Ruth Benedict
Ruth Benedict (1887 – 1948, Estats Units)
Ruth Benedict va ingressar a la Universitat de Columbia el 1919, on va ser
alumna de Franz Boas, que inﬂuí molt directament en la seva carrera acadèmica i en tota la seva obra. El 1922, Benedict es doctorà en antropologia i posteriorment exercí com a mestra en un curs a la Universitat de Barnard. És aquí on
coneix Margaret Mead, una estudiant de psicologia a qui convenç perquè
canviï els seus estudis pels d’antropologia; d’aquesta manera s’inicia una intensa amistat entre totes dues.
El treball de camp que Benedict va dur a terme sobre el folklore americà queda
plasmat en obres com ara Cuentos de los indios de Cochiti, Mitología de Zuni i
Patrones de la cultura, on defensa el relativisme cultural i la inclusió de les
conductes humanes en els models socials. Benedict també crea altres teories
com ara l’isomorﬁsme de la cultura i la personalitat, que sorgeix d’estudiar el
temperament de la cultura entre pobles. La contribució més important que li
hem d’atribuir és l’argument que establí per estudiar les cultures completes, un
argument que ella anomenà conﬁguracionalista.
En el context de la Segona Guerra Mundial, Benedict va col•laborar amb
l'Exèrcit dels Estats Units. La tasca especíﬁca que se li va encarregar va ser
analitzar la cultura japonesa, a ﬁ de comprendre’n els principis més importants. El fruit d'aquesta investigació va ser un dels seus treballs més destacats:
El crisantem i l'espasa. Ruth Benedict va morir el 1948 i Margaret Mead en fou
l’executora literària ﬁns que morí el 1978.

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un
distintiu...
* El Crisantemo y la espada: patrones de la cultura japonesa. Madrid: Alianza,
1974
* El hombre y la cultura. Barcelona: Edhasa, 1989
* El hombre y la cultura: investigación sobre los orígenes de la civilización
contemporánea. Barcelona: Edhasa, 1971
* Patterns of culture. Boston: Houghton Miﬄin, 1934
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Produït per la Universitat Rovira i Virgili i l’Observatori de la
Igualtat amb motiu de la celebració de l’any “2010, Any de les
Dones i les Ciències”
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Observatori de la Igualtat
URV - Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43302, Tarragona
977256193 / observatori.igualtat@urv.cat
http://www.urv.cat/igualtat
http://www.urv.cat/any_dones_ciencies/index.html
http://www.urv.cat/biblioteca

