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BLOC TEMÀTIC IV
REFLEXIÓ ANTROPOLÒGICA I TURISME

Tema 8: Corrents del pensament antropològic.
1.Precursors.
2.Les teories evolucionistes i determinisme històric.

a.Pensament filosòfic del s. XVII.
b.Naturalistes.
c.Evolucionisme.

3.Difusionisme.
4.Antropologia cultural americana.
5.Funcionalisme.

a.Funció i societat: l’escola francesa.
b.Funció i cultura: treball de camp.
c.Funció i estructura: l’antropologia social britànica.

6.Estructuralisme.
7.Ecologia, materialisme cultural i noves tendències en l’antropologia.
8.Evolució de l’antropologia en Espanya.



1. PRECURSORS
 Tota organització social, tota cultura, són interpretades pels mateixos 

individus que la viuen.

 La prehistòria de l’antropologia és tan prolongada com la història de la 

humanitat.

 Aquesta antropologia “espontània” es troba, en general, lligada a una 

cosmologia, als mites de creació en què s’han basat totes les cultures.

La prehistòria de l’antropologia científica comença 

vertaderament quan els esforços conscients i individualitzats es 

van dirigir cap a la recol·lecció de dades sobre les societats 

humanes i cap a una reflexió general en aquest sentit.



REFLEXIONS PREANTROPOLÒGIQUES

Plantegen les qüestions pertinents i esbossen els 

assajos d’explicació.

Aporten dades a partir de l’observació directa.

Faltava el suport d’un principi general que 

permetera reagrupar els fets humans i donar-los 

un sentit.
No s’arriba a conclusions.

1. PRECURSORS



1) Centres múltiples: Xina, el món mediterrani 
(fenicis, grecs, romans i bizantins) i el món 
arabomusulmà.
 Es va conèixer l’escriptura.
 Sorgiren nombroses incitacions als viatges 

(comerç, guerra i relacions polítiques). 
 Es van obrir amplis espais que ampliaven 

les fronteres. 

VIATGES

RECOLLIDA DE DADES ETNOGRÀFIQUES 
(DIVERSES FINALITATS)

ORGANIZACIÓ SISTEMÀTICA DE DADES 
ETNOGRÀFIQUES

(APROFITAMENT i CONEIXEMENT)

2) Centre únic: Europa occidental. 
 Hereta bona part dels antics 

coneixements del món mediterrani.
 Exerceix un paper capital en 

l’organització del descobriment de la 
resta del món.

1. PRECURSORS

A partir del segon període es desenvolupen els esforços 
que condueixen a l’antropologia moderna.

Itinerario, de Jan Huygen van
Linschoten (1596).  

Font: autoria Fons Antic de la Biblioteca de la Universitat de 
Sevilla

https://www.flickr.com/people/37667416@N04


NATURALISTES
Linneo (1707-1778) 

Lamarck (1744-1829) 

EVOLUCIONISME
1ª ½ SEGLE XIX

BIOLÒGIC SOCIAL
Darwin 

(1809-1882) 
Spencer 
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2ª ½ SEGLE XIX
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2. LES TEORIES EVOLUCIONISTES I 
DETERMINISME HISTÒRIC

PENSAMENT FILOSÒFIC DEL SEGLE XVII
Les idees fonamentals del pensament filosòfic des del segle XVII 
són: 

 L’evolució de la humanitat segueix un procés constant. 
 Es produeix un pas de societats d’un estat de relativa simplicitat 

en la seua organització a un estat cada vegada més complex i 
diferenciat.

 Posteriorment, els naturalistes, com Antoine de Monet Chevalier 
de Lamark (1744-1829), plantegen que el medi ambient 
contribueix a transformar els éssers vius que, quan s’hi  
adapten, modifiquen la seua estructura biològica.



NATURALISTES, SEGLE XVIII
Lamark (1744-1829)

 El medi ambient contribueix a transformar els éssers vius 
que, quan s’hi adapten, modifiquen la seua estructura 
biològica.

Darwin (1809-1882)
 L’espècie animal ha evolucionat, a través d’un procés 

d’adaptació, cap a formes cada vegada més complexes.
 S’oposa a la teoria bíblica del “fixisme” i la “creació 

independent”. 
 Supedita l’home a la selecció natural, considerant que 

desenvolupa dues qualitats necessàries per a la supervivència: 
aptituds físiques i sentit moral (instint social).

Charles Darwin (1869).  
Font: autor J. Cameron, recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darw

in_01.jpg

Jean-Baptiste de Monet Chevalier de Lamarck (1744-
1829), de Charles Thévenin (1764-1838). Font: autoria 

desconeguda, recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-

Baptiste_de_Lamarck.jpg

2. LES TEORIES EVOLUCIONISTES I 
DETERMINISME HISTÒRIC

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste_de_Lamarck.jpg


EVOLUCIONISME
 Primer corrent de pensament de la historia de l’etnologia que 

es desenvolupa entre 1850 i 1910.

 Les idees evolucionistes han influït molt en les ciències 

socials des de Spencer (1820-1903), fundador de la sociologia 

i l’antropologia britàniques.

 Spencer defenia que:

a) L’evolució de la matèria passa d’un estadi homogeni a un 

heterogeni.

b) La diferenciació és un factor de progrés que es pot 

aplicar a les institucions humanes. 

Herbert Spencer (1820-1903). Font: autoria 
desconeguda, recuperat el 4 de maig de 

2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Herbert_Spencer.jpg

2. LES TEORIES EVOLUCIONISTES I 
DETERMINISME HISTÒRIC

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herbert_Spencer.jpg


Objectius

 Explicar històricament els diferents estadis de la 

humanitat per mitjà de les “lleis” que han permès 

passar de l’un a l’altre. 

Buscar quines condicions naturals, tècniques, socials, 

intel·lectuals, etc. determinen la transformació de les 

institucions i dels fenòmens socials.

 Saber com s’han produït aquests canvis i quin és l’origen 

d’algunes institucions com el matrimoni o l’estat.

2. LES TEORIES EVOLUCIONISTES I 
DETERMINISME HISTÒRIC



Lewis H. Morgan (1818-1881)
 Norteamericà, fundador de la primera Càtedra d’Antropologia a l’estat de Nova 

York.

 Escriu la primera obra etnològica, The Leage of the Iroquois (1851), que 

s’ocupa dels sistemes socials i polítics en una societat sense estat, en què les 

relacions es basen en els sistemes de parentiu. 

 La seua gran obra és La sociedad primitiva (1877), en què traça les grans 

etapes de l’evolució de la humanitat a partir de fenòmens o d’institucions que 

hi considera determinants:

• Les tècniques i els mitjans de subsistència.

• La família i la seua organització.

• Les formes de govern.

• La propietat.

• El llenguatge.

• La religió, solament presa en compte com factor de canvi.

Lewis Henry Morgan (1818-1881). 
Font: autoria Kelson, recuperat el 4 

de maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wi

ki/File:Lewis_henry_morgan.jpg

2. LES TEORIES EVOLUCIONISTES I DETERMINISME HISTÒRIC

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lewis_henry_morgan.jpg


Lewis H. Morgan (1818-1881)
 Per a Lewis H. Morgan “la història de la humanitat és una pel que fa a 

l’origen, una pel que fa a l’experiència i una pel que fa al progrés” (evolució 
unilineal).

 Divideix el procés de la humanitat en tres períodes:
• Estat salvatge.
• Barbàrie.
• Civilització.

 Cada un dels períodes o subperíodes (inferior, mitjà i superior) comença arran 
d’un canvi important en les tècniques o les organitzacions.

 La publicació del seu llibre La sociedad primitiva (1877) va tenir alguna 
repercussió en Marx, però sobretot en Engels, que, basant-se en les teories de 
Morgan, publica El origen de la familia, la propiedad privada y el estado 
(1884).

2. LES TEORIES EVOLUCIONISTES I 
DETERMINISME HISTÒRIC



ESTADI SUBESTADI CARACTERÍSTIQUES POBLACIÓ 
REPRESENTATIVA

SALVAJISME

Inferior Sense llenguatge ni foc No existeix

Mitjà Llenguatge i foc Aborígens australians

Superior Arcs i fletxes Polinesis

BARBARIE

Inferior Terrisseria Iroqueses

Mitjà
Plantes i animals en el Vell Món Poble i les altes 

cultures de Mèxic i 
PerúRegadiu i tova en el Nou Món

Superior Ferro Grècia d'Homer

CIVILITZACIÓ
Antiga

Escriptura
Moderna

Font: Ángel B. Espina (1992, pàg. 77).

ESTADIS DE L’EVOLUCIÓ SEGONS L. H. MORGAN



James Frazer (1854-1941)
 Va ser qui més va popularitzar l’evolucionisme; alhora, va ser el 

més qüestionat dels evolucionistes.

 La seua principal aportació ha sigut la teoria sobre la màgia i 
l’evolució de les societats a través de tres estadis successius: 
màgia, religió i ciència.

 Distingeix entre religió: “coneix els aspectes fonamentals de 
l’existència humana”; i màgia: “s’ocupa de problemes concrets 
i precisos”.

 Destaca entre els seus escrits la sèrie de dotze volums de la 

Rama Dorada (1890).

2. LES TEORIES EVOLUCIONISTES I 
DETERMINISME HISTÒRIC



3. EL DIFUSIONISME
Es desenvolupa en els primers anys del s. XX, limitant-se als EEUU, Alemanya i de 

manera marginal a la Gran Bretanya; es va mantenir fins a 1930.

Objectius

Mètode

Dividir tota cultura en: 

• trets o elements culturals (tècniques o institucions). 

• complexos culturals (conjunt de trets que pertanyen a una mateixa cultura). 

Per a estudiar les societats es cataloguen els caràcters essencials i s’estableixen 

diferències segons l’existència d’aquests trets.

Els punts de vista històric i geogràfic 

poden ser complementaris.

Buscar els modus en què es fa la difusió d’unes cultures a altres.

Saber com s’ha arribat a la diversitat cultural.



3. EL DIFUSIONISME

SIMILAR A L’EVOLUCIONISME, A DIFERENCIA DE 
L’EVOLUCIONISME, PENSA QUE

 utilitza la història com a 
element explicatiu del canvi.

 les societats es desenvolupen pel 
préstec i la imitació derivades de 
contactes culturals entre els 
pobles.

 creu en la igualtat dels homes i 
en la desigualtat de les 
cultures. Hi ha nuclis culturals 
més avançats que altres.

 els invents i els elements 
culturals s’expandeixen entre les 
societats veïnes a través de 
migracions o guerres.



L’etnologia americana continuarà sent fidel a la 
història, però posarà cada vegada més èmfasi 
en la cultura que en la societat. 
Anteposen les tècniques, les creences, els mites, 

les llengües i la comunicació a les organitzacions 

socials. 

Franz Boas (1858-1942) va crear la primera 

vertadera escola d’antropologia americana.

4. L’ANTROPOLOGIA CULTURAL AMERICANA



Franz Boas (1858-1942)
 Formació inicial científica en física i geografia.

 Doctorat a Alemanya. Es va orientar cap a l’etnologia a partir 

d’una missió entre els inuits.

 Va criticar l’evolucionisme des de 1896 i va intentar construir 

un mètode específic d’investigació. 

 Partidari del treball de camp, subratllava la importància del 
detall en la descripció i la necessitat d’anotar-ho tot.

 Creia que cada cultura tenia la seua pròpia especificitat i, per 

tant, és dels primers a reivindicar el relativisme cultural. 
 Creia en el mètode inductiu: una generalització a partir d’una 

experimentació repetida.

Franz Boas (1915). Font: Canadian 
Museum of Civilization, recuperat el 

4 de maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wi

ki/File:FranzBoas.jpg

4. L’ANTROPOLOGIA CULTURAL AMERICANA

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Canadian_Museum_of_Civilization&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FranzBoas.jpg


Concepcions metodològiques
a)Estudi detallat dels costums i del lloc que ocupen en la cultura global de la 

tribu (anticipant-se al funcionalisme).

b)Aquest estudi va unit a una distribució geogràfica entre les tribus veïnes.

c) Això permet determinar les causes històriques que han portat a la seua 

formació i els processos psíquics que les han fet possibles. 

d)Franz Boas recorre a la història, assenyala el dinamisme de tota cultura i la 

seua capacitat de canvi constant; pel que fa a la psicologia, la utilitza per a 

comprendre més bé els processos psíquics, per mitjà dels quals una població 

selecciona, per exemple, els costums estrangers que poden acceptar, rebutjar 

o transformar. 

e) Interès pel determinisme ecològic i el paper de l’entorn en la configuració de 

les cultures. Franz Boas va donar peu a la creació d’un corrent d’antropologia 

ecològica seguida per antropòlegs com J. Steward, C. Darryll Forde o M. Maus.

4. L’ANTROPOLOGIA CULTURAL AMERICANA



PARTICULARISME HISTÒRIC:
• El seu objecte d’estudi és la cultura -cadascuna d'elles- des d’un punt de vista 

global i tenint en compte la seua història.

• Deixebles de F. Boas en aquesta escola: A. L. Kroeber, R. H. Lowie, P. Radin, E. 

Sapir i M. J. Herskovits. 

CULTURA I PERSONALITAT:
• Estudia la cultura des del punt de vista de les seues relacions amb la 

personalitat (utilitzen la psicologia en la investigació).

• La personalitat es reflex de la cultura, la qual condiciona recíprocament i 

tendeix a crear una personalitat model, un tipus de caràcter cultural, propi d’un 

grup o d’un poble.

• Deixebles de F. Boas en aquesta escola: R. Benedit, M. Mead, R. Linton i A. 

Kardiner.

4. L’ANTROPOLOGIA CULTURAL AMERICANA



Influències:
• Freud escriu Tótem y tabú (1913), en què mostra 

l’interès que té la psicoanàlisi per a l’etnologia.

• Es basa essencialment en la literatura evolucionista en 

decadència.

• La seua tesi planteja una analogia entre la història 

psicològica individual i la història de la humanitat.

• L’antropologia va abandonar prompte la tesi incerta de 

Freud, però sense rebutjar les tècniques 

psicoanalítiques.

4. L’ANTROPOLOGIA CULTURAL AMERICANA



5. FUNCIONALISME
Ha caracteritzat l’època de l’expansió de la investigació etnològica, des 

de 1920 fins després de 1950.
A pesar de ser una teoria criticada en la actualitat, els seus estudis van 

incloure tot el món i van traure de l’oblit societats fent-les eixir de les 
seues terres científicament desconegudes.
Franz Boas i l’escola americana ja plantejaven el concepte de funció: 

associaven als seus diversos mètodes la idea que qualsevol cultura 
s’hauria d’estudiar com un tot; no obstant això, es pregunten si a voltes 

no hi ha elements que no tinguen significat o funció en la cultura.
Aquest corrent domina la metodologia de l’època des que Durkheim 

escriguera en Las reglas del método sociológico (1895) que “per a explicar 

un fenomen cal analitzar per separat la causa eficient que el produeix i la 

funció que compleix.”



La funció tindria dos sentits

 Biològic: el paper que exerceix un òrgan en l’activitat general del 

cos.

 Matemàtic: una variable a pot ser funció d’una altra variable b, de 

manera que hi ha una relació constant entre les dues.

Mètode

 Permet estudiar dos o més fenòmens per mitjà de l’anàlisi del paper 

que exerceixen els uns respecte dels altres.

 Tendeix a estudiar no solament el paper d’un fenomen respecte 

d’un altre o d’altres (i recíprocament), sinó també en el conjunt de 

la societat.

5. FUNCIONALISME



FUNCIÓ I SOCIETAT: L’ESCOLA FRANCESA

En aquesta escola, el terme cultura deixa de 
ser omnipresent, en benefici de la societat i 
d’un concepte universalista de funcionament 
social. 
Segons Marcel Mauss, no es pot distingir entre 

“l’ésser social i la seua cultura, no es pot 

concebre l’home sense ella.”

5. FUNCIONALISME



Émile Durkheim (1858-1917) 
 Pare de la sociologia francesa.
 Es va interessar per les funcions socials de la religió i el seu 

aspecte sociològic.
 En la seua definició de la religió exclou la màgia del camp 

religiós i considera que la primera seria eminentment 
social, mentre que la segona seria estrictament individual.

 Va considerar l’etnologia com un mitjà per a utilitzar 
referències de societats diferents per a, després de la 
comparació, establir lleis generals sobre el caràcter social 
de l’home. 

 En la seua època es coneix poc sobre les societats sense 
escriptura; això el va portar a cometre errades.

5. FUNCIONALISME

Émile Durkheim. Font: autoria 
desconeguda, recuperat el 4 de maig 

de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki

/Fie:Emile_Durkheim.jpgl

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emile_Durkheim.jpg


Marcel Mauss (1872-1959)
 Continua amb el pensament de Durkheim respecte de l’explicació 

sociològica universalista, encara que es va orientar més que aquest cap a 
l’etnologia i, a diferència d’ell, va dotar l’etnologia d’un estatus i una 
especificitat. 

 La seua originalitat residia en la importància que atribuïa als fenòmens 
psicològics i al simbolisme.

 Va atorgar un gran interès als fenòmens religiosos, jurídics i econòmics, 
i es va centrar, pel que fa a formes religioses, en l’oració, el sacrifici i la 
màgia; els dos primers fenòmens són essencialment religiosos i socials, 
mentre que la màgia no és religiosa, encara que continue sent social.

5. FUNCIONALISME

Marcel Israël Mauss. Font: web Teorías 
Antropológicas, recuperat el 4 de maig 

de 2018: 
http://teoriasantropologicas.com/2011

/01/24/marcel-mauss-1872-1950/

 El seu objectiu era trobar els principis de moral econòmica que orienten les transaccions humanes 
en les societats “primitives” per a contribuir a explicar el funcionament de les nostres pròpies 
societats.

 Va prendre com a exemple el potlatch, cerimònia d’intercanvi de la tribu chinook a Vancouver, sobre 
la qual va escriure un assaig que considerava aquest intercanvi com un fenomen social total.

http://teoriasantropologicas.com/
http://teoriasantropologicas.com/2011/01/24/marcel-mauss-1872-1950/


FUNCIÓ I CULTURA: TREBALL DE CAMP
BRONISLAW MALINOWSKI (1884-1942)

 D’origen polonès, es forma a Alemanya i Anglaterra, i culmina les seues 

investigacions als EEUU.

 És el gran defensor del treball de camp, i això el fa oposar-se als antropòlegs 

acadèmics. Va investigar a la Polinèsia i Melanèsia.

 Pren com a element clau de l’organització social la família.
 Fou un dels fundadors de l’antropologia econòmica: estudi sobre el kula en Los 

argonautas del Pacífico occidental (1922).

 Va reflexionar sobre la màgia i els seus vincles amb la tècnica.

 Va destacar en els estudis sobre la sexualitat i va abordar el tema de 
l’incest a través de la psicologia.

 Altres llibres:

 Sexualidad y represión en las sociedades primitivas (1926).

 La vida sexual de los salvajes del noroeste de Melanesia (1929).

5. FUNCIONALISME

Bronislaw Malinowski (1930).
Font: autoria Library of the London 
School of Economics and Political 

Science, recuperat el 4 de maig de 
2018: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Bronislawmalinowski.jpg

https://www.flickr.com/people/35128489@N07
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronislawmalinowski.jpg


FUNCIÓ I ESTRUCTURA: L’ANTROPOLOGIA SOCIAL BRITÀNICA
 S’interessa per l’estudi de les organitzacions i les estructures 

socials més que per les representacions, les ideologies i la 
cultura. Igual que l’escola francesa, està marcada per la 

sociologia.

 Encara que s’ocupa fonamentalment de l’anàlisi de les 
organitzacions socials, familiars i polítiques, no renuncia a 
estudiar les creences religioses i la economia.

 No ha mantingut una metodologia homogènia i idèntica, es 

donen ruptures entre el fundador (Radcliffe-Brown) i els seus 

deixebles. 

5. FUNCIONALISME



Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955)
 Rebutja les teories evolucionistes i difusionistes, i s’oposa també 

a l’enfocament històric.
 Opina que la cultura és un element de l’estructura social, un 

aspecte de la realitat social. 
 És el primer a teoritzar sobre l’estructura, terme al qual va 

associar el concepte de funció. 
 Planteja la investigació inductiva, en què preval la recollida de 

dades enfront de qualsevol generalització, i també sincrònica, 
tenint en compte solament les dades i els sistemes actuals, no 
els passats.

 Considera l’antropologia com una ciència natural de la societat 
i preconitza la utilització de la metodologia de les ciències 
naturals per a estudiar les societats humanes.

 Les seues teories es basen en els conceptes fonamentals de 
funció, estructura i, secundàriament, procés.

5. FUNCIONALISME

Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-
1955).

Font: autoria desconeguda, recuperat el 4 
de maig de 2018: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Alfred_Radcliffe-Brown.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Radcliffe-Brown.jpg


Successors de Alfred Reginald Radcliffe-Brown
Raymond Firth (1901-2002): destaca la importància de 

l’opinió individual, és a dir, el paper que exerceixen les 
possibles variacions, per mitjà de l’adaptació, la 
concertació i la complementarietat en qualsevol 
estructura.

Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973): treballa 
sobre l’oposició i la complementarietat de l’estructura.

Meyer Fortes (1906-1983): considera que l’estructura 
és una abstracció.

5. FUNCIONALISME



6. ESTRUCTURALISME

Origen: Ferdinand de Sausure (1857-1913) i el seu 

Curs de lingüística general.

Fundador: Claude Lévi-Strauss (1908-2009). 

Punt de partida: l’antropologia serà la ciència de les 

diferències complementàries, busca el que és 
universal en les característiques comunes a totes 
les societats, en la permanència en l’ésser humà 
d’estructures mentals comunes.



Claude Lévi-Strauss (1908-2009)
 La base del seu pensament és que hi ha alguna cosa comuna que es troba en 

l’ésser humà, siga quin siga el seu origen i la seua cultura, que és l’inconscient 
col·lectiu de l’esperit humà, que es nodreix de les mateixes imatges, els mateixos 
símbols i les mateixes motivacions.

 Com a ciència, l’etnologia ha d’unificar després d’haver descobert regles 
universals. Les diferències entre les societats són complementàries, encara que 
aquestes diferències existeixen i les cultures siguen específiques.

6. ESTRUCTURALISME

Claude Lévi-Strauss (2005). Font: autoria UNESCO/Michel Ravassard, recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Levi-strauss_260.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Levi-strauss_260.jpg


Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

 L’estructura social no es construeix sobre el pla dels esdeveniments, sinó a partir d’un model 

construït.

 L’antropologia establirà l’oposició entre l’ordre de l’esdeveniment (història) i l’ordre de 

l’estructura (sistema subjacent), de la mateixa manera que la vivència (consciència que els 

éssers humans tenen del seu sistema) s’oposa al que és concebut (representació abstracta que 

construeix l’investigador i la investigadora).

 Tot sistema opera, no en el nivell dels termes, sinó en el dels parells oposats.
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Claude Lévi-Strauss (1908-2009)
 Rebutja l’etnocentrisme.
 Cada cultura té el seu propi valor, si se la jutja des de la seua escala de 

conceptes i creences.
 Cada cultura ha contribuït, a la seua manera, a l’enriquiment de la 

civilització universal i no hi ha pobles en “estat d’infància”.
 El progrés de la humanitat no ha tingut lloc de manera contínua, sinó a 

salts, a les palpentes, i fins i tot a l’atzar.
 El progrés es produeix sobretot per mitjà de la col·laboració de les 

cultures i la difusió de tècniques i invents a través de diferents mitjans
(migracions, préstecs, comerç, guerra, etc.).

 El progrés cultural és funció d’una coalició de cultures.
 Treballa fonamentalment sobre el parentiu, la prohibició de l’incest i el 

mite.

6. ESTRUCTURALISME



7. ECOLOGIA, MATERIALISME CULTURAL I 
NOVES TENDÈNCIES EN L’ANTROPOLOGIA

ECOLOGIA CULTURAL
El concepte d’ecologia, utilitzat inicialment amb referència a formacions biòtiques, ha 

arribat a incloure éssers humans, ja que formen part del teixit de la vida en la major part 
del món. L’ésser humà introdueix el factor superorgànic de la cultura, que també afecta 
i es afectat per tot el teixit de la vida.

Els éssers humans no reaccionen al teixit de la vida solament a través de les seues actituds 
orgàniques genèticament derivades. La cultura, més que el potencial genètic per a 
l’adaptació, allotjament i supervivència, explica la naturalesa de les societats humanes.

Presta una atenció especial a les característiques amb les quals l’anàlisi empírica mostra 
estar més estretament relacionada en la utilització de l’entorn dels modus culturalment 
prescrits.

Està menys interessada en l’origen i difusió de la tecnologia que en el fet que es puga usar 
de manera diferent i ocasionar diferents disposicions socials en cada entorn.

L’atenció no es dirigeix simplement a la comunitat humana com a part del teixit de la 
vida, sinó a les característiques culturals segons es veuen afectades per les adaptacions. 



Procediments fonamentals de l’ecologia cultural

 Analitzar la interrelació de la tecnologia explotadora o productiva i 

l’entorn.

 Analitzar els models de comportament inclosos en l’explotació d’una àrea 

particular per mitjà d’una tecnologia particular.

 Esbrinar fins a quin punt els models de comportament ocasionats quan 

s’explota l’entorn afecten altres aspectes de la cultura. 

 Difereix de la ecologia humana i social en l’esforç per explicar l’origen de 

models i característiques culturals que identifiquen àrees diferents, més 

que per derivar principis aplicables a qualsevol situació cultural i 

ambiental.
Principals representants

 J. Steward (1902-1972) i A. H. Hawley (1910-2009).

7. ECOLOGIA, MATERIALISME CULTURAL I 
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MATERIALISME CULTURAL
 S’interessa pel problema de comprensió de la relació 

entre les parts dels sistemes socioculturals i per l’evolució 
d’aquestes relacions, parts i sistemes. 

 Una societat és un grup social màxim compost per tots els 
sexes i totes les edats, i que manifesta una amplia gamma 
de cultures interactives. 

 Els repertoris culturals de les societats particulars 
contribueixen a la continuïtat de la població i la seua vida 
social.

7. ECOLOGIA, MATERIALISME CULTURAL I 
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Marvin Harris (1927-2001)
 La perspectiva emic caracteritza les estratègies de 

l’antropologia que es basen en la visió pròpia d’una 
cultura, i se suposa que representa una estratègia 
hermenèutica per a l'anàlisi cultural.

 Això és contrari al mètode etic, que representa un 
enfocament exterior i, per tant, objectiu i científic.

 El caràcter de la seua obra és no evolutiu, està interessat 
a desxifrar el desenvolupament de trets culturals 
específics dins d’una societat a través de l’ús d’un 
enfocament etic i l’aplicació del materialisme cultural.

7. ECOLOGIA, MATERIALISME CULTURAL I NOVES TENDÈNCIES 
EN L’ANTROPOLOGIA

Marvin Harris (1927-2001).
Font: autor anònim, recuperat el 4 de 

maig de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:MarvinHarris.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MarvinHarris.jpg


Marvin Harris (1927-2001)
1.Components conductuals etic:

a) Infraestructura.
b) Estructura.
c) Superestructura.

2.Components mentals i emic:
a) Etnobotànica, etnozoologia, coneixements sobre la 

subsistència, màgia, religió, tabús, etc.
b) Parentiu, ideologia política, ideologies ètniques i nacionals, 

màgia, religió, tabús, etc.
c) Símbols, mites, cànons i filosofies estètiques, 

epistemologies, ideologies, màgia, religió, tabús, etc.
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Marvin Harris (1927-2001)
 Tenim, per tant, quatre grans components universals: 

 Principi de determinisme infraestructural: 
• Els modus conceptuals etic de producció i reproducció determinen 
probabilísticament les economies polítiques i domèstiques 
conductuals etic, que, al seu torn, determinen probabilísticament 
les superestructures conceptuals i mentals emic.

7. ECOLOGIA, MATERIALISME CULTURAL I 
NOVES TENDÈNCIES EN L’ANTROPOLOGIA

infraestructura

ETICestructura

superestructura

superestructura mental EMIC



Imperatius materials als que 
l’existència humana està 

subjecta.

• Produir aliments.
• Refugiar-se.
• Construir útils i màquines.
• Reproduir-se dins dels limitis establits per la biologia i el 

medi ambient.

Imperatius impostos per les 
idees i altres aspectes 

espirituals o mentals de la 
vida humana.

• Valors.
• Religió.
• Art.
• Etc.

Font: elaboració pròpia a partir de l’obra de Marvin Harris (2003, pàg. 553; 2007, pàg. 630).

IMPERATIUS DEL MATERIALISME CULTURAL
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NOVES TENDÈNCIES: L’ANTROPOLOGIA 
POSTMODERNA

 El postmodernisme arriba a l’antropologia com reflex 
d’una lectura nord-americana de certes instàncies del 
postmodernisme francès, sobretot de dos autors 

considerats postestructuralistes: 

• Paul-Michel Foucault (1926-1984).
• Jacques Derrida (1930-2004).

 Els temes tractats pels postmoderns pràcticament es 

redueixen a un: la pràctica antropològica vista des de 
l’angle de l’escriptura d’etnografies.
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Retrat de Michel Foucault (1926-1984).
Font: autoria Nemomain, recuperat el 4 de maig 

de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michel

_Foucault.jpg

Retrat de Jacques Derrida (1930-2004).
Font: autor Pablo Secca, recuperat el 4 de maig 

de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Derrid

a-by-Pablo-Secca.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michel_Foucault.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Derrida-by-Pablo-Secca.jpg


NOVES TENDÈNCIES: L’ANTROPOLOGIA POSTMODERNA
Línies de l’antropologia postmoderna

1.Meta-etnogràfica o meta-antropològica: corrent principal; analitza críticament els 
recursos retòrics i “autoritaris” de l’etnologia convencional i tipifica noves alternatives 
d’escriptura etnogràfica. 

•Representants: J. Clifford, G. Marcus, D. Cusman, M. Fischer i C. Geertz.
2.Etnografia experimental: redefinició de les pràctiques, o com a mínim, de les formes 

en que la praxis del treball de camp queda plasmada en les monografies etnogràfiques.
•Representants: V. Crapanzano, K. Dwyer i P. Rabinow.

3.Avantguarda postmoderna: esperit dissolvent, proclama no solament la caducitat 
d’una determinada manera d’escriure antropologia, sinó la crisi de la ciència en 
general. És la versió més extrema de la doctrina.

•Representants: S. Tyler i M. Taussig.
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s. XVI s. XIX Primeres dècades segle XX 1939-1972 1973-1977 1978-1991
Missioners 

espanyols a 
Amèrica

Associacionisme

Madrid

• Seminari d’Estudis Americanistes, 
fundat per Manuel Ballesteros 
Gaibrois (1911-2002)

• Societat Espanyola d’Antropologia, 
Etnologia i Prehistòria (1921)

Claudio Esteva Fabregat
(1918-2017)

Carmelo Lisón Tolosana
(1929-2020)

•1973: I Reunió 
d’Antropòlegs Espanyols 
(Sevilla)

Moment caracteritzat 
per la concepció 

holística d’esta ciència 
degut a la influència del 

món acadèmic. Amb 
l'arribada de C. Lisón, es 
produeix una ruptura ja 
que este autor separa 

definitivament 
l’antropologia social de 
la resta de les ciències 

antropològiques, 
situant-la prop de la 

sociologia.

•1977: I Congres 
Espanyol d’Antropologia 
(Barcelona)

Consolidació de 
l’antropologia social i 

cultural en les 
universitats de Madrid, 
Barcelona, Sevilla, La 
Laguna i Santiago de 

Compostela.Madrid

Escola d’Estudis 
Antropològics (1965-1968), 

centrat en la dimensió 
social i cultural de les 

societats

Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia de la Universitat 

Complutense

• Fra Ramón 
Pané;

• Fra Antón 
Montesinos;

• Fra Bartolomé 
de las Casas;

• Fra Toribio de 
Benavente 
Motolinía;

• Fra Bernardino 
de Sahagún;

• Fra José de 
Acosta;

• Etc.

Societat 
d’Antropologia 

Espanyola (1865)
Associació Madrilenya 

d’Antropologia (Madrid, 
1979)

Societat 
Antropològica 

Sevillana (1870)

Barcelona

• Càtedra d’Antropologia Física a la 
Facultat de Ciències (1891), ocupada 
per Telesforo de Aranzadi (1860-
1945) en 1899

• A la Facultat de Filosofia i Lletres, 
Pedro Bosch Gimpera (1891-1974)

• Arxiu d’Etnografia i Folklore de 
Catalunya (1913-1922)

• Associació Catalana d’Antropologia, 
Etnologia i Prehistòria (1922-1926)

Barcelona

• Agregaduria d’Etnologia a 
la Universitat de 
Barcelona (1968)

• Càtedra universitària 
d’Antropologia Cultural a 
la Universitat de 
Barcelona (1972)

Institut Català 
d’Antropologia 

(Barcelona, 1978)

Estudis

• Les histories del 
folklore i de 
l’antropologia

• Estudis de «cultura 
popular»

• Estudis de les festes, 
rituals i la 
«religiositat popular»

• Estudis sobre 
identitat

• Estudis sobre 
marginació social 
(urbana)

Sevilla

Facultat de Ciència:
• Antonio Machado y Núñez (1815 -

1896)
• Antonio Machado Álvarez-Demófilo-

(1846-1893)

Sevilla Facultat de Filosofia i Lletres: José Alcina Franch 
(1922-2001)

Museu 
d’Antropologia de 

Madrid (1875)

País Vasco i 
Navarra

José Miguel de Barandiarán
(1889-1991)

Investigadors • Manuel Antón Ferrándiz (1849-1929)
• Joaquín Costa Martínez (1846-1911) Investigadors • Luis de Hoyos Sáinz (1868-1951)

• Julio Caro Baroja (1914-1995)

8. EVOLUCIÓ DE L’ANTROPOLOGIA EN ESPANYA

Font: elaboració pròpia a partir dels textos de J. Prat (1992), de C. Ortiz (2003), de T. Müllauer-Seichter (2006) i de H. Capel (2009). 
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especial, a Sergi Ferreres i Helena Cabrera per les seues aportacions al 

llarg dels anys.

Material docent admès en la Convocatòria de suport lingüístic a 

l'elaboració de materials docents en valencià i anglès 2017, publicat al 

Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA) el 22 de febrer de 

2017. D’acord al punt 7 sobre la Publicació dels materials, aquests són 

depositats en el Repositori de la Universitat d’Alacant per això, aquest 

treball està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-
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