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TAL COM SOM, TAL COM ÉREM
Les empremtes del poder:
una mirada des de l’arqueologia i l’antropologia

Octubre de 2017- Juny de 2018
• 26 d’octubre de 2017
Ponents invitades: Ana González Ramos (UOC IN3),
Gemma Garcia (Vicedecana d’estudiants, professora
agregada, UAB), Beatriz Revelles (Postdoctoral Juan de
la Cierva, UB), Hermínia Pujol i Estragués (Gerent,
Centre d’Estudis Demogràfics, UAB)
Moderadores: Débora Zurro i Celine Camus
(Departament d’Arqueologia i Antropologia, Institució Milà
i Fontanals, CSIC)
Dinàmiques de gènere i poder
a l’actual món acadèmic

En aquesta taula rodona discutirem al voltant de la participació de les dones com a agents de coneixement a l’actual
món acadèmic. Així, presentarem algunes de les darreres
dades oficials en relació amb la representativitat de les dones
en diferents àmbits de recerca i universitaris, quines són les
raons que expliquen aquesta presència desigual i quines són
les mesures que s’estan prenent al respecte.

• 30 de novembre de 2017
Juan José Ibáñez (IMF-CSIC)
Complexitat social entre els primers agricultors
i ramaders sedentaris del Pròxim Orient

Tot i que durant el Paleolític Superior es coneixen casos d’alguns individus que acumularen elements de riquesa/prestigi, les dades de les quals disposem suggereixen que el grau
de diferenciació social era limitat. En els orígens del Neolític
en el Pròxim Orient trobem indicadors, fonamentalment a
les arquitectures, però també en altres elements del registre material, de la institucionalització de diferències socials
i econòmiques dins de grups assentats en grans poblats.
Aquestes diferències degueren generar tensions internes que
dugueren a l’abandonament dels grans poblats i a l’aparició
d’una nova estructura d’assentament en petits llogarets.
• 25 de gener de 2018
Sílvia Valenzuela (IMF-CSIC)
De la vaca a la brasa a l’alta cuina contemporània:
expressions del poder a través de la dieta
al llarg de la història

L’aliment i, en particular, el consum de carn, han estat tradicionalment emprats com a símbol de poder i estatus social.
Un dels elements de l’expressió de poder és la capacitat de
diferenciar-se de la resta. Ja sigui per quantitat, ja per qualitat, per diversitat o per exclusivitat, l’aliment ha estat —i
encara és— un element diacrític cabdal. En aquesta xerrada repassarem diferents evidències materials i documentals
per veure com l’expressió del poder a través dels aliments
ha canviat al llarg del temps, des de la prehistòria fins als
nostres dies.

• 22 de febrer de 2018
Xavier Terradas (IMF-CSIC)
El control dels recursos i de la tecnologia com a
instrument de poder. Reflexions des de l’arqueologia

Amb el desenvolupament de les pràctiques econòmiques in
herents a les societats pageses del Neolític es comencen a
definir algunes produccions artesanals. Una de les conseqüències d’aquesta creixent especialització tècnica és l’aparició d’agents que mantenen un control sobre certs recursos
i innovacions tècniques, objecte de poder per part d’elits
emergents.
• 22 de març de 2018
Diego Pedraza Marín
El poder a la recerca arqueològica

L’Arqueologia, almenys des d’algunes de les seves escoles, ha
abordat l’estudi de les societats passades en la seva dinàmica
evolutiva. En aquest context, algunes autores i autors han
afrontat l’estudi del poder, la seva natura i característiques.
En aquesta sessió mostrarem de forma sintètica el tractament del poder per part de les arqueòlogues i arqueòlegs,
sense oblidar mai que aquestes recerques es troben sempre
articulades des del present.
• 26 d’abril de 2018
Leonardo García Sanjuán (Departamento de
Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla)
Llinatge, treball i exotisme a la definició del poder
a la societat calcolítica ibèrica

La complexitat social constitueix un dels problemes més
àmpliament debatuts en el context de les societats de la
Prehistòria recent ibèrica, i molt particularment en el cas de
les de l’edat del coure i la fase antiga de l’edat del bronze. En
aquesta conferència es planteja una discussió de la definició
i naturalesa del poder a la societat calcolítica ibèrica sobre
la base de les noves troballes i dels estudis científics que es

duen a terme a l’assentament de Valencina de la Concepción
(Sevilla).
• 31 de maig de 2018
Josep Martí (IMF-CSIC)
Exercir el poder a través del cos

Difícilment trobaríem un àmbit de les relacions humanes en
el qual d’una manera o altra no s’exercís el poder, i aquest es
manifesta molt especialment en els usos socials dels cossos.
Si això és vàlid arreu, pel que es refereix a la nostra societat
es fa particularment palès en aquelles relacions interpersonals asimètriques que es generen en el context de discursos
relacionats amb el gènere i els propis de la “colonialitat”.
• 28 de juny de 2018
Aurora González Artigao (ILC-CSIC)
i Araceli González Vázquez (IMF-CSIC)
Els animals i el poder: notes històriques
i antropològiques sobre els hudites de al-Àndalus
i els alauites del Marroc

Mitjançant un examen de la informació de caire etnogràfic i
antropològic que transmeten diverses fonts històriques relatives, per una part, a la dinastia hudita de al-Àndalus, i, per
altra, a la dinastia alauita del Marroc, establirem una sèrie
de reflexions antropològiques sobre les relacions humansanimals i les relacions de poder.
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