
Les restes materials que recuperem en les excavacions prehistòriques no són únicament objectes

curiosos, sinó que també són elements que aporten informació sobre la tecnologia, les maneres de

subsistència, les relacions socials i la ideologia de les societats del passat. Dins de l’ampli ventall de

vestigis que apareixen als jaciments, els instruments de pedra tenen un paper destacat. Tant és així

que, ja des dels primers moments en els quals la Prehistòria adquireix rang científic en el segle XIX,

aquests útils aprofiten per a traçar les primeres classificacions, i permeten definir etapes en l’evolu-

ció de la Humanitat, com ara l’Edat de la Pedra Antiga o Paleolític i l’Edat de la Pedra Nova o Neolític. 

Els criteris estètics i museístics que han prevalgut durant gran part de la història de

l’Arqueologia Prehistòrica han fet que es done més importància a útils com ara puntes de fletxa,

punyals, ganivets, considerats necessaris per a activitats prestigioses (com la caça o la guerra) rea-

litzades per homes, abans que no a uns altres com raspadors o rascadores, a pesar que la majo-

ria de tipus lítics poden posar-se en relació amb les activitats de manteniment1 (Sánchez Romero,

2000) i, en aquest sentit, amb tasques portades a terme per dones. Això ve determinat pel biaix

presentista que duu a considerar —de forma conscient o inconscient— que les societats del pas-

sat es regeixen per uns rols de gènere com els del món occidental actual, on les dones executen

aquelles tasques que li són pròpies,2 normalment relacionades amb la cuina i amb la cura de xiquets

i ancians, entre altres (Figs. 1 i 2).

Deixant a banda les estampes actuals sobre la vida quotidiana en la Prehistòria, que podem

entendre superades en major o menor mesura, i que poden, en ocasions, ser més que ridícules,

pot fer-se una pregunta: ¿per què bona part de les eines de pedra s’associen a l’àmbit masculí? La

resposta posa de manifest l’evident biaix androcèntric amb el qual encara avui dia es tinten les inter-

pretacions sobre el passat. En aqueix sentit, s’associen a activitats que es consideren masculines,
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1Sobre la definició d’activitats de manteniment hi ha una àmplia bibliografia (Picazo, 1997; Colomer et al., 1998; entre altres treballs). 

2 L’èmfasi és meu. 



bé per la suposició d’un necessari esforç físic (per exemple, en la tala d’un arbre), bé per la supo-

sició del prestigi que pot estar relacionat amb aqueixa tasca (per exemple, en la caça o en la gue-

rra). Però si anem més enllà de l’ús i les tasques associades a les eines, i reflexionem sobre la fabri-

cació de l’utillatge lític, veiem que, de forma més o menys explícita, es ve considerant com una

tasca masculina. Si ens repetim la pregunta (¿per què?), la resposta immediata és que la fabrica-

ció d’aquestes peces comporta el coneixement de la tecnologia i el domini de les tècniques neces-

sàries; en el món contemporani, el control tecnològic pertany a l’àmbit d’allò masculí.

Dins del variat repertori d’útils lítics es troben des de peces molt simples quant a la seua ela-

boració, fins a elements de gran complexitat. Els suports lítics serveixen per a confeccionar un ampli

repertori d’útils: des de peces polivalents (Fig. 3) a d’altres que es destinen de forma específica a

treballs d’incisió, perforació, percussió, etc.

La capacitat d’utilitzar eines es considerava com un tret específic dels homínids. No obstant

això, les investigacions sobre l’etologia de determinades espècies de primats no humans (ximpan-

zés i bonobos), van posar de manifest que aquests parents pròxims també empren instruments

senzills. La diferència està en el que s’ha anomenat intel·ligència operativa (Carbonell i Sala, 2000)

que correspon a la capacitat d’utilitzar uns instruments per a fabricar-ne altres. La manipulació d’e-

lements extracorporals i la seua producció sistemàtica ens ha diferenciat de la resta de primats i ha

propiciat el nostre control del medi i el nostre èxit evolutiu.

Una eina de pedra es treballa per a dotar-la d’unes propietats determinades, com ara unes

vores tallants i fines, o robustes i resistents. Les tasques que ha de dur a terme són bàsicament

raspar, perforar, tallar, percudir o trencar. La investigació ha prestat gran atenció a les peces amb

tall, en considerar que les eines amb tall comporten una millora qualitativa notable en les condi-
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Fig. 1. Una visió de la vida quotidiana en la Prehistòria. Ací són els perso-

natges masculins els qui treballen la pedra, tallant o emmanegant ele-

ments lítics. Font: www.raitre.rai.it

Fig. 2. En aquest cas, els personatges prehistòrics apareixen desdibuixats

en bona mesura; no obstant això, el treball de la pedra el porta a terme un

home, ben caracteritzat en la seua masculinitat per la barba.



cions de vida, i permeten afrontar les necessitats quotidianes dels grups prehistòrics amb més

eficàcia. 

Una ràpida anàlisi cronològica de les etapes prehistòriques mostra una evolució tecnològica

que es reflecteix de manera clara en la major especialització de les eines lítiques amb tall. El llarg

període cronològic que comprèn el Paleolític Inferior ens mostrarà des de la simplicitat dels cudols

tallats al progrés que comporta l’eina que coneixem com a bifaç, de gran eficàcia per a realitzar

múltiples tasques: tallar, raspar, capolar, etc. Els estudis sobre la indústria lítica d’aquestes eta-

pes antigues ens parlen de la

immediatesa i l’escassa planifica-

ció en la fabricació d’aquestes

eines, fet que contrasta notable-

ment amb el Paleolític Mitjà, quan

l’Homo neanderthalensis mostra

una gran capacitat de reflexió i

abstracció en l’elaboració d’instru-

ments lítics, i desenvolupa la talla

levallois (Fig. 4). 

Amb l’arribada a Europa dels

humans anatòmicament moderns,

s’apliquen noves tècniques al tre-

ball de la pedra (tractament tèrmic,

talla per pressió, etc.), i apareix de

forma clara, en el Paleolític

Superior, una diversificació de l’uti-

llatge: gratadors, burins, perfora-

dors, entre altres, són alguns dels

elements que ens parlen de l’espe-

cialització de les tasques, reflectida

en la varietat d’eines que des d’ara

apareixen en el registre arqueològic (Fig. 5).

A causa del desenvolupament de l’economia de producció, les societats del Neolític tindran

unes altres necessitats lligades a la nova base econòmica, basada en l’agricultura i la ramaderia.

Tot i que hi ha una perduració en els tipus lítics i algunes tècniques de talla conegudes ja en eta-

pes anteriors, en el treball de la pedra destaca l’aparició de l’utillatge polimentat (Fig. 6). Podem dir

que, des d’aquests moments fins a la fi dels temps prehistòrics, les innovacions en l’instrumental

de pedra ja s’han completat, i les variacions van a correspondre a preferències tant en la tipologia

com en l’aplicació d’una tècnica determinada, o bé en l’ús preferent d’un determinat material. 
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Fig. 3. Alguns útils de pedra, com ara les rascadores, poden utilitzar-se en múltiples

funcions. Font: Arxiu SIP.



En les pàgines següents ens interessa plantejar algunes qüestions de caràcter general sobre

el procés de producció lítica, prescindint d’estimacions cronològiques precises, i incidint en els

aspectes socials, concretament en els agents que van poder prendre-hi part. ¿Realment podem

pensar que les dones no van participar en el procés de producció lítica al llarg de la Prehistòria?

Si analitzem de manera detallada els passos d’aquest procés, podem comprendre que no hi ha

raons biològiques, etnogràfiques, sociològiques o experimentals que indiquen que les dones no

van realitzar aquestes activitats (Bird, 1993; Gero, 1991). Moltes autores consideren que la visibi-

litat i les activitats de les dones en els contextos domèstics

indiquen que juguen un paper significatiu en la producció i

manteniment de les eines de treball (Sánchez Romero,

2000). Vull pensar que les dones van poder prendre-hi part,

en la producció d’útils lítics, i que són visibles també en els

espais públics.3

La pràctica de les activitats relacionades amb la fabri-

cació i l’ús del món material és un escenari on el gènere i la

cultura material s’articulen des del punt de vista cultural. El

concepte de gènere no es refereix únicament al sexe biolò-

gic (dona/home), sinó que comprén una sèrie d’identitats

socials construïdes culturalment i històricament, i no com-

portaments fixats per una realitat biològica. La identitat de

gènere conflueix amb altres identitats, amb la religiosa, l’èt-

nica, d’estatus i, sobretot, amb la d’edat (Gero i Conkey,

1991; Gilchrist, 1999; Moore, 1988, 1994; entre altres tre-

balls), sent així un concepte variable en la seua dimensió

espacial i temporal que, de cap manera pot considerar-se

universal i atemporal. 

Certament, el registre arqueològic presenta grans dificul-

tats per a establir relacions entre elements de la cultura mate-

rial i categories de gènere. Però hem de tenir en compte que,

de la mateixa manera que no hi ha una forma fàcil de trobar

les dones en el registre arqueològic, tampoc no n’hi ha per a identificar els homes (Pallarés, 2000). 

Si tractem de superar aqueixa idea de l’existència d’una rígida divisió sexual del treball en la

Prehistòria, i pensem en els agents que poguerem participar en els processos descrits, obtindrem

una visió menys esbiaixada del passat. Per a la lectura que proposem ens recolzarem en diversos

exemples etnogràfics i etnoarqueològics, sense que això signifique establir analogies de forma
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Fig. 4. La tècnica coneguda com a talla levallois, car-

acterística del Paleolític Mitjà, implica una reflexió

prèvia al treball de la pedra, constrastant amb la imme-

diatesa de la producció lítica en etapes anteriors. 

Font: Arxiu SIP.

3 Una definició dels conceptes públic - privat - domèstic, està arreplegada en Munt, 2000.



mecanicista, sinó amb la intenció de redimensionar i comprendre el conjunt d’accions que pogue-

ren portar a terme homes, dones i diversos grups d’edat. 

El procés de producció lítica

La producció lítica no és simplement la modificació manual i seqüenciada d’un cos inert (pedra) i

la seua transformació en artefacte cultural. Els fenòmens tècnics són fenòmens enterament socials

(Karlin, 1992); no són simplement les activitats i accions físiques de producció i l’ús d’instruments,

sinó que són un dels principals mitjans a través del qual es defineixen i es reafirmen les relacions

socials i la visió del món (Dobres, 2000). Malgrat això, la producció d’indústria lítica per part de les

dones ha estat vista com a marginal i simple. Alguns exemples etnogràfics mostren que el treball

sobre suports lítics que les dones realitzen es dedica a l’obtenció de peces poc sistematitzades,

generalment resquills sense retocar, cosa que ha propiciat l’escàs interés de la investigació cap a

aquests conjunts (Sánchez Romero, 2005: 231). Tot i que difícilment podrem identificar individus

«reals» per mitjà del registre arqueològic, la comprensió del procés de producció lítica com a ele-

ment dinàmic en el marc social pot ajudar en la interpretació del canvi cultural (Orozco, 2005).

El procés de producció lítica ha estat abordat i definit en diversos treballs (Martínez i Afonso,

1998; Terradas, 2001; entre altres); en el seu desenvolupament es poden seqüenciar etapes dife-

renciades: selecció i proveïment de matèria primera, processos tècnics de manufactura, manteni-

ment i reciclat, i diversos processos d’ús, que culminen amb la deposició o l’abandó dels objectes.

La implementació i l’articulació dels processos referits estarà condicionada tant per les característi-

ques físiques del material lític com per les necessitats socioeconòmiques de les societats.
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Fig. 5. La diversificació de l'utillatge lític ens parla de l’especialització de les tasques a partir del Paleolític Superior. a) Puntes de fletxa. b) Gratadors. 

Font: Arxiu SIP.



El subministrament de matèries minerals s’estructura a l’entorn de dos mecanismes d’obten-

ció: l’explotació directa del medi, i l’aprovisionament indirecte; aquest últim cas correspon a l’obten-

ció de les matèries primeres per mitjà de l’intercanvi amb altres poblacions. Ambdós sistemes no

són excloents; els grups humans poden haver obtingut els recursos lítics per mitjà de l’un, de l’al-

tre, o per mitjà d’ambdós. 

L’explotació directa del medi pot realitzar-se mitjançant tècniques diferents, com ara: 

—mineria del subsòl, 

—activitats extractives a cel obert (pedreres), 

—cultiu o recol·lecció superficial.

L’explotació del subsòl es

documenta al llarg de la Prehistòria.

Tot i que les pràctiques mineres són

conegudes en alguns contextos del

Paleolític Superior europeu, el seu

desenvolupament entre grups caça-

dors-recol·lectors es considera una

estratègia esporàdica i aïllada

(Terradas, 2001). A partir del Neolític

trobem nombrosos exemples il·lus-

tratius d’aquesta activitat, amb varia-

cions notables pel que fa a la com-

plexitat de pous i galeries. En l’àmbit

peninsular es documenten explota-

cions mineres prehistòriques, desta-

cant-hi la recent troballa de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid), un jaciment dedicat a l’extracció de

sílex, amb més de 3.000 pous verticals que, en ocasions, arriben als 7 m de profunditat (Diaz-del-

Rio et al., 2006). Així mateix, al llarg de la Prehistòria es practica l’extracció a cel obert (treballs de

pedra picada), i el material lític també pot obtenir-se mitjançant el cultiu o la recol·lecció superficial.

En aquest últim cas, l’esforç invertit en l’obtenció de suports lítics és molt menor.

Disposem d’exemples etnogràfics que il·lustren una gran varietat de situacions, en molts casos

de certa complexitat (Blackwood, 1950; Hampton, 1999; Pétrequin i Pétrequin, 1993; entre altres

nombrosos treballs). Bona part dels exemples coneguts mostren que l’explotació de recursos lítics

és una activitat d’una marcada temporalitat i estacionalitat, que sol tenir un caràcter col·lectiu i

excepcional i, alhora que es realitza aquesta part del procés, es porten a terme tasques d’aprenen-

tatge per part dels joves (Fig. 7). 
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Fig. 6. Les destrals polides apareixen en la Prehistòria europea a partir de l'adopció de l'e-

conomia agrícola i ramadera. Font: Arxiu SIP.



Una de les tasques més especialitzades que es porta a terme en les àrees d’extracció és el

reconeixement d’un bon suport (Fig.8). Una vegada realitzada aquesta part del procés (obtenció de

la matèria primera), la producció lítica pot continuar bé en la mateixa àrea extractiva, o en el lloc

d’hàbitat, o als seus voltants. Serà la lectura en el registre arqueològic dels desfets o residus el que

ens informe de la localització de l’àrea de taller.

Podem pensar que les dones no participen en aquesta part del procés de producció, pel fet

de suposar la seua incapacitat per al transport de les pesades càrregues extretes en l’àrea font.

No obstant això, és nombrosa la documentació etnogràfica que ens mostra comunitats «primiti-

ves» en les quals les dones realitzen la recollida de com-

bustible (Fig.9) i duen a les seues esquenes enormes

càrregues (que superen en ocasions els 50 kg). Hem de

suposar que si els treballs d’explotació i obtenció de

materials lítics estan restringits a una part de la societat,

és a causa de factors culturals. 

Una evidència directa de la participació de les dones

en els processos d’extracció de materials lítics es verifica en

els indicadors d’activitat física i càrregues laborals que

poden aparéixer en les restes òssies prehistòriques. Els

ossos de l’esquelet humà tenen capacitat per a remodelar

la seua estructura amb la finalitat de plantar cara a les pres-

sions biomecàniques derivades de l’exercici físic, i aquesta

remodelació pot adoptar formes o dimensions distintives,

tot i que la seua lectura no és, de cap manera, senzilla

(Balaguer et al., 2002). El treball d’aquestes autores mostra

dones fent treballs de pedra picada, en l’Edat del Bronze,

reconeguts a partir de les osteopaties identificades. 

El pas següent en el procés de producció lítica és la

manufactura de les eines. A través d’una sèrie de gestos

tècnics els suports són transformats en útils, aplicant-hi

diverses tècniques de talla i treball de la pedra, depenent de l’objecte desitjat, com també de varia-

bles culturals. Generalment, l’aplicació de percussió i/o pressió als suports anirà desbastant i mode-

lant el material lític (Fig. 10). Aquesta part del procés és ben coneguda pels prehistoriadors, i ha

estat descrita de manera molt detallada en nombroses obres (Bordes, 1961; Brezillon, 1968; Tixier

et al., 1980; entre molts altres autors). Els exemples etnogràfics mostren una diversitat de situacions

pel que fa als agents socials que prenen part en aquestes activitats: en alguns casos aquests tre-

balls són individuals, en uns altres poden ser col·lectius; en diversos grups es fan per homes, en

altres per dones, en uns altres aqueix treball es reserva a les persones d’edat avançada, altres

LES DONES EN LA PREHISTÒRIA 145

Fig. 7. De vegades, els joves participen en els treballs

d'extracció del material lític.



casos mostren la participació de xiquets i xiquetes, etc. Cal assenyalar, en aquest sentit, que la

importància del treball infantil al llarg de la Prehistòria ha estat invariablement ignorada pels arqueò-

legs, malgrat les nombroses evidències de la seua contribució econòmica en època històrica

(Kamp, 2001). En qualsevol cas, no sembla creïble suposar que aquest coneixement tecnològic

estiga solament a la disposició d’una part del grup, ja que aquests coneixements han de transme-

tre’s als individus més joves, que haurien de practicar per a desenvolupar aquesta habilitat. 

Aquesta part del procés pot dur-se a terme en àrees restringides, com també en espais

públics. Certament pot donar-se una gran variabilitat d’escenaris on es desenvolupa el treball de la

pedra, de tal manera que no pot establir-se’n un patró espacial general (Fig. 11); l’espai de treball

vindrà determinat per factors culturals però també per necessitats tècniques que corresponguen a

aqueix estadi tecnològic (aplicació de foc o calor, necessitat d’aigua, etc.).

Els contextos d’ús de les peces són escenaris on, de forma clara, la tecnologia es converteix

en un fenomen social. Ací és realment extensa la varietat de situacions d’ús i manteniment de les

eines que podem citar. Basta imaginar totes aqueixes possibilitats, i suposar que els usuaris i les

usuàries de l’instrumental posseeixen certes nocions per al manteniment i la reparació de les peces.

Si intentem visualitzar dones portant a terme tasques diverses amb ganivets de sílex, és fàcil ima-

ginar-les retocant la peça per a reavivar el tall. Obtenim una imatge similar si pensem en un home

dedicat a tasques com la tala d’arbres (Fig. 12) o la recol·lecció de plantes, entre moltes altres: els

agents que fan servir els instruments lítics són coneixedors, en bona mesura, de les tècniques

necessàries per al seu manteniment.

La cultura material primitiva es caracteritza per la versatilitat i l’ambivalència dels seus valors d’ús

(Ramos Millán, 1999). En efecte, els valors d’ús d’aquests instruments van més enllà de les utilitats

subsistencials, i així ho reflecteixen nombrosos exemples etnogràfics: peces de trets morfològics i
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Fig. 8. Testar i reconèixer un bon suport per a la seua posterior trans-

formació és una de les tasques que es realitzen en la zona d'extracció.

Fig. 9. Mercat de la llenya. Les dones s'encarreguen del seu trans-

port, recorrent en ocasions llargues distàncies. Font: www.terra.org



tipològics similars poden tenir usos i/o valors molt diferents, depenent del context (Orozco, 2005). En

la producció, distribució i consum dels útils lítics entren en joc una sèrie de valors socials. Aquestes

peces poden ser objecte d’acumulació, en diversos graus d’elaboració o ja acabades. Sabem que

en moltes cultures i en diferents èpoques van jugar un paper important en els circuits d’intercanvi. 

El context deposicional és el marc a partir del qual solem assajar la reconstrucció de la histò-

ria d’aquestes eines. A aquesta etapa del procés de producció lítica solem aplicar termes com ara:

deixalla, abandó, pèrdua, dipòsit; etiquetes que en la majoria de casos expressen certa informació

tant sobre les condicions de conservació com del context en què els útils són recuperats.

No és difícil suposar que aquests útils es conserven, transmetent-se de generació en genera-

ció, mentre que en altres ocasions passen a formar part dels contextos funeraris, com a elements

de l’aixovar. L’estudi dels àmbits funeraris no pot deslligar-se de l’anàlisi de les activitats quotidianes

dels grups humans i, en aquest sentit, el registre arqueològic mostrarà una gran diversitat de

patrons. Uns mateixos costums poden tenir significats molt diferents en diferents grups culturals,

però també és possible que costums o situacions molt diverses en el món dels vius siguen menys-

preables a l’hora d’analitzar el registre funerari.

Els contextos funeraris sempre han despertat gran interés. Quan les peces lítiques apareixen

formant part de l’aixovar podem preguntar-nos si es tracta d’eines per als vius o per als morts. Els

exemples arqueològics són molt diversos i ens mostren una multiplicitat de situacions (Fig. 13). Així,

és possible trobar peces amb desgastats molt intensos, i fins i tot fragmentades, associades als

enterraments. Però també apareix en molts casos la situació inversa: utillatge lític dipositat formant

part de l’aixovar funerari, fabricat de forma expressa per a aqueixa funció, que no presenta senyals

d’ús. En coneixem exemples peninsulars, com és el cas d’alguns sepulcres de fossa catalans. En

algunes sepultures de la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallés, Barcelona) es van recuperar làmi-
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Fig. 10. Una variada sèrie d'eines s'empren en el treball

de la pedra.

Fig. 11. La fabricació d'útils lítics pot portar-se a terme en espais públics, vertebrant al mateix

temps les relacions socials.



nes de sílex sense usar. Això és indicatiu que, en algunes circumstàncies, es tallaven peces amb

l’objectiu de deixar-les al costat dels inhumats (Gibaja et al., 2005). 

Són molts els exemples que podrien citar-se per a il·lustrar el procés de producció lítica. Una

de les crítiques més fàcils de fer és que la investigació prehistòrica no permet reconstruir identitats

individuals. Però aquesta limitació no resulta insuperable: des de diverses disciplines i adoptant

altres perspectives d’anàlisi podem accedir, en ocasions de manera parcial, a aqueixa informació.

En la nostra disciplina, l’anàlisi del procés de producció lítica ajuda a comprendre la formació

del registre arqueològic. Aquest apartat de la cultura material compleix un paper fonamental, estruc-

turant les relacions de gènere. Les eines de pedra són fabricades, utilitzades i abandonades, en la

seua major part, per amplis grups socials, sense que puguem deduir que en la Prehistòria són

creades per i per als homes. Dones, xiquetes, xiquets i altres categories socials també van partici-

par en aquest procés. La inclusió d’aquestes en una visió del passat depén de nosaltres.  
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Fig. 12. Tala d'arbres amb una destral de pedra polida. Fig. 13. Els contextos funeraris presenten multiplicitat de

situacions, així com una gran diversitat en els rituals i l'aixo-

var dipositat en la sepultura. La imatge correspon al soterra-

ment anomenat "del jove príncep", en el jaciment de Arene

Candide (Liguria, Itàlia), datat a finals del Paleolític superior

(ca. 16.500 aC). Font: digilander.libero.it/ponticellig
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