
                                                             

 

Informació assignatures Grau Antropologia i Evolució Humana 

Assignatura: HISTÒRIA DE L’ANTROPOLOGIA I 

 

Descripció 
 

L’assignatura Història de l’Antropologia I és un curs d’introducció a l’estudi de la formació i 
constitució del pensament antropològic fins a la primera meitat del segle XX. Abraça, per tant, 
un període parcial de la història de l’Antropologia dins del qual es volen presentar certes bases 
històriques, conceptuals i epistemològiques essencials per a la constitució de la disciplina. És, 
en aquest sentit, una primera part, que té necessària continuïtat en una Historia de 
l’Antropologia II, dedicada a les diferents escoles modernes des de la segona meitat del segle 
XX fins els nostres dies.  

Dins d’aquesta primera part, es vol exposar una trajectòria evolutiva que partint d’uns 
antecedents travessa diferents escoles o corrents de pensament i presentar, alhora, d’una 
forma inevitablement sintètica i selectiva, alguns autors i algunes obres centrals en la 
constitució teòrica i metodològica de l’Antropologia social i cultural. En aquest context, 
l’evolucionisme social representaria l’eix intel·lectual que a la segona meitat del segle XIX 
esdevé clau en la formació de l’Antropologia com a disciplina científica. Destaquen així mateix 
la importància i la influència posterior de l’escola d’antropologia cultural desenvolupada a 
partir de Fraz Boas, amb pilars teòrics i metodològics fonamentals com el relativisme cultural i 
el mètode comparatiu. El recorregut en qüestió s’atura dins de la primera meitat del segle XX, 
amb la tradició funcionalista i finalment amb l’escola de Cultura i Personalitat.  

L’assignatura té, en aquests termes, un caràcter plenament teòric i s’estructura al voltant 
d’una sèrie de temes, molt amplis per si mateixos però alhora necessaris per tal de donar 
compte de la trajectòria històrica esmentada. I que pugui fer-ho sobre la base d’uns criteris 
essencials de reflexió sobre l’ésser humà, en un sentit holístic, divers i com a ésser social i 
cultural.  

D’aquí sorgeix, de fet, la matèria prima per analitzar temàtiques com ara la religió, la política, 
l’economia, els sistemes mèdics o de parentesc, etc. És important, en aquest sentit, 
comprendre com han estat tractats aquests temes, amb tota la seva amplitud i complexitat, 
per diferents autors i a partir de diferents models teòrics i metodològics de referència a les 
primeres fases històriques de l’Antropologia. O també entreveure com diversos temes o 
fenòmens han estat especialment propicis i vinculats a determinats tipus d’enfocaments i els 
seus particulars punts de vista i paràmetres interpretatius. 

En aquest sentit, l’assignatura té, a més, un propòsit i un contingut formatiu que va més enllà 
de l’estricte camp d’abast de l’Antropologia, perquè les diferents tradicions o corrents 



teòriques tractades al curs es poden trobar i han influït de forma significativa en d’altres 
disciplines dins de l’àmbit general de les humanitats, com ara la història, sociologia o la 
psicologia. 

  

Objectius i competències 

L’objectiu principal de l’assignatura és acostar l’estudiant a la comprensió dels orígens, els 
fonaments i la constitució del pensament antropològic. I fer-ho a partir de la presentació dels 
antecedents i precursors i després de diferents escoles o corrents teòriques fonamentals en la 
formació i consolidació de l’Antropologia com a disciplina científica fins a la primera meitat del 
segle XX. 

Objectius generals: 

1. Arribar a tenir una visió de l’Antropologia des d’una perspectiva històrica, cultural i 
contextual. 

2. Introduir al coneixement antropològic a través de les diferents escoles de pensament que 
han contribuït a la formació i constitució de l’antropologia. 

3. Fer comprendre la importància de pilars metodològics fonamentals de l’Antropologia com 
ara el relativisme cultural i el mètode comparatiu. 

4. Desenvolupar eines per a l’anàlisi dels fenòmens socials i culturals des de diferents 
perspectives teòriques. 

Competències 

A aquesta assignatura es treballarà l’adquisició i el desenvolupament de destreses com ara la 
capacitat per reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural, la capacitat per al 
pensament reflexiu i la capacitat per a comparar i relacionar models i posicions teòriques 
diferents. 

Però en concret està vinculada a l’assoliment d’aquestes tres competències:  

1. Ser capaç d’analitzar i sintetitzar. 

2. Reconèixer la importància dels models teòrics com a eines conceptuals i metodològiques per 
a analitzar i comprendre la realitat, l’alteritat i els fenòmens socials i culturals. 

3. Comprendre la importància de l’estudi de l’evolució històrica i epistemològica de la 
disciplina antropològica per tal d’entendre al mateix temps les seves plataformes i 
perspectives d’anàlisi més actuals. 

4. Ser capaç de qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de 
l’experiència i dels valors que tenen un paper fonamental en la comprensió del món i de 
nosaltres mateixos. 

 

 



 

Continguts 

L’estructura de l’assignatura s’organitza al voltant de vuit grans temes principals, que tracten 
de donar compte de forma diacrònica de l’evolució del pensament sobre l’ésser humà i 
pròpiament antropològic en diferents moments històrics i per mitjà de tradicions teòriques i 
autors fonamentals. Aquests temes queden definits de la següent manera (s’inclouen els 
principals aspectes de contingut a cada un d’ells): 

 

1) La “prehistòria” de l’Antropologia: viatges, missioners i descobriments 
 
-Antecedents i precursors: el món clàssic; de l’època medieval a l’època moderna 

-Període dels “centres múltiples”: diferents tipus de documents sobre la diversitat humana 

-Període del “centre únic”. Els viatges de Marco Polo 

 
2) Les tres fonts de la reflexió etnològica. El descobriment d’Amèrica 
 

-Reflexions sobre l’alteritat 

-Les perspectives religioses: Frai Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, José de Acosta 

-Montaigne i la crítica a l’etnocentrisme occidental 

-Primers elements de la ideologia colonial 

 
3) Pensadors del segle XVIII: Rousseau i Kant 
 

-Rousseau i el “Discurs sobre l’origen de la desigualtat entre els homes” 

-Kant: La “Crítica de la raó pura” i l’antropologia filosòfica i pragmàtica. 

 
4) El segle XIX: Evolucionisme social, determinisme racial i racisme 
 

-Darwin i l’evolucionisme biològic a “L’origen de les espècies”. 

-El materialisme filosòfic d’Spencer. La “Llei de l’evolució”. 

-Tylor i Morgan: l’evolucionisme unilinial. Salvatgisme, barbàrie i civilització. 

-La qüestió racial vinculada al dogma evolucionista: el determinisme racial. 

-Monogenisme i Poligenisme 

-El “racisme científic”. Gobineau i l’Assaig sobre la desigualtat de les races humanes” 



 
 
 

5) El particularisme històric i el relativisme cultural 
 

-La crítica de Boas a l’evolucionisme social i el paradigma del particularisme històric 

-La cultura com una totalitat 

-El mètode històric, comparatiu i el concepte d’àrea cultural 

 
6) El difusionisme cultural 

 
-L’escola britànica i l’escola austro-germana 

-Visió policèntrica del difusionisme 

-Els “cercles culturals” 

-El difusionisme als EUA: Wissler i Kroeber 

-Alfred Kroeber i allò “supraorgànic”: una teoria integral de la cultura 

 
7) L’escola francesa i el funcionalisme antropològic 
 

-Funció social i integració social 

-Aspectes fonamentals sobre Durkheim i sobre Mauss 

-l’estudi dels fets socials i dels fets socials totals 

-Dimensió simbolista, representacions col·lectives i classificacions simbòliques primitives 

-Malinowski i la teoria de les necessitats humanes 

-Radcliffe Brown i l’estudi de l’estructura social 

-El treball de camp en la perspectiva funcionalista 

 
8) Cultura i personalitat: els models culturals 
 

-Margaret Mead: la relació entre la cultura i la naturalesa humana 

-Ruth Benedict: la relació entre la cultura i la personalitat individual 

-Els models culturals i les seves aplicacions etnogràfiques per part de Mead i Benedict 

-Linton i la “personalitat de base” 

 



 

 

Materials i Bibliografia 

Les lectures bàsiques proposades constitueixen la columna vertebral de l’assignatura. Per tant, 
la seva lectura és del tot essencial i permet la realització dels exercicis proposats per a 
l’avaluació i la superació amb èxit del curs. Això no obstant, aquestes lectures s’han de 
complementar amb d’altres incloses també dins dels diferents temes i amb alguns manuals 
citats a la bibliografia junt amb el llistat de referències generals, a partir del qual l’estudiant 
por cercar i seleccionar els materials que necessiti o bé recomanats pel consultor. 

Es preveu que les lectures bàsiques indicades dins de la següent bibliografia específica estiguin 
disponibles per a l’estudiant al manual (reader) com a guia d’aprenentatge en paper; i que les 
complementàries igualment indicades tot seguit puguin constar com a recursos de l’aula 
virtual, en format electrònic. En qualsevol cas, s’han preparat dos dossiers disponibles al servei 
de fotocòpies de la Facultat de Lletres de la URV.  

 

Bibliografia específica 

 

Tema 1: La “prehistòria” de l’Antropologia: viatges, missioners i descobriments 

Lectura bàsica : 

Mercier, Paul (1976) “Prehistoria”, Historia de la Antropología. Barcelona: Península, pp. 21-
33. 

Lectures complementàries: 

Palerm, Ángel (1982) Historia de la Etnología. Mèxic: Alhambra. 

 Les següents parts: 

 “Herodoto/Pueblos del sur de Rusia”, pp. 27-31 

 “Marco Polo/Tártaros y chinos”, pp. 71-78 

“Sahagún/Antropología aplicada y técnicas de investigación”, pp. 157-170 

 “Acosta/Origen del hombre americano”, pp. 250-261 

 “Las Casas/La denuncia del colonialismo”, pp. 265-271 

Sahlins, M. (1988) “El capitan James Cook o el dios moribundo”, Islas de historia. Barcelona: 
Gedisa, pp. 105-128. 

 

Tema 2: Les tres fonts de la reflexió etnològica: el descobriment d’Amèrica 

Lectura bàsica: 



Lévi-Strauss, Claude (1988) “Las tres fuentes de la reflexión etnológica”, a Llobera, J. R. (ed.) La 
antropología como ciencia. Barcelona: Anagrama, pp. 15-23. 

 

Lectures complementàries: 

Bestard, Joan; Contreras, Jesús (1987) “Los ‘indios’ americanos y las cuestiones relativas a la 
diversidad cultural”, Bárbaros, paganos, salvajes y primitivos. Una introducción a la 
Antropología. Barcelona: Barcanova, pp. 101-163. 

Todorov, Tzvetan (2001) “Descubrir”, La conquista de América. El problema del otro. Madrid: 
Siglo XXI, pp. 13-58. 

 

Tema 3: Pensadors del segle XVIII: Rousseau i Kant 

Lectura bàsica: 

San Martín, Javier (1992) “Kant y Rousseau: diseño de la estructura científico-moral de la 
antropología”, La Antropología. Ciencia humana, Ciencia crítica. Madrid: Montesinos, pp. 30-
58. 

Lectures complementàries: 

Rousseau, Jean-Jacques (1992),  “La desigualdad entre los hombres”, a Montes de Oca, F., La 
filosofía en sus fuentes. México, Porrúa, pp. 323-329. 

Caro Baroja, Julio (1991) “Kant y la Antropología”, Los fundamentos del pensamiento 
antropológico moderno. Madrid: CSIC, pp. 19-29. 

 

Tema 4: El segle XIX: Evolucionisme social, determinisme racial i racisme  

Lectura bàsica: 

Martínez Veiga, Ubaldo (2010) “El evolucionismo y el nacimiento de la Antropología”, Historia 
de la Antropología. Formaciones socioeconómicas y praxis antropológicas, teorías e ideologías. 
Madrid: UNED, pp. 51-69 (no completa el capítol). 

Lectures complementàries: 

Morgan, Lewis H. (1987) “Primera parte: Desenvolvimiento de la inteligencia a través de 
invenciones y descubrimientos”, La sociedad primitiva. Madrid: Endymión, pp. 77-111. 

Llinares, Joan B. (1984) “Josep-Arthur de Gobineau”, Materiales para la historia de la 
Antropología, vol III. València: Nau Llibres, pp. 91-105. 

 

Tema 5: El particularisme històric i el relativisme cultural 

Lectura bàsica: 



Harris, Marvin (1987) “El particularismo histórico: Boas”. El desarrollo de la teoría 
antropológica. Madrid. Siglo XXI, pp. 218-275. 

Lectures complementàries: 

Martí, Josep (1999) “Quan el bosc no ens deixa veure els arbres. Cultures, individus i drets 
humans”, Revista de l’Alguer, 10, pp. 13-29. 

Martínez Veiga, Ubaldo (2010) “El antievolucionismo en Antropología”, Historia de la 
Antropología. Formaciones socioeconómicas y praxis antropológicas. Madrid: UNED, pp. 81-95 
(secció dins del capítol 2). 

 

Tema 6: El difusionisme cultural i la teoria de la cultura de Kroeber 

Lectura bàsica: 

Lowie, Robert H. (1985) “Escuelas históricas: difusionistas ingleses” i “Escuelas históricas: 
difusionistas alemanes”, Historia de la Etnología, pp. 192-216; 217-239. 

Lectura complementària: 

Harris, Marvin (1987) “Difusionismo”. El desarrollo de la teoría antropológica. Madrid: Siglo 
XXI, pp. 323-339. 

 

Tema 7: L’escola francesa i el funcionalisme antropològic 

Lectura bàsica: 

Malinowski, Bronislaw (1984) “La teoría funcionalista”. Una teoría científica de la cultura. 
Madrid: Sarpe, pp. 167-200. 

Lectures complementàries: 

Evans-Pritchard, Edward (1987) “Durkheim (1858-1917)” i Mauss (1877-1950). Historia del 
pensamiento antropológico. Madrid: Cátedra, pp. 200-217; 240-244. 

Mauss, Marcel (1991) “Sobre los dones y sobre la obligación de hacer regalos”. Sociología y 
Antropología. Madrid: Tecnos, 155-176. 

 

Tema 8: Cultura i personalitat: els models culturals 

Lectura bàsica: 

Mead, Margaret (1984) “Introducció” i “Conclusió”. Sexe i temperament a tres societats 
primitives. Barcelona: Edicions 62, pp. 45-67; 336-347. 

Lectura complementària: 

Benedict, Ruth (2008) “Prefacio” i “La educación del niño”. El crisantemo y la espada. Madrid: 
Alianza, pp. 7-10; 244-283. 

 



Manuals  

Bestard, Joan; Contreras, Jesús (1987) Bárbaros, paganos, salvajes y primitivos. Una 
introducción a la Antropología. Barcelona: Barcanova. 

Bohannan, Paul; Glazer, M. (1993) Antropología. Lecturas. Madrid: McGraw-Hill 

Harris, Marvin (1987) El desarrollo de la teoría antropológica. Madrid: Siglo XXI. 

Llinares, Joan B. (1984) Materiales para la historia de la Antropología. València: Nau Llibres. 

Llobera, Joan R. (ed.) (1988) La Antropología como ciencia. Barcelona, Anagrama. 

Martínez Veiga, Ubaldo (2010) Historia de la Antropología. Formaciones socioeconómicas y 
praxis antropológicas. Madrid: UNED. 

Mercier, Paul (1976) Historia de la Antropología. Barcelona: Península. 

 

Bibliografia general 

BEALS, A. (1987) Antropologia cultural. México, Pax-México. 

BEATTIE, J. (1974) Otras culturas. México, F.C.E. 

BENEDICT, R. (1989) Patterns of Culture. New York, Mariner Books. 

BOHANNAN, Paul (1996) Para raros nosotros: Introducción a la Antropología cultural. Madrid, 
Akal. 
 
DURKHEIM, E.; MAUSS, M. (1971) Institución y culto. Representaciones colectivas y diversidad 
de civilizaciones. Barcelona, Barral. 
 
DURKHEIM, E. (1982) Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid, Akal. 
 
EMBER, C. R.; EMBER, M. (1997) Antropología cultural. Madrid, Prentice Hall. 
 
EVANS-PRITCHARD, E. E. (1987) Historia del pensamiento antropológico. Madrid, Cátedra. 
 
FICHTER, J. H. (1982) Sociología. Barcelona, Herder. 
 
FRIGOLÉ, J.; ROIGÉ, X. [et. al.] (1995) Antropología Social. Barcelona, Proa. 
 
HARRIS, M. (1997) Nuestra Especie. Madrid, Alianza. 
 
HARRIS, M. (1998) Introducción a la Antropología General. Madrid, Alianza. 
 
INTEGRAL (1988) Els Papalagi (Els homes blancs). discursos de Tuiavii de Tiavea. Barcelona. 
 
KOTTAK, C. P. (1999) Antropología. Una exploración de la diversidad humana con temas de la 
cultura hispánica. Madrid, MacGraw Hill.  
 
LÉVI-STRAUSS, C. (2012) L’Antropologia davant dels problemes del món modern. Barcelona: 
Proa. 



 
LOWIE, R. H. (1974) Historia de la etnología. México, Fondo de Cultura Económica. 
 
LLOBERA, J. R. (1990) La identidad de la antropología. Barcelona, Anagrama. 
 
LLOBERA, J. R. (1999) Manual d’antropologia social. Estructura i evolució de les societats 
humanes. Barcelona, UOC / Pòrtic. 
 
MALINOWSKI, B. (1977) El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las islas Trobiand. 
Barcelona, Labor. 
 
MALINOWSKI, B. (1984) Una teoría científica de la cultura. Madrid, Sarpe. 
 
MALINOWSKI, B. (2001) Los argonautas del Pacífico occidental. Barcelona, Península. 
 
MALINOWSKI, B. (1993) Mito, magia y religión. Barcelona, Planeta-Agostini. 
 
MAUSS, M. (1991) Sociología y antropología. Madrid, Tecnos. 
 
MAUSS, M (2009) Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades 
arcaicas. Madrid: Katz. 
 
MEAD, M. (2006) Sexo y temperamento: En tres sociedades primitivas. Barcelona, Paidós.  
 
MEEK, R. (1981) Los orígenes de la ciencia social. Madrid, Siglo XXI. 
 
MONTAIGNE, M. (1985) Ensayos I. Madrid, Cátedra. 
 
MONTES DE OCA, F. (1992) La filosofía en sus fuentes. México, Porrúa. 
 
MORGAN, L. H. (1987) La sociedad primitiva. Madrid, Endymion. 
 
PALERM, A. (1982) Historia de la etnología, I: Los precursores. Madrid, Alhambra. 
 
PALERM, A. (1982) Historia de la etnología II: Los evolucionistas. Madrid, Alhambra. 
 
RADCLIFFE-BROWN, A. R. (1975) El método de la Antropología Social. Barcelona, Anagrama. 
 
RADCLIFFE-BROWN, A. R. (1996) Estructura y función en la sociedad primitiva. Barcelona, 
Península. 
 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J. O. (2012) Antropología. Madrid, Alianza. 
 
SCARDUELLI, P. (1977) Introducción a la Antropología Cultural. Madrid, Villalar. 
 
SAHLINS, M. (1988) Islas de historia. Barcelona, Gedisa. 
 

 

 



 

Requisits 

Les diferents lectures bàsiques seleccionades i associades a cada un dels temes es consideren 
fonamentals pel seguiment ben aprofitat i aprofundit de l’assignatura, i en especial de cara a la 
realització de les diferents activitats d’avaluació.  

Sempre es valorarà de forma molt positiva la bona presentació dels treballs, en els quals caldrà 
que l’estudiant especifiqui de forma completa i correcta totes les fonts de consulta utilitzades i 
sigui molt precís en totes les cites textuals, esmentant autor, any i pàgina. Si les citacions no es 
fan correctament o s’inclouen literalment fragments d’autors sense especificar-ne la font, es 
pot considerar un plagi, que si es detecta es penalitza amb un suspens de l’avaluació 
continuada. 

Es considera important, també, la participació de l’estudiant a les tres sessions presencials que 
es duran a terme a la Universitat Rovira i Virgili (17/02/2014; 17/03/2014; 28/04/2014, de 16 a 
20 h.). Totes elles consistiran a un seminari de síntesi dels continguts teòrics tractats fins al 
moment de la seva realització. La primera tindrà un caràcter bàsicament introductori sobre la 
matèria inicial del curs, mentre que la segona i la tercera serviran així mateix per avaluar el 
treball de lectura i comprensió fet fins aleshores per l’estudiant a propòsit dels temes estudiats 
i de les corresponents activitats a lliurar. Els corresponents lliuraments de les activitats hauran 
d’ajustar-se als terminis marcats i es faran segons una pauta temporal concreta del curs. 
 

 

Avaluació 

Avaluació continuada 
 
L’avaluació continuada s’estructura a partir de 3 activitats obligatòries i una prova presencial 
de síntesi. Cada una de les activitats té el mateix valor (sobre el 100%) per a l’obtenció de la 
nota mitjana final. La prova presencial de síntesi, per la seva banda, no és un examen sinó que 
es basa en el treball desenvolupat al llarg del curs. Concretament caldrà que l’estudiant 
respongui, a mode de reflexió personal i en clau antropològica, a dues preguntes relacionades 
amb les activitats que ha fet al llarg del curs o bé amb el conjunt de les mateixes. 
 
Examen 
 
Els estudiants que no puguin seguir l’avaluació continuada tindran dret a un examen final. 

 


