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INTRODUCCIÓ

A les ratlles anteriors hem parlat d'una de les fites d'aquesta tasca bibliogràfica: l'obtenció i compilació de dades subministrades directament
pels mateixos aucors 3 • Tanmateix, aquesta font d 'informació primària va
ésser complementada, des del començament, amb el buidat sistemàtic d'altres fonrs de caràcter més general, que per comoditat expositiva hem dividit
en una sèrie d'apartats: 1) Bibliografies generals; 2) Bibliografies sectorials;
3) Actes de Congressos , (distingint les actes de congressos estatals dels regionals o monogràfics); 4) Publicacions generades per seminaris, cicles de
conferències i edició de readings, i 5) Revistes especialitzades.
EI buidat i la transcripció sistemàtica en fitxes d'aquestes fonts es va
mostrar ben útil ja que ens va permetre l'ocasió de detectar llacunes, omissions i fins i tot errors que altrament haurien escac difícils de resoldre. D'altra banda, i com es pot observar pel simple enunciar dels títols, totes les
fonts seleccionades tenen un caire eminentment general i col· lectiu, la qual
cosa, a més de compensar el caràcter estrictament individual i personal de les
dades aportades pels propis autors, permet o pot permetre de dissenyar algunes de les grans línies en què es mouen els interessos científics, institucionals
i de recerca, dels nuclis d'antropòlegs -espanyols o estrangers- que s'han
interessat en l'estudi antropològic de l'Estat Espanyol.
Aquest procés dc buidat i confecció de fitxes, sovint lenr i feixuc, no ha
escar realitzat de manera indiscriminada. De bon principi ens vam fixar uns
criteris de selecció pel que fa a la inclusió/exclusió de les dades, i aquests
criteris els hem aplicat força restrictivament tanc en el buidat dels cu rricula
personals, com en el treball de fitxes , efectuats sobre les fonts escrites i/o
1mpreses.
En primer lloc, varem desestimar la inclusió de tots aquells articles de
caire periodístic, publicats en diaris o bé en revistes d'informació general.
De la mateixa mariera, vam excloure del corpus, les recensions, comentads i
crítiques de llibres (molt abundants, sobretot en els curricula dels antropòlegs nord-americans), i en el cas dels professionals del propi país hem omès
també les referències a traduccions d'articles i llibres. Tampoc no hi vam
incorporar les dades referents a p ròlegs, nores preliminars, introduccions, de
tipus tècnic o honorífic, que encapçalen alguns dels nombrosos llibres que
hem utilitzat i que van signats per autors que no han escrit el llibre en
qüestió.
De totes maneres, els criteris de selecció més importants que hem aplicat estan relacionats directament amb el mateix títol de la bibliografia: Tren-

ta anys de literatura antropològica sobre Espanya.
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Els "trenca anys" abasten el període cronològic aproximat que va des
dels anys 50, i més exactament encara, de la segona meitat dels 50, fins als
nostres dies.
N o és aquest el moment de fer la història de l'antropologia espanyola de
la postguerra, però sí d'assenyalar que és a la dècada dels 50 q uan es produeixen un seguit de fets significatius que permeten parlar d'una activitat antropològica, totalment absent en el període inmediat de la postguerra 4 • Recordem que el viatge de prospecció etnològica realitzat per George Foster (Report on an Ethnologica/ Reconaissance ofSpain, 1951), es va produir el novembre
de 1949. Foster, acompanyat de Julio Caro Baroja) va visitar Julian Pitc-Rivers6 que en aquella època vivia a G razalema, comunitat andalusa sobre la
qual publicaria pocs anys més tard la primera monografia antropològica moderna que existeix sobre l'Estar Espanyol (The People ofthe Sierra, 1954). Caro
Baroja, el 1952, viatjava a Anglaterra en companyia de Pitt-Rivers per estudiar Antropologia a Oxford i només un any després, el 1953, el mític patriarca de l'etnologia basca, J osé Mig uel de Barandiacan7 retornava del seu
exili francès de Sara al seu poble nadiu d'Ataun , des d 'on reorganitzaria les
recerques etnogràfiques sobre el País Basc. El 1956, Claudi Esteva Fabregat,
format com antropòleg a l'exili mexicà, fixava la seva residència a Madrid
amb el clar propòsit d 'institucionalitzar l'antropologia cultural a Espanya8 .
Aquests signes de revitalització de la dècada dels 50, tenen també el
seu vessant acadèmic. Així, per exemple, Juliao San Valero, introduïa a la
Universitat de València, un curs de doctotat amb el tÍtol d'Antropologia
Cultural, que va començar a impartir duram l'any acadèmic 1951-1952,
alhora que J . Alcí na Francb, fundava a Sevilla el Seminario de Antropología Americana (1959-60), des del qual va endegar un ambiciós projecte
d 'investigació sobre Etnología de Andalucía Occidental (1960-63).
El retorn d'alguns exilacs, l'interès de cen s antropòlegs estrangers per
realitzar les seves tasques d'investigació antròpològica a Espanya; les dèbils,
però significatives primeres iniciatives acadèmiques i institucionals, q ueden
reflectides, evidentment, en l'àmbit de les publicacions (cf. Index cronològic) i, en aquest sentit pensem que és a la dècada dels 50 quan es pot
començar a parlar, amb propietat, d'una literatura antropològica moderna
sobre Espanya9 .
To tes les dates inicials que hem emprat fins el moment,
-1949, 1953, 1954, 1956-, tenen un caràcter més o menys simbòlic. En canvi, la data límit que ens vàrem fixar per a la introducció de noves referències
-el mes de juliol de 1986- va obeir a motivacions estrictament pragmàtiques
i operatives. Valguin, doncs, aquestes breus disgressions sobre els trenta
anys de literatura antropològica, per a delimitar el nostre interès exclusiu en
la producció recent, de la q ual han quedat exclosos autors (i obres) considerats habitualment com els ancesrres o precursors de l'antropolog ia cultura.! i
social de la postguerra.
Acabem d'escriure "antropologia social i cultural" i no ho hem fer
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impensadament, ja que aquest és el següent criteri selectiu que ens ha g uiat.
Per "antropolog ia", o millor dit, per literatura antropològica entenem,
exclusivament, el camp que abasta l'antropologia cultural i social, en sentit
restringir. L'aplicació d'aquest nou criteri restrictiu sobre el corpus bibliogràfic que presentem ha implicat, en conseqüència, l'exclusió sistemàtica de
les referències pertanyents a disciplines com l'antropologia biològica i física,
l'antropologia filosòfica, i també els treballs dels arqueòlegs i prehistoriadors.
Més difícil ens va resulta r la delimitació de fronteres, i per tant l'aplicació de criteris selectius, a tota aquella m unió de treballs que tracten de
folklore, etnografia p urament descriptiva, cultura t radicional o bé cultura
popular. I resulta que la bibliog rafia que s'ha escrit sobre aquests temes els
darrers anys és amplíssima ja que aquesta odentació tradicional, a més a més
de comptar amb un bon nom bre de revistes especialitzades, ha rebut els
darrers cinc o sis anys un notable impuls per part dels governs autonòmics.
Aquests, com veurem , han propiciat la celebració de múltiples Congressos,
Trobades, Jornades d'Estudi etc . de caire etnogràfic i/o folklòric.
Si bé d'entrada el criteri general que ens vam imposar va ésser l'exclusió
de la totalitat d 'aquest tipus de materials, som conscients d'haver-lo aplicat
amb una certa laxitud. En alguns casos, aUò q ue ens feia d ubtar era la
professionalitat dels aucors; en altres, la qualitat dels materials que ja coneixíem ; en tercer lloc, el fet que alguns antropòlegs culturals de professió no
hagin rebutjat aquest tipus d'aproximacions, decantam-se en alguns dels
seus escrits cap a perspectives etnografistes, ... 1 aquestes són, en síntesi , les
raons més importants q ue ens ban empès a incloure, o millor dit, a oo
excloure, t ítols i obres que es mouen en les fronteres incerres de les disciplines esmentades i que a vegades poden donar una manifesta sensació d'ambigüitat.
El darrer gran criteri de sele·cció ha estat el geogràfic, relacionat, com
els anteriors, amb el tftol genèric del treball: Trenta anys de literatura antropològica sobre Espanya. Amb aquest subrat llat volem indicar que el recuJI
bibliogràfic que ens ha interessat no ha estat pròpiament la bibliog rafta dels
antropòlegs espanyols, sinó aquella que té com a marc de referència l'Estat
Espanyol. I és evident que aquesta nova restricció ha ti ngut uns efectes
d'exclusió en cadena quan l'hem aplicat als curricula d'alguns aurors -espanyols o estrangers- de vocació americanista10 • I aquests efectes negatius han
estat principalment devastadors en el cas dels africanistes. De l'obra dels
primers hem retingut, d'una banda, les bibliografies o panoràmiques generals sobre l'americanisme, i de l'altra, els treballs d'orientació comparativa
que intenten establir les infl uències històriques de la cultura espanyola damunt les cultures llatinoamericanes. La resta de treballs sobre Amèrica o
sobre Africa, alguns d'ells realitzats per investigadors de gran relleu professional, senzillament no han tingut cabuda en la nostra compilació bibliogràfica 11 •
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Assenyalats els criteris bàsics d'inclusió i exclusió podem passar ara, a
comentar la tipologia de fonts escrites que hem tingut en compte segons
indicàvem al començament d'aquest apartat. Iniciarem el comentari amb la
presentació dels articles bibliogràfics generals sobre Espanya, ja que són
aquests els precedents més directes del nostre propi trebalL
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