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•o• la •an&ra que jo ho veig, aquestes maneres de fer, les de les 
socletets priGitives, •'ajuden a prendre distàncies de les prècli
ques que puc observar al meu voltant. La dlstlncio entre el que és 
do•estlc i el que és •salvatge", entre les societats "calentes" 1 
tes societats "fredes" que diu Levi-Strauss no són mès que una ma
nera de dir les coses. 

Es de nosaltres que parle l'Antropologia Social". 
(LEACH, 1980: 21). 

La col . lecclo de gules de treball que s'esmerif8 ac{ té 

unes característiques substancialment diferents de les prec~ 

dents. Aquelle s suposen més que una elna de recerca de camp, 

un• elna de classlficacl~. Aquestes, en canvi, tot I ess~nt 

t••bé Inst r uments ~tlls per a la classiflcacl~ dc dades, 

l'inscriuen en canvi dins una òptica diferent, regtda per una 

orientaci~ metodològica, leslfnles generals de la qudl estan 

descrites en les pàgines precedents. Amb això no volem dir 

que aquesta orlentacl~ sigui la unlca possible, sln~ ~nlca -

•ent una alternativa que ha estat escollida per dur a terme 

un• polÍtica lnstltuc1onal determinada (Cr . Prat el all!. 

naoa l. 

En segon lloc, l'~s d'aquesta guia exigeix unes petites 

consideracions prèvies, donat que el seu abast és sust.ancia! 

••nt dif e r ent de les altres que podeu consultar en <lque'lt. rn!_ 

teix exemplar de l a revista, 1 que podriem resumir en un pa

per de c r ossa , d'instrument destinat al personal en formdcl~, 

però que estava pensat no tant com un questionarl previ a 

1• fein a de recerca, com un estri de classificac1~ I control 

de da des de camp. En el cas de les guies de l'àrea d'assis

tència, e l paper és diferent . 

El treball de l'antropòleg, l'anomenada "observacl~ par_ 
tlclpant", no ~s mai una reina neut r a . Cresswell (1976) se ' n 
'• r ' . esso qua n indica que sl be 

què ésser subjectives, la tria 

les dades en s! no tenen per

de dades i llur interpretació 
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sí que ho són . Més a mes aq t t b 11 , ues re a de tria, de selec-
ció s'exerceix en un medi 1' ' on antropoleg, normalment en s o 

litarl, ha de resold 1 1 re e prob ema de com integrar-se a La 

comunitat, a la unitat d'anàlisi o al lloc i al mateix temps 

ha de lluitar contra l'ansietat que inevitablement 11 pro 

duelx "l'alt " re , contra les tensions que genera la seva c on 

dlció de "diferent" . Aquest conjunt de reaccions, de ten _ 

slons de "shocks" e lt 1 • u ura s 1 personals contribueix a del i 

mitar l'experiència de camp de 1 'antropÒleg en quelcom mé s

que una feina com qualsevol altra, en transformar-la en una 

experiència vit J 1 a sov nt punyent, a vegades insoportable, 
però davant la q ~1 1 o Uu n ngu pot romandre indiferent. Tenim a l 

guns testimonis Importants del que suposa aquesta feina qu:,, 

s'exerceix en el sl d 1 e es societats primitives (Cf. Lea ch , 

1980). Un d'ells és el t r ext asclnant de Lé vi-Strauss, Tri s-

tes Troplques, on a partir d'una estructura aparent dc lli 

bre de viatges, i d'una ~ltra estructura no menys aparent 

de monografia etnograflca s'insinua, en braços d'un llcnq udt 

ge d'una elegància clàssica, la fascinaciÓ d'un vlatqe qua s7 

bé m!tlc, en un món aliè. 

Però en canvi, lent" lt o m mo poca informa c io del que pas -

sa en els cassos on l'antropòleg és el tesll"onl de la s c' a 

pròpia comunitat, quan l'antropòleg examina Ja seva vida, _ 

e~s seus companys, els seus amics, els seus enemics, 0 moll 

mes senLI llament quan treballa sobre qüestions que l'afec

ten, o poden afectar-lo directament, en un llenguatge Idèn 

tic al seu, com poden ésser la sexualitat, la bogeria, la 

malaltia o la mort. Matèries en les quals la nostra socie

tat ha oonstrult tabús diversos que ens afecten a nosaltres 

mateixos en tant que investigadors formats en aquesta nos

tra societat. I si l'antropòleg malgrat el shock de la pri

mitivita t pot accedir no sabem sovint bé fins a quins lÍ

mits a obtenir una certa imatge del que passa all1, aprofi

tant la distància protectora, és molt més difÍcil que 

aquests tabús deixin de influenciar la seva tasca quan ope 

r a sobre el pr opi món. 
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Sl la tasca de l'antropòleg fóra simplement una des

c r ipciÓ dels comportaments fo r mals, és probable que hom no 

p lantegés aquest problema. "o resulta excessivament proble

• àtic el veure com es produeix un enterrament, o descriure 

c e r ts aspectes del comportament amorós exterior. Però està 

fo r ça cla r que el paper de l'antropòleg com a cientÍfic so

ci a l no està només en restituir aquestes aparences exte r nes, 

s i nÓ també en recolli r el que s'està produint al voltant 

d' uns p r oblemes, que són també els seus. I heus ac{ que a 

par t ir de l a seva feina com a professional, aqu&ats proble

•es, l a mort, la malaltia, e l sexe, que potser han estat d! 

fugit s, o potse r han estat afrontats, apareixen com el nu

e ll c e nt r al de la feina, 1 no poden menys que fer-se pre

sents , des del moment on s'expressen en te r mes compatibles 

amb e l propi discu r s de l'antropòleg, a cada instant de l a 

f eina . 

Aquest joc entre els subjectes 1 l'investigador, aque~ 

ta I mplicaciÓ Inevitable de l discu r s de l ' un sobre els dels 

a l tr es , 1 el d'aquests sob r e un mateix, és important tenir

lo en compte abans d'abo r dar aquesta men~ de temes, al 

menys en la perspectiva de recerca que ací proposem. No ens 

inte r essa, com podrà comprovar el lector cap mena de dife

renclacló apriorfstica entre medicina "popular" I medicina 

"acad~mlca", sinó afrontar el problema des d'una perspecti

va tcbrica, sl voleu "unitària", on els fenòmens s'aborden 

d~s de les categories que genera Ja societat, 1 no des de 

l~ s que construeixen o elaboren els professionals. Alxi el 

nos t re treball parteix del criteri de categoria d'assisti -

~. entesa aquesta com construcciÓ de la societat de 

natu r a ideolÒgica i per tant transformable, i de les deci

sions que impliquen, a aquesta mateixa societat aquest ti

pus de construccions categorials. 

Algunes són senzilles de veure: les més elementals són 

la Malaltia, els leprosos, els morts, encara que caldria 
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precisar molt millor e l sentit d'això, però sovint, malgrat 

que els lÍmits de la catego ri a puguin sembla r elementals do 

nen lloc a important s problemes de delimitació. En consequèn 

ela semblava l Ògic el demanar-se abans de comença r la 

tasca quln és el c rit e ri que un grup humà qualsevol utilit

za per a dir, per exemple , qui és malalt. 

Es t r acta d'un punt ex tra o rdinàriamen t impo r tant, per 

qu è s i t enim en compte que la const r ucc iÓ de categori es d'a 

questa mena és un fruit de l a ideologia, és inevitable que 

aquestes categor i es siguin mu t an ts, canvlin els seus I{mit s 

o es transformin, 1 és en aquest punt, en a qu es t a mutabi l i 

tat on podem trobar element s dc màxima riquesa per explicar 

e l paper d'aquestes categories en una societat donada . 

La qula destinada a exp l o r ar la categoria malalt esde

vé a l e• horcs un documvnt de reflexiÓ prèvia, no un qUestlo

narl, encara que el rcda c t~t d'alguns !tems pugul semb l ar

ho, sinÓ un conjunt dc referències no exhaustives sobre el 

qual l ' Investigador ha de reflexionar, per entendre quins 

són els aspeclcs que p r oposem per aquesta investigació. 

D'a l guna manera, aquestes gules serveixen perque el que le s 

vag i a ullllt/a r l es apliqui .1 ell mateix, i a partir de 

l es respostes que hi doni construeixi el disseny de la seva 
prÒpia recerc,l. 

1.- MALALTIA . 

La lnvcstigacló sobre malalts i les seves formes d'as

sistència exige ix Ja deJimJtaciÓ d'una mostra sobre la qual 

operar. Donat que launitat d'anàlisi és la persona mala l ta 

i el que al voltant d'ella gira, les mostres utilitzades p~ 

de n establir-se segons dos criteris . El prlmer d'ell s , rec~ 
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comanable per a investigadors que ting uin accés fàcil a l'àm 

bit rura l , pot ésser la delimitaciÓ espada t: tri a r un lloga 

ret o un poble on dur a terme l'enquesta es pecÍfica . El se

gon, recomanable per aquells que desitgin treballar en l'à~ 
bit urbà. pot ésser simplement l' enquest a sobre la seva xar 

~a social, entesa com el conjunt de r e l acions de primer 1 

segon grau, en base al parentiu, al velnatge o a les reia

clons de treball o d'estudis. Donat que aquestes guies són 

utilitzades i són preparades amb la intenció del seu us 

dins el programa de formació del nost r e departament, ambdós 

criteris són Útils en la perspectiva de I 'acumulaciÓ de da

des. 

Pensant també en aquest Llpus d'usuaris dc l a nostra 

gula, considerem convenient que l'Inte r essat Intenti re.:¡, 

pondre al problema que se li pldnlcja per ~ 11 m.Jt.clx, com 

una f eina prèvia que pot ajudar - Lo a deflnlr la seva estra

t~gla pa r ticular. 

finalment, una advcrtèncitl. Aques ta guia no és un qüe.:¡, 

tlono~rl , 1 no ha d'ésser utlllt/,Hla com unt1 llista de pre

guntes que han de fer-se imperativament. D'ací laimportàn

cla de l'cxerclcl previ d 'I ntrospecc i Ó. 

1.1.- Delimitacio. 

La primera fase del treball consisteix en establir el 

conjunt de si t uacions que són definides socialment com "es

tar malalt", La qual cosa suposa l'establiment d'una s~rie 

de síndromes, conjunts de signes i símptomes que permeten a 

l 'entorn del malalt l'estab l iment de l a seva condició de ma 
I aLt. 

No és possible aci fer-ne un Lli stat detallat de totes 

les possibil ita t s, però cal establir en aquests cassos els 

Punts següents: 

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 1, 1982, 156-176 
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885 
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu



162 

* Quins signes fÍsics son considerats signes de malal

tia. 

* Quins símptomes (el que diu el pretés malalt) són i-

dentificats per ell mateix o pel seu ento rn com a 

malaltia. 

* Establir quins criteris de classificació s'utilitzen: 

malalt de ne rvis, dels ossos, del cap, etc. 

• Com s'interpreten aquests símptomes 1 signes pels 

membres de la seva xarxa social . Causes de la malal 
tia. 

* Com s' avalu a la situació: procediments d'adivinacló, 
pronòstic. 

?.l.- El curs (de la malaltia) (Crr. Quadre num. 1). 

2.1.1.- (volució espontània. Reconeixement lndlvi -

dual de l'est..llus de malalt. 

- A qui diu que està malalt. 

- Què fa per a curar-se. 

- Com sap que s ' està curant. 

- Què fa si no es cura. 

2. 1. 2.- Evolució no espontània. Reconei~ement social 

de l'estatus de malalt. 

7. 1. 2 .1. - Intervencions domèst.lques. 
a) Pràctica assistencial: 

- A qui diu que està malalt. 

- Qui toca el malalt. 

- Qui neteja el malalt. 

- Qui mou el malalt. 

- Qui cura el malalt (administraciÓ de remeis casso-
laos). 

OlsposiclÓ de la casa durant la malaltia. 

- Disposició de la cambra del malalt. Oist.ribució. 

- Visites: qui ve, què fa, què diu, què porta, quan 
ve, com s'ha enterat? . 
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- Nota millora? Hota agreujament?. 

- A partir de quan? 

- Qui 11 nota, a més a mes del malalt? 

- Sl millora, com va tornant a la normalitat? 

- Si s'agreuja, què fan per a remediar-ho? 

b) Intervencio terapèutica: 

- Remeis empÍrics: veure flt~a especifica al final. 

- Remeis rituals: vegeu fltxa especifica al final. 

2.1. 2.2.- Especialistes. 

-Qui és l'especialista? 

-A quin lloc està? 
-Com s'hi va a l'cspeclallstel? Qui hl vel el l'especialista? 

-Com I què es paga a l'especlallsta? Com què es paga 

pel remei ? 
- ~egl's guia d'ESPCCIALIST[S. 

- Veql's fitxa de REMEIS. 

- Disposició de la cas,, durant la malaltia. 

- Slluilcló dc l'habltaclo respecte a la casd. 

- Variacions fÍsiques que s'han prodlt a ld casa 1/o a 

l'habitació degudes a la mdlaltia. 

- Olsposlció de l'habitació de l malalt 1 dl st.rlbuc ló in-

tern.t. 

~3· 

- Oul toca el malalt? 

- QuJ neteja el malalt? 

- Qui mou el malalt? 

- Qui cura el malalt? 

- Oul fa observar al malalt l es prescripcions de l'espe-

cia lista? 

Què mes se li fa? 

- Qui 11-ho fa? 
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*4* 

- Cooperació familiar : Com es fa saber? Quan venen? 

Ouè diuen? On s'estan? Quant de tem~s? Què fan?. 

*5* 

- Cooperació familiar. 

•6• 
- Visites: Com s'ha assabenten? Quan vénen? Qui ve? Què 

fa? Ouè porta? 

- Curs dc la malaltia. 

- Nota alguna millora? 

- Qut la nota, a m~s del malalt? 

- Com evoluciona aquesta millora? 
- Nota agreujament? OuJ el nota, a més del malalt? 

- A partir de quan? 
- Sl millora, com va tornant a la normalitat? 

- Sl s'agreuja, què fan per posar-hi remei? 

- Què fa descobrir al malalt que ja es curat? 

- Convalescència: sequeles usuals seqons la malaltia. 

Canvis reconeguts. 

"8* 
- Reorqanlllacló d~stlca deguda a la malaltia. 

•9• 
- Olts, refranys, metàfores , anècdotes, etc. referits a la 

malaltl<l. 

2 . - REMElS EMPÍRICS I REMEIS RITUALS. 

Un cop establerta la condlcló de malalt i descrites 

les pràctiques essencialment assistencials , cal presenta r 

el conjunt de tècniques que suposen una intervenció de cai

r e terapèutic. Aquesta pot suposar remeis empÍrics (herbes . , 
f ar11acs, massatges, etc .•.•.. ), o rituals (oracions, precs, 

invocacions , gestes rituals, etc ....•. ). En el cas de la i n 

te r venció domèstica exclusivament, cal ompli r un dossier 

pe r a cada un dels tractaments que s'utilitzen. El dossier 

consta de t r es tipus de fitxa que v~unldes: una està desti 

nada a la descripciÓ de co njunt del tractament 1 va unida a 

l a fitxa de la malaltia per a la qual s'utlllt1a. Les al

tres t r es fitxes corresponen, una a plantes medicinals, pre 

pa r a t s (cataplasmes , emplastres, etc ...... ), 1 la terce re a e~ 
tr ls o apare l ls que puguin ésser utilitzats en La tcrapèut~ 
c.t (c r eus de Ca r avaca, Imatges de sants , etc ...... ). Sl es

trac t a d'una tècnica complexa cal omp l ir una fitxa pe r cada 

pl an t a, una per cada tlpus de preparat, 1 una per cada ti

pus d'objecte que sigui utilitzat en la terapla. El conjunt 

ha d'anar unit en forma de dossier o ca rpeta. 

Com a exemple presentem el model que hem elaborat per 

l es necessitats de l'Arxiu d'(tnografia de Catalunya (Qua
dres 1, Z i )) . 
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EL CURS 

QUADRE núm. 1 
El curs de la malaltia 

EVOLUCIO ESPONT~~IA 

EVOLUCIO NO E~~TANIA 

Intervencions domèstiques 

Intervencions d'especialistes 

Intervencions d'Institucions (1) 

HORT 

REMIS IO 

MALALTIA CRbNICA 

INVALIOE:SSA 

(1) En un pròxim número de la revista apareixerà la "Cula de les intervencions d'institucions'.' però ara 
cal apuntar-ho per donar una imatge completa del model assistencial. 

OUAORE nu111. Z 

Els especialistes 

1-f:OICHIA tOU< HEOICHIES HARCW.\LS 1-t:DICIU-\ OtlCii\1.. AL TRES HEOCCliES ESFERA RELIGIOSA TREBALLADORS SOC. 

Curanderos Naturistes KPtges dc Cdpça- Acupuntors Capellans Assistents socials 
urbans lera 

Curanderos Homeòpates t1etges especia- Sacerdots 
rurals lis tes 

Guaridors Quiroprdctics Clrurgiano; Ermitans 

Xamans Practicants Monjos 

Arreglddors Infermeres Exorcistes 

Endevinadors Sants 

Qui romàntics Verges 
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ESPECIALISTES 

(veure 
quadro 
núm. 2) 

INSTITUCIÓ I>Ofol:STICA 

el llit 
1 'habitació 

la casa 

la famÚia 
els parents 

el velnatge 

la comunitat 

QUADRE núm. 3 

Els àmbits d'intervenció 

INSTITUCIOttS AOtHNISTRATIVES 

el despatx metge 
l'ambulatori 

la beneflclència 
la residència 
l'hospital 

la clÍnica 

el balneari 

la leproseria 

"el lazareto" 

el manicomi 
la farmàcia 

la tenda d'herbes 

I 

INSTITUCIONS RELIGIOSES 

l'esglèsia 

l'ermita 

el santari 

el monestir 
la capella 
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ANTROPOLOGIA DE CASA: CODI: 
L'ASSISTtNciA. LLOC: REMEIS REFERtNCIA: MUNICIPI: Data de ["eco-
llid<}: COMARCA: 

Enquestada[": Info["mant: Edat: 

Adreça: Adreça: 

P ... ofessiÓ: 

P["ofessiÓ del cònjuge: 

Qui aellca el t ... actament (l) Lloc del t ... actament : 

Nom: Edat.: 

Ad ... eça: 

Relació : 

Professió: 

Ou i eresencla el tractament. i guina relació té amb l'assistit : 

MALALTIA: 

TtCNICA: (2) ()) I ÚS RITUAL: (2) ()) 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
(1) Si es un especialista, obrir fitxa especÍfica. 
(2) Sl s'utilitzen plantes medicinals, fe["-ne fitxa independent. 
(3) De cada objecte utilitzat., re ... una fitxa tecnolÒgica independent. 
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I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

FORMA DE PACAif..NT: 

l NCHEO LFNTS: (Assenyalar origen, 
troben?). 

conservació, qui e l s cerca?, on es 

Sl s'ha deixat d'utl l lt¿ar, especificar des de quan l què ho ha subs
t!LuiL. 

Informació rebuda respecte al remei (Recordo una vegada que ........ ). 

Referènc ies (Simbologia, refranys, mitologia, rondallística). 
Bibliografia (Fonts, referències). 

ANTROPOLOGIA DE 
L' ASSISTENCIA. 
PLANTES 
HEDlCINALS. 

Data de reco
ll id.J: 

Enquestador: 

Adreça: 
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LLOC: 
MUNICIPI: 

COHAACA: 

CODI: 

REFERtNCIES: 

Informant: Eddl: 

Adreça: 
Professió: 

Professió del c~njuge : 

NOH. - (I) CientÍfic : 
Standard: 
Loca l: 

RCCOL.LECCIO.- A quin lloc creixen? 

tpoca de recol lida: 
Estat de la planta: 
Quina /-es part/-s es recullen?: 

TfCNIQUES DE CONSfRVACIO.-

VIRTUTS.-

l NfORHARCIO rebuda respecte a la planta: 
(recordo que una vegada .....•... ) 

REFEREt~IES (simbologia, refranys, mitologia, rondallÍ stica). 
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USOS.- Com s'utilitzen?: ANTROPOLOGIA DE CASA: COOI : 
L' ASSISTtNCIA. LLOC: 
TECtiO. MUtUCIPI: RfHRtNClA: TERAP€UTICA. 

COMARCA: 
Data de reco-
lllda: 

Enquestador: Informant: Edat: 

Adreça: Adreça : 

Qul les uti l itza?: Professió: 

Professió del cÒnjuge: 

NOM. - Standard: 

Local: 

Dlfot:NSIOt~.- (esquelli.'!) 
Quan s'utllltzen? : 

(I) Cf . rONT QUCR, P.: 1980, Plantas medicinales. Barcelona . Ld. 
Labor. 

HA TERIALS . - Lloc d'origen: 

Localització: 

Data de fabricació: 

UTILITZACIÓ. -
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ESTAT OE CONSERVACIÓ.-

OCSCRIPCIO.-

JNfORHACIO REBUDA RESPECTE A ~OBJECTE.
(Recordo una vegada que .......•••.... ) 

HCFERENCIFS.-
(Slmbologla, refranys, mitologia, rondallística) . 

BIBLIOCRAfiA.
(Fonts, r eferències). 
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