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ARKEOLOGIA ETA GENEROA: ZEIN DA EMAKUMEAREN PAPERA EGUNGO
ARKEOLOGIAN?
Arqueología y género: ¿Qué papel desempeñan las mujeres en la arqueología actual?
Archaeology and gender: Which role do women play in the current archaeology?
Idoia Areizaga Llorente (*)
Laburpena:
Ikerlan honetan, emakumeak egungo arkeologian duen papera aztertuko dugu, bai arkeologo moduan eta baita ikergai bezala ere.
Mugimendu honi, generoaren arkeologiari, 1970. eta 1980. hamarkadetan emango zaio hasiera,
hots, mugimendu feminista indarra hartzen joango den heinean.
Espainia eta Europaren artean dauden ezberdintasunak ere ikusiko ditugu, batez ere bere sorrera
eta bilakaeran, Espainiara beranduago iritsiko delarik emakumearen historian oinarritzen den arkeologia mota hau.
Honetaz gain, bi egoera praktiko aztertuko ditugu gure inguruan ematen diren egoerak aztertzeko.
Lehenik eta behin Arabako Arkeologia Museoaren azterketa egingo dugu generoaren ikuspuntutik,
gizartera informazioa nola iristen den ikusteko; eta ondoren, lan-talde ezberdinetan ibiltzen diren
adin eta genero ezberdineko pertsonei elkarrizketa egingo diegu beraien ikuspuntua zein den ikusteko eta ondorio komunak atera ahal izateko.
Hitz-gakoak:
Arkeologia; Generoa; Elkarrizketak; Museoak
Resumen:
En el presente artículo estudiaremos el papel que desempeñan las mujeres en la arqueología actual, tanto en su labor como arqueólogas así como objeto de estudio en sí misma.
El inicio de la arqueología de género se sitúa entre las décadas de 1970 y 1980, coincidiendo con el
auge del movimiento feminista.
Teniendo en cuenta que esta arqueología basada en el estudio de las mujeres llegó mucho más
tarde a España, analizaremos las diferencias existentes en la creación y desarrollo de la misma en
los ámbitos español y europeo. Expondremos, además, dos casos prácticos.
El primer caso se centra en el estudio del Museo Arqueológico de Araba desde un punto de vista de
género y tiene como objetivo analizar de qué manera se divulga la información. En el segundo caso
(*) Grupo de investigación consolidado del Gobierno Vasco: Sociedad, poder y cultura (siglos XIV-XVIII), código IT-896-16.
Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América. Proyecto de investigación De la lucha de bandos a la hidalguía
universal. Transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco (siglos XIV– XVI). Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades HAR2013–44093–P. Euskal Herriko Unibertsitatea/ Universidad del País Vasco.areizaga.idoia@gmail.com
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práctico se recopilan las respuestas obtenidas de una serie de entrevistas realizadas a arqueólogas/
os de diferente edad y que cuyo objetivo era conocer su punto de vista en torno a la situación de las
mujeres en la arqueología actual.
Palabras clave:
Arqueología; Género; Entrevistas; Museos
Abstract:
The present text explores women´s situation in the current archaeology, as an archaeologist and as
a topic.
The gender archaeology was created between 1970 and 1980 thanks to the raise of the feminist
movement. So in this research, on the one hand, we will analyse the differences between Spain and
Europe and in addition, we will discuss its evolution in the archaeological methodology and in other
fields too.
On the other hand, we will analyse two different practical situations. Firstly, we will study the Archaeological Museum of Alava from gender perspective. Secondly, we will talk about the conclusions taken from the interviews done to some archaeologists to analyse what they think about the
situation of women in the archaeology.
Keywords:
Archaeology; Gender; Interviews; Museums

1. Sarrera
Lan honen helburua, gaur egun emakumeak
arkeologian duen papera eta lekua aztertzea da,
horretarako alderdi ezberdinak aztertuz. Lehenik
eta behin, kontzeptuen azalpena emango dugu,
oso ohikoa baita arkeologia feministaren eta
generoaren arkeologiaren arteko ezberdintasunaz
ez jabetzea. Ondoren, generoaren garapena
aztertuko dugu historian zein arkeologian, nahiz
eta azken honetan zentratu. Honetaz gain, zati
praktiko bat ere edukiko dugu, bi sail ezberdinetan
banatzen dena. Alde batetik, BIBAT museoaren
erakusketa aztertuko dugu, generoen arteko
ezberdintasunak ematen ote diren ikusteko eta
honek duen garrantzia aztertzeko. Honetarako,
ondare arkeologikoaren kokapena eta ordena
aztertuko ditugu, pieza nagusiaren aukeraketa eta
erabilitako ikus-entzunezko iturriak. Azkenik, adin
Monogr fi o: “Ar ueolog a, g nero, sexo sexuali a ”

ezberdineko emakumeei eta gizonei egindako
elkarrizketak aztertuko ditugu, honekin egungo
arkeologoek gaiari buruz zein iritzi duten ikusiz,
hots, nola ikusten duten emakumea beraien
inguruan, beti ere arkeologiaren testuinguruan.
Hau guztia aztertzeko, hainbat iturri erabiliko
ditugu. Alde batetik, iturri bibliografikoen
erabilera oso garrantzitsua izango da, beste
autoreek duten iritzia eta egin dituzten
ikerketak beharrezkoak direlako gai honek azken
hamarkadetan zein bilakaera izan duen ikusi ahal
izateko. Horien artean, arkeologo ezberdinek
argitaratutako liburuak eta arkeologo gazteen
tesiak aurkituko ditugu. Aipaturiko hauek batez
ere arlo teorikoan erabiliko ditugu, arlo praktikoan
beste batzuk izango dute eta garrantzia. Horietan,
ikus-entzunezko iturriak aztertuko ditugu, hau da,
museoan erabiltzen diren bideoak eta irudiak,
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ondarea nola eta non irudikatzen den ikusteko,
materiala testuingurutik at aurkitzen denez,
oso garrantzitsua baita museoan edukiko duen
kokapena pieza hori nondik datorren ulertzeko.
Honetaz gain, oso garrantzitsua izango da, batez
ere ikerketa labur honen azken atalean, ahozko
iturrien erabilera; teoria aztertu ondoren,
errealitatean ematen dena ikusi behar dugulako,
eta horretarako praktikan gertatzen dena ikertuko
dugu beraien protagonisten hitzen artean.
Horretarako, galdeketa atzera begirako azterketa
bezala ezagutzen den metodologia erabiliz egin
dugu, hau da, iraganean gertaturiko zerbaiti
buruz galdetzen diegu.
Honela,
Euskal
Herrian
emakumeak
arkeologian duen egoerari buruzko analisi orokor
eta ikerketa kritiko bat egiten saiatuko gara.
2. Atal teorikoa
2.1. Generoa eta arkeologia feminista
Arkeologia eta generoaren sorrera eta sarrera
aztertu baino lehen, arkeologia feministaren eta
generoaren arkeologiaren arteko ezberdintasunak
aztertu behar ditugu. Hasiera batean, bi kontzeptu
hauek berdintzat jotzen ziren baina denbora
aurrera joan ahala, bi hauen ezberdintasuna gero
eta nabariagoa egin da.
Genero terminoaren erabilerak duela
30 urte hartu zuen indarra, eta beraz, ez da
autore ugariren terminologiaren artean aurkitu
dezakegun hitza, askok oraindik eta gaur egun,
sexu hitza erabiltzen jarraitzen dutelarik. Hasiera
batean, hiru kontzepturen erabileran oinarritzen
zen Europako mendebaldea: arraza (zuria), genero
(gizonezkoa) eta maila (boteretsua), hain zuzen
ere. Arraza eta mailaren ideiak desagertzen joan
izan diren arren, generoen arteko parekidetasuna
lortzea ez da hain erraza izan (BEL BRAVO, 1998:
20).
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Generoaren ezarpena ez da berdina izan
eremu eta estatu guztietan; Espainian orokorrean,
azkar onartu zen hitza izango da, baina Frantzian,
Alemanian eta Euskal Herrian, zailagoa izan dela
ikus dezakegu, hitz honen erabilera oso txikia baita,
oraindik ere (SÁNCHEZ ROMERO, 2005: 13). Hala
ere, Espainia mailan eta arkeologiari dagokionez,
honen inguruko ikerketak oso urriak dira, beste
diziplinetan, historia, soziologian, antropologian,
filosofian... ez bezala, non entzute handia izaten
ari diren ikerketak egiten ari baitiren. Horregatik,
esku artean dugun monografiko hau bezalako
lanak oso garrantzitsuak dira. Antropologiaren
egoerarekin konparatuz gero, kontzeptuak 10
urte gehiago itxaron behar izan zuen arkeologian
bere lekua topatu ahal izateko, 80.hamarkada
arte, hain zuzen ere. Margarita Sanchez Romerok
dionez, adibidez, ezarpen berantiar honen zergatia
korronte prost-prozesualaren finkatze geldoa izan
zen, generoaren arkeologia mugimendu honen
parte baita bere ustetan (SÁNCHEZ ROMERO,
2005: 14). Nahiz eta autore ugari ez dauden ideia
honekin ados, generoaren arkeologia, arkeologia
feministaren barruan egon behar litzatekeela uste
baitute, Margarita Sanchez Romeren eta baita
gure ustez ere, generoaren ikerketa arkeologia
post-prozesualaren parte bezala kokatu behar
dugu, azken arkeologia mota honek gizabanakoak
aztertzen dituelako giza-agente aktibo bezala.
Generoa kontzeptua beraz, giza erlazioen barruan
aurkitzen dugun identitate mota da, honek talde
bakoitzak generoa nola ulertzen duen islatzen
duelarik.
Mendebaldeko kulturan, historikoki gizonek
eta emakumeek posizio ezberdinak izan
dituzte zeinak gizartearen barneko funtzioetan
berezitasunak ezarri dituzten. Zatiketa hau
binarioa izan da eta sexuaren arabera zegoen
desberdindua. Beraz, sistema binario honen
barruan, internazionalki onarturiko modelo bat
ezarri zen, bakoitzaren baloreak, jarrerak eta
sinesmenak finkatuz eta inposatuz; horri, genero
identitatea deitu zitzaion. Honela, generoa
definitu zen: “el diformismo de respuestas ante
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los caracteres sexuales externos como uno de
los aspectos más universales del vínculo social”
(FALCÓ MARTÍ, 2003: 60).
Iraganari buruz hitz egiten dugun momentuan,
terminologia zuzena erabili behar dugula argi dago.
Arkeologiari dagokionez, Ingalaterran hasi ziren
honi garrantzia ematen, batez ere emakumearen
sarrerarekin mundu akademikoan. Mugimendu
hau feminismoaren indarrari egotzi behar diogu,
gizartearen pentsamenduan aldaketa eman zelako
mugimendu honen laguntzaren bidez. Baina
gaur egun, generoaren arkeologia eta arkeologia
feminista bereizi ditzakegu; bata bestetik dator eta
(BERROCAL, 2009: 26). Alde batetik, arkeologia
feminista kritika feministan oinarritzen den lan
arkeologikoa da (RENFREW & BAHN, 2008: 87).
Bestalde, generoaren arkeologiaren helburua
erabateko informazioa lortzea da, emakumeetan
eta beraien ekintzetan zentratuz; honela haien
historia ezagutaraztea lortuz. Baina azken honek
salneurri bat du: bi talde hauen arteko erkatzea.
Hainbat autore feministek diote generoaren
arkeologia ez dela emakumearen alor politikoan
zentratzen, eta hori kritikatu egiten dute. Hala
ere, jakin badakigu generoaren arkeologiari
esker lortu zela emakumea aztertuko zuen
arkeologia baten sorrera. Halaber, oso pertsona
gutxi izan ziren euren burua feminista bezala
aurkeztu zutenak, bai alor politikoan eta baita
akademikoan ere. Horrela eta pixkanaka, generoa
zerbait neutrala bilakatzen hasi zen gizonaren
eta emakumearen aldeko arkeologia egiten hasi
zenean. Hala ere, nahiz eta pertsona asko ados
ez egon, arkeologia feministak indarra hartzen
duen bitartean, eta emakumearen arkeologia oso
bat sortzeko bidean, generoaren arkeologia da
emakumearen historian zentratu daitekeena eta
hurbilketa gehienak egin dituena.
Ezin dezakegu ahaztu, haatik, arkeologia
feministak eta generoaren arkeologiak helburu
komunak ere badituztela, biek historian zehar bizi
izan den androzentrismoa aztertzen dutelarik, zeina
praktika arkeologikoan ere antzeman dezakegun.
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Gainera, biek partekatzen dute emakumearen
parte-hartzea erregistro arkeologikoan eta
arkeologiaren lan-munduan. Arkeologia, ondare
materialaren berreskuratzean oinarritzen denez,
pentsa genezake ez lukeela kutsu androzentrikorik
eduki behar, baina errealitateak aurkakoa
erakusten digu. Iragana, borrokalarien, erregeen,
eliz-gizonen, merkatarien, artisauen... esku dago,
eta horregatik, ikerketa gai gehienek honekin
dute zerikusia. Alde batetik, badakigu gaur egun
emakumeei egozten zaizkien lanen inguruko
ikerketak ez direla egiten, nahiz eta lan horietan
gizartearen jarrera ikus dezakegun (helduen
zainketa, amakortasuna, elikatzea...) (SANAHUJA,
2002: 64). Hala ere, ezin dugu alde batera utzi,
guzti honek hutsegitera eraman gaitzakeela,
ezin dugulako iragana egungo zerbaitengan
oinarritu, hots, gaur egun hartzen diren jarrerak
ez dira berdinak izango beste garaietan. Baina
hau ematen da, askotan zuzenean egozten
zaizkielako gizonei indar fisikoa eskatzen duten
lanak, emakumeei etxeko lanak egozten zaizkien
bitartean, eta azken hauek ez dira aztertzen.
2.2. Generoaren sarrera diziplina akademikoan
Generoaren sarrera ezberdina izango da
diziplina akademikoaren arabera. Kasu honetan,
guri interesatzen zaizkigun bi alor aztertuko
ditugu, alde batetik, historia eta bestetik,
arkeologia.
2.2.1. Historia eta generoa:
Mendebaldeko Europako historian batez
ere, argi eta garbi ikusi ahal izan dugu generoen
arteko ezberdintasuna oso handia izan dela,
gizonezkoen gailentasuna egon baita beti
indarrean. Gizartearen banaketa Aro Berria arte
batez ere, taldeekin zerikusia zuten bipolaritatean
eta sexuen arteko berezitasunean zegoen
oinarritua; beraz, gizonen eta emakumeen
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arteko baloreak oso ongi identifikatuak zeuden1.
Pixkanaka, denbora aurrera joan ahala genero
hitza definitu zen, “el diformismo de respuestas
ante los caracteres sexuales externos como
uno de los aspectos más universales del vínculo
social” (REYES BRAVO, 2001: 50). Modu honetan,
emakumeek eta gizonek zituzten rol ezberdinak
eta propioak geroz eta definituagoak egon
ziren. Emakumearen rola ugalkortasunarekin
eta afektibitatearekin erlazionatua zegoen
batez ere, familiako partaideen heziketaz,
atentzioaz, zainketaz... arduratzen ziren; eta
gizonena berriz, kanpoko- edo landa- lanarekin
zegoen erlazionatua. Eredu patriarkala boterean
zegoen eremuetan, emakumeen rola etxea
zaintzea eta seme-alaben heziketaz arduratzea
zen, guzti honen justifikazioa, familia, talde
sozial bezala mantentzearen behar funtzionala
zelarik (FALCÓ MARTÍ, 2003: 61). Testuinguru
honetan, emakumea ikusezina bilakatu zen.
Gainera, argi eta garbi ikusi dugu gizonaren
rolak betidanik indibidualtasunerantz jo izan
duela, emakumearena taldekoa izan ohi den
bitartean. Beraz, guzti honek emakumea hasiera
batetik bigarren plano batean ezkutatua egon
dela erakusten digu, gizonak, diziplina gehienen
ikerketaren monopolioa bereganatu izan duelako.
Hala ere, hau pixkanaka aldatzen joango da batez
ere Aro Berrian zehar, non indibidualtasuna
handitzen eta indarra hartzen joango den, baita
emakumeen artean ere, nahiz eta modu txikiagoan
izan oraindik. Hipokresia hau gaur egunera arte
iritsi dela ere esan dezakegu, egungo emakumeek
ere identitate kontraesanak edukitzen jarraitzen
dutelako. Alde batetik, beraien indibidualtasuna
lan ordainduen munduan aurkitzen eta garatzen ari
diren bitartean, gizarteak beraien amatasunaren
papera bultzatzen jarraitzen duelako. Horregatik,
Ruth Falcó Martí arkeologoaren ustez generoak
esanahi ezberdina izan beharko luke garai
bakoitzaren arabera (FALCÓ MARTÍ, 2003: 61).

1. Honi generoaren identitatea deitzen zaio.
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Historian ere, aurretik azaldu bezala, genero
eta sexua kontzeptuen arteko bereizketa
egiteko garaia iritsi zen 1970ean, sexua biologia
ezberdintzeko eta generoa erlazio sozialak
azaltzeko (FALCÓ MARTÍ, 2003: 70)2.
Genero eta emakumearen garrantziaren
aldarrikapena azaldu arte, gizonen historia egin
dela jakin badakigu, emakumea bere itzalpean
bizi izan den bitartean; eta horren adierazle, gaur
egun oraindik ere erabiltzen diren kontzeptu
historiko ugari ditugu, “ o re ri i o”, “El
hombre medieval. Un acercamiento a la vida
y mentalidad de la Edad Media” (Arteguias-ek
antolaturiko seminario historikoaren izena zeinek
6 edizio dituen), “hombre contemporáneo”
(Isidro Gómez Romeroren a filoso a
la
crisis del hombre contemporáneo artikuluaren
izenburuaren zatia; zeinetan ez den emakumea
aipatu ere egiten nahiz eta gizarteari buruz hitz
egiten duen orokorrean)...
Horregatik, orain eman behar den aldaketa,
parekidetasun eta berdintasunaren ikuspegi
batean oinarrituriko ikerketa gehiago egin behar
direla da, beti ere gogoratuz gure egungo egoerak
ezin duela historiaren azalpena baldintzatu,
gizarte historiko bakoitza balore ezberdinetan
oinarritua dagoelako.
Argudiatutakoa berresten duten hainbat
adibide ditugu. Alde batetik, Erdi Aroko idatzietan,
adibidez, erraz ikusi daiteke emakumea guztiz
gutxietsia zela; bestalde, hainbat ikerlarik
baieztatu egiten dute historiaurreko emakumea
“etxean” geratzen zela janaria prestatzen eta
larruak lantzen, gizonezkoak ehizara zihoazen
2. Autore feminista askok kontzeptu hauen ezberdintasunaren
garrantzia azpimarratzen dute; sexua biologikoa den zerbait
da aldaezina, generoa berriz kulturala da, garaiko gizarteak
ezartzen dituen pautak, aldagarria. Hobeto ulertzeko Gerda
Lernerrek generoari buruz diona dugu: “es la definición
cultural de la conducta considerada apropiada a los sexos
en cada sociedad y en un momento determinado” (FALCÓ
MARTÍ, 2003: 70).
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bitartean; hala ere, jakin badakigu hori ez zela
horrela, nahiz eta, oraindik ere, autore ugarik hori
defendatzen jarraitzen duten (AAVV, 2006)3.
Azken berrogei urteetan, beste jakintza
mota bat sortu da, her-story bezala ezagutu
dezakegun emakumearen historia, hain zuzen
ere (SANAHUJA YLL, 2002: 13). Hau aurrera
eramateko, oso garrantzitsua izan zen Giza
Zientzien eta pentsamendu feministaren
testuingurua. Mugimendu hauen oinarriak
Europan eman ziren, baina hala ere, historia bera
ere oso garrantzitsua izan zen emakumearen
askatasunaren alde borrokatu nahi zuten guztiek
beraien iraganera begiratzen baitzuten. Honen
adibidea, Frantziako Iraultzaren aurretiko obra
dugu, La Querelle des femmes4.
Oro har, gai ugariri buruzko kritikak lantzen
diren arren, mugimendu horiek helburu berdina
izan ohi dute. Hau da, emakumea ikerketaren
zentroa bilakatzea, historiaren partaide bezala
onartzea, narrazioaren protagonista bilakatzea…
Modu honetan, ez da bakarrik emakumeen
ikusezintasuna kritikatzen, historia objektiboaren
neutraltasuna ere kritikatzen delarik5.
2.2.2. Generoaren arkeologia
Arkeologia mota honek, esan bezala, gizonek
eta emakumeek historian zehar egindako ekintzak
3. Azken urteotako ikerketetan ikusi da arkeologiaren laguntzaz, emakumearen papera ez zela geldik geratzea larruak
prestatzen edota seme-alabak zaintzen bakarrik. Honetaz
gehiago jakiteko, hona hemen liburu baten erreferentzia:
AAVV: Las mujeres en la prehistoria, Museo de Prehistoria
de Valencia, Valencia, 2006.
4. La Querelle des femmes, XIX.mendeko bigarren erdialdean emandako mugimendu batean erabiliriko esaldia da
zeinek emakumeak ordurarte izandako rolak dudan jartzen
zituen eta emakumearen Sufragio Unibertsalaren alde egin,
besteak beste. Hau, Ameriketako Estatu Batuetan, Kanadan,
Ingalaterran eta Errusian eman zen, batez ere.
5. Jakin badakigu, orokorrean historia gizonek idatzia izan
denez, gizonentzako eginda dagoela; lehenengo atalean
ikusi dugun bezala.
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eta beraien arteko harremanak aztertzen ditu.
Arkeologia mota honen barruan arkeologia
feminista topatzen dugu, eraldaketa sozialean
emakumeak izan duen eragina ere aztertzen
duena (VVAA, 1997: 177).
Generoaren arkeologiak gizonaren eta
emakumearen tokia bilatzea du helburu, ikuspegi
berri batekin eta kultura materialaren bitartez.
Oro har, generoak erlazio sozialak aztertzen ditu
eta horregatik, dimentsio guztiak izan beharko
lirateke aztergaiak, eta ez genero bakoitzaren
rolak bakarrik. Hori dela eta, askotan, arkeologia
eta generoa, pentsamendu feminista alde batera
uzten saiatu izan da, beraien helburua ez zelako
emakumean bakarrik zentratzea eta, printzipioz,
ez duelako helburu politikorik (aldarrikapen
kutsua du). Hala ere, argi utzi behar da azken urte
hauetan egindako ikerketa gehienak emakumean
zentratzen direla, historian zehar egindako
ikerketek gizonezkoei buruz hitz egin izan dutelako
soilik eta horiei buruz daukagun informazioaren
mailara iritsi nahi dugulako. Hala ere, hau lortu
ahal izateko, gizonaren historia ez da alde batera
uzten guztiz, azken finean, honen helburua lehen
esan bezala giza-harremanak aztertzea delako.
Gaur egungo emakumeak ere, bere lekua
bilatzen jardun du arkeologiaren barruan, hau
da, arkeologo bezala. Praktika arkeologikoan
ezarri aurretik, generoari buruzko ikerketak beste
hainbat diziplinatan burutu ziren. 80. hamarkadan,
batez ere Britainia Handian, emakume feministek
hartu zuten ikerketa hauen jabetza, beraien
ikerketak eta esperientzia pertsonalak elkartuz
oso ondorio garrantzitsuak atera zituztelarik.
Gure
zientziari
dagokionez,
generoaren
ikerketaren barruan hainbat ildo
topatzen
ditugu, alde batetik, historiaurreko gizakiek
zituzten genero harremanak aztertzen duen
bidea, bestetik emakume arkeologoen historia,
eta azkenik, egungo emakumearen egoera
lanbide honetan. Honela, arkeologiari buruzko
ikerketek bide ezberdinak jarraitu zituzten;
alde batetik, 1970. hamarkadan emakumea
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ikusgai bihurtzearen ideiak indarra hartu zuen,
hau lortzeko, batez ere gizakiaren eboluzioan
eta emakume ehiztari-biltzailean zentratuz.
Aurreko urteetan egindako ikerketak berrikustea
oso zaila zen ondorioak ateratzerako orduan,
testuingurutik at zeuden material arkeologiko
hutsak zeudelako. Horregatik, emakumea aztertu
nahi zuen arkeologiak ikerketa-estrategia berriak
eraman behar izan zituen aurrera, kategorizazioeskemak, emakumearen eta gizonaren arteko
erlazioak aztertzen dituen analisiak..., besteak
beste (FALCÓ MARTÍ, 2003: 148). Beste aldetik,
epistemologiaren apurketa aurkitzen dugu, zeinek
lotura zuzena baituen postestrukturalismoarekin.
Honek, garrantzi handia izan zuen estruktura
sinbolikoen eta irudikapenen azterketan, zeinetan
boterearen erlazioak eta bertako gatazkak ere
aurki ditzakegun. Oro har, emakumeari buruzko
ikerketetan, kategoria bat izango balitz bezala
hartzen da, baina arkeologian, zientzia hau
irudikapen materialistetan oinarritzen denez
(zeramiken hornikuntza, etxebizitzen diseinua...),
ikuspuntu estrukturalista batetik begiratzen
da. Hala ere, azken urte hauetan, genero
erlazioei buruzko ikerketak egiteko, metodologia
propio baten erabilera bultzatu nahi izan da,
funtzionalista edota marxistak izan arren.
istoriografiaren ilakaera
Arkeologiaren barnean, emakumeari buruzko
lehenengo batzarra Santiago de Compostelako
unibertsitatean egin zen (1992an), “Reunión de
Arqueología Teórica” bileran, non lehen aldiz hitz
egin zen emakumearen arkeologia baten inguruan
Iberiar Penintsularen testuinguruan. Honetaz
gain, emakume arkeologoen lan-egoerari buruz,
emakumeak historian izan duen parte hartzeari
eta hau aztertzeko metodologia zehatz bati buruz
ere hitz egin zen.
Emakumeei buruz egindako ikerketak
aztertzen ditugunean, ikus dezakegu geografia,
soziologia, filosofia... bezalako alorretan hauen
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ikerketa oso sakona izan dela, baina arkeologian
oraindik ez direla aurrerakuntza handiak eman.
Hau ez da bakarrik Espainian ematen, Italian,
Frantzian, Portugalen, Grezian eta Alemanian
ere berdina ikusi dezakegu (FALCÓ MARTÍ, 2003:
151). 1980ko hamarkadatik aurrera Europa
mailan emakumeari eta arkeologiari buruz
egin diren lanak ugariak izan dira, baina bi gai
hauek elkarrekin aztertu dituztenak ez dira
nagusitu. Honela, Eskandinaviako eta Britainia
Handiko ikerlariak izango dira generoa diziplina
guztien barne sartzen ahaleginduko direnak.
Beraien helburua, zentzu liberal eta sinbolikoan
oinarrituriko berdintasuna aurkitzea zen, ikergai
ezberdinak sortu zituztelarik; honen adierazle,
emakume ehiztariei buruzko lanak topatzen
ditugula (SORENSEN, 1999: 114). Bigarren etapa,
erabilitako kontzeptuen problematikan egongo da
oinarritua. Gaur egun, generoaren arkeologiaren
helburua esan dugun bezala, generoen arteko
erlazioa aztertzea da garai historiko guztietan;
nahiz eta gehien aztertu den garaia ikuspuntu
honen oinarrian, historiaurrea den.
Espainiako arkeologia feminista edota
generoaren arkeologiaren gelditzea ulertu ahal
izateko, lehenik eta behin, bertako arkeologiak
izan duen izaera aldaketa ulertu beharra
dugu. XIX. mendeko arkeologiaren eta gaur
egungoaren ezberdintasun nabariena eskema
teoriko-historikoan eta oinarri metodologikoetan
ikusiko dugu; baina beste hainbat eremuetan
estatiko jarraitzen du arkeologiak, oinarri berak
mantenduz. Pentsa daiteke hau dela emakumeari
buruzko ikerketetan atzerapena ezarri duen
muga, baina hala ere, pentsamendu marxistarekin
eta Britainia Handiko arkeologiarekin izandako
harremanak eman diren aurrerapen gutxi horiei
lagundu diete. Oro har esan dezakegu, Espainian
mugimendu honek hasiera batean jarraitzaile
gutxi izan zituela, eta azken hamarkadan eman
zaiola garrantzia gai honi, batez ere arkeologian
erabili izan ohi diren hizkuntzaren erabilerak
begiztatuz gero.
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Honela, esan dezakegu 1980ko hamarkadak
ekarri zuela emakumearen historia ezagutzeko
balioko ligukeen aukera. Interes hau, generoaren
arteko erlazioen azterketan oinarritu zen batez
ere, material arkeologikoak eta hein txikiagoan
dokumentu historikoak erabiliz. Lehen aipatu
bezala, ikerketa mota hauen oinarria ikerketa
anglosaxoi eta eskandinaviarretan aurkitzen
dugu. Kasu hauetan emakume talde batek eginiko
ikerketak izan dira, beraien ikerketa lerroa eta biziesperientziez baliaturik sortuko zutenak diziplina
berri honen garrantzia. Baina aipatu behar da,
nahiz eta berandu hasi den mugimendu bat
izan, gero eta lan gehiago aurkitzen ditugula gai
honi buruz, batez ere historiaurrearen inguruan
Margarita Sánchez Romero eta Almudena
Hernando Gonzalorekin, besteak beste. Hala
ere, jakin badakigu bide luzea dagoela oraindik
diziplina honen inguruan, akademian sartu
ez delako eta oraindik oso leku txikia duelako
etorkizuneko langileak eta ikerlariak izango
direnen ikaskuntzan.
3. Atal praktikoa
3.1 Museora bisita: nola azaltzen da
generoaren bereizketa gaur egungo erakusketa
arkeologikoetan? BIBAT-eko adibidea
Jendarteratzea izango da zientzialari batek
egindako ikerketa guztien helburu, ondorio eta
azken pausua, gizarteari helarazten diolako ikertu
eta estalgabetu den guztia. Zabalkundea hainbat
modukoa izan daiteke, erregulatua eta ezerregulatua. Kasu honetan, azken hau aztertuko
dugu, Gasteizeko Arkeologiaren museoan
oinarrituz, BIBAT museoan hain zuzen ere.
Museoa erakunde egokia da arkeologiaren
ikerketen ondorio eta emaitzak plazaratzeko eta
gizarteari helarazteko. Horretarako, era egoki eta
ordenatuan ezarri behar ditugu objektu horiek,
bertako gela eta zonalde ezberdinetan kokatuz.
Honetaz gain, ondare arkeologikoari buruzko
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bestelako informazioa emango duten taulek,
irudiek, testuek, ikus-entzunezko baliabideek ere
garrantzi handia izango dute ikusleak informazioa
modu egokian ulertzeko; objektuak testuingurutik
at egongo direlako eta informazioa ongi iristeko
tratamendu museografiko sendo bat behar
dutelako (QUEROL y MARTÍNEZ 1996: 313). Maiz
ikus daiteke objektu monumentalak areto erdian
ezartzen direla, era horretan beraien balio propioa
erakusten dutelako, baina erakargarriagoa eta
garrantzitsuagoa izango litzateke objektuak ideia
zehatz baten inguruan aukeratu eta antolatzea;
adibidez, gerrarako objektuak eremu berdinean
kokatzea, elikagaiak lantzeko objektuak beste
eremu batean... Ildo honi jarraituz, hainbat
erakusketa generoari dedikatuak egon dira,
Reina Sofía museoan esaterako, non 206.aretoa,
emakumeei zuzendurik dagoen “Mujeres de
la guerra: de la miliciana a la madre que sufre”
izenpean (LÓPEZ FERNÁNDEZ et al.), besteak
beste. Gehienetan, horrelako bereizketa ez da
modu kontziente batean ematen, hots, oso arrunta
izan da genero binarioen arteko ezberdintasun
hain nabariak ematea. Azken finean, museoa
garaiko gizartearen pentsamendua adierazten
duen erakundea izan ohi delako, hau da,
nahiz eta beste garaiko historia erakutsi edota
artelanak plazaratu, beraien aukeraketa garaiko
gizartearen pentsamenduaren araberakoa izango
da. Honela, aurkituko ditugun bereizketa horiek
diskurtso heterozentrikoan eta androzentrikoan
daude oinarrituak batez ere (RODRIGUEZ BERNIS,
2013: 10). Hala ere, azken hamarkadetan gai
honetan ere aldaketak ikusi izan ditugu, eta
honen adierazletzat, guk aztertuko dugun
museoa dugu. Zuzenean landu dugun zentroa
BIBAT, Gasteizeko Arkeologia Fournier Karta
Museoa, da zeinek bere aurkezpenean “Kultura
dinamizatzeko gune berri bat bezala jaiotzen
da: bilduma bi, museo bi, ondare bakarra”6
6. BIBAT museo beraren liburuxkan agertzen den
informazioa. Interneten ere aurki daiteke: https://www.
vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/
adjuntos/es/30/96/33096.pdf
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bezala deskribatzen den, bi museo elkartzen
dituelako eraikin berean. Alde batetik, Arabako
Fournier Karta museoa da, non XV. mendetik
gaur egun arteko karten bilakaeraren inguruko
ibilbide historikoa, teknikoa eta tematikoa egiten
den. Bestalde, Arabako Arkeologia museoa dugu
non bertako historiaren lekuko zaharrenak aurki
daitezkeen. Arkeologiaren metodoa aztertzeaz
gain, Historiaurretik Erdi Aroraino eman den
historia aztertzen du gertuko eremuetan
topaturiko ondare arkeologikoa erabiliz.
Honela, solairu bakoitzean garai konkretu baten
errepresentazioa aurkituko dugu, hots, lehen
pisuan Paleolitotik Brontze Arora, bigarren pisuan
Burdin Aroko aztarnak eta hirugarren pisuan,
erromatarren aztarnak, Antzinate Berantiarra eta
Erdi Aroko material arkeologikoak izango ditugu
ikusgai.
Museoaren bisita antolatzeko eta generoaren
araberako bereizketa dagoen ikusi ahal izateko,
geure buruari hainbat galdera egin dizkiogu:
zein den erakusketaren pieza nagusia, zer
nolako aurkikuntza nagusitzen den, zein erlazio
egiten den aurkikuntza horrekin, orokorrean
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zein generok duen presentzia gehiago, zein
aurkikuntza irudikatzen diren museo-proiektuen
baliabide didaktikoetan, aurkikuntza edota
materialen antolakuntza nola sailkatzen den eta
azkenik, urteak pasa ahala aldaketa nabaririk
egon den edo ez…
Lehenik eta behin, museoari buruzko
informazioa irakurri da museoak berak berari
buruzko zein datu eta ikuspegi ematen duen
ikusteko; honela, museoaren beraren helburua
eta pertsonalitatea zeintzuk diren ikusi genuen.
Ondoren, solairuka aztertu genuen, lehen esan
bezala, garai historikoka dagoelako irudikatuta.
Lehenengo solairuan deigarriena den pieza,
arkeologiaren metodologia aztertzen duen laukia
da zeinek lur zati baten azterketa irudikatzen
duen (Ilustrazioa 1). Oro har, solairu horretan
aurkitzen dugun materiala harrizko industriaren
parte da, garai ezberdinetan banatua egongo
dena, hau da, Behe Paleolitoko , Erdi Paleolitoko
eta Goi Paleolitoko materialak aurkituko
ditugu beraien funtzioaren arabera banatuak.
Bigarren solairuan, Burdin Aroa irudikatzen
duten materialak aurkitzen ditugu. Bertan, La

Ilustrazioa 1. Indusketa bertako metodologia errepresentatzen duen lur zatia;Iturria: Idoia Areizaga Llorente.
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tatxetak, txanponak, zeramikazko ontziak...
dauden. Erakusketaren pisu honetako pieza
garrantzitsuena, bertan aurkitzen dugun gizon
gerlariaren irudikapena da, zeinek aurkikuntza
ugari daramatzan bere gorputzean ezarriak beraien
funtzioa zein izango litzatekeen erakusteko. Irudi
honek, gerrara joango den gizona plazaratzen digu
hortaz (Ilustrazioa 2). Honetaz gain, arkeologia
esperimentalaren errepresentazioa ere badugu,
hau da, gaur egungo gizon batek garai hartan
burdina nola lantzen zen erakusten digun bideoa.
Azken urteotan, beste bideo bat gehitu dute, non
beste gizon batek zeramikazko ontzi bat egiteko
jarraitu behar den prozesua erakusten duen.
Azkenik, eta hirugarren solairuan, Erromatarren
garaia eta Erdi Aroa irudikatzen duten material
arkeologikoak topatzen ditugu. Erromatar
garaiaren alorrean, jostorratzak, artaziak,
txanponak, aldareak eta hileta-epigrafeak ditugu;
Erdi Aroko alorrean berriz, Aldaietako hilobia,
ezpatak, orratzak… ditugu. Solairu honetan, bi
pieza nagusi ditugu, alde batetik, emakumearen
gorputza edota Iruñako Dama irudikatzen duen
eskultura Erromatar garaiari erreferentzia eginez
(Ilustrazioa 3), eta bestetik, Portillako gazteluaren
maketa (Ilustrazioa 4), Erdi Aroa irudikatuz.
Lehenengoaren kasuan, nahiz eta areto erdian
kokatua dagoen, argi dago bere garrantzia ez
dagoela generoari loturik, bere handitasunari
lotua baizik. Oraindik ere, museoetan pieza
handiak dute protagonismo handiena ikusleen
atentzioa errazago lortzen dutelako, baina horrek
ez du beti esanahi erakusketaren elementu
garrantzitsuena denik.

Ilustrazioa 2. Gerrako gizonaren silueta; Iturria: Idoia
Areizaga Llorente.

Hoya (La Guardian), Andagoste eta Peñas de
Oroko (Bitoriano) aztarnategietan aurkituriko
materiala ikusi dezakegu, non eraztunak, sandalia
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Solairu guztiak aztertu ondoren, esan
dezakegu orokorrean pieza nagusi ezberdinak
aurkitzen ditugula eta beraien erabilerak eta
gaiak ez dutela bat egiten, lehen esan bezala.
Honela, pieza nagusien artean, armagintzarako
materialak,
egunerokotasuneko
objektuak,
etxeko ardurak aurrera eramateko materialak,
eskulturak, errepresentazioak... topatzen dira.
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bideoek ez zutela ia emakumerik irudikatzen.
Gainera, azken urteotan egindako ikerketekin,
gaur egun argi dago historiaurrean emakumearen
papera ez zela bizitokia atontzea eta umeak
zaintzea, beraz, aurreko adibidea bezalako beste
hainbat agertu beharko lirateke bideoetan.
Bestalde, sarreran kokatua dagoen eta
erakusketari hasiera ematen dion bideoan
ere aldaketak egin dituzte. Aurreko urteetan,
hainbat gizon garrantzitsu agertzen ziren ildo
kronologikoa jarraituz. Baina gaur egun dagoen
bideoan, hainbat emakume gehitu dituzte: batez
ere, larrua lantzen, suaren inguruan, haziak
lantzen, eta nola ez, umeen zaintzan… Aldaketa
hau guztiz positiboa iruditzen zaigu, batez ere
azken lau urteotan egin den aldaketa delako. Hala
ere, egungo ikuspuntu batetik egotzitako lanak
egiten jarraitzen dituzte; hau da, gizonezkoak
dira gerlari bezala ateratzen direnak, esaterako.
Pertsona famatuen siluetak jartzen dituzte eta
horretarako estereotipoak bermatzen dituzte:
Juana de Arco edota Katalina de Erausoren silueta
jarri zezaketen gerlari bati buruz hitz egiteko,
adibidez.
Ilustrazioa 3. Iruñeako Damaren eskultura; Iturria: Idoia
Areizaga Llorente.

Generoari dagokionez, presentzia gehiago
duen generoa gizonezkoarena da, hala ere,
solairuka aztertuko dugu. Historiaurreari buruzko
solairuan, erabilera ezberdinetako material ugari
daude, eta ez dago pertsonarik irudikatua; beraz,
aniztasun handia ikus dezakegu eta ezin pentsa
dezakegu ikuspegi sexista batetik antolatuta
dagoela, guztiz aurkakoa. Hala ere, azken
urteotan egindako bideoen gehiketekin, egungo
estereotipoekin zerikusia duten ezberdintasunak
adierazi dituzte. Honen adibidetzat, emakumeak
haziak jasotzen aurkitzen ditugu, gizonezkoak
ehizan dauden bitartean. Hala ere, aurrerakuntza
bezala ikus dezakegu emakume bat dirudien
silueta bat harriak lantzen topatzea. Batez ere,
kontuan edukirik aurreko urteetan egondako

Bigarren solairuan, metalen sarreraren jarraipena eta burdinaren finkatzea ikus dezakegu.
Solairu honetan ere, materialak beraien erabileraren arabera daude antolatuak, beraz genero bereizketek ez dute orokorrean presentziarik izango. Solairu honetan, bi silueta topatzen ditugu:
alde batetik, burdina lantzen ari den gizon baten
silueta eta bestetik, lehen aipaturiko soldaduarena; biak, gizonak. Lehenengo solairuan gertatu
den bezala, honetan ere ikus-entzunezko baliabideen gehiketarekin, egungo estereotipoetara jo
da. Ikuspuntu honetatik, hiru bideo garrantzitsu
topatu ditugu: burdinaren lanketaren bideoa, zeramikarena eta La Hoyako erasoaren bideoa. Lehenago aipatu bezala, etnoarkeologia erabiliz garai hartako teknikak aztertzen dituzte bisitariek,
gauzak nola egiten zituzten ikusi ahal izateko. Oso
ideia positiboa iruditzen zaigu, prozesuak errazago ulertzen ditugulako ikusten ditugunean. Hala
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Ilustrazioa 4. Indusketa bertako metodologia errepresentatzen duen lur zatia;Iturria: Idoia Areizaga Llorente.

ere, bai burdinari buruzko eta baita zeramikari
buruzko bideoan, gizonezko bat erabili dute protagonista gisa. Honela, mezu argi bat jasotzen du
bisitariak: gizonezkoak ziren zeramika eta burdina
lantzen zutenak. Baina gaur egun badakigu ez zela
horrela, behintzat zeramikari dagokionez. Hau ez
da hemen bakarrik gertatzen, etnografian zentratu diren ikerketa gehienak gizonak eginak baitira,
eta haiek erabiliko ikuspuntua guztiz androzentrikoa da (CINTAS PEÑA, 2012: 182). Gauzak horrela, bideoan emakumeren bat ikusi ahal izatea
aurrerapauso garrantzitsua litzake. La Hoyako
erasoari buruzko bideoan, emakumeak janaria
prestatzen eta artilea lantzen agertzen dira. Argi
dago, emakumeek lan hauek ere egiten zituztela,
eta La Hoyako aztarnategian aurkituriko aztarnak
jarraituz egindako bideoa dela, baina, ihes egiten
duten emakumeen eta gizonen artean beste lan
batzuk egiten ere atera zitezkeen. Modu honetan
eta egungo ikerketak kontua edukirik, gizarteak
ikuspuntu eguneratuago bat izango luke, eta orain arte guri sinestarazi dizkiguten ideia arkaiko
horiek desagertuko lirateke azkenean.
Azkenik, hirugarren solairuan Iruña-Veleia,
Aldaieta eta Portillako aztarna arkeologikoak
aurkitzen ditugu batez ere. Solairu honetan ere,
mota ezberdineko material ugari topatzen ditugu:
etxeko materialak, figura txikiak gai erlijiosoarekin,
epigrafe batzuk, ileko apaingarriak… Solairu
Monogr fi o: “Ar ueolog a, g nero, sexo sexuali a ”

honetan, emakumea protagonista duen silueta
bat topatzen dugu, atzetik ikusten dena, ilerako
apaingarriak irudikatuz. Baina gure ustez, egoera
honek gaur egungo ikuspegia erakusten du, hau
da, pertsonari ez zaio aurpegia ikusten baina bere
buruko ezaugarriak aztertuta argi dago emakumea
dela (ilustrazioa 5), eta garai hartan, gizonezkoek
ere ile luzea zuten, eta hainbat jarduera aurrera
eramateko ilea jaso beharko lukete. Honen
adierazle, kultura merobinjiarra dugu, zeintzuek
beraien arbasoei errespetua erakusteko ilea luze
eduki behar zutela aitortzen zuten. Ohitura honek
azken errege merobinjiarra arte iraun zuen,
Childerico arte hain zuzen ere, zeinek bere ilea
mozteko iraina jaso zuen Pipinoren eskutik, bere
lehen ministroa (AMARU PINKHAM, 2006: 181).
Bestalde,
museoko
ikus-entzunezko
iturriek kontatzen duten istorioetan, batez ere
gaztelaniakoetan, hitz neutroak erabiltzen saiatu
dira “habitantes” eta “población” hitzak erabiltzen
adibidez. Hala ere, maskulino generikoa erabiltzen
jarraitzen da “los neanthertales” eta “los homo
sapiens” esaten.
Bideo desberdinetan hortaz, eta oraindik ere
zenbait estereotipo mantentzen diren arren,
emakumeak lan ugari egiten ateratzen dira.
Batzuetan, haziak jasotzen, buztin lanak egiten,
harrizko tresneria sortzen, artilea lantzen, umeak
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ninduen, emakumea historiatik at uzten zuelako.
Gaur egun, arazo honi aurre egiten saiatu direla
argi ikusi dugu, nahiz eta oraindik oso azaleko
aldaketak egin diren.
3.3. Elkarrizketen bitartez, egungo arkeologoek
nola ikusten dute genero ezberdintasunen
egoera?

Ilustrazioa 5. Emakume baten atzealdeko silueta; Iturria:
Idoia Areizaga Llorente.

zaintzen, Erdi Aroko herrixkan gauzak saltzen…
Honi, lehen aipaturiko bi bideoak gehitu behar
dizkiogu: metalaren eta zeramikaren lanketen
bideoak.
Ondorioz,
museo
honen
banaketak
generoarekin zerikusirik ez duela esan daiteke
eta orokorrean, ez duela diskriminaziorik egiten.
Ikus-entzunezko iturrien garrantziaz ohartu dira,
historia edota arkeologia oso gustukoa ez duten
horiei bideoarekin erakusketa erakargarriagoa
irudituko zaielako hori izanik gehiago gogoratuko
dutena. Gau egungo umeentzat eta gazteentzat
funtsezkoa da hauen presentzia egotea
museoetan, batez ere, bertaratu nahi baditugu.
Honela, erakusketa ezaugarritzen duten bideoak
hobetu eta eguneratzen saiatu dira. Horregatik,
hainbat bideo gehitzeaz gain, hauen kalitatea
bikaindu dute. Baina nahiz eta aurrerapen
ugari eman, generoaren ikuspegitik hainbat
hanka-sartze topatu ditugu. Esaterako, 2014ean
erakusketari sarrera ematen zion bideoan
emakumearen presentziaren ezak harritu

Teorian ateratzen ditugun ondorioak ez
dira beti praktikan ematen, eta hau aztertzeko
hainbat arkeologori galdeketa egin diegu Euskal
Herrian zein egoera dagoen ikusi ahal izateko.
Honela, adin eta genero ezberdineko zortzi
pertsonen iritzi eta esperientziak aztertuko
ditugu. Honen helburua, beraien esperientzia
zehatzetan oinarrituriko ondorio orokorrak
ateratzea da, Carlo Ginzburg eta Giovanni Levi
ikerlariek bultzatutako metodologiarekin, hau
da, mikrohistoria erabiliz. Ikerketa labur honen
protagonistak, era berean, arkeologia pribatuan
eta baita publikoan ere aritu dira lanean. Pertsona
hauen profila ere, ezberdina da: ikerlariak,
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakasleak,
enpresa pribatuetako arkeologoak, Historiako
Graduko ikasleak, doktoretza egiten ari diren
ikerlariak.., besteak beste. Beraz, guzti honek
sortzen duen dibertsifikazioa izango da lan honen
aberastasuna sortuko duena.
Inkestatuek diotenari buruzko ondorioak
atera baino lehenago, argi esan behar da
egoera zonaldearen arabera ezberdina izateaz
gain, adinaren arabera ere jarrera desberdinak
izango dituztela. Ikusi izan dugunaren arabera,
jakin badakigu hasiera batetik, gizonezkoen
lana izan dela batez ere arkeologiari buruzko
ikerketak egitea, eta are gehiago, indusketen
partaideak izatea. Honela, emakumea orokorrean
arkeologoaren emaztea izaten ikusi dugu; nahiz
eta askotan, beraien proiektu propioak ere izan.
Euren
ikusezintasuna
desagerrarazteko
lanean ibili diren emakume horiei esker, gaur
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egun beraien lana aztertu dezakegu eta bizi
izan dituzten esperientziatatik ondorioak atera
ditzakegu; hala ere, eta ikusiko dugun bezala,
gauzak ez dira nahi bezain beste aldatu.
Gure helburua lortu ahal izateko, atzera
begirako azterketa edo “estudio retrospectivo”7
(PAVÓN y GOGEASCOECHEA, 2010: 4) bezala
ezagutzen den ikerketa metodologia aplikatu
dugu, non inkestatutakoen esperientzian
oinarrituriko galderak egin ditugun. Hau da,
iraganean gertatutako zerbaiti buruz galdetzen
diegu, bakoitzaren bizipenak jada antolatuak
daudelarik eta pertsonak berak ekintza hauen
ondorioak aztertuak izanik (SANZ HERNÁNDEZ,
2005: 106). Honela, bi informazio mota lortuko
ditugu, alde batetik, modu zehatzean gogoratzen
ditugunak eta bestetik, modu ez-zehatzean.
Gauzak honela, egungo egoera nola dagoen
aztertzeko aukera izango dugu eta ondorio
orokorrak atera ahalko ditugu. Honetarako,
galdera batzuk prestatu eta, aurretik azaldu
bezala, elkarrizketa bat egin zitzaien zortzi
arkeologori, ondorio orokorrak ateratzeaz gain,
azken urteetan aldaketak eman diren ikusi ahal
izateko. Egindako galderak ondorengoak dira:
1. Parte harturiko indusketetan emakume eta
gizon kopuru berdina zegoen lanean?
2. Zein lan mota egin izan duzu indusketan?
3. Noizbait ezeroso sentitu zinen? Edota
gutxietsia?
4. Zuzendaria edota ikerkuntza-taldearen
hierarkizazioa nolakoa izan ohi da? Emakumeak
edo gizonak? Zergatik uste duzu horrela dela?
5. Lanak burutzerako orduan, adin
ezberdineko emakumeen arteko jarreran aldaketa
bereizgarriak ikusi dituzu?
7. Jada gertatu diren ekintzei buruzko informazioa eta ondorioak aztertzen dituen teknika.
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6. Emakumeren batek saihestu izan ahal du
“gizonezkoei” egotziriko lanik? (fisikoagoak izan
daitezkeenak).
7. Jarrera matxistarik ikusi izan duzu, bai gizon
edota emakumearen aldetik lanaren ikuspuntuan
eta eguneroko erlazioetan?
8. Zein izango litzateke, zure ustez, egoera hau
ematearen arrazoia?
Elkarrizketak egin ondoren eta gure
protagonistek emandako erantzunak aztertu
ondoren, orokorrean, egungo indusketetan
emakume eta gizon kopuru antzekoa dagoela
ikusi dugu, eta baten edo bestearen gehiengoa
indusketaren araberakoa izango dela. Duela 30
urte, egoera guztiz ezberdina zen; gizonezkoak
ziren gehiengoa, emakumeak oso gutxi ziren
bitartean. Emakume partaideen kopurua
handitzen joan zen pixkanaka, eremu publikoetan
izaten hasi ziren indarrari esker. Alde batetik,
unibertsitateetan sartu zirelako, eta bestetik,
sektore pribatuan. Hau kontuan edukita, beraien
presentzia arkeologian gero eta normalagotzat
hartu da, gaur egun beharrezkoa bilakatu delarik.
Kopurua ez da urteetan zehar aldatu den
gauza bakarra, partaideek egin izan duten lana
ere aldatzen joan baita. Gaur egun, emakumeek
eta gizonek lan antzekoak egiten dituzte,
beraien adin, botere eta postuaren araberakoak
izango direnak. Honela, helduagoak direnak
marrazten, dokumentazioan eta koordinazio
lanetan ibil daitezke; gazteagoek lan fisikoagoak
egiten dituzten bitartean, besteak beste. Hala
ere, generoaren araberako ezberdintasun
txikiak ere aurkitu ditzakegu, batez ere eskorga
eta kubo beteak eramaterako orduan. Honi
dagokionez, iritzi ugari aurkitu ditugu. Gizon
batzuek emakumeek lan pisutsuak ekiditen
dituztela dioten bitartean, emakumeek aurkakoa
diote. Haien ustez, hau bakoitzaren gorputzaren
eta egoera fisikoaren araberakoa izaten da
orokorrean. Lan fisikoei dagokionez, egindako
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lan mota ez da generoaren araberakoa izango,
bakoitzaren gaitasun fisikoaren araberakoa baizik.
Hau da, pertsonek ez dute beraien generoaren
arabera lana egiten, duten fisikoagatik eta
indarragatik baizik. Bakoitzak erabakitzen du
noraino eman dezakeen, eta hau bi generoek egin
eta onartzen dute. Halaber, batzuetan, zuzendaria
bera da emakume gutxiesten duena. Emakume
batek aitortu digu indusketa batean parte
hartzetik at geratu zela, zuzendariak derrigorrez
mutil bat behar zuela esan ondoren. Beraz, nahiz
eta orokorrean horrelako gauzak gertzen ez direla
uste dugun, errealitatea ez da hain parekidea.
Arkeologia
taldeen
hierarkizazioari
dagokionez, taldearen arabera oso ezberdina dela
ikusi dugu, gaur egun genero ezberdintasunak
garrantzirik ez duela sinestarazten digularik. Hala
ere, ezin dezakegu ahaztu emakumeak eremu
guztietan duen sabai ikusezina arkeologian ere
ikus daitekeela. Esaterako, arkeologo emakume
batzuk diote askotan beraien bikotekide diren
gizonek aurkikuntzen merituak jaso dituztela,
gizonezkoak izateagatik, besterik gabe. Halaber,
emakume
koordinatzaileen
kopuruaren
handitzearen arrazoia ez da behetik gorako
prozesua izan. Hots, ez da soilik oinarritik
eratorritako aldaketen ondorioa, izan ere, beste
eragile batzuek ere zerikusi zuzena izan dute.
Alde batetik, 1998.urtetik aurrera sortu diren
berdintasun planen indarra, horien adibide, Euskal
Herriko Unibertsitateak egindako “UPV/EHUko
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. plana
(2010-2013)”. Bestetik, pixkanaka emakumeak
lortu duen indarrarekin eta lekuarekin batera
eman den aldaketa nagusia: gaur egun emakume
askok beraien proiektu propioak dituztela. Hala
ere, nahiz eta honi buruz egindako ikerketak oso
urriak diren, gure erantzuleen artean hainbat
proiektu buru topatu ditugu.
Adin ezberdineko pertsonen jarrerari buruzko
iritziak kontrajarriak dira orokorrean. Helduagoak
direnen ustez, argi ikusten da gaur egungo gazteen
artean gutxiago borrokatzen dela emakumearen

177

ahalduntzea lortzeko. Baina gazteen ustez, hori
ez da horrela; aurkakoa baizik. Gazteagoek
beste pentsamolde mota bat dutela uste da,
berdintasunera bideratuago dagoena: bai genero,
giza-maila eta baita arrazaren gaiari dagokionez
ere. Hala ere, erraz ikusi daiteke erantzule
guztien ustez matxismoaren aurka borrokatzen
saiatzen direla, eta aurkitu dezakegun jarrera
ezberdintasuna oso txikia dela.
Galdeketa honekin, zoritxarrez, argi eta garbi
ikusi ahal izan duguna da orokorrean emakume
guztiek sufritu izan dituztela komentario eta
egoera ezegoki, sexista eta matxistak. Hori dela
eta, erantzule guztiek kontatu nahi izan dituzte
beraien bizipen hauek modu sakon batean. Egoera
hauen artean ondorengoak topa ditzakegu:
zuzendari gizon batek bere zakilaren tamainaren
datuak ematea indusketako emakumeei, lurra
ekortzeagatik zoriontzea eta emakumeok
horretarako sena dutela esatea, janzkera
kritikatzea besteek kontzentrazioa galtzen
dutelako edota arroparen aitzakiaz komentario
sexualak esatea, emakume izateagatik indusketa
batetik at geratu izana, jasotako aginduari gizon
batek uko egitea emakume batek esan izanagatik,
edota argudio bezala sukaldera harrikoa egitera
bidaltzea.
Erantzunak ondo aztertzen baditugu, argi eta
garbi ikusi daiteke erantzule guztien ustez arazoa
ez dela indusketa bertan sortzen eta ematen den
egoera, eguneroko bizitzan ematen dena baizik.
Talde guztietan bizi izan dira horrelako egoera
bortitzak. Jarrera hauen existentzia pertsona
bakoitzaren izaeran eta heziketan oinarritzen
da. Komentario hauetaz gain, talde txikietan
ere sortzen diren mikromatxismoak ere eman
izan dira, hauek giroa guztiz okertzea lortzen
dutelarik. Kontuan eduki behar duguna da,
epe luzeko indusketa kanpainetan elkarbizitza
sortzen dela, eta hau ez dela beti erraza izaten
arauak jartzen ez badira. Beraz, generoaren
arteko ezberdintasun hau oraindik matxista den
gizarte batean bizi garelako ematen da, eta gure
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kulturaren parte den zerbait delako. Bestalde,
eta orokorrean, ezberdintasunak ideologiaren
arabera ere ematen direla diote.
Dena aztertu ondoren, argi ikus dezakegu
gizarteak aldaketa nabaria bizi izan duela, eta hori
arkeologiaren praktikan eta egunerokotasunean
ere irudikatu egiten dela. Hau, oso garrantzitsua
da, pixkanaka emakumearen eta gizonaren arteko
parekidetasunera iristeko saiakera egiten ari
garela erakusten duelako. Hala ere, eta nahiz eta
lantalde batzuetan ezberdintasunak oso txikiak
diren, besteetan mikromatxismoaren existentzia
aztertu dezakegu. Hitz honen esanahia,
eremu txikietan ematen den emakumearekiko
gutxiesteko jarrera da; hots, ia nabaritzen ez den
gutxiestea (BONINO MENDEZ, 1998: 3). Honen
helburua, gizonaren nagusitasuna mantentzea
da, modu ez-kontziente batean izan daitekeena.
Honen adibidetzat, erantzule batek kontatzen
digun esperientzia dugu, non emakume batek
hitzaldia ematen duenean gizonezkoak atera
egiten diren beraien artean hitz egitera nahiz eta
gaia, haien interesekoa izan edota kargu berdina
eduki. Honelako gauzek, emakumea gutxietsi
egiten dute. Gainera, gure arkeologoen iritziak
eta esperientziak irakurtzen, argi ikusi dugu mutil
gazteenek ez dituztela ia mikromatxismo egoera
horiek antzematen, nahiz eta haien esanetan,
pertsona feministak izan; haientzako normala
izan baita baten batek komentario mingarri
bat egitea fisikoari buruz lana egiten dauden
bitartean. Gizartearen ikuspuntutik kezkatzekoa
den arazoa da, alderantzizko egoerak emango
balira, denek gogoratuko luketelako zerbait
arraroa bezala, eta ez lukete normaltzat joko.
Hau da, gizonezkoen aurkako erasoak direnean,
bai emakume eta bai gizonek nabaritzen dituzte;
alderantziz denean, askok zera diote: “ez da
hainbesterako!” eta oroimenetik ezabatzen
dute. Hau, mikromatxismoaren adibide izateaz
gain, kultura patriarkalaren isla da. Hala ere,
azken urteotan gazteen artean ematen ari diren
mugimendu feministei esker, jarrera matxista
hauekiko erantzun kritikoagoa dagoela ikus liteke.
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Egoera hau konpontzeko modua, ezberdina
izan daiteke ikuspuntuaren arabera. Lehenik eta
behin, arkeologia talde batean egon daitekeen
mikromatxismo hori desagerrarazteko arau
finkoak jarri beharko lirateke talde horietan, eta ez
paso egin arazoa egongo ez balitz bezala. Hau da,
emakume batek emakumea izateagatik eskorga
bat mugitu ez nahi izatea edota pikotxarekin
motelagoa izateagatik beste pertsona batek
bere lana egitea, saihestu beharko litzatekeen
zerbait da; era ez-kontziente edota laguntzeko
intentzioarekin egiten den horrek egoera larritu
dezakelako. Hala ere, egon badaude estereotipoei
eusten dieten gizonezkoak, zeintzuek zuzenean
bere gain hartzen dituzten indusketako lanik
pisutsuenak.
Honetaz gain, talde gehienetan ematen
diren egoera guzti horiek non esaldi matxistak
eta mingarriak entzuten diren, errotik moztu
beharko lirateke. Honen adibide, erantzule
batek kontatzen duen egoera da. Mutil gazte
batek komentario mingarri eta matxista bat egin
zion emakume bati besteen aurrean, pertsona
bezala indargabetu nahian emakume hau bere
sexualitateari iraina eginez. Talde bereko beste
hainbati egin diet elkarrizketa eta ez dira egoera
horretaz oroitzen. Honekin atera dezakegun
ondorioa zera da, lehen esan bezala, normaltzat
jotzen direla egoera horiek emakumearen
aurka direnean, azken finean, komentario
bat besterik ez dela pentsatzen dugulako
orokorrean. Baina hori, barnean geratzen den
zerbait da eta pertsonari marka dakioke beste
guztiak konturatzen ez diren bitartean. Gainera,
taldekideek ez badiote pertsona eta komentario
horiei aurre egiten, honek ez ditu bere jarrerak
kontrolatuko eta komentario matxistak egiten
jarraituko du. Horrelako diskriminazio egoerak
aldatu behar dira, gizartetik hasiz aldaketa; azken
finean, bakoitzaren izaerak markatzen duelako
indusketa baten bidea.
Gainera, indusketaren koordinatzailearen
jarrera gai hauekiko negatiboa edo pasiboa bada,
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langileena ere horrelakoa izango da, azken finean,
nagusiaren onespena bilatzen delako lanean
zauden bitartean.
Azkenik eta amaitzeko, egungo arkeologoek
genero ezberdintasunen egoera ikuspuntu
ezberdin batetik ikusten dute. Gazteagoak diren
mutilek, gertatzen diren egoera hauetaz paso
egiten dute eta ez dute zerbait larria bezala ikusten;
baina helduagoak direnek bai. Gainera, argi ikusi
dugu generoari egokitutako ezberdintasunak
talde txikiagotan desagertu egiten direla,
denon arteko harremana estuagoa delako.
Egoera hauetan, ematen diren berezitasunak
pertsonaren araberakoak izango dira eta askoz
ere errazagoa izango da errotik moztea. Talde
handienetan bestalde, jarrera hauen desagertzea
askoz ere zailagoa izango da, beraz, denon lana
izan beharko litzateke hau moztea.
4. Ondorioak
Lan honen bitartez, bi errealitate aztertu
ditugu; alde batetik, historiaren partaide izan diren
emakumeak aztergai bezala, Europatik hasirik,
Euskal Herriraino, eta bestetik, emakumearen
egoera arkeologo bezala. Egoera berri hauen
hasiera feminismoaren mugimenduarekin batera
eman zen, eta honen indarraren araberakoa izango
zen emakumea aztertzen zuen arkeologiaren
bultzada. Helburua zen garrantzitsuena, hots,
emakumea arkeologiaren munduan sartzea, bai
langile bezala eta baita aztergai bezala ere. Baina
denbora aurrera joan ahala, bi talde bereizi ziren
helburuak ere ezberdinak izaten hasiak zirelako;
alde batetik, arkeologia feminista izango zena
politikarekin zerikusi handiagoa izango lukeena,
eta bestetik, generoaren arkeologia zeinek genero
ezberdinen arteko erlazioak aztertuko zituen.
Genroaren ikuspuntuaren sarrera oso
gogorra izan da, beraz, ikerlari asko ez direlako
honen alde egon. 80.hamarkada arte historia
politikoa eta historia ekonomikoa aztertu izan
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dira batez ere, iturri idatzien objektibotasunean
sinesten zutelako. Bestalde, gizartearen historia
guztiz subjektiboa dela uste zuten. Gaur egun,
argi dago, idatzi iturrietan agertzen dena
ere kritikagarria dela, bertan idazten dena
subjektiboa izan daitekeelako edota helburu
finko batekin idatzia egon daitekeelako. Annales
eskolari esker (BARROS GUIMERANS, 1999:
228), historian paradigma berriak ezarri ziren,
horren artean pentsamenduen historia, kultura
materialen historia, emakumearen historia...
aurkitzen ditugularik. Honi esker, azken urteotan,
emakumeari buruzko ikerketak gero eta
ugariagoak izateaz gain, harrera hobea izan dute.
Oraindik ere, lan asko geratzen dela ikusi
dugu. BIBAT museoak adibidez, ez du generoari
buruzko ezberdintasuna egiten objektuak
antolatzerako orduan, baina bestalde, erabili
dituzten ikus-entzunezko iturriek egungo
estereotipoetan oinarrituak daudela ikusi dugu.
Honek argi eta garbi erakusten du egungo
egoera: berdintasunaren aldeko azaleko lanak
egiten saiatzen garen bitartean, oraindik gizarte
patriarkalak ezarritako estereotipo eta ohiturak
mantentzen ditugu.
Honen adierazletzat ere, indusketetan eman
diren jarrerak ditugu. Hauek, lehen esan bezala,
gure gizartearen erakusle bikainak dira. Denok
ez daude emakumearen ahalduntzearen alde,
oraindik aurka dauden horiek emakumeak
txikiarazten jarraitzen dutela ere ikusi dugulako.
Hala ere, emakumea egoera honetaz gero eta
kontzienteagoa dela behatu dugu eta honen
aurka borrokatzen jarraituko duela argi dago.
Gizonezkoen portzentaje bat ere honen alde
dagoela ikusi dugu, parekidetasuna oinarrian
egon behar dela diotenak eta horrekiko zerbait
egiten dutenak.
Azterturiko bi adibide praktiko hauek
gizartearen ispilua direnez, argi dugu gizartea
bera aldatzen ez den bitartean, ekintza sexistak
bizitzen jarraituko ditgula.
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Ondorioz, nahiz eta lan asko geratzen
den emakumearen eta gizonaren arteko
parekidetasuna lortzeko arkeologiaren alorrean,
bidea ongi bideratua dagoela pentsatu dezakegu,
aurkitu ditzakegun jarrera matxistak gizarteak
bere errotik dakartzan jarrerak direlako. Beraz,
hori aldatzeko gizartea bera aldatu beharko
genuke. Hala ere, arkeologian eman daitezkeen
aldaketak ematea gure esku dago; indusketen
koordinatzaileek arauak jarriko balituzte jarrera
mota hauek hasiera batetik moztuz, bai gizon
eta baita emakumeen aldetik ere, egoera asko
hobetuko litzateke. Honela, bertako egunerokoan
sortzen den elkarbizitzatik jarrera hauek
ezabatzen baditugu, aldaketa hauek ere gizartean
irudikatuko dira; eta baita alderantziz ere.
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