ACTIVITATS 1978
SEMINARIS
• Jonathan FRIEDMAN (Institut for Etnologi og Antropologi, Universitat de

Copenhagen) Modèles d'evolution de la civilisation en anthropologie. Del 13 al 17 de
març.
• Olivia HARRIS (Universitat de Kent) Antropología y feminismo. Del 24 al 29 d'abril.

• Kenneth BROWN (Departament d'Antropologia Social, Universitat de Manchester)

Anthropologie urbaine des cités nordafricaines. Dies 18, 19, 22, 23 i 24 de maig.
• Angel PALERM (Universitat Iberoamericana de Mèxic) Teorías sobre la evolución de

Mesoamérica. Del 5 al 7 i de l'11 al 13 de desembre.
CONFERÈNCIES
• Josep Maria BATISTA I ROCA (ex-secretari de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de

Catalunya, ICA): L'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya. 20 de febrer.
• Joan PRAT (Universitat de Barcelona, ICA): Els estudis etnogràfics i etnològics a

Catalunya. 22 de febrer.
• Joan F. MIRA: La cultura popular. 24 de febrer.

• Julio ALVAR (Musée de l'Homme, París): Guaraqueçava, selva y mar: teoría y

práctica etnológica. 4 de maig. El cine como auxiliar de la antropología. 5 de maig.

ACTIVITATS 1979
SEMINARIS
• John V. MURRA (Universitat de Cornell, Ithaca, USA): La etnohistoria y el estudio

de la sociedad andina. Del 19 al 23 de febrer.
• Lawrence KRADER (Universitat Lliure de Berlin): La antropología y su lugar entre

las ciencias. Del 12 al 16 de març.
• Julio ALVAR (Musée de l'Homme, París): Metodología y práctica de la etnografía.

Del 23 al 27 d'abril.
• Josep R. LLOBERA (Goldsmith's College, Londres): La història de l'antropologia i el

pensament il.lustrat. Del 12 al 16 de novembre.
CONFERÈNCIES
• Ramón VALDES (Universitat Autònoma de Barcelona): Dieta estratificación social:

trabajar y comer. 31 d'octubre.
• Harry BERNSTEIN (Universitat de Califòrnia): Símbolo y estructura en Antropología.

6 de novembre.
ALTRES ACTIVITATS
• Curs: Temàtiques actuals de l'antropologia a la

Península Ibèrica organitzat amb

l'Escola Superior de Ciències Socials de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de
Barcelona. Del 6 de novembre al 13 de desembre:
-Joan PRAT (Universitat de Barcelona, ICA): Estudi antropològic dels pobles i
grups marginats de l'Estat Espanyol.
-Joan FRIGOLE (Universitat Autònoma de Barcelona,ICA): Problemes de
diferenciació i identitat cultural. L'estudi d'estratègies matrimonials.

-Dolors COMAS D'ARGEMIR (Universitat de Barcelona, ICA): Organització
familiar i herència: el Pirineu.
-Oriol ROMANI (Universitat de Barcelona, ICA): Un cas demistificació
ideològica: el consens social entorn de les drogues.
-Josep M. COMELLES (Universitat de Barcelona, ICA): Els estudis
d'institucions tancades des del punt de vista antropològic. El cas dels asils i les
presons.
-Jesús CONTRERAS (Universitat de Barcelona, ICA): Presentació i comentari
d'una guia per a una recerca d'antropologia industrial.
ACTIVITATS 1980
SEMINARIS
• Anne CADORET ABELLES (Casa de Velázquez, Madrid): Metodología en el estudio

de la sociedad andaluza. Del 25 al 28 de març.
• Teresa SAN ROMAN (Universitat de Barcelona): Los gitanos españoles. Del 21 al 25

d'abril.
• Pierre BONTE (Collège de France, París): Approche anthropologique des sociétés

pastorales africaines. Del 3 al 7 de novembre.
• Alberto GALVAN (Universitat de La Laguna, Tenerife): Ecosistemas insulares y

transformación socioeconómica. De l'1 al 5 de desembre.
CONFERÈNCIES
• Sebastià Serrano (Universitat de Barcelona): Semiótica i cultura nacional. 24

d’octubre.
ALTRES ACTIVITATS
• Sessions de treball (reservades als socis de l'ICA):

-Joan FRIGOLE (Universitat Autònoma de Barcelona, ICA): "Llevarse a la
novia": els resultats d'una enquesta. 3 de març. Model per a l'estudi del sector
no camperol dins la societat rural. 10 de març. Delimitació de l'objecte
d'investigació i anàlisi en antropologia. Crítica d'alguns models utilitzats en
l'estudi de la Península Ibèrica. 17 de març.
-Jesús CONTRERAS (Universitat de Barcelona, ICA): Crisi de reproducció en
l'explotació pagesa de tipus familiar. 10 d'abril. Reflexions entorn del mite de
l'individualisme dels camperols. 17 d'abril.
-Dolors COMAS D'ARGEMIR (Universitat de Barcelona, ICA): Família i
herència al Pirineu aragonès. 18 d'abril.
-T. REMESAR i Carles RIBA: Ecologia i psicologia. 26 d'abril.
-Joan BESTARD (Universitat de Barcelona, ICA): Família i herència a
Formentera. 13 de maig.
-Dolors LLOPART (Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars, ICA): El
rebost: conserves, adobs, melmelades i licors. 15 de maig.
ACTIVITATS 1981
SEMINARIS
• Ignasi TERRADAS (Universitat de Barcelona): Els desastres naturals i la seva

incidència en l'economia i la cultura. Del 23 al 27 de febrer.
• Anthony LEEDS (Universitat de Boston): Sociedades complejas y ciencias sociales:

categorías desarticuladas y sociedades articuladas. Del 14 al 18 de desembre.
CONFERÈNCIES
• Jordi SABATER PI: Problemàtica evolutivo-cultural de ximpanzès i goril.les. 29 de

gener.
• Carmelo LISON TOLOSANA (Universidad Complutense, Madrid): Antropología de

Aragón. 13 de març. La brujería en Galicia. l4 de març.

• Francesca BORELLA: La colònia nordamericana a la ciutat de Mèxic. Desembre.

COL·LOQUIS
• I Col.loqui de l'Institut Català d'Antropologia. Col.loqui sobre l'estudi de la cultura

popular. Saifores (Baix Penedès), 19, 20 i 21 de juny:
- Ponència: La problemàtica històrica relacionada amb la cultura popular, a
càrrec de Joan F. MIRA. Relator: Ignasi TERRADAS.
- Ponència: Cultura popular i societat de classes a càrrec de Joan FRIGOLE.
Relator: Jesús CONTRERAS.
- Ponència: Tècniques i metodologies en l'estudi de la cultura popular, a càrrec
de Julio CARO BAROJA. Relatora: Dolores JULIANO.
- Ponència: Els centres relacionats amb la cultura popular

a

Catalunya,

a

càrrec del Seminari de Cultura Popular de l'ICA. Relator: Llorenç PRATS.
- Ponència: Comunicacions lliures. Relatores: M. Antònia PELAUZY i Dolors
LLOPART.
ACTIVITATS 1982
SEMINARIS
• Verena STOLCKE (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Campinas,

Brasil): Historia y antropología de las formas de explotación, reproducción de mano de
obra y tipos de resistencia: el caso de la cafecultura en el Estado de Sâo Paulo, Brasil.
11, 12, 18 i 19 de febrer.
• Lluís MALLART (Universitat de París X, Nanterre): Malaltia, institucions i

pràctiques terapèutiques a una societat africana: els evuzok del Camerun. Del 22 al 26
de febrer.
• Ubaldo MARTINEZ VEIGA (Universitat Autònoma de Madrid): Ecología cultural de

los sistemas agrícolas. Del 29 de novembre al 3 de desembre.

• Josep R. LLOBERA (Goldsmith's College, Londres): Ascensió i devallament de la

interpretació econòmica de la història a finals de segle XIX. 13, 14, 20 i 21 de
desembre.
CONFERÈNCIES
• Oriol ROMANI (Universitat de Barcelona. ICA): La cultura del haix a Barcelona. 3

de novembre.
• Anthony LEEDS (Universitat de Boston): L'etnicitat i els nacionalismes. 18 de

desembre (en col.laboració amb la Generalitat de Catalunya, el Consolat General dels
Estats Units d'Amèrica i l'Institut d'Estudis Nord-americans).
COL·LOQUI
• II Col.loqui de l'Institut Català d'Antropologia. I Jornades d'Antropologia de la

Medicina. Tarragona, 16, 17 i 18 de desembre:
- Taula Rodona sobre Religió i Salut amb la participació de Stanley BRANDES
(Universitat de Califòrnia), Lluis MALLART (Universitat de París, Nanterre) i
Salvador RODRIGUEZ BECERRA (Universitat de Sevilla). Moderador: Joan
PRAT.
- Ponència: Medicina, simbolisme i estructura social, a càrrec de Davyd
GREENWOOD (Universitat de Cornell). Relator: Joan J. PUJADAS.
- Ponència: L'antropologia de la medicina a Espanya: metodologia i
perspectives, a càrrec de Ramón VALDES DEL TORO (Universitat Autònoma
de Barcelona). Relator: Josep M. COMELLES.
- Taula Rodona sobre L'estudi de l'assistència sanitària a les societats
industrials: el paper de l'antropologia de la medicina, amb la participació
de Lluís BOHIGAS (Generalitat de Catalunya); Claudi ESTEVA (Universitat de
Barcelona); Davyd GREENWOOD (Universitat de Cornell); Pedro MARSET
(Universitat de Múrcia); Jesús DE MIGUEL (Universitat Autònoma de
Barcelona); Felipe REYERO (Asociación Española de Neurosiquiatría) i
Francisco YUSTE (Centro Ramón y Cajal). Moderador: Josep M. COMELLES.

- Ponència: Curanderos, xamans i medicina tradicional, a càrrec de Lluís
MALLART (Universitat de París, Nanterre). Relator: Jesús CONTRERAS.
- Conferència a càrrec Josep M. CAMARASA (Associació Catalana de
Biologia) en homenatge al Dr. Pius FONT i QUER.
ALTRES ACTIVITATS
• Seminari de treball entorn la temàtica de l'emigració coordinat per Danielle

PROVANSAL (Universitat de Barcelona, ICA) i amb ponències de Stanley BRANDES
(Universitat de Califòrnia, Berkeley), Félix AQUINO i Alice GAIL. Maig.
ACTIVITATS 1983
SEMINARIS
• Julian PITT-RIVERS (Universitat de París VII): Problemas de investigación

antropológica en el área mediterránea. Del 23 al 25 de febrer.
• Jenny MASUR (Universitat de Chicago): Trabajo, "ocio"

y obligación en la

cultura española. Del 14 al 17 de març.
• Louis ASSIER-ANDRIEU (Centre National de la Recherche Scientifique):

Antropología jurídica e historia: problemas teóricos y ejemplos de investigaciones
sobre las comunidades rurales del Rosselló y Languedoc. Del 25 al 29 d'abril.
• Robert JAULIN (Universitat de París VII): Etnología fundamental y etnología

aplicada. Del 24 al 28 d'octubre.
• Josep R. LLOBERA (Goldsmith's College, Universitat de

Londres): Els grans

determinismes antropològics i la qüestió nacional. 12, 14, 15 i 16 de desembre.

CONFERÈNCIES
• Verena STOLCKE (Universitat Autònoma de Barcelona, Saint Anthony College,

Oxford): Desigualdad social y subordinación de la mujer: el estado de la cuestión en
América Latina. 6 d'octubre.
• Carlos SICARD: Etnohistoria de los Iku (Arhuacos) del norte de Colombia. 30 de

novembre.
ALTRES ACTIVITATS
• Taula Rodona entorn del tema L'antropologia i l'exercici professional: dificultats i

perspectives, amb la participació de Josep M. COMELLES (Universitat de Barcelona,
ICA), Marta MONTMANY (Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars, ICA) i
Teresa SAN ROMAN (Universitat Autònoma de Barcelona, ICA). 11 de maig.
• Setmana de Cinema Etnogràfic Jean Rouch, amb la projecció d'onze films etnogràfics

de Jean ROUCH sobre Tecnologia de la caça i la pesca, Rituals funeraris Dogon,
Rituals de possessió, La quotidianitat al Níger i La quotidianitat: els fenòmens urbans i
l'aculturació. Del 14 al 17 de novembre (organitzat conjuntament amb l'Institut
Français de Barcelona).
• Seminari (sota l'estructura formal de cicle de conferències) sobre La problemàtica

actual de la cultura popular a Catalunya, coordinat per Dolors LLOPART (Museu
d'Arts, Indústries i Tradicions Populars, ICA), Joan PRAT (Universitat de Barcelona,
ICA) i Llorenç PRATS (Universitat de Barcelona, ICA), organitzat amb l'Il.lustre
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats del Districte Universitari de Barcelona, i amb
el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Serveis de Cultura Popular:
-Carlos MARTINEZ SHAW (Universitat de Barcelona): La cultura popular en
la història: La història de la cultura popular en l'edat moderna. 4 d'octubre.

-Joan F. MIRA (Institut Valencià de Sociologia i Antropologia, Institució Alfons
el Magnànim): La cultura popular en àmbits rurals: De cultivats, rurals i
rústics. 11 d'octubre.
-Danielle PROVANSAL (Universitat de Barcelona, Equip d'Etnicitat de l'ICA):
La cultura popular en àmbits urbans: Cultura refugi, contracultura i etnicitat.
18 d'octubre.
-Dolores JULIANO (Universitat de Barcelona, ICA): La cultura popular en
àmbits domèstics: Una subcultura negada: l'àmbit domèstic. 25 d'octubre.
-Josefina ROMA (Universitat de Barcelona, ICA): La cultura popular com a
cultura tradicional: Glòria i servitud de la tradició oral. 8 de novembre.
-Joan FRIGOLE (Universitat Autònoma de Barcelona, ICA): La cultura popular
com a cultura de classe: Cultura popular i sistema de classes: una breu nota. 15
de novembre.
-Sebastià SERRANO (Universitat de Barcelona): La cultura popular com a
cultura quotidiana: Oralitat i vida quotidiana. 22 de novembre.
-Oriol ROMANI (Universitat de Barcelona, ICA): La cultura popular com a
contracultura: "Perquè els temps estan canviant...". 29 de novembre.
-Joan CAVALLE (Centre d'Estudis Alcoverencs): La cultura popular com a
cultura local: Sobre el caràcter local de la cultura popular. 6 de desembre.
-Isidor MARI: La cultura popular com a cultura nacional: Poble, nació, cultura
popular: plenitud o dinomia? La cultura popular en un projecte cultural
nacional. 13 de desembre.
-Romà GUBERN (Universitat Autònoma de Barcelona): La cultura popular com
a cultura de masses: Cultura popular i cultura de masses. 20 de desembre. 1984
-Jordi ESTIVILL (Gabinet d'Estudis Socials, Associació Catalana de
Sociologia): La cultura popular com a cultura obrera: Dues princeses sense
miralls. Cultura obrera vs. cultura popular. 10 de gener.
-Llorenç PRATS (Universitat de Barcelona, ICA): La cultura popular com a
sistema simbòlic: Sobre el caràcter conservador de la cultura popular. 17 de
gener.
-Xavier FABREGAS (Institut del Teatre, ICA): La cultura popular com a
pervivència: La formació dels arquetips quinèsics. 24 de gener.
-Dolors LLOPART (Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars, ICA): La
museografia etnogràfica: Un diàleg amb els objectes. 31 de gener.

-Mercè VILANOVA (Universitat de Barcelona): La història oral: La història
oral: una forma de dialogar. 7 de febrer.
-Joan PRAT (Universitat de Barcelona, ICA): L'etnografia. El treball de camp:
Reflexions entorn de la pràctica etnogràfica i el treball de camp. 14 de febrer.
-Isidre VALLES (Universitat de Barcelona, ICA): Cultura popular i producció
artesanal: Evolució tècnico-social de l'artesania. 21 de febrer.
-Jordi PABLO: Cultura popular i creació artística. Cultura popular i
postmodernitat. 28 de febrer.
-Josep M.PUJOL (Universitat de Barcelona): Cultura popular i literatura:
Literatura tradicional i etnopoètica: balanç d'un folklorista. 6 de març.
-Joaquim VILA i FOLCH: Cultura popular i espectacle. 13 de març.
-Bienve MOYA (Area de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú):
Cultura popular i animació cultural: Animació cultural? Agitació cultural?. 20
de març.
-Gabriel JANER MANILA (Universitat de Palma de Mallorca): Cultura popular
i educació: El paper de l'educació en la dinàmica de la cultura. 27 de març.
-Eduard DELGADO: Cultura popular i institucions: El tercer àmbit de la
cultura. 3 d'abril.
-Pere BALTA (Servei de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya):
Cultura popular i administració: La dinamització cultural desenvolupada per la
Generalitat de Catalunya (1980-1984). 10 d'abril.
-Projecció dels film etnogràfics de Luis V. ELIAS Transhumantes riojanos y La
procesión del humo de Arnadillo. 29 de febrer
• Presentació i debat del llibre El món històric de les masies, d'Ignasi TERRADAS, a

càrrec de Joan FRIGOLE, Jesús CONTRERAS i del propi autor. 20 de desembre.
ACTIVITATS 1984

SEMINARIS
•Joan PRAT (Universitat de Barcelona, Tarragona): La mitologia a Catalunya i les

seves interpretacions. 13, 15, 16 i 17 de febrer.

• Benjamín S. ORLOVE (Environmental Studies, Universitat de Califòrnia, Davis): La

sierra andina en la encrucijada. Del 5 al 9 de març.
• Michael GILSENAN (Magdalen College, Universitat d'Oxford): Ritual i violència al

Mig Orient. Del 9 al 13 d'abril.
• Luis V. ELIAS: Etnografía del pastoreo: los pastores de la Sierra de Cameros (La

Rioja). Del 19 al 23 de novembre.
CONFERÈNCIES
• Luis V. ELIAS: Vida tradicional en la Sierra de Cameros. 28 de febrer.

• Pedro PORTUGAL (Centro de Formación y de Investigación sobre las culturas indias

"Chitakolla", La Paz, Bolivia): "Chitakolla": una experiencia de autogestión indígena.
13 de març (en col.laboració amb el CIDOB).
• Alberto CARDIN (Universitat de Barcelona): Dialéctica, escepticismo y canibalismo.

17 d'octubre.
• Nora MUNTANYOLA: L'altre Mèxic: els indis. 13 de desembre (en col.laboració

amb el CIEMEN).
CONGRESSOS
• III Congreso de Antropologia. Sant Sebastià, del 23 al 27 d'abril. Organitzat pel

Departament d'Antropologia de la Universitat del País Basc i la Federació
d'Associacions d'Antropologia de l'Estat Espanyol.
Relació de Simposis coordinats per membres de l' Institut Català d'Antropologia):
- Simposi: Etnicidad y Nacionalismo, coordinat per Ubaldo MARTINEZ
VEIGA (Universitat Autònoma de Madrid) i Joan J. PUJADAS (Universitat de
Barcelona, ICA).

- Simposi: Antropología Simbólica, coordinat per Joan PRAT (Universitat de
Barcelona, ICA) i Honorio VELASCO (Universitat Nacional d'Educació a
Distància).
- Simposi: Estado profesional de la Antropología en el Estado Español,
coordinat per Josep M. COMELLES (Universitat de Barcelona, ICA).
ACTIVITATS 1985
SEMINARIS
• Jean-Loup HERBERT (Universitat de St. Etienne): Los movimientos indígenas de

América y Occidente. Del 4 al 8 de març.
• Edmundo SEPA: Colonización y etnocidio del pueblo bubi. 15, 17 i 19 d'abril.

• Mario C. MOUTINHO i Maria Manuela B. OLIVEIRA (Universidade Classica de

Lisboa, Museu Etnològic de Monte Redondo): La nova museologia: factor de
desenvolupament comunitari. Del 6 al 10 de maig.
• Carmen VIQUEIRA (Universitat Iberoamericana de Mèxic): Del campo a la fábrica:

antropología de la industria. Del 21 al 24 de maig.
• Jurgen NOVAK (Fachholchschule für Sozialarbeit und Sozialpadagogik, Berlin):

Minories ètniques a Europa: una anàlisi d'antropologia urbana. 2,4 i 6 de desembre.
CONFERÈNCIES
• Marvin HARRIS (Universitat de Florida): Noves corrents

del pensament als

USA. El feminisme en perspectiva. 10 d'abril (en col.laboració amb la Generalitat de
Catalunya i l'Institut d'Estudis Nord-americans).
• Joan MARTINEZ ALIER (Universitat Autònoma de Barcelona): Dels orígens de

l'antropologia ecològica fins al neopopulisme ecològic. 23 d'octubre.

ALTRES ACTIVITATS
• Etnicitat i nacionalisme, a càrrec de Dolors COMAS D'ARGEMIR (Universitat de

Barcelona,Tarragona), Joan FRIGOLÉ (Universitat Autònoma de Barcelona), Danielle
PROVANSAL (Universitat de Barcelona), Dolores JULIANO (Universitat de
Barcelona) i Joan J. PUJADAS (Universitat de Barcelona, Tarragona). Del 4 al 8 de
febrer.
ACTIVITATS 1986
SEMINARIS
• Susana NAROTZKY (New School for Social Research, Nova York): Mujer, trabajo y

familia. Metáforas en la punta de una aguja. Del 10 al 14 de febrer.
• Marie-Laure BOUSQUET: Feminisme, ciència, sacralitat

i Tercer Món. 22, 23,

24, 25 i 27 de febrer.
• Eduard DELGADO (assessor del Consell d'Europa): Antropologia social i gestió

cultural. De l'11 al 14 de març.
• Gary McDONOUGH: Antropologia i la ciutat: història, cultura i poder. Del 8 a l'11

d'abril.
•

John

MURRA

(Universitat

de

Cornell,

Ithaca,

USA):

Surgimiento

y

profesionalización de la Antropología en América del Norte. Del 28 al 30 d'abril i del 5
al 8

de maig.

• Josep CANALS (Escola Universitària de Treball Social de Barcelona): Alguns

problemes dels estudis sobre institucions en el medi urbà. Del 9 al 12 de desembre.
CONFERÈNCIES
• Manassé ESOAVMANDROSO (Universitat de Madagascar):Llinatge i poder a la

societat mahafaly (sud de Madagascar). 25 de febrer.

• Verena STOLCKE (Universitat Autònoma de Barcelona): Nuevas tecnologías

reproductivas y la vieja paternidad. 27 de febrer.
• Adrián CHAVEZ (traductor del Popol-Vuh): Religiositat

i cosmologia maia.

23 d'octubre (en col.laboració amb el Club d'Amics de la UNESCO).
• Bernard COUSIN: Ex-voto. Histoires des mentalitées. 19 de novembre.

• Lluís MALLART (Universitat de París X, Nanterre): El sistema iniciàtic del poble

Beti (Camerun). 15 de desembre.
ALTRES ACTIVITATS
• Sessions científiques:

-Josep CANALS (Escola Universitària de Treball Social de Barcelona, ICA):
Tecnologia, biologia i divisió sexual del treball a l'infermeria. 5 de febrer.
-Josep MARTI (ICA): Una etnografia de L'Alguer. 5 de març.
-Dolores JULIANO (Universitat de Barcelona, ICA): Identitat cultural enfront
del nacionalisme d'Estat. El cas dels maputxe. 2 d'abril.
-Andreu BOVER (Museu Etnològic del Montseny, ICA): El Museu Etnològic
d'Arbúcies: un projecte guiat per la cultura oral. 14 de maig.
-Dolors COMAS D'ARGEMIR (Universitat de Barcelona, ICA): Grups
familiars i xarxes de parents en context

urbà: perspectives de recerca. 4 de

juny.
-Danielle PROVANSAL (Universitat de Barcelona, ICA): Primeres notes d'un
treball de camp encarregat per una entitat pública. 4 de desembre.

• Taula Rodona sobre La professionalització de l'antropòleg a la Catalunya d'avui, a

càrrec de Jesús CONTRERAS (Universitat de Barcelona, ICA), Marta MONTMANY
(Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars, ICA) i Rosa PUJOLAR (ICA). 13 de
juny.
ACTIVITATS 1987
SEMINARIS
• Françoise ZONABEND (Laboratoire d'Anthropologie Sociale, College de France,

París): Mémoire et parenté: ethnologie de la France. Del 22 al 25 de febrer.
• Martine SEGALEN (Centre d'Ethnologie Française, Musée des Arts et Traditions

Populaires, París): El estudio del parentesco en las sociedades complejas. Los casos
contrastados del medio rural y del medio urbano. Del 14 al 18 de març.
• Marie-Elisabeth HANDMAN (École des Hautes Études en Sciènces Sociales, París):

Antropologia de Grècia. Del 30 de març al 3 d'abril.
• Dominique TEMPLE: Reciprocitat o intercanvi? L'economicidi a les societats del

Tercer Món. Del 28 al 30 d'abril.
• Josep M. CAMARASA (Associació Catalana de Biologia): Conèixer i reconèixer el

territori. Del 25 al 29 de maig.
• Raul ITURRA (Institut de Ciències Socials de Lisboa): La reproducción social y

producción de productores. Del 23 al 25 de novembre.
CONFERÈNCIES
• Eduardo MENENDEZ (CIESAS, Mèxic): Práctica médica y alcoholismo. 14 de maig.

• Miquel IZARD (Universitat de Barcelona): "Estan matant

la terra i ens han

declarat la guerra". Sobre l'endarrocament de la societat rural a la Catalunya del segle
XIX. 3 de desembre.
CONGRESSOS
• IV Congreso de Antropología. Alacant, del 21 al 24 d'abril de 1987. Organitzat per la

Federació d'Associacions d'Antropologia de l'Estat Espanyol. (Relació de Simposis
coordinats per membres de l'Institut Català d'Antropologia):
- Simposi: Historia de la Antropología a càrrec de Fernando ESTEVE i Joan
BESTRAD (Universitat de Barcelona, ICA).
- Simposi: Antropología de la Salud, coordinat per Josep M. COMELLES
(Universitat de Barcelona, ICA).
- Simposi: Antropología de la Transición, coordinat per Danielle PROVANSAL
i Dolores JULIANO (Universitat de Barcelona, ICA) i Pedro MOLINA.
Simposi: Estrategias económicas domésticas, coordiant

per

Jesús

CONTRERAS (Universitat de Barcelona, ICA).
- Simposi: Matrimonio, familia y parentesco, coordinat per Dolors COMAS
D'ARGEMIR (Universitat de Barcelona, ICA) i Aurora GONZALEZ
(Universitat Autònoma de Barcelona, ICA).
- Simposi: Antropología urbana: etnicidad y nacionalismo, coordinat per Joan J.
PUJADAS (Universitat de Barcelona, ICA).
- Simposi: Formas de relación y organización social, coordinat per Josefa
CUCO (ICA).
ALTRES ACTIVITATS
• Carles FEIXA (Estudi General de Lleida), coordinador, Jordi ROCA, Daniele

CONVERSI i Ricard BELASCOAIN: Cultures urbanes, joventut i canvi social: una
perspectiva antropològica. Del 25 al 29 d'abril.
• Oriol BELTRAN i Jesús CONTRERAS (coordinadors) Antropologia i avaluació de la

dinàmica cultural, coordinat per, a càrrec de Jesús CONTRERAS, Joan FRIGOLE,
Jordi ROCA, Ricard BELASCOAIN, Llorenç PRATS i Joan J. PUJADAS. 4, 6, 11, 13,

18 i 20 d'octubre (en col.laboració amb el Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la
Diputació de Barcelona).
ACTIVITATS 1988
SEMINARIS
• Josepa CUCO (Universitat de València): Sociabilitat i associacionisme al País

Valencià. Del 31 de gener al 3 de febrer.
• François ZONABEND (Laboratoire d'Anthropologie Socialle del Colege de France):

Mèmorie et parenté: ethnologie de la France. Del 22 al 25 de febrer.
• Joan MIRA (Institut de Sociologia i Antropologia Social de la Institució Valenciana

d'Estudis i Investigació): Vivir y hacer historia: Antropologia de la Cultura valenciana.
Del 28 de febrer al 3 de març.
• Martine SEGALEN (Centre d'Ethnologie Française, Muséenational des Arts et

Traditions Populaires): El estudio del parentesco en las sociedades complejas. Los
casos contrastados del medio rural y del medio urbano. Del 14 al 18 de març.
• Carles FEIXA (coord.) (Estudi General de Lleida): Cultures urbanes, parentiu i canvi

social: una perspectiva antropològica. Del 25 al 29 d'abril.
• Oriol BELTRAN i Jesús CONTRERAS (coord) (Universitat de Barcelona):

Antropologia i avaluació de la dinàmica cultural. Del 4 al 20 d'octubre.
• Vicenzo PADIGLIONE i Massimo CANEVACCI (Università degli Studi di Roma

"La Sapienta"): Antropologia de l'esport. Vers l'estudi socio-cultural dels Jocs
Olímpics. Del 12 al 17 de desembre.

CONFERÈNCIES
• Adam KUPER (Universitat de Brunel, editor-director de Current Anthropology):

Simbolismo en los mitos y en los sueños: una comparación de Freud y Lévi─Strauss. 4
de maig (en col.laboració amb la Fundació Caixa de Barcelona).
• Peter LOIZOS (London School of Economics-University of London): Problems

d'autor, autenticitat i autoritat narrativa en pel.lícules etnogràfiques recents. 8 de juny.
COL·LOQUIS
• III Col.loqui de l'Institut Català d'Antropologia. L'Antropologia a la societat.

Barcelona, 7, 8, 9, 10 i 11 de novembre:
- Conferència inagural: La antropología en la sociedad,a càrrec d'Ubaldo
MARTINEZ VEIGA (Universidad Autónoma de Madrid).
* Ambit Antropologia i educació, coordinat per Dolores JULIANO (Universitat de
Barcelona):
- Ponència: L'anthropologie et l'education, a càrrec de Pierre JORDAN (Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marsella, França).
- Taula rodona: L'antropologia com a contingut d'ensenyaments específics i com
a marc de pràctiques educatives: L'ensenyament de l'antropologia, a càrrec de
Pau COMES (catedràtic d'Institut Nacional de Batxillerat).
- Antropología para maestros: tratamiento desubculturas, a càrrec de Julio
ZINO (educador especialitzat).
- Antropologia per a mestres: control de l'etnocentrisme, a càrrec de Josep M.
NAVARRO (Associació per al Diàleg de les Cultures).
- Antropologia per l'ensenyament informal, a càrrec de Pere SOLA (Universitat
Autònoma de Barcelona, Societat d'Història de l'Educació dels Països de
Llengua Catalana).
* Ambit Antropologia i patrimoni cultural, coordinat per Llorenç PRATS (Estudi
General de Lleida, Universitat de Barcelona):

- Ponència: La polítique du Ministère de la Culture de France à propos du
patrimoine ethnologique, a càrrec d'Elizabeth FLEURY (Directora de la Mission
du

Patrimoine Ethnologique del Ministère de la Culture et de la

Communication, França).
- Taula rodona: Política cultural i perspectives de l'antropologia en l'àmbit del
patrimoni etnològic:
- Museus i patrimoni etnològic a Catalunya, a càrrec de Dolors

LLOPART

(Directora del Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars de Barcelona).
- La política de la Generalitat de Catalunya entorn del patrimoni etnològic, a
càrrec d'Antoni ANGUELA (Cap del Servei de Cultura Tradicional del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya).
- Perspectives de l'antropologia en l'àmbit del patrimoni urbà, a càrrec d'Oriol
GRANADOS (Director del Servei d'Activitats Arqueològiques de l'Ajuntament
de Barcelona).
- Intervencions sobre el patrimoni etnològic a l'Alt Pirineu, a càrrec de
Montserrat INIESTA (Programa

Pirineus-Cultural Campo).

* Ambit Antropologia de la salut, coordinat per Josep M. COMELLES, (Universitat de
Barcelona, Tarragona):
- Ponència: Antropología en la educación sanitaria, a càrrec de Paolo
BARTROLI (Istituto di Etnologia et Antropologia Culturale di Perugia, Itàlia).
- Taula rodona: Antropologia aplicada a la salut:
- La formació en antropologia dels professionals sanitaris, a càrrec de Josep
CANALS (Escola Universitària de Treball Social, Universitat deBarcelona).
- El mirall del jo: la recerca en el medi sanitari des de l'antropologia, a càrrec
d'Oscar GUASCH (Centre d'Estudis i Formació, Assemblea Territorial de
Tarragona de la Creu Roja).
- La recerca cultural i el seu significat sanitari: el cas de l'alimentació, a càrrec
de Sílvia CARRASCO

(Universitat Autònoma de Barcelona).

- La formació dels antropòlegs en el camp de la salut, a càrrec de Josep M.
COMELLES (Universitat de Barcelona, Tarragona).
* Ambit Antropologia, esport i lleure, coordinat per Carles FEIXA (Estudi General de
Lleida, Universitat de Barcelona):

- Ponència: Lo studio antropologico dello sport e del tempo libero. Prospettive
di intervento, a càrrec de Vincenzo PADIGLIONE (Catedra di Antropologia
Culturale de la Universita degli Studi di Roma, La Sapienza, Itàlia).
- Taula rodona: L'esport i el lleure com a àmbits de recerca i d'acció sòciocultural:
- Antropologia i gestió cultural, a càrrec d'Eduard DELGADO (Centre d'Estudis
i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona).
- Associacionisme, temps lliure i esport, a càrrec de Josepa CUCO (Universitat
de València, Institut de

Sociologia i Antropologia Social de la Institució

Valenciana d'Estudis i Investigació).
- Política esportiva i investigació a la Catalunya Olímpica, a càrrec d'Enric
TRUÑO (Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, membre de la
Comissió Executiva del Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona'92).
- Esport i recerca sòcio-cultural, a càrrec de Núria PUIG

(Institut

Nacional

d'Educació Física, Universitat de Barcelona).
- La promoció esportiva dins del context social: els esports de muntanya a l'Alt
Urgell i Cerdanya, a càrrec de Ramon GANYET (Ajuntament de la Seu
d'Urgell,

Federació Internacional de Piragüisme).

* Ambit Antropologia i marginació social, coordinat per Teresa SAN ROMAN
(Universitat de Barcelona): Ponència: Reflexiones en torno al concepto de marginación
social, a càrrec de M. Jesús MIRANDA (Universidad Complutense de Madrid).
- Taula rodona: Processos, posicions socials i mecanismes de marginació:
- La dialèctica marginació-integració: el cas de les drogues, a càrrec d'Oriol
ROMANI (Universitat de Barcelona, Tarragona).
- El loco, su locura y los otros, a càrrec de Ramón GARCIA (psiquiatre).
- Marginació i minories ètniques, a càrrec d'Elisenda ARDEVOL (Universitat
Autònoma de Barcelona).
- Situaciones de marginación en la última etapa de vida, a càrrec de Teresa SAN
ROMAN (Universitat de Barcelona).
* Ambit Condicions de vida i formes d'inserció social, coordinat per Aureli DIAZ
(Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona).
- Ponència: Antropologia urbana: estat de la qüestió i perspectives, a càrrec de
Joan J. PUJADAS (Universitat de Barcelona, Tarragona).

- Taula rodona: Canvis en les condicions de vida i formes d'inserció social:
- Les dificultats d'inserció laboral i l'economia submergida, a càrrec de Gonçal
SANZ (Universitat de Barcelona).
- Mecanismes d'inserció social en les perifèries urbanes, a càrrec de Mila
BARRUTI (Universitat de Barcelona, Tarragona).
- Funcions de l'Estat i problemes socials, a càrrec de Joan PALLARES (Escola
d'Assistents Socials de Lleida).
- Canvis en les condicions de vida i noves formes de família, a càrrec de Louis
ASSIER ANDRIEU (Centre National de la Recherche Scientifique, Toulousse,
França).
- Taula rodona de cloenda, moderada per Dolors COMAS D'ARGEMIR
(Universitat de Barcelona, Tarragona): L'antropologia a la societat, amb la
participació de Josep M. PASCUAL (Area de Serveis Socials de l'Ajuntament
de Barcelona), Josep M. COMELLES

(Universitat

de

Barcelona,

Tarragona), Aureli DIAZ (Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona) i
Llorenç PRATS (Estudi General de Lleida, Universitat de Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
• Taula Rodona sobre L'ICA, deu anys d'Antropologia, a càrrec d'Aureli DIAZ (ICESB,

ICA), Carles FEIXA (Universitat de Barcelona, ICA), Xavier GRANERO (ICA) i Joan
PRAT (Universitat de Barcelona, ICA). Vilanova i la Geltrú, 28 de gener.
• Cicle d'Aules-debat i Cinema etnogràfic sobre L'antropologia actual i els seus

mètodes, coordinats per Miquel LOPEZ i Sílvia VENTOSA (ICA) (en col.laboració
amb la Fundació Caixa de Barcelona):
- Aula-debat sobre L'antropologia avui, a càrrec de Jesús CONTRERAS
(Universitat de Barcelona, ICA), Ignasi TERRADAS (Universitat de Barcelona,
ICA), Aureli DIAZ (ICESB, ICA) i Miquel IZARD Universitat de Barcelona).
27 de gener.
- Sessió de cinema sobre Introducció a la producció fílmica peninsular, amb la
projecció de les pel.licules Tierra sin pan, de Luis BUÑUEL; Los Picaos, de
Luis BROX; Costaleros, de Pilar TAVORA i Calafateros, d'Eugenio
MONESMA. 30 de gener.

- Aula-debat sobre Antropologia urbana, a càrrec de Joan Josep PUJADAS
(Universitat de Barcelona, ITA), Gonçal SANZ (Universitat de Barcelona, ICA),
Carles FEIXA (Universitat de Barcelona, ICA), i Oscar GUASCH (ICA). 10 de
febrer.
- Sessió de cinema sobre Conflictes entre agricultura i ramaderia: la
transhumància, amb la projecció de les pel.lícules El paso por el Grao,
d'Eugenio MONESMA, El pastoreo como estrategia de adaptación al medio, de
Manuel PEREZ, Avileñas transhumantes i Transhumantes riojanos de Luis
BROX. 27 de febrer. - Sessió de cinema sobre Alimentació tradicional, amb la
projecció de les pel.lícules Abelletas, Espárragos montañeses, Ceres, La sidra en
el Pirineo, Salinas de Naval i Jabón, d'Eugenio MONESMA. 12 de març.
- Aula-debat sobre El treball de camp en la recerca sobre el patrimoni
etnològic, a càrrec de Dolors LLOPART (Museu d'Arts, Indústries i Tradicions
Populars de Barcelona, ICA), Joan PRAT (Universitat de Barcelona, ITA), Josep
M. BOYA (Museu dera Val d'Aran) i Andreu BOVER (Museu d'Arbúcies,
ICA). 21 de març.
- Aula-debat sobre Problemàtica de la difusió de l'etnologia a Catalunya, a
càrrec de M. Antònia PELAUTZY, Marta MONTMANY (Ajuntament de
Barcelona, ICA), Jaume BERNADES (Generalitat de Catalunya) i Josefina
ROMA (Universitat de Barcelona, ICA). 27 d'abril.
- Sessió de cinema sobre El treball de primeres matèries flexibles. Teixit i
cistelleria, amb la

projecció dels films El esquileo, Lana, El tejedor, El

colchonero, Alpargatero, Cañizos i Arnas de caña d'Eugenio MONESMA. 30
d'abril.
- Aula-debat sobre El treball interdisciplinari entre realitzadors de cinema
etnogràfic i antropòlegs: Angel GAVI, Fernando LABRADA, Alberto Cardín
(Universitat de Barcelona). 25 de maig.
- Sessió de cinema sobre la Introducció a la producció fílmica peninsular (30 de
gener), Conflictes entre agricultura i ramaderia: la transhumància (27 de febrer),
Alimentació tradicional (12 de març), El treball de primeres matèries flexibles,
teixit i cistelleria (30 d'abril), El treball de primeres matèries rígides (5 de maig).

•

Cicle

conferència-debat

i

taula

rodona:

Determinants

socio-culturals

de

l'automedicació. Amb col.laboració de la Fundació Caixa de Barcelona. De l'11 al 15
d'abril.
• Antropologia de l'alimentació, coordinat per Jesús CONTRERAS (Universitat de

Barcelona) Del 2 a l'11 de febrer:
- Jesús CONTRERAS: Per una antropologia de l'alimentació. 2 de febrer.
- Igor de GARINE (Director d'investigacions, Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris): Alimentation et culture, 3 de febrer.
- Ubaldo MARTINEZ VEIGA (UAM, Madrid): Tabúes y preferencias
alimenticias: ecología y cultura. 4 de febrer.
- Claude FISCHLER (Investigador, CNRS): La fonction du culinaire: la
selection des aliments chez l'homme et la modernité alimentaire. 5 de febrer.
- Antonio RIERA (catedràtic d'Història Medieval, Universitat de Barcelona):
Estructura social i sistemes alimentaris a la Catalunya medieval. 9 de febrer.
- Ramón VALDES (catedràtic d'Antropologia Social, Universitat Autònoma de
Barcelona): Estratificació social i pautes alimentàries. 10 de febrer.
- Matty CHIVA (director de la secció de Psicologia Genètica i Psicologia de
l'Infant a la Universitat de Paris X, Nanterre): Les influentes du developpement
dans l'adquisition des habitudes alimentaires. 11 de febrer.
ACTIVITATS 1989
SEMINARIS
• Bernard SALADIN (Universitat de Laval, Québec): Als marges de l'antropologia

dominant: el "tercer sexe" social, l'adopció, el xamanisme. Del 16 al 17 de febrer.
CONFERÈNCIES
• Helen MACBETH (Oxford Polytechnic): La falsa dicotomia: nature/nurture. 22 de

gener.

• Marvin HARRIS (Columbia University): The evolution of Human Gender Herarchies.

A Trial Formulation. 16 d'octubre.
• Peter LASLETT (Cambridge University): The emergence of the Third Age. 6 de

novembre.
ACTIVITATS 1990
SEMINARIS
• Graça Indias CORDEIRO i Pedro PRISTA (Instituto de Ciências do Trabalho e de

Empresa, Lisboa): Lisboa:Identidade e Diversidade. Del 24 al 27 d'abril.
• Joao de PINA CABRAL (Associaciao Portuguesa de Antropologia. Instituto de

Ciências Sociais, Lisboa): Diversas propuestas para el estudio de la familia en
Portugal. Del 27 de febrer al 2 de març.
• Brian O'NEILL i Joaquin PAIS DE BRITO (Instituto de Ciências de Trabalho e de

Empresa, Lisboa): Cuadros de comparación etnográfica en una misma región: dos
comunidades de Tras-os-Montes (Portugal). Del 7 a l'11 de maig.
• Claude MEILLASSOUX: Antropologia i història: crítica

d'alguns

models

aplicats a Africa. Del 14 al 16 de maig.
• Luis PEREZ-TOLON (Center for Visual Anthropology, University of Southern

California, Los Angeles): Hecho, ficción o percepción: una aproximación a la
definición y desarrollo de la antropología visual. Del 21 al 25 de maig.
CONGRESSOS
• V Congreso de Antropología. Granada. Del 10 al 14 de desembre.

- Simposi: Antropología y Patrimonio cultural, coordinat per Concha DONCEL
(ICA) i Pilar ROMERO.

Ponencia: Montse INIESTA (ICA): Paisaje humanizado como patrimonio
etnológico.
- Simposi: El trabajo de campo y la etnología, coordinat per Joan BESTARD
(ICA) i Joan FRIGOLE (ICA)
- Simposi: Grupo doméstico y relaciones de producción, coordinado por Susana
NAROTZKI (ICA)
Ponencia: Verena STOLCKE ICA): La explotación de la moralidad familiar.
Simposi: Antropología urbana, coordinado por Juanjo PUJADAS (ICA)
Ponencia: Dolors COMAS (ICA) Procesos de trabajo y representaciones
ideológicas: la construcción social de la diferencia en la segregación laboral.
Ponencia: Josepa CUCO (ICA) El entramado formal de la sociedad civil: el
caso valenciano.
Ponencia: Aureli DIAZ (ICA) y Oriol ROMANI (ICA) Análisis de la realidad
urbana. Estrategias para la investigación.
- Simposi: Antropología del género
Ponencia: Dolores JULIANO (ICA) Aspectos metodológicos para los estudios
de la mujer.
- Simposi: Historia de la antropología
Ponencia: Josep M. COMELLES (ICA) y Joan PRAT (ICA) Antropología,
folklore y nacionalismo en el Estado Español.
PREMIS
Amb l'objectiu d'estimular la investigació antropològica a Catalunya i aconseguir un
millor i més gran coneixement de la seva realitat socio-cultural, l'Institut Català
d'Antropologia amb la col.laboració de la Fundació de la Caixa de Barcelona ha
convocat fins ara dos premis d'Antropologia dirigits a tots aquells treballs ja realitzats,
ja sigui de forma individual o en equip, que tractin sobre el coneixement de les formes
de vida i les relacions socials -tant de les actuals com de les tradicionals- que
caracteritzen i defineixen la societat i la cultura a Catalunya.
El Primer Premi convocat a l'any 1988 va ser guanyat per Xavier Roigé. I el Segon
Premi de l'any 1990 va ser atorgat ex aequo a Susana Narotzki i Carles Feixa.

ACTIVITATS 1991
SEMINARIS
• Marie-Noelle CHAMOUX (Centre Nationale Recherches

Scientifiques

(CNRS)): La transmisión de las habilidades y conocimientos técnicos (savoir faire):
aportes antropológicos. Del 5 al 8 de febrer.
• Andrés BARRERA (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de

Antropología Social de laUniversidad Complutense de Madrid): Casa, herencia y
familia en la Cataluña rural. Del 25 al 28 de febrer.
• Louis ASSIER-ANDRIEU (jurista i antropòleg. Conseller del Centre d'investigacions

del Ministeri de Justícia de la República francesa i del CNRS): Derecho, técnica y
cultura: lectura antropológica de la ley española de la reproducción humana asistida.
24 d'abril
• Andrés GUERRERO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito,

Ecuador): Reciprocidad, consenso y conflicto en los Andes. Del 2 al 4 de desembre.
SEMINARIS DE POSTGRADUAT
• Seminaris de postgraduats (debat de les recerques que estan duent a terme els recents

llicenciats i els estudiants de doctorat):
- Angel MARTINEZ (Universitat de Barcelona, ICA): Cultura como proceso,
cultura como producto: una aproximación a la esquizofrenia desde la
antropología de la salud. 23 d'octubre.
- Pere QUINTIN ( Universitat de Barcelona, ICA): Ocongate

1920-1991:

processos de canvi en un districte dels Andes sud-peruans. Avenç d'investigació.
19 de novembre.
- Rafael BERNABE (Universitat Rovira i Virgili, ICA): Del trencament al
homeless. 17 de desembre.

CONFERÈNCIES
• Josep R. LLOBERA (Goldsmith College de Londres): La identitat de l'antropologia.

17 d'octubre.
ALTRES ACTIVITATS
• L'Europa de les famílies. 13 i 14 de març.

- Marianne GULLESTAD (The Norwegian Centre For Child Research,
University of Trondheim): Doing Interpretative analysis in a modern complex
Society: the problem of vultural sharing and cultural diversity. 13 de març.
- Martine SEGALEN (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris): La
parenté dans la modernité: le cas de la sociétè française. 14 de març.
- Marilyn STRATHERN (University of Manchester): Enterprising Kinship:
Consumer choice and the new reproductive technologies. 14 de març.
• Curs d'informàtica i investigació social. A càrrec de l'aula d'Informàtica de la Facultat

de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 60 hores. Del 16 de març al 8 de
juny
.
ACTIVITATS 1992
SEMINARIS
• Arthur RUBEL (University of California - Irvine): Antropología y tuberculosis. Del 12

al 14 de febrer.
• Lluis MALLART (Universitat de Paris I). Seminari organitzat en col.laboració amb el

Centre d'Estudis Africans (CEA): L'antropòleg: Innocent o "exòtic". Del 25 al 27 de
maig.
• Manuel BURGA (Universidad de San Marcos, Lima): Memoria e identidad en los

Andes: Perú s.XVI-XVIII. Del 9 a l'11 de novembre.

• Jesús GARCIA RUIZ (Université de Paris VIII, i investigador del CNRS (Groupe de

Sociologie des Religions): Antropología de lo religioso; la configuración de los
procesos de identificación en América Latina. Del 9 al 11 de desembre de 1992.
SEMINARIS DE POSTGRADUAT
• Adela GARCIA (Universitat de Barcelona, ICA): Clase, trabajo y familia en el

latifundio. El cambio y la continuidad a través del discurso. 28 de gener.
• Montse GARCIA (Universitat Rovira i Virgili, ICA): Vellesa i poder: Anàlisi de la

conceptualització de la vellesa i la seva tendència marginalitzada. 20 de maig.
• Luis Miguel NARBONA (Universitat de Barcelona, ICA): Marroquíes en Viladecans.

21 d'octubre.
• Cristina LARREA KILLINGER (Universitat de Barcelona, ICA): Contaminació i

malaltia. Anàlisi antropològic de la teoria miasmàtica. 24 de novembre.
CONFERÈNCIES
• Jaume MASCARO (Universitat de Barcelona): L'antropologia del cos. 28 d'octubre.

ALTRES ACTIVITATS
• Presentació del llibre: Antropología de los pueblos de España. En col.laboració amb la

Editorial Taurus. Intervenen: Joan PRAT, Manuel DELGADO, Josefina ROMA.
26 de febrer.
• L'ensenyament de l'Etnomusicologia a Europa. Seminari Europeu d'Etnomusicologia

ESEM. Barcelona, 28, 29 i 30 d'abril.
- Peter RUSSELL CROWE (Secretari general de l'ESEM): Qué és
l'etnomusicologia?. 28 d'abril.

- Peter RUSSELL CROWE (Secretari general de l'ESEM): Tallers
d'experimentació. 28 d'abril.
- Peter RUSSELL CROWE (Secretari general de l'ESEM): Presentació de
materials etnomusicològics I. 28 d'abril.
- Jeremy MONTAGU (Oxford University). Experiències en la recerca,
classificació i col.lecció dels instruments musicals de la Bate Collection a
Oxford. 28 d'abril.
- Laurent AUBERT (Ateliers d'Ethnomusicologie, Genève): La difusió de
l'Etnomusicologia a Europa. 28 d'abril.
- Laurent AUBERT (Ateliers d'Ethnomusicologie, Genève): Presentació de
materials etnomusicològics II. 29 d'abril.
- Geniève DOURNON (Musée de l'Homme, Paris). L'instrument musical. 29
d'abril.
- Jeremy MONTAGU (Oxford University). L'ensenyament de l'etnomusicologia
a Europa. 29 d'abril.
- Geneviève DOURNON (Musée de l'Homme, Paris). Etica i metodologia, el
paper de l'etnomusicòleg. 29 d'abril.
- Taula rodona: El paper dels etnomusicòlegs catalans en el context europeu.
Cal que es facin estudis comparatius en altres cultures? 30 d'abril.
• Homenatge a Alberto Cardín. En col.laboració amb: L'Institut d'Humanitats de

Barcelona i la Unviersitat de Barcelona. Intervencions: Gustavo BUENO, Nora
CATELLI, Eugenio TRIAS, Ramón VALDES. 6 de maig.
ACTIVITATS 1993
SEMINARIS
• Juan GAMELLA (Universidad de Granada): Historias de vida y decadencia de las

drogas. Del 17 al 19 de febrer.
• Juan Pau RUBIES (Queens-College de Cambridge): La literatura de viatges i el

pensament antropològic. Del 23 al 25 de març.

SEMINARIS DE POSTGRADUAT
• Andreu VIOLA (Universitat de Barcelona, ICA): Hegemonia política i movilització

camperola a la Bolívia rural. Cochabanba 1952-1992. 23 de febrer.
• Imma PLA (Universitat Rovira i Virgili, ICA): Dimensions antropològiques de les

manifestacions històrico-culturals a Catalunya (Introducció i articulació de
l'antropologia en el disseny curricular de l'Area de Ciències Socials). 22 d'abril.
CONFERÈNCIES
• Emilie DE BRIGARD (Investigadora en cinema etnogràfic.Doctorada a la UCLA). En

col.laboració amb la Universitat de Barcelona. Tècniques d'investigació en cinema
etnogràfic. 21 d'abril. Cinema etnogràfic i subjectivitat. 23 d'abril.
COL·LOQUIS
• IV Col.loqui de l'Institut Català d'Antropologia. Barcelona, 26, 27, 28, 29 i 30 d'abril.

- Conferència inaugural. Jesse HIRAOKA (University of Tokio).
- Sessió sobre migracions dels països de l'Est: Giovanna CAMPANI
(Universitat de Florència), Valentina ZLENKO (Universit of Kiev), Tatiana
ZHUKOBA (University
of Stockholm), Dana HURKOVA & Tamara SVITOVA (Charles University of
Praga).
- Sessió sobre migracions africanes: Adriana KAPLAN (Universitat Autònoma
de Barcelona), Marta ALONSO (Universitat Rovira i Virgili), Marc DUEÑAS
(Universitat Autònoma de Barcelona, ICA), Luis Miguel NARBONA
(Universitat de Barcelona, ICA), Bartomeu PROHENS (Universitat Illes
Balears, ICA).
- Sessió sobre migracions llatinoamericanes: Dolores JULIANO (Universitat
de Barcelona, ICA), Alicia BARRETO (Universitat Rovira i Virgili, ICA),
Valeria BERGALLI (Universitat de Barcelona, ICA).
- Sessió sobre migracions i mercat de treball: Romain WEIS (Universitat de
Brusel.les), Yolanda HERRANZ (Universidad Autónoma de Madrid), Flora

CASTILLO

(Universitat

Rovira

i Virgili,

ICA),

Sofía

ARJONILLA

(Universidad Autònoma de Madrid).
- Sessió sobre atenció i assistència als immigrants: Oriol ROMANI (Universitat
Rovira i Virgili), Rafael BERNABE i Carles CABRE (ICA), Josep CANALS
(Universitat de Barcelona), J.Ll. FERNANDEZ-ROURE i X. BALANZO
(Hospital de Mataró).
- Sessió sobre identitats culturals i conflicte social: Danielle PROVANSAL i
Manuel MUÑOZ (Universitat de Barcelona, ICA), Emma MARTIN
(Universidad de Sevilla),
Juanjo PUJADAS et alii (Universitat Rovira i Virgili).
- Taula rodona amb la participació d'entitas i ONG que treballen a l'entorn del
problema dels immigrants. Moderadora: Dolores JULIANO (Universitat de
Barcelona, ICA). Momodu CHAM (Jama Kafo), Feliciano BISKIT (CITE,
Barcelona), Pere CAMPS (SOS Racisme), Teresa LOSADA (Asociación
Cultural Bayt Al Thaqafa), Omar LOZANO (CLACA), Rita AMAGUI
(Associació de les Dones Filipines).
- Conferència de cloenda. Claudio BOLZMAN (ICS Ginebra).
CONGRESSOS
• VI Congreso de Antropología. Tenerife, del 7 a l'11 de setembre.

- Antropología de la salud. Coordinador: Oriol ROMANI (Universitat Rovira
Virgili, ICA).
- Nuevas perspectivas en el estudio del parentesco y la familia. Coordinador:
Xavier ROIGE (Universitat de Lleida, ICA).
- El patrimonio etnológico. Coordinadors: Llorenç Prats (Universitat de Lleida,
ICA), Montserrat Iniesta (ICA).
ALTRES ACTIVITATS
•

II Col.loqui-curset d'Etnomusicologia. Barcelona, 29, 30 i 31 de març.
- Conferència inaugural. Peter CROWE (Secretarigeneral del ESEM): La
pertinença de l'etnomusicologia. 29 de març.

- Sergio BONANZINGA: La recerca de l'etnomusicologia a la pròpia societat.
Expressions sonores i valors simbòlics a la cultura popular siciliana. 29 de
març.
- Jeremy MONTAGU (Oxford University): La recerca d'organologia. Els
tambors per a la dansa. 29 de març.
- Anca GIURCHESCU: Anàlisi estructural i simbòlic de la dansa. 29 de març.
- Anca GIURCHESCU: La recerca contextual de la dansa. 30 de març.
- Peter CROWE & Anca GIURCHESCU: Reconstruint el passat de la dansa. 30
de març.
- Jeremy MONTAGU (Oxford University): La recerca de l'organologia local II.
El sac de gemecs i les cornamuses. 30 de març.
- Sergio BONANZINGA: Tradicions musicals i documentació audiovisual a
Sicília. 30 de març.
- Taula rodona. 31 de març.

