Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 7, 1989, 271-277
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu

AJlEA D' ANTROPOLOGIA SOCIAL (AilXIU D '

EDIOGRAPIA DE CATALUNYA)

Departament de Geografia, Biat~ria L Filosofia
Facultat da Filoaofia i Lletrea de Tarragona
Univeraitat de Barc elona
Pla d ' eatucHa
Ela eatudis d' Antropologia social éa realitzen, provisionalment, en el
marc d' una llicenciatura en H~stòr~a General~ Geograf~a que a' imparteix en
el campus de Tarragona de la Univera~tat de Barcelona. Aqueae pla d' estudi
és molt flexible, ja que, mitjançant les aaaLgnaturee optatives (dotze sobre
vint-i-cinc), els estudiants poden cursar matèrLea corresponents a l' Area d'
Antropologia Social.
El cure 1991-92 lea assigna tures que s' ofereixen son les següents:

Primer cura:
Introducc~6

a 1'

Antropolog~a Soc~al

(Obl~qatòrLa

a la facultat)

Primer cicle:
Etnologia de la Península Ib•r~ca
Etnolog~a dels Pobles Pr~m~tíus
/listòria, Teoria ~ Mèt odes de l' AlltropoJ.og~a
Antropologia Econòmica
segon cicle:
Antropolog~a

Polit~c•

Aneropolog~•
Antropolog~•
H~te, lfagia i
Antropolog~•
Antropolog~a

del Parent~u
Urbana
Religió
de la Xed~ c~na
de la marg~nac~ó (quadrLmestral)

Algunes aaaiqnaturea aon sustituídea en forma rotatòria o s' activen en
la meaura en que l' Area diapoea de profeaaore viaitanta.
L' objectiu de la nostra institució 6a oferir una formació eepecific en
Antropologia Social dina una llicenciatura de caire general, unica autoritzada
per ara a Tarragona. En aegon lloc, inatitucional~t~;&r una estructura de
recerca que permeti canalit~ar el treball d'inveatigacLó dela docents i dela
post-graduats , que serveixi com inatlncia de formació per ala pre-graduata,
i definir una campa eapecifLca d eatudL que di.na una li.m1ta reala donin
especificitat a la formació impartida .. Tarragona, en relació a altrea
formaciona de les desenvolupades en altrea media. L' instrument d' aqueat
politLca , que éa du a terme des de 1975 ~s l' Arxiu d' Etnografia de
Catalunya.

L' ARXIU D' ETNOGRAFIA DE CATALUNYA (A.E.C.)

Arxiu d' Etnografia de Ca talunya (AEC) éa un grup de recerca que dea de
principia dels vuitanta aplega a professora, post-Qraduata i eatudianta
vinuclats a l' Area d' Antropologia social del Departament de Geograf ta,
Hiatòria i Filoaofia de la Facult•t de Filoao f ia i Lletres de T rra .. ona
(Universitat de Barcel~na).
El grup treballa en la recollida sistemàtica i l' anAlia1 de costums i
formes de vida quotidiana referides a Catalunya i el món mediterrani i de lea
seves transformacions m6a recents aaaociadea ah processos d' índuatri.alitació
i d' urbanització que tan profundament han afectat al nostre paia.
En aquest context general a' inscriuen ela següents aubprojectes c!e
recerca de la nostra inatLtuci6:
1.- Lea manifestacions de la religiositat q11ot id i a na,
tea seves
transformacions, les seves expressions religioses o p~ra-reliqioaea, i el
sorgiment de nous moviments re l~giosoa en la soc ietat catalana (lea
correntment anomenades "sectes").
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2.- Els processos i les representacions socials i culturals de la salut i
la malaltia. Incorpora una linia de recerca bàsica en automedicació i us i
consum de drogues, i recerca apl4Cada en drogodependències en col.laboraci6
amb l • Ajuntament de Barcelona i l' IRES, i educació per la salut en
col.laboraci6 amb diferents departaments de la Conselleria de Sanitat. Dine
el programa és fa recerca bàsica també en institucions sanitàries (Centres d'
Atenció primària i hospitals), i en torn al SIDA (articulat amb un programa
d' atenció especifica amb la Creu Roja).
3.- L' estudi de les transformacions en ela usos i costums i expressions
d • una sèrie de grups socials alguns d · ells considerats de risc,, en especial
aquells que, per alguna raó "diferencial" (en relació a l ' edat, les relacions
socials, el consum de drogues, etc.) s'han vist impl~cats en processos de
marginació.
4.- Les noves formes d'organització famlliar i social en la societat
catalana, i lea seves repercussions en la gestió dels problemes socials i
sanitaris .

S.- L'impacte dels processos m~grator1s sobre la conciència identitària i
les formes d'èsser del poble de Catalunya.
Aquestes linies de recerca, és fonamenten en un ~rograma de treball
conjunl, dins el qual hi tres orientacions: una de recerca bAs~ca, com
correspon a l' institució un~versitària i que és un instrument per articular
teòrica i metodològicament ela cinc projectes¡ una de recerca apl~cada, com
correspon a temàtiques de recerca molt arrelades en problemes centrals en la
Catalunya actual, o en camps de nou desenvolupament. per la qual l'equip o
diferents dels seus membres, han estat requerits sovint per diferents
institucions públiques i privades, pero a la que també s• han dirigit
sistemàticament algunes de lea recerq.es empreses dina l'àmbit universitari.
Finalment una dimensí6 formativa o docent perquè aquest treball de recerca s•
articula amb un programa de docènc~a en Antropologia de segon i tercer cicle.
L' AEC és també un centre de documentació i banc de dades
socioantropol6giques, etnològiques i folklòriques sobre Catalunya, i més
especialment, sobre la Catalunya Nova. El seu origen fou la consequencla
inevitable de la constitució del col.lectiu de investigadora, i inicialment
es proposava aixoplugar un conjunt de documentació dispersa i de convertir-la
en un instrument de recerca. Per això, actualment formen part dels fons de
l'AEC (instal.lat dins el Departament d'Antropoogia social de Tarragona) els
seguonta blocs d'informació:
1.- Els treballs d • investigació realitzats en el marc del Departament 1 tesines,

tesis, llibres, articles o manuscrits, d1positats tant a la Biblioteca dela
Fcultat com al propi A.E.C.
2.- Tots ela estud~s, treballs o buidatges document.als realit:.ats per
col.laboradors del Departament o per estudiants.
3.- Les guies de treball, models d'enquesta, impresos de fitxes i, en general,
tot tipus de material o intrumente per ala investigació.
4.- Els buidatges bibliogrAfies fets per l'A.E.C.
s.- Els materials grAfies catalogats.
6.- Diposita bibliogràfics en cure de recepció
Com la tasca principal de l'A.E.C. es la recerca, el corpus fonamental
del seu fons el conatiteixen ela treballa d'investigació realit:.ats en el marc
del Departament: tesines, tesis, i tots els estudis, treballs o buidatges
doumentals realit:.als pels col.laboradors del Departament.
Fins el present, L'A . E.c. acumula en les seves instal.lacions tota una
sèrie de materials que a continuació detallem:
Te sine•:

Marta Allué: ~siemprevivas e inmortales.Ritualea e institucionea funerarias
en las comarcas de Tarra9ona" (1980)
Jordi Ferrús i Batista: "Els darrers pagesos". Estudio del modo de vida
campesino en una comunidad de la Ribera d'Ebre"(l980).
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Carme Gonzalez i Ibañez: "Transformacions en el camperolat: l'agricultura a
temps parcial en Camp de Tarragona"(l983).
Maria Serra Paris i Tomàs: •crònica de crònics: la construcció cultural de les
categories de cronicitat• (1984).
Josep Canals:•La desfeminització de l'infermeria: Tecnologia, idiologies i
divisió sexual del treball en l'evolució d'una professió" (1984)
Faueto Sanchez Cascado i Blanco:"Juego, representación y rito: Las fiestas de
moros y cristianos en castalla" (1984).
Teresa
Hontaña
i
Marti:•L•ofici
tranaformaciona"(l98S)
Ricard Belaacoain:"Proceasoa socials
Vi lanova i la Geltrú•, (1984)

de

l'escombrer

entorn d'una

les

i

festa:El

seves

carnaval

de

Jordi Roca i Girona: •Ela ritus de paa a través de la literatura edificant de
postguerra• (1986).
Oscar Guaach i Andreu:"La
homosexualidad" (1987).

conatrucción

cultural

de

las

categories

de

Ruben Oario Gualtero: "Un censo de los profesionalea de la Psiquiatria en
Catalunya" (1987).:
Aguati Andreu i Tomàs: "La pesca a lea albuferes al Delta de l'Ebre. Aspectes
etnohistòrica, socials i tecnològica • (1988)
Joan Boada: "L'estudi de lea influències culturals a la percepci6 de la
cognició" (1988).
Estudia , treballa o buidatges doc uaeotala .
Aquest apartat constitueix el nucli central de l'Arxiu d'Etnografia de
Cata lunya i en ell s ' inscriuen totes lea monografies que duen a terme ela
col.laboradora i alumnes del Departament en una sèrie de matêriea que dea del
cura acadltmic 1981- 1982 s'estructuren a partir da lea cinc grans liniea
d'investigació esmentades: Antropologia de l a Medicina, Antropologia de la
religió, Ant r opologia dels moviments miQratoris, Antropologia de la marginació
i P.nt ropoloQia de la familia i el parentiu (dirigl.da per la Ora. Dolors
Comas ).
Actualment l'AEC poaaeh unes 1.100 monografies d • investigació inèdites
realitzades pela seua col.laboradors i estudianta. Lea esmentades monografies
ea classif iquen segona un llistat de matêriea i ea guarden en una arxivadors
en ela que hi consta la matêria i el número de referència dels treballs que
hi ha dintre.
Un esment especial mereixen ela nombrosos treballa centrats en monografies
de comunitat, que abasten ela lmbita geogrAfies següents:
CATALUNYA: 60
Alt Camp: S
Baix camp: 10
Baix Ebre: l
Baix Penedès: 4
Conca de BarberA: 9
Garrigues: 3
Priorat: 6
Ribera d'Ebre: s
Sega rra: 1
Ta rr agonês: 14
Terra Alta : 2

ESTAT ESPANYOL: 41
Andalusia, Extremadura i canàries: 6
Aragó: 9
castella i Galicia: 13
Illes Balears: 3
Pals Basc, Navarra i Astúries: 6
Paia valencil, i Murcia: 4

Material Gràfic: diapositives , fotografies , plànols i gravac¡.ooa de video .
Diapositives i fotograf ies:
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Disposem de 4.300 diapositives i 400 fotografies procedents, la majoria
d'elles, de lea monografies abans esmentades. Els reportatges de les
diapositives i f otografies ea guarden en uns arxivadors de cartró amb anelles.
Cada arxivador r espon a un criteri de classificació temàtic:
1.- Masies
2.- Cicles de conreu.
3.- Festes.
4.- Religiositat.
5.- Inmigració.
6.- varia.
Cada reportatge va precedit d'una •fitxa de reportatge• de tam.a ny
foli on hi consta la següent informació: l'autor, el dia en que ea va fer, el
tipus de màquina i de carret emprats i una breu noticia de cada una de les
diapositives que configuren l'esmentat reportatge.
Pllnola i aapea :
Ea disposa d • un fona de 360 plànols i mapes . La major i a dels
pllnols fan referència a edificis, ja siguin ermites o santuaris (dins la
investigació sobre Experiència religiosa ordinlria), pl4nola de masie s
(Explotació pagesa familiar), o b6 de construccions urbanes en el cas de lea
monografies sobre inmigració, i Familia i relaciona de parentiu.
Els mapes es refereixen a la ubicació espacial d'aquesta edificis
dina del terme municipal o comarca . En les monografies sobre explotació pagesa
ela ma pes situen l'edifici en el conjunt de lea terres conreades.
Ela mapes ee refereixen a la ubicació espacial d'aquesta edificis
dine del terme municipal o comarca. En lea monografies sobre l ' explotació
p agesa els mapes situen l'edifici en el conjunt de lea terres conreades.
Cintes de video:
La videoteca de l'Arxiu d'etnografia de Catalunya consta de 80
gravacions diatribu~des de la següent manera:
Pel.licules d'interéa etnogrlfic: 18
Pel.liculea etnogràfiques: 50
Documentals: 12
Part dels materials van ésser adquirits mitjançant un ajuj del Comltf Conjunto
H~spano-Nor teamer1cano.

Repertoris bibliogr lfi ca
L'AEC dhpoaa d'un conjunt de bibliografies,
membres, que obeeixen a dues linies de recerca:
d.l. - Recerques temàtiques:
d . 1.1. - ~ntropologia de la Medecina.
d.1.2.- Religió popular.
d.1.3. - Inmigració, etnicitat i nacionalisme.
d . l .4 .- Familia i parentiu.
d.1 . 5.- Pairaliame i món pagès a Catalunya .

elaborades pela

seus

d.2.- Rece r ques temltiquea:
d.2.1. - Fitxatge de tota la producció antropològica sobre
la Peninaula Ib6rica: 3.000 referències.
d . 2.2 . - Reus (Baix Camp): 600 referències.
d.2.3. - Tortosa (Barx Ebre) : 250 referències.
d.2.4.- Tarragona urbana: 400 referències.
PROGRAMA DE DOCTORADO 1 AMT¡tOPOLOOIA U'Jl.BAHA
El p rograma de doctorado que preaentamoa eatl en au segundo bienio
(1990-1992). Se ofrece en el marco del Arxiu d'Etnografia de Cata lunya ,
Faculta d d e Filosofia y Letra a de Tarragona (Oniversldad de Barcelona), aito
en la Plaza Imperial Tarraco, número 1, 43071 de Ta,rragona (tel6fonos
977- 210753 o blen 225254, extensionea 2048 y 2050 que corresponden
reapectiva,mente a los de aus coordinadores los Doctores Joan Josep Pujades y
Oriol Roman1).
El de partamento responsable ea el 706 , y las materias que abarca el
programa son b6aicamente l a s de las aiguientes 6reas 5103 (11nea 99), 5103
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(linea 02), 6301 (linea 04) y 6303 (lí.nea Ol) . Los objetivoa que ee eatablecen
son loe de formar investigadores y eepecialistas en Antropologia Urbana con
una atenci6n preferencial en las !reas siquientee: procesos urbanes,
migraciones, etnicidad, diveraidad cultural, siatemaa de producci6n y
reproducci6n social, marginaci6n, salud y sistemas aaistenciales .
Los estudiantes son sobre todo licenciados en Antroplogia, Sociologia,
Geogra fia e Historia, Cienciaa Poli.ticas, Cienciaa Econ6micas, Derecho,
Psicologia, Medicina, etc. Se aupone que el titulo de Doctor de salida se
corresponde al de la licenciatura de origen.
PROFESORAOO
Dolors Comas D' Argemir (Tarragona); Josep Maria Comelles (Tarragona); Joan
Prat (Tarragona); Joan Josep Pujadaa (Tarragona); Oriol ROMANI (Tarragona)
Gerhard Althabe (E.H.E.s.s. Paria); LOuis Assier-Andrieu (C .N.R.S. Toulouse);
Jaume Bertranpetit (O.B.); Joan Beatard (0.8.); Maria Jesús Buxo (U.B.); Joan
Campos (U.B.); William Chriatian (Smithsonian Instituta, U.S. A.); Jesús
Contreraa (U.B.); Jesús HI de Higuel (U . B.); Carmen Dominguez-Alcon (U.B.);
Joan Frigole (U.B.); Soledad Garcia (U.B.); Salvador Giner (U.B.); Haurice
Godelier (E.H.E.s.s. Paria); Aurora Gonzalez (U.A.B.); Dolores Gonzalez
(U.B.); J. Hernandez (0.8.); Raúl Iturra (I.C.S.T.E., Lisboa); Miquel Izard
(U.B.); Dolorea Juliano (U.B.)¡ Lluia Ha llart (U. Nanterre, Paria); J.
Mandianea (C.S. I. C. Barcelona); J. Hart1. (C.S.I.c. Barcelona); Ubaldo Martinet.
(U. A.M.); Eduardo Kenendez (C.I.E.S.A.S. México); Ricard Horagaa (U.B.); Pere
Negre (U.A . B.); Josep Oliveres (Tarragona); Danielle Provanaal (U.B . ); Josep
Rodriguez (U.B.); Josefina Roma (U.B.); Santiago Roquer (Tarragona); Teresa
San Roman (U.A.B.); Graciela Sarrible (U.B.); Carlota Sola (U.A.B); Verena
Stolcke (U.A.B); Tomis Vidal (Tarragona).
El programa tiene continuidad deade eu inicio en el afto 1988, con el
cambio y adaptaci6n de algunoa de aus aapectoa en el actual bienio 1990-1992.
De esta forma, un alumno puede comenzar el programa cualquiera de los dos
atloa, complet6ndolo -en principio- con el curso académ1.co ai.guiente. El
sistema de impartir la mitad del programa cada curso, permite una mayor
flexibilidad cara a los estudiantes y la posibilidad de un mayor
aprovechamiento de los eacasos recursos del ~ea de Anntropologia-Sociologia.
El número de alumnes por programa est6 entre un m6ximo de 30 y un minimo de
10.
En el bienio 1990-1992, el programa ofrece 99 créditoa, de los cuales ee
han de hacer 32. Relacionados con la metodologia y formaci6n de técnicaa de
inveatic¡¡aci6n hay 15, de contenidoa fundamentalea 59 y relacionades con campos
afines 25. Son obligatorioa 24 créditoa, excepte para aquellos alumne~ que no
tengan una formaci6n especifica en cienciaa socialea, que tendr6n que hacer
6 mia, correapondientea a "Antropologia Soc1.al de las eociedades complejas•
I y Il. Entre los créditoa optatives exiate la poalbilidad de hacer un miximo
de 5 en curaoe y eeminarioa que no pertenezcan a eate programa, con la
autori&acl6n previa del tutor. En el conjunto de dichoa créditoa ae incluyen
loa del Seminario de Inveatlgaci6n que se desarrollar' durante los doa aftoa.
Por otra parta, no se han previato, hasta ahora, trabajoa de investigacl6n
obligatorioa, ya que ae ha valorado que la propia din6mica de una tesis bien
diri9ida implica del deaarrollo progreaivo de la inveatigaci6n correapondiente
por parte del alumne.
Una vez aprovades los 32 créditos, se tendrA que inacribir la Teaie
Doctoral y presentar el Proyecto de dicha tesis avalada por au Director. Eatoa
proyectoe aerin evaluadoa por la Comisi6n de Doctorado del Departamento. Su
aprovaci6n significa la obtenci6n de la Suflclencia Investigadora, que da paao
a la lectura de la Teeis, en un periodo de hasta cinco aftoa desde el inicio
del programa.
Curao Ac ade•ico 1990-91
Aaignaturaa de contenido • etodolóqico:
T•cnlcaa cuant:itatlvas en Antropologia Urbana. (Dr. Joan Josep Pujadas) (Curso
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obligatorio) .
Antropologia y Sociologia Hist6rica de las instituciones de asiseencia y
reclusi6n. Dr. Josep Ml Comelles Esteban.(Curso obligatorio).
El diseño de una investigaci6n de campo. Dr. Joan Frigolé. (curso optat ivo) .

Asignaturaa de contenido fundAmental:
Cultura y trabajo industrial. Dr. Gonçal
Antropologia

aplicada

San~.(curso

al campo de las droga s.

obligatorio).

Or.

Oriol Roaani

( c urso

obligatorio).
L~s representaciones ideol6gicas en la segregación laboral. Dr. Dolors Comas
d'Argemir (Curso optativo).

Politicas

culturales

en

Ores.

Europa.

(colaborador).(Curso optativo).
L~
formación
de
concep tos
Echevarria.(Curso optativo).

en

J.J.

Pujadas

Antropologia.

Higraciones y procesos étnlcos en Amér ica y

y

Dra.

Europa.

Eduard
Aurora

Delgado
Gon:t~le~

Ora. Dolores Juli a no

(Curso optativo).
Higraciones y

procesos éenicos:

Los

colect~vos

Da.nielle Provensal. (Curso optativo).
Hl.graciones

y procesos étnicos en Europa.

Dr.

africanos en Europa.

Dra.

Joan Josep Pujada e. (Cureo

optlltivo) .
Ant1:opologia de la Religi6n; el estudio de los grupos religiosos
legltimados socialmente (sectas). Dr. Joan Prat.(Curso optativo).
R~za,

clase y

el origen de la

Antropologia.

Dra.

no

Verena Stolcke. (Curso

optativo) .
Seminario de investigaci6n I. Dra. Dolors Comas d'Argemir. (Curso optativo).
Antropologia Social de las socledades complejas I.

(Curso obligatorio).

Or .Joan Josep Pujadas

Antropologia Industrial: El caso de la mineria en Héxico. Ores. J.J. Pujadas
y José L. Sariego. (Curso optativo).

curso acadeaico 1991- 1992
Asignaturaa de contenido fundaaental
Antropologia aplicada a la Salud. Dr. Josep Ml Comelles. (Curso obligatorio).
Sistema familiar y transfarmaclones soc io-económicas en Europa. Ora. Dolors

Comas d'Argemir. (Curso obligatorio).
Economia Sumerglda. Dr. Ubaldo Martinez. (Curso optativo).
Hitos Urbanos: las estructures imaginarias en las sociedades complejas. Or.

Joan Prat. (Curso obligatorio).

La religión como teoria da la reproducción social. Dr. Raúl Iturra.

(curso

optativo).
Antropologia del Derec ho. Dr. Louis Asaier-Andrieu. (curso optativo).
Antropologia de la alimentaci ón. Dr. Jesús Contreras (curso optativo).
La articulaci6n de los sistemas médicos en los paises en vías de desarrollo.
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Dr. Lluis Mallart. (Curso optativo) .

Antropologia social de la ancianidad. Dra. Teresa San Roman . (curso optativo).
Seminario de Investigaci6n II. Or. Josep Ml Comelles.(curso optativo).
Ant.ropologia social de las sociedades complejas. Or. Joan Josep Pujadas (curso
obliga torio).
Aa ignaturaa d e cont eni d o aetodol 6gico:

Técnicas cualitativas en antropologi a urbana. Joan Josep Pujada& y Oriol
Rornani

(curso obligatorio).

Fenomenologia del trabajo de campo. Dr. Joan Bestard (Curso optativo).
Problemas de la interacci6n cultural. Dra. Aurora Gonzalez. (curso optativo).
Historias de vida y

tradici6n oral en contextos urbanos. Or. Joan Josep

Pujadas (Curso optativo).

Problemas metodol6gicos en el estudio de la marginaci6n urbana. Or. Oriol
Romani (curso optativo).

Los estudios de caso en la antropologia industrial. Or. Gonçal Sanz (Curso
optativo).
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