recordar (Hägerstrand,
1991b, original 1989).

Tots aquests treballs de Hägerstrand i dels seus deixebles han generat un
cert debat dins de la geografia i també en altres camps de les ciències socials, tant
per la valoració que se’n fa, com per les divergències que apareixen a l’hora de
classificar la geografia del temps en un determinat corrent de pensament més
general. A la revista Progress in human geography el tema ha estat objecte de
polèmica més d’un cop, per exemple a inici dels anys vuitanta en una discus-
sió entre Alan Baker, Nigel Thrift i Allan Pred sobre la geografia històrica
(Baker, 1979 i 1981; Thrift i Pred, 1981).

Una altra front de crítica a les teories de Hägerstrand sobre el temps és la
que, des d’un enfocament de gènere, ha protagonitzat Gillian Rose. Aquesta
autora reconeix que la geografia del temps comparteix alguns interessos amb la
geografia feminista, com per exemple l’èmfasi en la quotidianitat manifestat
en l’estudi dels trajectes. Per això considera que no és casual que algunes geò-
grafes feministes hagin utilitzat la geografia del temps per estudiar, per exem-
ple, les limitacions de temps i espai que enfronten les dones, especialment quan
han de combinar treball domèstic i treball pagat. Tot i així, critica el fet que
quan la geografia feminista estudia la vida quotidiana valora i té en compte les
diferències entre el públic i el privat i les seves conseqüències, mentre que la
geografia del temps no fa aquesta distinció, tracta l’espai com a únic i singular,
ignora l’espai domèstic i es limita a representar l’espai públic, d’aquí la seva
limitació (Rose, 1993).

La cronogeografia
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Parkes i Thrift (1980) defineixen la cronogeografia com l’estudi d’aquells aspec-
tes del temps que es refereixen a l’estudi de les persones, l’espai i l’activitat en
escenaris socials. La cronogeografia representa un pas endavant respecte a la
geografia del temps, tal com l’hem descrit en l’anterior apartat, concepte que,
segons sembla, ha quedat reservat per aplicar-lo als treballs de Hägerstrand i
els seus deixebles, que interpretarien el temps en una dimensió singular, en el
sentit del rellotge i el calendari (Parkes i Thrift, 1980, p. XI). En canvi, la cro-
nogeografia inclouria «un intent de determinar els components temporals i
paratemporals d’una particular situació geograficohumana» (Parkes i Thrift,
1980, p. XII).

Johnston, Gregory i Smith (1990) fan un resum molt útil de l’evolució de
la geografia humana en base a la incorporació del temps i l’espai. D’aquesta
síntesi se’n desprèn que la cronogeografia incorpora tots els elements selec-
cionats: concepte de temps i espai, i enfocaments de lloc i experimental, de
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manera que no rebutja cap de les anteriors aportacions, ans les incorpora, i
així es constitueix en una mena d’eclecticisme geograficotemporal d’ampli
abast. Tot i l’esforç aclaridor d’aquesta síntesi, en la pràctica encara trobem
que els termes de geografia del temps i de cronogeografia s’utilitzen de manera
indistinta en segons quins contextos, posant per davant l’interès comú de les dues
aproximacions per situar el temps al centre dels seus treballs, més que no pas
l’enfocament amb el qual enfronten els problemes que l’estudi del temps els
planteja. Això fa que treballs sobre temps i geografia apareguts més recent-
ment, tant els puguem trobar classificats sota l’epígraf de cronogeografia, com
sota el de geografia del temps (Kellerman, 1989).

Gènere, ús del temps i vida quotidiana a les ciutats

Els diversos estats de la qüestió disponibles sobre geografia i gènere (Hanson i
Monk, 1982; Sabaté, 1984; Garcia-Ramon, 1989; Monk, 1994, Garcia-Ramon,
1996) ens proporcionen un valuós punt de partida per analitzar quina és la
presència de l’estudi del temps en el marc d’aquesta perspectiva geogràfica.
D’una banda, identifiquem les aportacions que des d’aquest enfocament s’han
fet sobre temes de geografia urbana o ciutat, com per exemple la combinació
i el repartiment de tasques i treballs a la ciutat o les pautes de transport i mobi-
litat en àrees urbanes, i que estan íntimament lligades a la qüestió dels temps
de la vida quotidiana. D’altra banda, assenyalarem els treballs que s’han dedi-
cat específicament a explorar de manera simultània el temps de les dones a les
ciutats.

Dones i ciutat

Els manuals o textos bàsics sobre geografia del gènere ens parlen de les dones
i les ciutats, sigui en el marc d’un capítol dedicat a l’espai urbà en general
(WGSG, 1984) o des d’una aproximació múltiple, regional i temàtica (Sabaté,
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Rodríguez i Díaz, 1995). En els dos textos citats, encara que amb diferent
èmfasi, s’apunta la importància de la qüestió dels temps per l’anàlisi de la ciu-
tat des d’una perspectiva de gènere. En el primer cas, es fa referència als pro-
blemes de temps i d’organització de la vida quotidiana per part d’aquelles
persones que han de combinar treball pagat amb treball domèstic (WGSG,
1984, p. 44), la majoria de les quals són dones, així com també a les deman-
des generades pel treball de cura i les dificultats per fer-hi front derivades de
l’actual organització temporal i espacial de les àrees urbanes (WGSG, 1984,
p. 65). En el segon cas, la qüestió del gènere i l’estructura urbana s’aborda sepa-
radament pel que fa als països desenvolupats, pels quals s’estudien la diferen-
ciació residencial, la mobilitat i la divisió funcional de la ciutat i els processos
de canvi en el medi urbà; i pel que fa als països perifèrics. Paral·lelament, però,
hi trobem una referència explícita i detallada a la qüestió del temps en el capí-
tol dedicat a la vida quotidiana de les dones (Sabaté, Rodríguez i Díaz, 1995,
p. 302-313).
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Entre les monografies sobre gènere i ciutat, és molt útil el recull editat per
Little, Peake i Richardson (1988), que s’autoinscriu en l’àmbit dels treballs
sobre l’ús «genderitzat» de l’espai en àrees urbanes, seguint la tematització feta
pel Women Geography Study Group de l’IBG (1984). Aproximadament de
la mateixa època és el treball de Jacqueline Coutras (1987) sobre les dones i
l’espai públic a les ciutats, on s’aborden, des d’una perspectiva de gènere, qües-
tions relatives a la vida quotidiana a les ciutats, com ara l’habitatge, els serveis
o el medi ambient en espais ben diferenciats, com són el centre de la ciutat o
les noves perifèries metropolitanes.

Encara que no sigui gaire freqüent, algunes revistes d’estudis urbans han
dedicat específicament alguns números a les qüestions de gènere, aquest és el
cas de l’International Journal of Urban and Regional Research, que l’any 1978 va
publicar un número monogràfic dedicat al tema de dones i ciutat, on hi trobem,
entre altres, els articles de Chabaud i Fougeyrollas (1978) i de Coutras i Fagnani
(1978), que se citen més endavant, i Urban Geography, que el 1988 també va
dedicar un número al tema de dones i ciutat, editat per Susan Hanson.

L’OCDE (1995) ha editat recentment els treballs presentats a la conferèn-
cia Les femmes et la ville, celebrada a París el 1994, on des de diferents enfoca-
ments i disciplines es fa referència especialment a l’habitatge, els serveis i les
qüestions ambientals, tant des del pla de la reflexió, com des de les experièn-
cies concretes de col·lectius de dones de diversos indrets, remarcant el fet que
les dones utilitzen les ciutats d’una manera específica i diferenciada de com les
utilitzen els homes.

Podríem citar moltes altres contribucions, més aviat articles, dedicades al
tema de les dones a la ciutat o a l’estudi de la ciutat i l’espai urbà des d’una
perspectiva de gènere (Folguera, 1982; McDowell, 1983, 1993; Wekerle,
1984; Alves, 1992; Díaz Muñoz, 1995; Droogleever i Karsten, 1995;
Droogleever, 1995).

L’ús del temps des d’un enfocament de gènere
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Si ens cenyim als treballs que relacionen estrictament qüestions de gènere i
temps, podem distingir entre les aproximacions teòriques i els estudis empí-
rics. Els primers són més aviat escassos, sobretot en l’àmbit de la geografia,
per això ens hem de referir a les aportacions d’algunes sociòlogues en aquest
camp. Hi ha autores (Adam, 1989; Leccardi, 1996) que han relacionat el
concepte de temps social amb l’enfocament feminista en el marc de la teoria
social i hi troben molts lligams. D’entrada, perquè tots dos temes compar-
teixen una certa invisibilitat pel que fa a l’escassa atenció que s’hi ha pres-
tat, però també pel rebuig de les conceptualitzacions dualistes que impliquen
tant la teoria feminista, com la complexitat de la vida quotidiana, indestria-
ble de l’estudi del temps. Altres elements compartits són, per exemple, la
centralitat de l’experiència, la consciència i el context, així com la importàn-
cia donada a la interactivitat dels processos. És justament en base a aquests
punts en comú, que Barbara Adam reconeix un desafiament en el fet de pres-
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tar atenció conjuntament a les dones i al temps en el marc de la teoria social,
hi veu un punt de partença per a una nova manera de fer i de pensar (Adam,
1989, p. 465).

Carmen Leccardi (1996) se centra a valorar les aportacions que el pensa-
ment feminista pot fer, tant a la revisió del paradigma temporal, com a la
«deconstrucció» de les categories generalment utilitzades per l’anàlisi del temps
social. Defensa que la teoria feminista proporciona una nova manera de pen-
sar sobre el temps, en el sentit que remarca la diferent concepció que la relació
entre vida i temps té per dones i homes. D’aquesta autora ens interessa també
el balanç que fa sobre la utilització del concepte de temps de les dones (women’s
time) en la literatura feminista (Leccardi, 1996, p. 175). Ella situa el seu origen
com a construcció conceptual als anys seixanta, encara que quan realment s’ha
utilitzat i discutit ha estat en els anys vuitanta, període en el qual s’ha identi-
ficat amb temps de la diferència. En els anys noranta hi ha un esclat d’apor-
tacions sobre el temps de les dones, que contribueix a eliminar la distinció
entre les esferes pública i privada de la vida. En aquest darrer període també
s’incorporen el reconeixement de les diferències entre les dones, així com la
presència simultània de múltiples i diversificades experiències del temps.

Dins de la geografia, cal assenyalar de manera especial el conegut i ja citat tre-
ball de Risa Palm i Allan Pred (1985, original 1974), que va suposar una reva-
lorització dels treballs que tradicionalment s’havien fet en el camp de la geografia
del temps, enriquint-los en introduir la nova perspectiva del gènere en la seva
interpretació de la vida quotidiana. La potencialitat d’aquest enfocament en
el marc de la geografia del gènere també ha estat reconeguda més tard per altres
autores (Droogleever i Karsten, 1989), que en valoren sobretot la capacitat de
tractar de manera integrada els aspectes temporals i espacials de les activitats
humanes, així com el concepte de restricció, que afecta molt diferentment els
individus en funció de les seves circumstàncies personals, entre les quals s’hi
compta el gènere.

Pel que fa a la producció d’estudis empírics, que a voltes també incorporen
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reflexions teòriques de manera paral·lela, encara que no principal, la dècada
dels vuitanta ha estat especialment fecunda i sembla que l’interès pel tema
segueix fins a l’actualitat. S’han produït treballs que lliguen les perspectives
del gènere i de l’estudi del temps, principalment dedicats a les activitats de la
vida quotidiana i a la qüestió del repartiment dels treballs, així com relatives
a la mobilitat i al temps de transport.

Entre els treballs dedicats a l’estudi de l’ús del temps en el marc de la vida
quotidiana de la població i sobretot del temps de les dones, destaquen molt
especialment els de les autores italianes. Laura Balbo (1991a, 1991b) ha estat
una de les principals impulsores de l’estudi i la discussió sobre el temps de
les dones, no només a Itàlia, sinó també a Europa en general. De manera
paral·lela, altres autores italianes han contribuït també a difondre el tema
(Giacomini, 1985; Belloni, 1986; Ravaioli, 1986; Vinay, 1992; Cordoni, 1993;
Paolucci, 1993; Sabbadini i Palomba, 1995; Bimbi, 1996). Alguns estudis
de casos, com per exemple el desenvolupat sobre el temps de les dones de la
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ciutat de Mòdena (Le Nove, 1990a), han estat de gran utilitat per copsar
l’abast d’aquest tipus d’iniciatives.

En d’altres països europeus també trobem força treballs que estudien l’ús el
temps en el marc de la vida quotidiana des d’una perspectiva de gènere. Entre
altres, podem destacar el treball de Jacqueline Tivers (1985, 1988) sobre la
vida quotidiana de les dones amb criatures petites, sobre les seves activitats,
les ajudes de què disposen i les limitacions a les quals s’enfronten. Altres treballs
que cal mencionar són els desenvolupats a Holanda per autores com Joos
Droogleever (1996) sobre la vida quotidiana de les dones grans. A nivell espa-
nyol, destaquen sobretot els treballs fets per la sociòloga del CSIC, M. Ánge-
les Durán (1986, 1988, 1992), que ha estat una de les primeres persones que
va assenyalar la importància de la qüestió de l’ús del temps en la vida quoti-
diana des d’una perspectiva de gènere a l’Estat espanyol. Ramon Ramos (1990,
1992) és un altre dels autors espanyols interessats en el temps com a tema d’es-
tudi, encara que el seu interès per incorporar un enfocament de gènere ha estat
més puntual (1990). Jesusa Izquierdo ha contribuït amb treballs que han abor-
dat la qüestió de l’ús del temps i el gènere de manera directa (Izquierdo, 1988)
o bé a través de l’anàlisi de les activitats desenvolupades per la població
(Izquierdo, 1990a). A aquests treballs s’ha afegit molt recentment l’estudi de
Mariano Álvaro Page (1996) sobre l’ús del temps d’homes i dones a l’Estat
espanyol. Des de la geografia probablement ha estat M. Ángeles Díaz Muñoz
(1992) qui més atenció ha prestat al tema dels temps de la vida quotidiana de
la població.

Un altre camp d’estudi l’ofereixen els estudis dedicats al temps de treball, tant
del treball productiu, com del treball reproductiu. Sobre el temps de treball
productiu s’han fet estudis que aborden aspectes molt diversos (Beechey i
Perkins, 1987; Fagnani i Chauviré, 1989; Bugari, 1991; Paolucci, 1993). Sobre
el temps de treball domèstic les aportacions són més nombroses, probable-
ment pel protagonisme més gran de les dones en aquest àmbit. Un treball bas-
tant antic però interessant i pioner sobre aquest tema va ser el de Chabaud i
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Fougeyrollas de 1978. Recentment hi ha hagut un interès creixent pel tema,
que s’ha manifestat en les nombroses contribucions que han aparegut sobre
aquesta qüestió (Droogleever i Karsten, 1989; Dyck, 1990; Shelton, 1990;
Pinch i Storey, 1992; Gustafsson i Kjulin, 1994).

Finalment, la mobilitat i el temps de transport és un altre dels camps en el
qual s’ha treballat des d’una perspectiva de gènere. En aquest cas hem de citar
alguns treballs antics, però no per això menys interessants, com són el de Palm
i Pred (1985, original 1974) o el de Coutras i Fagnani (1978), així com uns
altres de més recents (Coutras, 1993). Susan Hanson ha estat investigant la
mobilitat i els desplaçaments de les dones des de la dècada dels anys setanta,
generant nombrosos escrits sobre aquest tema (Hanson i Hanson, 1980). Del
seu mestratge han sorgit també molts altres treballs en la mateixa línia (Hanson
i Johnston, 1985, Johnston-Anumonwo, 1988; Rosenbloom, 1989; Blumen,
1994). A Espanya també hi ha geògrafes que s’han ocupat del tema de la mobi-
litat, com M. Ángeles Díaz Muñoz (1989) o Isabel Clos (1986), entre d’altres.
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Tal com hem vist, l’estudi del temps no ha estat pas oblidat per la geografia,
sinó que precisament des de la geografia s’ha contribuït a desenvolupar l’in-
terès per l’estudi del temps des d’altres disciplines. El balanç de la convergèn-
cia d’aquests estudis amb la perspectiva de gènere és també força positiu. Tot
i així, resten encara molts aspectes per treballar si es vol aprofundir en l’ex-
ploració dels temps de la vida quotidiana de les dones a les ciutats.
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