
que fa a les escoles hagi servit no 
sols per fer una didactica de la 
convivencia, sinó perque molts 
mestres prenguin consciencia de 
la fragilitat i adhuc la perillositat 
d'un ús indiscriminat i acrític de 
nocions com ctinterculturalitat)), 
((multiculturalitat)), etc. 

Ara bé, I'exit de I'exposició ha 
estat, paradoxalment, també el 
seu fracas. Ella mateixa ha estat 
víctima d'aquella maquinaria de 
trivialització que pretenia denun- 
ciar com el principal enemic a 
batre, més urgentment fins i to t  
que el mateix racisme. La mostra 
ha acollit amb tots els honors la 
visita de polítics de partits res- 
ponsables de lleis, iniciatives i 
actituds obertament excloents, 
que afectaven immigrants, homo- 
sexuals, joves o minories religio- 
ses. Cexposició ha estat caloro- 
sament elogiada per mitjans de 
comunicació que apareixen di- 
rectament complicats en la difu- 
sió de tota mena de prejudicis, 
que limiten les seves denúncies 
als ja sabuts ((brots de racisme)) i 
que es dediquen a alimentar les 
llegendes estigmatitzadores rela- 
tives al ((problema dels immi- 
grants)), les ((sectes destructives)) 
o les ((tribus urbanes)). En molts 
sentits, I'exposició ha estat presa 
pel que no era, s'hi han recone- 
gut paraules que no deia i ha 
esdevingut mirall perfecte d'a- 
quell antiracisme superficial, 
pseudopolitic, moralitzant i me- 
rament escenic contra el qual 
havia volgut aixecar-se. 
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GRiCA (Grup de Recerca i Conservació 
Audiovisual) del Departament d'Antro- 
pologia Social i Histbria d9Africa i 
d'America de la Universitat de Barcelona 

Blai Guarne 

La primavera de 1996 es va 
constituir al Departament d'An- 
tropologia Social i Historia 
d'America i Africa de la Univer- 
sitat de Barcelona, el Grup de 
Recerca i Conservació Audio- 
visual, GRiCA. El GRiCA sorgeix 
de la iniciativa de la doctora Maria 
Jesús Buxó i Rey, catedratica 
&Antropologia Social al De- 
partament, que es féu resso del 
creixent interes dels alumnes de la 
llicenciatura per aprofundir en les 
possibilitats metodologiques de 
I'aplicació de la tecnologia audiovi- 
sua1 a la recerca etnografica. 

Malgrat que la relació entre la 
disciplina antropologica i les possi- 
bilitats del registre audiovisual 
s'inicia des de la seva mateixa apa- 
rició tecnologica en la societat in- 
dustrial del segle XIX, I'aplicació 
de la fotografia i seguidament, del 
registre sonor i fílmic en la recer- 
ca de camp, ha estat sotmesa a 
una atzarosa i irregular historia. 
que I'ha portada des d'un ús me- 
rament il.lustratiu, fins a la consi- 
deració com a eina en la recerca, 
o a la seva substantivització en 
objecte de I'analisi etnogrifica. 

En aquest procés hem passat 
de dirigir els objectius de les 
nostres cameres del sorprenent o 
trodicionol, i en última instincia de 
I'exatic, tematiques encara perse- 
guides en certes produccions 
pseudocientifiques, a la tendencia 
per enregistrar les nostres pro- 
pies societats, interessant-nos 
més per aquells comportaments 
que es caracteritzen per la seva 
significació, que no pas per la 
seva espectacularitat. Les fasci- 
nants innovacions tecnologiques 
a les quals estem assistint en les 
últimes decades, el refinament i 
la sofisticació dels instruments 
de registre, les possibilitats de 
processament i sistematització 
informatica de documents audio- 
visuals, o la virtualitat de les 

comunicacions que permet man- 
tenir un dialeg entre antropolegs 
distants a milers de quilometres 
des de I'escenari de la seva pro- 
pia recerca de camp, ens fa pre- 
veure una autentica revolució en 
I'ambit de la recerca etnografica. 

En I'actualitat, pero, les possibi- 
litats que ofereixen les innova- 
cions tecnologiques en el registre 
audiovisual continuen encara, per 
motius tant de caire intel.lectual 
com del mateix disseny academic, 
sense reflex en la docencia de la 
disciplina, i gairebé sense aplicació 
en les investigacions que s'enge- 
guen als departaments d'antropo- 
logia de les nostres universitats. 
Les crítiques en I'etern debat 
entorn de la suposada manca 
d'objectivitat d'aquests registres, 
o les relatives a les dificultats afe- 
gides que comporta el seu cost 
economic, i I'adquisició de certa 
competencia tecnica en el seu us, 
no han de fer-nos obviar els 
encerts científics d'una relació, 
entre registre audiovisual i recer- 
ca etnografica, que es remunta a 
les darreries del segle passat, amb 
la labor de pioners com Félix- 
Louis Regnault, precursor de la 
utilització sistematica del cinema 
en antropologia, en el seu estudi 
transcultural del moviment. I en 
la qual destaquen autentics tresors 
com les imatges fotografiques 
que des de la decada de 1870 
captaren entre els andamanesos 
investigadors com E. H. Man, G. E. 
Dobson, o M.V. Portman; o I'ins- 
pirat ús d'una camera Lumiere i 
de multitud de cilindres de cera 
que Alfred Cort  Haddon po r t i  a 
terme en la seva expedició a 
I'Estret de Torres el 1898. 1 els 
resultats de la qual animaren a 
principis de segle B. Spencer i F. J. 
Gillen, o Rudolf Poch, a la utilitza- 
ció d'aquests nous registres en 
les seves expedicions entre els 
aborígens dlAustralia central, o a 



El treball de camp antropologic, caracteritzat per un fort accent en 
els aspectes audiovisuals, que M .  Mead i G. Bateson van fer a Bali 
entre 1935 i 1939, ha esdevingut un referent fonamental per a la 
constitució de I'antropologia visual. 

Nova Guinea i el sud-oest d ' ~ f r i -  
ca. 

Si be es cert que resulten 
accessibles la majoria de les pro- 
duccions del pore del cinema 
etnografic Robert Flaherty, com 
és el cas del classic Nonook of the 
North (1922) emes fins i t o t  per 
televisió, se sol desconeixer, per 
citar algun exemple, la producció 
fílmica de Franz Boas a la 
Colúmbia Brienica, o s'al.ludeix 
per segones fonts, sense haver-ne 
tingut un acces directe, a les rea- 
litzacions filmografiques fruit de 
la recerca visual sense prece- 
dents que Margaret Mead i 
Gregory Bateson desenvolupa- 
ren a Bali i Nova Guinea entre el 
1936 i el 1938, i que ens llega 
mes de 6.000 metres de pel.licu- 
la i unes 25.000 fotografies, en el 
seu estudi del transit com a 
comportament culturalment 
establert, i de la quinesia, la ges- 
tualitat i el creixement infantil. El 
desinteres amb que es conegué a 
Europa I'experiencia del Bio- 
documetol de Sol Worth i John 
Adair a la decada dels seixanta, 
en la seva recerca visual per a 
revelar aspectes cognitius i 
valors en la percepció del món i 
de si mateixos entre els navajos, 
O el desconeixement a casa nos- 
tra de I'actual debat entorn de 

les perspectives en la recerca 
audiovisual, les propostes d'etno- 
grafia fílmica, o els models de 
cinema etnografic, són alguns 
exemples mes del que Margaret 
Mead caracteritzava en el seu 
classic article "Visual Anthro- 
pology in a Discipline of Words" 
(1975), com a despreocupoció dels 
departaments d'antropologia que 
continuen enviant els seus inves- 
tigadors amb "no mes d'un llapis 
i un bloc de notes, i en ocasions 
amb alguns pocs tests o qüestio- 
naris -també anomenats "instru- 
mentsv- com a aval científic" (M. 
Mead, 1975: phg. 4). 

Davant d'aquesta situació el 
GRiCA neix amb la voluntat de 
constituir-se en un forum de 
reflexió i debat entorn de textos 
d'antropologia visual i produc- 
cions audiovisuals etnografica- 
ment rellevants. En aquest sentit 
el Grup munta diferents equips 
de treball, i organitza trimestral- 
ment conferencies i taules rodo- 
nes en diverses institucions 
entorn a aspectes relatius a 
aquest camp d'estudi, a fi i efecte 
de consolidar un marc academic, 
fins ara inexistent, per al desen- 
volupament de recerques etno- 
grafiques en les quals I'aplicació 
dels registres audiovisuals hi sigui 
metodologicament considerada. 

Recerca i conservació cons- 
titueixen els objectius principals 
del GRiCA, i ambdós es conju- 
guen en el Projecte FADA (Fons 
Antropologic de Documents Au- 
diovisuals), que es proposa la 
creació d'una base de dades en la 
qual la sistematització informati- 
ca dels documents permeti una 
rapida i operativa consulta, tant 
virtual com relacional, d'imatges 
fotografiques, films etnografics, 
registres sonors, fons bibliogra- 
fics, o tematiques documentals 
dels arxius audiovisuals d'arreu 
del país. Amb el proposit final 
d'oferir una rigorosa assessoria 
en la docencia, i en la mateixa 
aplicació de la disciplina antro- 
pologica en d'altres ambits d'ac- 
cio, mes enlla dels límits de 
I'Academia. 

Formació es el tercer dels 
objectius que es planteja el GRC 
CA es concreta a mes en el pro- 
jecte de recerca vlsual que 
entorn de la clutat de Barcelona 
es proposa als alumnes de prac- 
tlques de I'ass~gnatura d'antropo- 
logla s~mbol~cocogn~t~va de la 111- 
cenclatura El Projecte vlslons de 
Barcelona ofere~x als alumnes la 
posslb~l~tat de recercar, des d'una 
aprox~mac~ó aud~ovlsual, entre 
les d~ferents vlslons d'una clutat 
entesa com a escenarl d'elabora- 
CIO de la semblan~a I la d~ferenc~a 
a tots els nlvells, en la qual els 
seus actors es poslclonen des 
dels amblts mes mlcros, fins als 
espals mes generals, dels centres, 
a les per~fer~es Cobject~u últim 
del Projecte es fonamentalment 
formatIu, I es proposa que I'alum- 
ne recons~der~ critlcarnent la 
seva propla v1s16 com a real~tza- 
dor d'una nova realltat. I'abstrac- 
CIO de la clutat I dels seus actors 
constru~da en les Imatges de la 
seva propla recerca, que alhora 
tlngul I'oportun~tat de cone~xer I 
apl~car un marc teor~c, b ~ b l ~ o -  
grafic, I un aprenentatge tecnolo- 
glc, de d~ficll acces. 

El GRICA a mes, nelx amb la 
voluntat de col laborar I coordl- 
nar-se amb d'altres grups de 
recerca afins de I'actual panora- 
ma academ~c europeu Amb 
aquest proposlt, es membre de la 
European Vlsual Anthropolo- 
gy Network (EVAN), juntament 
amb d'altres grups de Manches- 

ter, Kent, Gottingen, Florencia o 
Madrid. I partint de la interdisci- 
plinaritat dels seus membres, que 
provenen d'historia de I'art, 
historia, sociologia, i obviament, 
d'antropologia, aposta per la ce- 
lebració interinstitucional d'ex- 
posicions, conferencies i taules 
rodones, que organitza tant al 
Departament d'Antropologia, 
com al Museu d'Etnologia de 
Barcelona, o al Departament de 
Sociologia Avangada de la nostra 
Universitat, on el passat mes 
d'octubre inaugurarem I'actual 
curs academic 1996- 1997. 
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I. cc ... while departments of 
anthropology continue t o  send 
fieldworkers out with no equip- 
ment beyond a pencil and a 
notebook, and perhaps a few 
tests or  questionnaires - aiso 
called "instruments" - as a sop t o  
scientism)). (M.Mead, 1975: 4). 


