Editorial
Teniu a les mans el número 18 de la revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya.
En aquesta ocasió, a l’apartat «Articles» presentem quatre excel·lents treballs producte d’investigacions fetes pels nostres estudiants de màster i
doctorat: Josep Puigbó (màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social), Geny Hernández i Isabella Riccò (doctorat en Antropologia i Comunicació) i Irene Miglioranza (màster en Antropologia Mèdica
i Salut Global). Josep Puigbó analitza l’estat de les iniciatives de ciutat intel·ligent a Tarragona i la manera com s’ha construït aquest objecte; Geny
Hernández narra la situació de la immigració d’origen llatinoamericà a la
ciutat d’Asheville (Carolina del Nord, EUA), amb l’autoetnografia com a
recurs metodològic per a l’anàlisi antropològica de la immigració des de
la mirada activa i participativa; Isabella Riccò reflexiona sobre la desaparició progressiva del «model clàssic de medicina popular», i com aquestes teràpies i creences han estat recuperades i readaptades mitjançant les
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tat femenina, a través de l’anàlisi de les narratives tecnocientífiques que
legitimen la comercialització de determinats medicaments.
A l’apartat «Col·laboracions» aquest cop tenim la possibilitat de gaudir dels articles escrits per Ángel Martínez Hernáez (URV), que sobre la
base d’algunes dades del seu treball de camp etnogràfic entre els madiha
d’Amazones (Brasil) proposa una redefinició de la teoria demartiniana;
Jaume Franquesa (U. de Buffalo) presenta un article basat en un treball
de camp etnogràfic a la Catalunya meridional sobre les conseqüències del
desenvolupament eòlic en aquests territoris; José Ignacio Muro (URV),
per la seva banda, escriu sobre la consolidació del model de ciutat del litoral a la província de Tarragona centrat en el turisme i en els canvis en la
producció del sòl; Mireia Campanera (URV) reflexiona sobre les nocions
d’abundància i escassetat, des d’una perspectiva antropològica i històrica, basant-se en una recerca etnogràfica duta a terme en dues comunitats
del Perú; i Miquel Fernández (UAB), a partir d’una recerca historicoantropològica sobre el barri del Raval de Barcelona, il·lustra les contradiccions
dels projectes anomenats de «revitalització» o «regeneració urbanística» i
discuteix les seves implicacions morals, així com les que són consubstancials a l’ofici d’investigador social.
Finalment, a l’apartat «Ressenyes», el professor emèrit de la Universitat de Friburg, Giordano Bruno, ressenya l’obra de Hanna Horáková,
Andrea Boscoboinik i Robin Smith (eds.) Utopia and Neoliberalism: Ethnographies of Rural Spaces, i Josep Lluís Mateo Dieste ressenya l’obra que coordina el professor Jordi Moreras Palenzuela conjuntament amb Marta
Alonso Cabré, Khalid Ghali, Alberto López Bargados i Ariadna Solé Arraràs titulada Diàspores i rituals. El cicle festiu dels musulmans de Catalunya. A
«Notes de recerca» les investigadores Elisa Alegra Agís i Natàlia Carceller
Maicas expliquen el projecte Consumo de drogas y vulnerabilidades sociales en
adolescentes (IP Oriol Romaní Alfonso), i l’investigador Jordi Roca Girona (i
IP) explica el projecte Multiculturalitat en el comerç de proximitat.
Esperem que gaudiu de la lectura d’aquests textos i que esdevinguin
referències bibliogràfiques fonamentals per a les vostres investigacions.
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