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Descripció/Objectius: 
Després d’unes consideracions introductòries sobre el concepte de cultura, tradició, costum, cultura popular, folklore, 
identitat nacional, etnicitat i d’altres d’associats, farem un breu repàs històric de com l’antropologia ha tractat la cultura 
popular en la història i a través de diferents corrents teòrics i tradicions nacionals i antropològiques europees (França, 
Catalunya) o americanes. Acabarem el curs amb exemples d’estudi de la cultura popular. És recomanable que 
l’estudiant hagi realitzat algun curs introductori a l’antropologia social i cultural. 
 
En acabar el curs l'estudiant ha de conèixer el debat entorn de la definició de cultura popular i el seu tractament des de 
l’antropologia i conèixer alguns exemples de discurs, tractament i estudi de la cultura popular. 
 
Temari: 
 

1. Conceptes: 
 La definició antropològica de cultura 
 Cultura, cultures, cultura popular 
 Poble, ètnia, país, nació, tradició, classe, camp /ciutat 
 Essència, puresa, vs. Sincretisme i l'invent de la tradició 
 Patrimoni, cultura material, tradició oral, religiositat popular 
 

2. Història de l'estudi de la cultura popular 
 Salvatgisme, barbàrie, civilització: dels gabinets de meravelles a la cultura del poble 
 El folklorisme 
  L'evolucionisme i el particularisme 
 L'antropologia cultural americana, les etnologies regionals, l'estudi de les classes subalternes, els Estudis Culturals 
 La cultura popular en diferents tradicions nacionals i antropològiques: França, Catalunya, Amèrica del Sud. 
 

3. Com es pot estudiar avui la cultura popular: estudis de cas 
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Sistema d’avaluació: 
 
L’avaluació consistirà en dos treballs, a lliurar un a meitat i l’altre al final de curs, amb 50% del valor total de l’avaluació 
cadascun, havent-los de superar tots dos amb un mínim de 5 per poder aprovar l’assignatura. El primer farà referència 
a la part més teòrica de l’assignatura i implicarà lectures de textos; el segon, es referirà a la part dedicada a l’estudi de 
casos i inclourà aquells exposats a l’aula i aquells que s’estudiaran en les sortides organitzades per a les tutories 
integrades. Si, per alguna raó molt excepcional i justificable, l’estudiant no pot assistir a les sortides, caldrà que ho faci 
saber a la professora per tal que es pugui substituir el material a analitzar en les sortides per material documental. 
 

Tutoria integrada: 
 
El centre d'atenció de la Tutoria Integrada (TI) serà el coneixement directe d’alguns àmbits de la cultura popular a 
Catalunya, i es farà a partir de sortides, a determinar a principi de curs. 
 


