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Descripció / objectius:  
 
Analitzar, a través d’una selecció de monografies i de documents audiovisuals, la construcció 
dels discursos etnogràfics al llarg del darrer segle. Es farà especial èmfasi en els considerats 
camps clàssics de l’Antropologia Social i Cultural, que s’aniran dibuixant a partir de l’examen 
crític de textos i audiovisuals. 
 
Temari: 
 
I. L’Antropologia Social i Cultural com a domini teòric. 

I.1. Introducció. 
I.2. Aproximació al debat entorn al concepte “Cultura”. 
I.3. Variabilitat i comparació cultural. El valor de l’etnografia. 
I.4. Aproximació a l’anàlisi de textos etnogràfics (fonts escrites i audiovisuals). 
 

II. Els 4 grans camps clàssics. 
II.1. Tecnologies de subsistència. 
II.2. Organització de la Procreació i Antropologia del Parentiu. 
II.3. Institucions polítiques. 
II.4. Sistemes de creences. 
 

III. Orientacions teòriques. Aproximació a dues formes d’entendre l’anàlisi etnogràfica. 
III.1.  G.P. Murdock i els arxius interculturals. 
III.2.  Geertz i la importància del text en l’estudi etnogràfic. 
 

IV. Propostes analítiques a partir de l’estudi de les fonts documentals. 
IV.1. Monografia vs audiovisual. 
IV.2. L’Antropologia Visual: una nova forma d’analitzar documents? 
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Sistema d’avaluació: 
 
Cada alumne/a haurà d’entregar un treball de curs basat en les lectures obligatòries, addicionals, 
els visionats realitzats a l’àula i el treball continuat a classe, tot seguint les directrius que es 
detallen a continuació: 
 
NOTA: Cada alumne/a ha d’entregar el treball el dia i hora corresponents al grup on s’ha 
matriculat. No s’acceptaran treballs entregats fora de termini.  
 
Guió del treball: L’essaig que cada alumne/a ha de presentar ha d’ajustar-se a les 
característiques següents 
 
1. Apartats: el treball constarà de tres grans nuclis temàtics: 
 

a) En la primera part l’estudiant ha de respondre, a partir de la lectura de les tres 
monografies obligatòries (i des de la perspectiva dels autors i autores), les preguntes 
següents: 

 
• Actitud/s que revela l’etnògraf/a davant (a) l’objecte d’estudi, (b) els subjectes 

d’estudi i (c) la disciplina en general. 
• Quins problemes troben a l’hora d’enfrontar-se a les descripcions, interpretacions 

i/o explicacions de l’Altre? 
• Quina utilitat creuen que pot tenir l’etnografia més enllà de l’àmbit estrictament 

antropològic? 
b) En la segona part, a partir del treball de+l llibre Antropologia Social y Audiovisuales, 

les lectures addicionals que es considerin pertinents i els visionats realitzats a l’aula, 
raonar les següents qüestions: 

 
• Avantatges i inconvenients del domini audiovisual com a potencial suport de 

documents etnogràfics. 
• Quin paper poden jugar els productes audiovisuals en la configuració de supòsits, 

estereotipus, i el coneixement que construïm sobre l’alteritat? 
 



c)  En la tercera part, fent servir tot el material a disposició dels estudiants, respondre 
raonadament les següents qüestions: 

 
• Quines condicions considereu imprescindbles per poder confiar en les 

observacions d’un investigador? 
• Creieu que és possible conéixer, entendre i explicar l’Altre? 
• Quines conclusions heu extret respecte a la pràctica etnogràfica com a forma de 

coneixement? 
 

2. Format de presentació:  
 

• El treball serà presentat mecanografiat (màquina o ordinador), amb les planes 
numerades i ordenades.  

• En cas de fer servir ordinador, la mida de font serà 12, i l’interliniat no superarà en cap 
cas el doble espai.  

• Extensió: mínima 10 fulls, màxima: 20 fulls, (incloent bibliografia i filmografia). 
• Grapeu o feu una enquadernació senzilla que garanteixi la subjecció dels fulls. Eviteu 

els clips metàl·lics i en cap cas entregueu fulls solts o desfermats. 
• Al començament del treball cal posar un índex amb la paginació de tots els apartats i 

subdivisions del mateix. 
• Al final del treball, haurà d’aparèixer la bibliografia i filmografia consultada (citada o 

referida) al llarg del text. 
• El treball pot redactar-se en castellà o català.  

 
3. Cites i Bibliografia: Si heu de fer servir cites textuals al llarg del text, recordeu que els 

extractes seleccionats han d’anar entre cometes, en l’idioma original de la font consultada 
(si en feu una traducció, indiqueu-ho explícitament), i un cop finalitzada la cita i tancades 
les cometes, cal posar entre parèntesi el Cognom de l’autor, autora, seguit de l’any de la 
publicació i la/es plana/es de referència; per exemple:  

 
“Havia provocat la situació típica de l’etnògraf que comença una enquesta i vol obtenir 
una sèrie d’informacions sobre un tema determinat” (Mallart, 1992: 195). 
 
Aquest mateix format de cita val per referènciar idees, opinions, etc. al llarg del texts, o 
simplement per precisar l’autoria intel·lectual d’una hipòtesi determinada; per exemple: 
Tal i com indica Valdés (1996: 108)...Cal distingir perfectament al llarg del text què diu 
l’alumne i què extreu d’un altre autor/a. 
 
A la bibliografia i filmografia han de figurar totes les referències consultades al llarg del 
treball, especialment les citades o referides explícitament. Podeu fer servir el següent 
format: 
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