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Una de les característiques principals de la producció del coneixement 
antropològic, a diferència d’altres disciplines en què el coneixement es 
produeix fonamentalment per l’investigador/a o per comunitats 
d’investigadors/es, és la centralitat de la pràctica del contacte entre 
l’investigador/a i tot d’altres persones que no ho són, a qui s’ha anomenat 
de maneres diverses (nadius, indígenes, informants, altres, etc.).  

La manera de fer recerca amb aquests grups i el seu resultat científic -és a 
dir, l’objecte/subjecte i el producte- constitueix un dels elements del triangle 
antropològic -tot i que cada cop més no només de l’antropologia-: 
l’etnografia. 

Després de gairebé un segle de definició precisa i estable de l’alteritat i de 
la manera -així, en singular- d’apropar-s’hi des d’una perspectiva 
antropològica -Boas i Malinowski que esteu en el cel- ni l’una -l’alteritat- ni 
l’altra -l’etnografia- ja no són el que eren.  

Davant d’aquest nou escenari marcat, entre altres, pels processos de 
mobilitat creixent de tota índole i de difuminació, hibridació i transformació 
d’estructures i d’identitats, la definició dels objectes/subjectes de 
l’antropologia i les formes i fórmules d’abordar-los poden, si més no, 
semblar necessitar de nous paradigmes. Des del tombant de segle han anat 
apareixent diferents etiquetes amb voluntat d’assumir aquest repte, 
adjectivant el mot etnografia amb paraules com ara: multisituada, 
col·laborativa, dialògica, polifònica, participativa, militant, postmoderna, 
radical, etc.  

L’objectiu d’aquesta jornada és presentar un tast d’algunes d’aquestes 
noves, o no tant noves, maneres d’afrontar la recerca etnogràfica i dels 
nous, o no tan nous, subjectes/objectes d’estudi, a partir de la presentació 
de diverses recerques. Hi ha, també, la voluntat implícita de facilitar 
elements per a la reflexió sobre la pertinença del mètode etnogràfic en les 
actuals circumstàncies de la vida social i en les noves condicions de 
producció del coneixement. 

  
 
 
 

 

 

PROGRAMA 

  
09:30-10:00 Presentació 

 

10:00-11:00 Conferència 

“De Ciudad de México a Buenos Aires: 
etnografía e investigación por inmersión con Gitanos americanos” 

David Lagunas (Universidad de Sevilla) 

11:00-11:30 Pausa Café 

 

11:30-12:15 Conferència 

“La fotografía etnográfica participativa con niños y adolescentes” 
Paula González (Universidad de Zaragoza) 

12:15-13:00 Conferència 

“Seguir a los difuntos. Una etnografía multisituada de las  
prácticas funerarias transnacionales” 

Ariadna Solé (Universitat Oberta de Catalunya) 

13:00-13:30 Debat 

 

13:30-16:00 Dinar 

 

16:00-17:00 Conferència 

«¿Se puede hacer etnografía de la energía? 
Sobre la antropología como conocimiento critico» 

Jaume Franquesa (State University of New York at Buffalo) 

17:00-18:00 Conferència 

«De la memoria a los objetos. 
Una experiencia de etnografía colaborativa-participativa» 

Maite Marín (Universitat Autònoma de Barcelona) 

18:00-18:30 Debat 
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