
Assignatura: ETNOLOGIA REGIONAL 
Codi: 28690 
Professora: Montse Clua (Gr.1 i Gr.2) 
Cicle: Segon 
Semestre: Segon 
Núm.  crèdits:  6 
Tipus: TR 
Horari de classe:  
 Gr 1 Dt -Dj 10.00-11.30 
 TI  Dt 13.00-14.00 
 Gr 2 Dl-Dc 18.00-19.30 
 TI  Dt 17.00-18.00  
Despatx:: B9-135 
Telèfon: 93 581 34 85 
E-mail: Montserrat.Clua@uab.cat  
 
(Atenció! La resposta al correus s’efectuarà a través d’aquesta adreça o a través del Campus 
Virtual exclusivament en l’horari establert per a l’atenció als alumnes) 
 
  
   
Descripció / Objectius:  
 
Teoria: l’objectiu del curs és proporcionar als alumnes un coneixement panoràmic dels autors, 
textos i temes més rellevants en l’estudi de l’àrea de l’Estat Espanyol com a escenari i objecte 
etnogràfic. Així mateix es pretén desenvolupar una mirada crítica cap a les diferents maneres 
com s’ha fet antropologia a Espanya i sobre Espanya, les seves relacions i la seva problemàtica. 
 
Tutories Integrades: Espai de treball en subgrups per aprofundir en els continguts de la 
matèria donats a classe. El primer dia de classe (teòrica) s’establiran els grups i la dinàmica de 
funcionament. 
 
Temari: 
 
Bloc 1. Introducció al tema: 
1.1. Etnologia Regional: el debat al voltant de l’objecte d’estudi  
1.2. Breu història de l’antropologia espanyola 
Bloc 2. Temes i autors: 
2.1. Els estudis de cultura popular 
2.2. Religió i ritual 
2.3. Matrimoni, família i formes de parentiu 
2.4. Ecologia, tecnologia i formes de producció 
2.5 Etnografia dels “pobles marginals”: el cas del gitanos 
2.6. Política, identitats i etnicitat: el nacionalisme 
2.7. La societat espanyola actual: nous temes, nous reptes 
Bloc 3: Valoració final 
3.2. L’antropologia espanyola avui: societat i professionalització 
3.1. La identitat de l’antropologia espanyola 
 
 
 
Sistema d’Avaluació:  
 
L’avaluació serà contínua a través de la realització de 3 exercicis: 
- Un treball d’anàlisi de les lectures obligatòries que es realitzaran al llarg del curs segons un 
calendari de discussió a classe que es donarà el primer dia. Valor: 30% de la nota final. Si no es 



pot seguir aquest sistema de lectures en el calendari establert, aquesta part es pot recuperar a 
través d’examen a final de curs. 
Aquells que vulguin millorar la nota podran afegir una lectura optativa, el llibre de Llobera, La 
identidad de la antropología (Barcelona: Anagrama, 1999) 
- Un treball individual de revisió i assaig d’una monografia a partir de materials diversos. Valor: 
40% de la nota final. El treball l’anirem estructurant a través de les Tutories Integrades i s’haurà 
de lliurar el dia de l’examen com a molt tard. 
- Un examen final sobre la matèria troncal. Valor 30%. 
 
ATENCIÓ! 
- CAL APROVAR ELS TRES EXERCICIS PER FER LA MITJANA DE NOTES. 
- NO S’AVALUARAN TREBALLS QUE NO COMPLEIXIN ELS MÍNIMS REQUISITS 
DE CORRECCIÓ FORMAL: 
- Que no tingui una introducció i unes conclusions 
- En cas de treballs amb apartats, que no tingui un índex i unes tapes amb nom i cognoms de 
l’autor i un títol sobre el tema de què tracta 
- Que no presenti una bibliografia final usada i ben citada 
- Que no presenti el text estructurat per paràgrafs o que aquests continguin més de 10 faltes 
d’ortografia o d’escriptura 
 
Bibliografia general: 
(La bibliografia específica i de lectura obligatòria es donarà el primer dia de classe). 
AGUIRRE, A.: La Antropología Cultural en España, Barcelona: P.P.U, 1986. 
BESTARD, J. (ed): Después de Malinowski, Actas del Congreso de Tenerife, 1994. 
CÁTEDRA, M. (1995): Los españoles vistos por los antropólogos, Gijón: Júcar. 
CALVO, L.: Historia de la Antropología en Cataluña, Madrid: CSIC, 1997. 
CARO BAROJA, J.: Los Pueblos de España, V.I i II, Madrid: Alianza, 2003 
ESCANDELL, N. & TERRADAS, I. (compl.): Història i antropologia en la memòria d’Àngel 
Palerm, Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984. 
GONZÁLEZ, A.& MOLINA, JL. (2003): Abriendo surcos en la tierra, Bellaterra: Publicacions 
de la UAB. 
LISÓN, C.: Ensayos sobre Antropología Social, Madrid: Ayuso, 1973. 
LLOBERA, JR. (1990): La identidad de la antropología, Barcelona: Anagrama, 1999. 
NAROTZKY, Susana (2001): La antropología de los pueblos de España: historia, cultura y 
lugar, Barcelona: Icària-ICA. 
ORTIZ, C. & SÁNCHEZ, L.A. (ed.): Diccionario Histórico de la Antropología Española, 
Madrid: CSIC, 1994. 
PONS et alt.: Perspectivas de la Antropología Española, Madrid:Akal, 1978. 
PRAT, J. (coord.): “Investigadores e investigados: Literatura antropológica en España desde 
1954”, edició especial de l’Arxiu d’Etnografia de Catalunya, ITA: Tarragona, 1999. 
PRAT, J.& MARTÍNEZ, A.: Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudi Esteva 
Fabregat, Barcelona: Ariel, 1996. 
PRAT et alt. (1991):  Antropología de los pueblos de España, Madrid: Taurus. 
SANMARTIN, R. (coord.): Antropología sin fronteras. Ensayos en honor a Carmelo Lisón, 
Madrid: CIS, 1994. 
VVAA (1995): Spanish Cultural Studies, Oxford University Press. 
 


