
En aquest volum es recullen les
conferències que es van presen-
tar al Seminari Dones i Activitats
de Manteniment en Temps de
Canvi, celebrat a Barcelona els
dies 24, 25 i 26 del passat mes
de novembre. L’objectiu d’a-
questa trobada consistia en
donar un pas endavant en la
consolidació de les línies d’in-
vestigació entorn a l’estudi
arqueològic de les dones i els
seus àmbits d’expressió mate-
rial, que paulatinament va fent-
se un espai en la recerca que es
duu a terme a l’estat espanyol
(González Marcén 2000;
Sánchez Romero 2005).

El fet diferencial de les aproxi-
macions feministes en les cièn-
cies socials en relació a altres
posicionaments teòrics rau en
que neixen, no només d’una
voluntat per obtenir un major
rigor epistemològic o d’un afany
per eixamplar el coneixement
sobre les societats, sinó també
de la inquietud viscuda. En el
nostre cas aquesta inquietud
està provocada per la pràctica

absència de repercussió en els
estudis arqueològics de tota una
sèrie d’activitats, portades a
terme fonamentalment per
dones, i a les quals s’associen
experiències i coneixements
fonamentals per entendre les
dinàmiques socials d’ara i d’a-
bans. La inquietud porta a la
recerca; una recerca de noves
formes de conceptualitzar
aquestes pràctiques i experièn-
cies de les dones, que tradicio-
nalment s’han agrupat sota la
rúbrica de l’àmbit domèstic.

En els últims anys, hem anat
proposant el potencial concep-
tual i metodològic de la catego-
ria d’“activitats de manteni-
ment” per tal, no només per fer
visibles a les dones en els estu-
dis arqueològics, sinó també per
ubicar i rellevar a les dones en
societat mitjançant el seu llegat
material. De forma esquemàti-
ca, aquestes activitats de man-
teniment es poden definir com
aquelles que possibiliten i asse-
guren la reproducció física i
social dels grups humans des de
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la pràctica quotidiana i que tant
la documentació històrica com
etnogràfica vinculen directa-
ment a l’acció de les dones
(Bardavio i González Marcén
1996; Curià et alii 2000; Montón
2000; Picazo 1997; González
Marcén i Picazo 2005).

Malgrat aquest paper central de
les activitats de manteniment
en l’estructuració de totes les
formes socials, el seu estudi
(quan s’ha produït) ha obviat la
seva articulació amb els proces-
sos de canvi històrico-social,
generant-se dos discursos
paral·lels: per una banda, el del
dinamisme de les variables
macro-polítiques i macro-econò-
miques i de les seves tecnolo-
gies associades; i per l’altra
banda, el de l’estatisme de les
activitats de manteniment assi-
milades a l’àmbit domèstic.
Precisament, en aquest Semina-
ri, ens vam proposar fer conver-
gir aquests dos discursos analit-
zant la interrelació entre les
activitats de manteniment en
moments que la recerca ha con-
siderat tradicionalment com de
canvi històric per tal d’avaluar la
seva interdependència.

Ens va semblar interessant refle-
xionar sobre aquest aspecte del
temps perquè aquest és con-
substancial a la idea d’Història i
perquè precisament aquestes
activitats adjectivades per nosal-
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tres com “de manteniment”
s’han considerat, a més de
rutinàries, repetitives, mecàni-
ques i monòtones, també cons-
tants en tots els temps i llocs, és
a dir, sense canvi. S’han consi-
derat, per tant, alienes a les
transformacions socials, econò-
miques, ideològiques i polítiques
que confereixen dinamisme i
creativitat a les societats huma-
nes. Pensem que existeix
evidència més que suficient que
les activitats de manteniment
han experimentat en tots els
períodes històrics canvis impor-
tants, i, molt especialment, en
aquelles fases anomenades de
transició, quan es produeixen
canvis generals abruptes i els
grups humans han de posar a
prova la seva capacitat de trans-
formar les seves pràctiques.

Aquesta va ser la suggerència
que es va transmetre a un grup
d’investigadores d’arreu del món
en l’àmbit de les Ciències Socials
i les Humanitats que porten a
terme línies d’investigació rela-
cionades amb les dones i la seva
cultura material, per tal que
assagessin el potencial del con-
cepte d’activitats de manteni-
ment en les seves respectives
àrees d’estudi. Totes elles van
respondre amb generositat i
entusiasme a la nostra invitació i
hem de reconèixer que ha estat
gràcies a la seva participació
activa que aquest Seminari hagi



Introducció

assolit els objectius proposats
inicialment.

Les seves aportacions, que
abracen un marc cronològic
amplíssim, des del II mil·lenni
aC fins a la societat contem-
porània, ens han mostrat, no
només l’especificitat del caràcter
dinàmic de les activitats de
manteniment, sinó també el
potencial d’aquest concepte des
d’una perspectiva transhistòrica
i transdisciplinar.

Així doncs, quins elements
comuns presenta una investiga-
ció sobre la vaixella ceràmica del
Bronze final del sud-est ibèric i
les noves tecnologies domèsti-
ques de les llars californianes del
segle XXI? Quins conceptes i
quines metodologies es compar-
teixen? Quina relació pot esta-
blir-se entre totes aquestes
aportacions i les perspectives
feministes en arqueologia?

De forma breu, podríem resumir
els factors comuns de totes elles
en aquests quatre punts:
-L’estreta connexió entre la
valoració personal, social i
històrica de les activitats de
manteniment amb els paràme-
tres culturals i econòmics del
grups humans i, per tant, la
seva transcendència en la
construcció de noves realitats
socials i ideològiques.
-La presència transhistòrica

d’activitats de manteniment
realitzades per dones, refor-
çant, però, la constatació de la
seva naturalesa complexa i
variable, tant des del punt de
vista organitzatiu com tècnic.
-La importància de la cultura
material associada a les activi-
tats de manteniment com a
creadora i recreadora de la ide-
ologia domèstica o/i del grup
de convivència, en tant que
mediadora en l’esfera afectiva i
relacional.
-Les implicacions socials i cul-
turals dels canvis en els espais
i les tecnologies de les activi-
tats de manteniment, més
enllà d’una lectura utilitarista o
economicista d’aquestes trans-
formacions.

Però, tant o més comú que el
contingut conceptual de la cate-
goria d’“activitats de manteni-
ment”, resulta l’estratègia meto-
dològica adoptada en el tracta-
ment de les dades empíriques,
basada en un apropament emi-
nentment qualitatiu i no quanti-
tatiu a les fonts documentals i
en una escala d’anàlisi microes-
pacial i microtemporal. 

Aquest tractament detallat dels
objectes relacionats amb les
activitats de manteniment, de
les seves propietats i dels seus
contexts mostra com les tra-
jectòries temporals, espacials,
socials i culturals de la quotidia-
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nitat són complexes i diverses,
formant part activa dels temps
de canvis.
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