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Margaret Mead (1901 – 1978, Estats Units)

Margaret Mead està considerada com una antropòloga pionera que va escriure 
de forma planera per arribar a tots els lectors. Mead va néixer a Filadèlfia 
(Pennsilvània). El 1925 es va desplaçar a la Samoa nord-americana per fer-hi el 
seu treball de camp sobre l'adolescència. Concretament va fer el seu estudi en 
una remota illa amb una població de 600 habitants. Va conviure durant uns 
mesos en la petita societat, observant i entrevistant 68 noies que tenien de 9 a 
20 anys.

Va concloure que l’adolescència, a Samoa, era una transició suau entre la infàn-
cia i la maduresa i que no provocava els desordres emocionals o psicològics, 
l'ansietat o la confusió observats als Estats Units. D’aquella estada en va sortir 
el llibre Coming of Age in Samoa (1928), que va provocar sensació i polèmica. 

Com a alumne i seguidora de Franz Boas, el seu objectiu era estudiar els pro-
blemes de l'adolescència en altres cultures per comparar-los amb els proble-
mes de l'adolescència nord-americana, que eren contemplats com un període 
inevitable d'adaptació. Mead es preguntava si les alteracions de l'adolescència 
les causava la natura o la civilització. 

El 1929 es va doctorar per la Universitat de Columbia. Entre el 1931 i el 1935 va 
continuar els seus estudis de camp a Nova Guinea. Durant la Segona Guerra 
Mundial, va treballar com a secretaria executiva del Comité d’Hàbits Alimenta-
ris del Consell Nacional d’Investigació. Del 1946 al 1969, va exercir com a con-
servadora al Museu Americà d’Història Natural, de Nova York. D’altra banda, va 
treballar com a professora adjunta a la Universitat de Columbia des del 1954. 
Va morir a Nova York el 15 de novembre del 1978, tenia 76 anys. 

Margaret Mead

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un 
distintiu...

* Adolescencia, sexo y cultura en Samoa. Barcelona: Laia, 1975
* Antropologia, la ciencia del hombre. Buenos Aires: Siglo XX , 1982
* Cartas de una antropóloga. Barcelona: Bruguera, 1983 
* Cultura y compromiso: El mensaje de la nueva generación. Barcelona: Gedisa, 
1980
* Macho y hembra. Buenos Aires: Alfa, 1976
* Masculino y femenino. Madrid: Minerva, 1994 
* Mis años jóvenes. Barcelona: Galba, 1976
* Sexe i temperament en tres societats primitives. Barcelona: Edicions 62, 1984 
* Entre d’altres...  
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