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Abstract  

A través de la creació del grau d’Antropologia Social i Cultural a l’Estat Espanyol la 

formació dels futurs antropòlegs/logues ja no es limita a un segon cicle.  A partir d’ 

onze entrevistes en profunditat a alumnes de la Universitat de Barcelona ens 

endinsarem en els objectius que tenen envers els estudis d’Antropologia, tenint en 

compte la situació i els dilemes de la disciplina en el marc estatal. Relacionant el 

primer objectiu, d’adquisició de coneixement, amb el concepte de Bourdieu Capital 

Cultural. A més ens interrogarem sobre l’objectiu laboral dels estudiants i la 

visualització de la disciplina per així obrir una via de reflexió sobre la situació de 

l’Antropologia a l’Estat Espanyol a partir dels dilemes i  el treball de camp realitzat.  

 

Paraules clau: Estudiants, Antropologia Social i Cultural, història, visualització, 

món professional, objectius, Capital Cultural, associacionisme, Espanya.   
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INTRODUCCIÓ 

Des de la primera reunió de la Comissió Estatal per al Grau d’Antropologia (CEGA) 

per presentar el “Llibre Blanc” del Grau a l’Agencia Nacional d’Avaluació de la 

Qualitat i l’Acreditació (ANECA)  i, així, aconseguir un títol de grau en el nou pla 

d'estudis europeus, fins a l'actualitat, ha anat canviant la situació  dins l'Antropologia 

Social i Cultural (ASC) a l'Estat Espanyol. Un dels canvis més significatius, és el de 

la formació dels futurs antropòlegs/logues. A diferència de quan l’ASC era només un 

segon cicle, i molts dels estudiants provenien d'altres estudis (Roigé, 2005:66-67). A 

partir d’aquí existeix una inserció a la societat d’individus amb les competències 

necessàries per ser antropòlegs i, contemporàniament, vivim una situació millorable 

en relació a la institucionalització, professionalització i visualització(presència a la 

societat) de la disciplina en el marc de l'Estat Espanyol (Valdés, 2012).  

 

D'aquest context es desprèn la recerca actual, que hem centrat en entrevistes en 

profunditat a estudiants, considerant que són estudiants totes aquelles persones  que 

han cursat el grau d'ASC, de la Universitat de Barcelona (UB). Vist que ara partim 

d’una situació d’igualtat formativa amb altres estudis superiors ens demanarem 

sobre  com signifiquen, aquests estudiants,  el grau en ASC; si esperen sols una 

formació intel·lectual o també una opció laboral.  Impulsats per aquella pregunta que 

tantes vegades s’ha repetit entorn a l’ASC: Això per a què serveix? El moment de 

partida de l'actual investigació és idoni, ja que el grau és d'implantació jove i és ara 

quan començarà a introduir en el món del treball a graduats en ASC; per tant, no 

podia realitzar-se una investigació d'aquesta mena anys enrere. Ens orienta la idea de 

contribuir a aclarir la situació dels futurs antropòlegs/logues i dels nous 

antropòlegs/logues i que aquesta investigació serveixi  com una experiència òptima a 

l’hora de girar el paradigma de l’intercanvi d'informació “professor-alumnat” per el 

de “l’alumnat-professor.” 

 

L'article està constituït en dues parts: la primera és una breu introducció a la història 

de la nostra disciplina dins el marc estatal, amb la intenció d’il·lustrar la situació que 

ha viscut i viu l'ASC per així comprendre amb major precisió la situació actual. 

Aquesta primera part tractarà de la institucionalització de la disciplina i dels 
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processos que han portat l'ASC  fins el moment actual. Des dels primers pioners, fins 

a la configuració del grau en el marc del pla Bolonya. Tindrem en compte  les 

experiències organitzatives i el fenomen de l'associacionisme de la disciplina, com 

un dels pilars fonamentals alhora de comprendre-la: les diferents associacions que hi 

ha a l'Estat espanyol i en el cas barceloní. La segona part, és la de l'anàlisi de les 

dades començant per la presa de decisió i endinsant-nos en l'objectiu que ha 

convergit en totes les entrevistes, posant-ho en relació amb el concepte de “Capital 

Cultural”. Finalment, ateses les exigències de l'anàlisi, ens endinsarem en la 

concepció de l'ASC com un objectiu professional. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia utilitzada  ha estat l’entrevista en profunditat o entrevista qualitativa 

en la qual l’objectiu és establir una relació de confidència amb l’informant i, no tan 

sols, una relació unidireccional fonamentada en l’esquema pregunta-resposta.  Degut 

a aquest fet, més d'una vegada, es realitzaven converses informals, prèvies o 

posteriors a l'entrevista qualitativa, que eren de vital utilitat per deixar constància de 

temes que poguessin haver quedat fora durant la gravació i que, finalment, eren 

passats al diari de camp.  Era molt necessari anar acompanyat d’un quadern de camp, 

perquè va esdevenir-se més d’una vegada que el subjecte entrevistat afegís alguna 

informació que podia ser rellevant en el moment en què teníem parada la gravadora.  

 

Hem desenvolupat el treball de camp  en espais particularment preparats, ja que la 

unitat d’anàlisi de la investigació no se centrava en un espai definit. Per realitzar les 

entrevistes hem desenvolupat un guió fonamentat en tres tipus de preguntes: el 

primer és el de les preguntes descriptives de la realitat particular dels subjectes 

entrevistats, ; el segon, està constituït per les preguntes sobre l'ASC; el tercer grup de 

preguntes versa sobre pràctiques concretes. Tot i així, cal aclarir que aquests requisits 

no són exclusius i excloents d’unes preguntes, respecte de les altres i, per tant, una 

pregunta podia complir tots tres requisits i ser una pregunta del tipus 1 i 2 o dels tipus 

1, 2, 3. Aquesta classificació, simplement, va servir com a mode organitzatiu de la 

informació. Llavors s’ha pogut parlar d’assumptes que anaven més enllà de l’ASC en 

si mateixa: plans de futur, opinions, passat escolar, estudis previs, ambient familiar, 
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temes laborals,  etc. 

Hem realitzat un total de 15 entrevistes: 11 entrevistes en profunditat   i  4 entrevistes 

dirigides, durant els mesos de Març a Juny del 2014. 11 d’elles a estudiants d’ASC 

seguint la metodologia explicada anteriorment. Les 4 restants a professors o 

professionals que coneixen la situació de l’ASC en diversos camps. I tot això amb la 

intenció de recopilar un conjunt de confidències i, com proposa Bourdieu (1999:9) 

“Abandonar el punto de vista único, central y dominante  en el que se situa el 

observador−y también su lector− en beneficio de la pluralidad de puntos de vista 

coexistentes y a veces directamente rivales”. Considerem que s’ha de deixar 

constància de la realitat particular d’aquests estudiants i la seva relació amb l’ASC.  

 

Pel que fa a la tria dels subjectes, ha estat fonamentada sobre dos pilars. Primer la 

possibilitat: no podíem abordar a una persona qualsevol i desenvolupar amb ella una 

entrevista llarga, era necessari un cert grau de confiança a més d’un espai. Al mateix 

temps, tampoc no era interessant triar persones massa properes a l’entrevistador que 

obviessin temes cabdals. I segon la representació: era captivador trobar persones de 

perfils diferents en qüestions d’origen, curs, formació, etc.  

 

Per aconseguir contactar amb els estudiants, normalment, ha estat necessari utilitzar 

mitjans informals; a través de les persones més properes anavem fent una 

arqueologia de contactes: del centre, amistats, que ens portaven cap a l’exterior, 

coneguts, etc. Per això, normalment, hem tingut persones que han servit per posant-

se en contacte amb altres i així allunyant-se del cercle més proper. Per tant, farem 

una anàlisi de les pràctiques i els discursos dels estudiants, sempre tenint en compte 

les pròpies limitacions del treball de camp. Voldria deixar constància d'aquest fet 

doncs l'objectiu del treball no és, ni per temps ni per mitjans, representar la realitat 

total dels estudiants sinó, més bé, representar una realitat concreta centrada amb els 

onze casos triats. El fet que es pugui esdevenir una realitat més fonamentada seria 

amb un augment quantitatiu, però, com he dit, els recursos eren limitats. 

 

D’altra banda, hem fet  4 entrevistes temàtiques (fonamentades en pregunta-resposta) 

a antropolègs/logues professionals centrades en temes concrets que van anar sorgint 

durant la investigació. Ràpidament ens vam adonar que el nostre àmbit d’estudi era 

relativament nou: encara que existissin precedents i antropòlegs/logues que havien 
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tractat sobre la situació de l’ASC, la literatura sobre l’actualitat era menor.  Per tant, 

els subjectes entrevistats eren experts en l'objecte d’estudi, ja fos des de la situació de 

la disciplina,  o perquè participaven d’una activitat útil per a la investigació. El canal 

que hem utilitzat per arribar fins els individus entrevistats ha estat l’ACPA que, des 

del primer moment, ens va posar en contacte amb altres antropòlegs/logues 

professionals.  

 

La primera entrevista  fou realitzada a María Valdés, professora d’Antropologia de la 

UAB, autora i membre de l’ACPA. L’entrevista anava dirigida a l’objectiu 

d’aprofundir sobre les raons de la creació de l’associació i, al mateix temps, deixar 

constància d’una veu legitimada sobre la situació de l’ASC. La segona entrevista fou  

a Roger Costa, professional de l’ASC  en  el camp del patrimoni. En aquesta cas ens 

interessava conèixer la situació d’un professional no docent  i la seva història 

personal de com s’havia obert camí per arribar a adquirir una posició, en aquest cas a 

l’administració pública, com antropòleg. També entrevistàrem a Helena Güell com 

antropòloga professional fora de l’àmbit acadèmic que, per problemes d’espai, fou 

una entrevista telefònica. L'última entrevista, a Montserrat Clua, professora de la 

UAB, la qual va realitzar una conferència sobre la història de la disciplina en l’àmbit 

de l’Estat Espanyol i les associacions de l'ASC a més de ser professora de a la UAB.  

 

Tot això amb l’objectiu de posar de relleu la situació que viuen els estudiants. 

Mitjançant la comprensió dels mecanismes que condicionen les seves eleccions. 

Analitzar els discursos i  les pràctiques d’aquests subjectes i relacionar-ho amb el 

context que viu l’ASC a l’Estat Espanyol i els dilemes. I per tant deixant veure els 

objectius dels estudiants envers el grau d’ASC.  

 

L’ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL A ESPANYA 

Historia, món professional, associacionisme, creació del grau, dilemes.... 

Els  primers pioners de l’ASC espanyols, com Claudio Esteve Fabregat, Carmelo 

Lisón, Ramón Valdés o Isidro Moreno, varen viure una casuística del tot diversa de 

la que viuen avui els estudiants. Ramón Valdés va  començar Geografia i Història a 

València, després es va traslladar a Madrid a fer Filosofia i Antropologia i, en vista 
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que la seva formació a Espanya es veia reduïda, va marxar a l’estranger (Cano, 

2006). Com ha canviat la situació des dels pioners fins ara?  

 

Si bé és evident que s’ha produït un procés d’institucionalització haurem de remarcar 

que el  procés d’implantació a les institucions va ser tímid, però constant. Va 

començar en els anys 70, quan es varen introduir assignatures d’ASC a alguns 

estudis superiors. Als anys 80, es consolida l’especialitat d’ASC en algunes 

universitats d’arreu de l’Estat. Però és en els anys 90 quan dóna un salt qualitatiu i es 

converteix en una llicenciatura. Ara bé, en una llicenciatura de segon cicle, o sigui, 

de dos anys, plena d’estudiants o professionals que venien d’altres especialitats. I 

durant aquests anys, va existir una apropiació de les competències dels antropòlegs 

(Valdés, 2012:9). D’altra banda no podríem parlar de la història recent de la 

disciplina sense parlar de les tres etapes que va exposar Joan Prat. Des de que l’ASC 

es pot entendre com a tal, després del trencament amb el folklore, sorgeix la Història 

acceptada i relatada per antropòlegs. Els tres períodes que s’identifiquen són: el 

primer,  que va des de la guerra civil (1939) fins la primera càtedra d’ASC a la UB a 

l’any 1972;  el segon, es constituiria des de la I Reunió d’Antropòlegs espanyols fins 

la convocatòria al 1977 del I Congrés Nacional d’Antropologia organitzat per 

Claudio Esteve Fabregat –aquest segon període es caracteritza per la  presencia de 

Carmelo Lison Tolosana, professor de la Universitat de Madrid, que opta pel 

trencament de l’ASC amb les altres disciplines antropològiques
1
 i la situa veïna a la 

sociologia; i el tercer període, és el de la consolidació, entre 1978 i 1991, dels 

deixebles en l’espai universitari. Deixebles que, en la seva majoria, procedeixen dels 

departaments de Madrid i Barcelona i que ocuparien els càrrecs i els espais de la  

nova llicenciatura. (Ortiz, 2003: 14−15). 

 

Pel que fa al món professional hem de dir que ha estat un camp que ha anat creixent 

a partir de la institucionalització de la disciplina. El 2007 es van realitzar 225 

entrevistes  dirigides a antropòlegs/logues que exercien a Espanya per així conèixer 

la seva situació laboral. Un 53.3% dels quals  treballaven fora de l’acadèmia en 

comparació a un 36.4% que treballaven a l’acadèmia. Aquest 36.4% estava format 

per treballadors dins la Universitat, és a dir, personal docent i investigador en les 

                                                 
1
 S’allunya de: arqueologia, etnolingüística, antropología biológica, etnohistòria, etnologia.  
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seves diferents etapes. En el restant, 53.3%, destacaven el col·lectius d’infermeria, 

professors/ores d’ensenyament mitjà y treballadors socials. En aquell moment, es 

podia apreciar un avenç de l’ASC en els camps del patrimoni, la cooperació, la gestió 

cultural i les assessories socioculturals en general. Un 48.9 % dels entrevistats, deien 

que el paper de la llicenciatura havia estat decisiu o important per a l’adquisició del 

seu lloc de treball. En contraposició, un 43.6% ens deia que hi havia afegit  algunes 

coses interessants o no havia tingut influència en la contractació de la seva actual 

feina. Durant l’estudi, es va concloure que la disciplina era desconeguda per la 

societat o bé es pensava com quelcom exòtic i secundari. Cal remarcar que aquest 

informe es va realitzar abans del període de crisi financera i abans que sorgissin els 

primers graduats en ASC. (Subcomision de Profesionalización, 2008) 

 

 La antropología entró tarde en las instituciones y en el mundo profesional y, 

además, entró tarde cuando otras disciplinas hermanas ya estaban asentadas 

(...)y a la antropologia, durante mucho tiempo, se la asoció con el estudio de lo 

exótico de las sociedades primitivas (...) Hace nada que estamos en términos de 

igualdad. María Valdés (Entrevista) 

 

Per altra banda escau donar llum a  la realitat organitzativa i associacionista de l’ASC 

per entendre el moment actual. La creació del grau ja sorgeix d’una experiència 

organitzativa, com ens explicà María Valdès (2012:11−12). El 28 d’Octubre de 2004 

se celebra la Jornada pel Grau d’Antropologia en l’Espai Europeu d’educació 

superior. Degut a la casuística de l’ASC com a segon cicle, es forma la CEGA. Els 

primers moviments de la CEGA es poden identificar entre octubre del 2004 i 

setembre del 2005, temps que inverteixen en la creació del “Llibre Blanc de l’ASC”. 

Aquest primers moviments, desemboquen en la presentació de l’Estudi Preliminar 

pel Grau d’Antropologia el febrer del 2005, finançat per l’ANECA. Més tard, entre 

octubre del 2005 i març del 2006, els representats  de les universitats es dediquen a 

l’elaboració d’unes directrius generals pels plans d’estudis del Grau d’ASC. 

Finalment, la CEGA, entre el març del 2006 i l’abril del 2007, impulsa accions 

reivindicatives contra la proposta del Ministeri de fer un grau d’Antropologia i 

Sociologia i, contemporàniament, elabora tots els documents necessaris per aquelles 

llicenciatures que es convertirien en grau, ja que no es preveia que això passés amb 

l’ASC. Finalment, s’aconsegueix aquesta entrada de l’ASC a l’espai europeu 
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d’estudis superiors i, a la primavera del 2007, es reflexiona sobre la 

professionalització. A la reunió del 8 de juny del 2007, es proposa que els 

antropòlegs/logues venguessin amb gent que exercís l’ASC fora de l’acadèmia i, en 

aquesta mateixa reunió, es promou la creació de la Comissió per a la 

Professionalització de l’Antropologia (CPA). Comissió que té com a objectiu 

analitzar la situació de l’ASC en el marc de l’Estat, garantir la qualitat dels graus i 

impulsar la creació d’un col·legi professional d’ASC.   

 

És a través de l’experiència organitzativa que es presenta un projecte a l’ANECA per 

l’elaboració del “Llibre Blanc de l’ASC”. Els objectius d’aquest llibre blanc (Roigé , 

2005) –més enllà, de fer viable la creació d’un grau d’ASC en el marc del pla 

Bolonya–, són tres: una anàlisi de la situació dels estudis d’ASC a Espanya i Europa, 

una anàlisi de la situació laboral i, sobretot, com a tercer punt, una anàlisi de les 

perspectives per al grau, definint els perfils professionals. Es tracta d’una primera 

aproximació a les competències professionals que ha de tenir un graduat en ASC. 

Quan en el Llibre Blanc s’entra en l’anàlisi de la situació europea es determina que 

l’ASC serveix per formar estudiants als quals el grau els hi facilita:  

 

1) Desenvolupament personal. 

2) La preparació com a ciutadans actius en una societat democràtica 

3) El desenvolupament bàsic d’un coneixement avançat. 

4) L’entrada en el mercat laboral. 

 

Gràcies al Llibre Blanc, i als esforços d’antropòlegs/logues, s’aconsegueix la creació 

del grau en ASC. En l’actualitat, arreu de l’Estat, es pot cursar el grau en ASC a set 

universitats: UAM (Universidad Autónoma de Madrid), UNED (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia), UGR (Universidad de Granada), UCM 

(Universidad Complutense de Madrid), USE (Universidad de Sevilla), 

UAB(Universitat Autònoma de Barcelona) i UB (Universitat de Barcelona).  

 

Per què no hi ha un Col·legi Professional? El treball portat a terme per la CPA xoca 

amb un problema de caire legislatiu que, en el cas català, es resol gràcies a una llei 

aprovada el 2006 que distingeix entre col·legis professionals (col·legiació 

obligatòria) i associacions professionals (adhesió voluntària) (Valdés, 2012:16) 
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Durant l’entrevista, María Valdés ens explicà que  degut a aquesta situació normativa 

s’acorda, a través de la CPA, que a la Comunitat Autònoma on es pogués, es 

constituirien associacions professionals. Amb aquest afany es faria una assemblea a 

l’ICA on es presentarien dues propostes: a) Convertir l’ICA en una associació 

professional b) Crear una associació professional paral·lela que complementés les 

competències de l’ICA. Finalment, s’inclinen per la segona opció. Es crea l’ACPA i 

les dues associacions esdevenen agermanades. Aquesta associació de professionals 

de l’ASC, ha sofert una evolució ràpida en els últims anys, cobrint els càrrecs amb 

professionals de l’ASC no docents per així complir amb un dels seus objectius 

marcats.  Com diu a la entrevista María Valdés: “No puede ser que una asociación 

profesional esté completamente copada por el mundo académico”. Amb la intenció 

que les associacions professionals funcionin com un mitjà d’interlocució entre la 

disciplina i la societat, ja que no hi ha un col·legi professional que funcioni com a tal. 

Afegir que sols hi ha dues associacions professionals en tot l’Estat Espanyol ( ACPA 

i APEA). A pesar d’aquesta situació, l’associacionisme dins l’ASC és una pràctica 

molt estesa. Com il·lustra Montserrat Clua
2
 sota la FAAEE (Federació 

d’Associacions d’Antropologia de l’Estat Espanyol, 1981) trobem en l’actualitat 

dotze associacions repartides arreu de l’Estat Espanyol. L’associació de més 

antiguitat és  l’ICA (Institut Català d’Antropologia, 1978) i a més d’aquestes trobem 

l’ACA (Asociación Cordobesa de Antropología, 2009), APEA (Asociación 

Profesional Extremeña de Antropologia, 2009), Asociación de Antropologia e 

intervención social y cultural Pantropía (2009) i l’ACPA (Assocació Catalana de 

Professionals de l’Antropologia, 2010).  

 

Responsabilitats dilemes i accions  

La situació de l’ASC i dels antropòlegs/logues a l’Estat Espanyol  s’ha vist reflectida 

en diversos articles durant els últims anys. Els autors es preocupen per la situació 

dèbil de l’ASC en la institucionalització i en la professionalització i aborden des de 

diferents perspectives les solucions o alternatives, l’anàlisi de la situació en el camp 

de l’ocupació o els dilemes i reptes que se’ns presenten.  Aquest corrent de debat  no 

ha estat una pràctica minoritària en el últims anys. Moltes d’aquestes propostes 

recents sorgeixen del XII Congrés d’Antropologia FAAEE de Lleó, durant el simposi 

                                                 
2
ANNEXES   
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“El sentit de l’Antropologia avui: responsabilitats, dilemes i accions”. En el Congrés 

es van presentar diferents experiències associatives i organitzatives dins l’ASC: la 

creació de l’ACA, com a experiència associacionista en resposta a la necessitat d’uns 

llicenciats i doctorats sense un punt d’encontre a la ciutat andalusa, per així poder 

exercir l’ASC i, contemporàniament, donar-la a conèixer a Còrdova (Cabrera, 2011) i 

 els objectius del Museu Etnològic de Barcelona, el qual presenta la feina feta, les 

col·laboracions i els reptes que es puguin portar a terme en el context actual ( Fornés, 

Miró, 2011).  D’altra banda, en l’àmbit del Congrés, també es dóna peu a noves 

propostes dins  l’ASC. El sorgiment de la Tecno-Antropologia, com un camp de 

treball i de possible professionalització, les seves dinàmiques als LIVINGLABS
3
 i, 

per tant, la conseqüent possibilitat de desenvolupament com un camp fructífer per a 

l’ASC i els antropòlogues/logues (Colobrans, 2011). Encara que hem avançat en el 

camp institucional i es desenvolupa un camp professional, cal remarcar que, en el 

camp de la visualització de la disciplina (empresa que porta a terme la CPA a través 

de la creació: http://antropologia.urv.es/portal/), no s’han aconseguit grans canvis i la 

presència dels antropòlegs/logues a la societat continua essent menor. El període de 

crisis pot ser un bon caldo de cultiu per a la inserció de l’ASC (Valdés, 2012). La 

visualització és un tema important –com assenyala María Peláez (2011)– i s’adhereix 

a la mancança de definició dels antropòleg/logues que, una vegada conquerida la 

universitat, veuen la necessitat de trobar una definició envers la seva disciplina que 

acontenti al món acadèmic i al minoritari món professional. L’autora ens mostra com, 

per raons pressupostàries, moltes vegades el treball de camp es redueix en temps i 

que això passa a l’ASC d’empresa però també a l’acadèmica (l’únic espai legitimat 

per realitzar una investigació) amb el risc de sobrecarregar-se i, per tant, fa una crida 

a entrar a nous camps de visualització. El museu ha estat un camp de difusió, però, al 

mateix temps està institucionalitzat i, moltes vegades, no mostra la realitat quotidiana 

sinó que mostra el passat de la disciplina o el llunyà, llavors, apostar per suports com 

el visual en una societat on la imatge és de vital importància pot ser de gran utilitat 

per a la disciplina a través d’equips multidisciplinaris.  

  

 

 

                                                 
3
 Laboratoris centrats en la divulgació de la cultura digital i de la cultura de la innovació. 

http://antropologia.urv.es/portal/
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ELS ESTUDIANTS  

 

Abans de tot, ens disposem a presentar els estudiants que han participat a les 

entrevistes. Els identifiquem amb pseudònims. Els entrevistats són o han estat 

estudiants del grau d'ASC a la Universitat de Barcelona. Els que ho han estat, dos 

dels entrevistats, són ara alumnes de màster d'ASC tant de la Universitat de 

Barcelona, José,  com de la Universitat Autònoma de Barcelona, Fabrizio, que  l'any 

acadèmic 2012-2013 varen acabar el grau i van decidir continuar amb els estudis 

d'ASC. O sigui, que continuen essent estudiants d'ASC (de màster en aquest cas) i 

han passat tots els cursos del grau que ofereix la Universitat de Barcelona. Els altres 

9 casos eren, en el moment de les entrevistes, alumnes del grau de la Universitat de 

Barcelona i van tant des del segon curs fins el quart. Hi ha tres alumnes de quart: 

Gerard, Itzazu, Andreu. Cinc alumnes de tercer: Marcos, Pep, Tomeu, Marta i Sandra 

i un de segon, Arnau.  

 

Dins el total dels entrevistats trobem un ventall d'edat entre els 21 i els 27 anys. La 

seva procedència és diversa, tant en el marc nacional com en l’econòmic. Des d'Itàlia 

fins al País Basc, passant per Altafulla o Vilassar de Mar i  incloent-hi barcelonins i 

mallorquins.  

 

Per parlar de la seva situació econòmica ens basem en la feina paterna, si hi ha 

membres del seu nucli familiar en l'atur o si ells mateixos treballen. Molts d'ells 

encara depenen del nucli familiar, rebent una assignació econòmica mensual i, a més, 

en  aquells que no són originaris de Catalunya o es inviable, per distància, anar i 

venir cada dia del lloc de residència familiar a la Universitat se suma el preu d'un 

lloguer. Hem trobat un ventall de situacions econòmiques del tot diverses entre ells. 

De l'estabilitat econòmica de Gerard, que comença a treballar ara, amb 25 anys, i mai 

no s’ha vist necessitat de l’ajut de beques o altres suports que anessin més enllà del 

nucli familiar, a la situació de possible desnonament de la residència familiar de Pep.  

 

En referència a les activitats laborals desenvolupades pels entrevistats, també existeix 

una varietat formal. En el moment en què vàrem realitzar les entrevistes, vuit dels 

onze subjectes desenvolupaven alguna mena d'activitat laboral. Marcos feia de 



12 

 

professor de taekwondo, Andreu de professor de waterpolo, Sandra de cambrera, 

Itzazu de monitora de menjador, José treballava a la xarxa de biblioteques 

municipals, etc.  El denominadors comuns d'aquestes feines que portaven a terme 

eren: en la retribució, salaris baixos, i la temporalitat, ja que no eren treballs a 

jornada completa i tenien contractes temporals. Degut a això, el sistema de beques 

juga un paper important per alguns estudiants. Fabrizio, per exemple, ens explica que 

va rebre durant tots els anys del grau la beca general de l'Estat dotada amb 3.500 

euros anuals i la matricula gratuïta. Sense aquest ajut, no hauria pogut ser estudiant, 

ja que era independent del nucli familiar i, a més, feia feines temporals amb sous 

baixos. Aquest exemple és en el que la beca és més fonamental per a l'individu però, 

també, en trobem d’altres que participaren de la beca de col·laboració amb el 

Departament o de la beca per cursar uns estudis que no hi havia a la seva província. 

Les beques han servit en alguns casos com a mitjà per alleugerir als pares el pes 

econòmic amb què havien de pagar l'educació dels seus fills, però sols en el cas de 

Fabrizio ha tingut un caràcter substitutiu. El treball i el nivell econòmic dels pares ha 

variat i, en alguns casos, moltes de les feines que desenvolupen els estudiants van 

relacionades amb una impossibilitat de pagament per part dels pares.  

 

Dins el capítol de les feines del pares, ens trobem també amb un camp eclèctic. 

Treballs manuals, aturats o professionals lliberals, molta varietat que condiciona 

irremeiablement una realitat, dins un marc de certa inestabilitat, agreujat en els 

últims anys
4
, i que ha afectat el nivell econòmic dels mateixos estudiants.   

 

Vull ser Indiana Jones 

Trobem dos punts que es repeteixen a les entrevistes, quan parlem de l'elecció d'ASC 

com a estudis superiors. El primer, són les idees sobre l'exòtic, el llunyà i el viatge. 

Aquests tres conceptes es repeteixen, en major o menor mesura, durant les 

entrevistes. Ja sigui per la comprensió de les societats antigues o per la deformació 

d'una visió pueril del treball de camp com a viatge d'aventures. Com diu Arnau:  “no 

sé perquè tenia la idea que els antropòlegs es dedicaven a viatjar i conèixer món, 

suposo que gracies a Indiana Jones”  Indiana Jones no és l’única vegada que apareix 

                                                 
4
 Alguns entrevistats parlen de la crisi econòmica i com aquesta ha afectat la situació laboral paterna i 

en conseqüència les seves vides 
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quan formulem la pregunta del perquè vas triar antropologia. És més, l’esmenten 

diversos subjectes. L’exòtic o el viatge són fonamentals com ens diu Itzazu: “Tenía 

una idea mitificada de la Jane Goodall con los gorilas, de los antropólogos hippies 

viajando…” Així i tot, cap d’ells esmenta la figura d'un antropòleg/loga. 

  

El segon punt, és que no havien tingut cap contacte previ amb la disciplina. Menys 

Itzazu: “Sí, jo vaig fer una assignatura al batxillerat, però bé era molt més folklore. 

Parlàvem de la historia basca las brujas de Zugarramurdi, era més cultural, era més, 

com dir−ho, a ell – el professor- no li diré mai però era més folklore…” 

 

Els subjectes coneixien  l'ASC  a través de xarxes  informals, com ens explica Marcel 

“i el meu cosí havia fet antropologia i després sociologia, i més o menys tenia una 

petita idea del que era”.  També trobem que dos dels subjectes ens parlen que havien 

descobert l’ASC a través de Manel Delgado. En un dels casos un professor de 

l’institut li havia regalat un llibre de Manel Delgado i a l’altre els pares havien tingut 

contacte amb ell. Després trobem aquells que havien tingut contacte amb l'ASC a 

través de xarxes formals (programes de difusió dels graus universitaris). Tomeu la va 

conèixer a través del saló de l’ensenyament de Montjuïc. 

 

L’entorn, a vegades, ha jugat un paper de difusió de la disciplina però també l’ha  

desprestigiada. En els casos d'haver fet un batxiller científic i tenir una nota de tall 

alta, la tria d'ASC ha provocat desavinences amb els pares que consideraven el grau 

d’ASC com a un estudi menor. Aquesta concepció d’inutilitat agafa la seva major 

forma quan parlem amb Arnau, ja que el seu pare es va negar a pagar-li els estudis i 

ha de treballar per poder estudiar. 

 

La presa de decisió està fonamentada en una idea romàntica de la ciència, en el 

pensar i conèixer sense cites bibliogràfiques ni el pes discursiu. Per tant, trobem que 

la seva vocació vers l’ASC era incerta. Cap ens diu que, en el primer moment, 

volgués ser antropòleg sinó que tenia un interès en pensar. 
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Això per a què serveix? 

En aquesta realitat concreta que hem tractat, han sorgit de les entrevistes un seguit 

d'informacions sobre els objectius. El rol de l’estudiant determina que és aquell que 

es crea, que es produeix, no aquell que crea o produeix. En el millor dels casos 

esdevindrà creador de cultura o, en la majoria dels casos, transmissor de la cultura 

creada pels altres. L’estudiant té el rol de deixar de ser-ho, treballant en la 

desaparició del seu estatus en el món social (Bourdieu, 2009:84). Cal tenir en compte 

el  “Capital Cultural Incorporat” com un procés d’interiorització que implica temps 

es converteix en possessió, en part integrant de la persona (en habitus) i per això del 

“tenir” sorgeix el “ser” (Bourdieu, 2001:139-140). 

 

Per a la investigació és important veure els objectius els fins–, que tenen els 

estudiants entrevistat envers l’ASC ja que la condició mateixa d’estudiant, 

l’autodestrucció de l’estudiant, funciona respecte d’un propòsit, un objectiu. Per tant, 

el fet de l'objectiu que ha convergit en totes les entrevistes que hem realitzat i que 

s’assoleix esdevé de la seva pròpia condició. Per realitzar l'anàlisi d'aquesta 

informació utilitzarem un seguit de conceptes extrets de Bourdieu (Chevallier; 

Chauviré, 2011). L'ús de conceptes de Bourdieu ens pots servir per donar un 

significat a alguns dels objectius dels estudiants en el marc de la investigació actual. 

 

L'entrada dins  el joc de l'educació, en aquest cas del grau, mostra que els subjectes 

entren dins un “Camp Social”
5
, el camp universitari, amb la il·lusió de jugar-hi. Sols 

quan es perd la il·lusió  es produeix el desencant i l'abandonament: “Estic pensant 

amb deixar-ho” (Arnau). Això no vol dir que no existeixi un qüestionament –una 

crítica formal– dels coneixements impartits i dels mètodes, però, tots accepten el seu 

posicionament, la seva identitat com a estudiants, i la seva creença en assolir uns 

objectius. A més, la crítica als coneixements impartits emana de la pròpia experiència 

al camp universitari. L'entrada dins el grau d'ASC suposa una adquisició d'un 

“Capital Cultural Incorporat” (habitus) i els subjectes en són conscients, directament 

                                                 
5
 El món social modern està format per camps, cadascun posseeix peces clau, objectes i interessos 

específics. Els camps són relativament autònoms d’establir les seves pròpies regles imposant una visió 

i una divisió del món.     
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o indirectament, i era el que, en primera instància, esperaven i, segons ells, 

assoleixen. Aquest objectiu és transversal en totes les entrevistes: “Jo estudio per ser 

antropòloga” (Itzazu). Encara que no en tots els casos el “ser” sigui antropòleg/loga, 

ni s'utilitzi el verb “esser” continua estretament relacionat. S'han repetit conceptes 

com “intel·lectual” o derivacions de la pròpia definició.“M’ha obert una perspectiva 

del món que no coneixia, m’ha fet veure les coses d’una altra manera” (José) “Pot 

sonar una mica pretensiós però m’agrada sentir-me una mica intel·lectual” (Arnau) 

“Cobrir les meves ànsies de coneixement, encara que soni una mica pedant” (Pep). 

Aquest adquisició del coneixement, parteix de la pròpia condició d’estudiants i 

l’objectiu de conèixer o pensar influeix en el seu habitus per arribar a adquirir una 

posició en el món.  

 

Aquest primer objectiu centrat en el “Capital Cultural Incorporat” reverteix en altres 

formes de “Capital” i, en conseqüència, en les seves pràctiques, de forma conscient o 

inconscient. Llavors esdevé “Capital Simbòlic” davant les relacions que mantenen 

amb altres camps. En transcripció pràctica, Arnau i Pep, ens parlen de les  relacions 

amb els amics d’infantesa, molts d'ells sense estudis.  Arnau parla d'una desconnexió 

amb ells i que al seu barri el tenen com el més llest de la quadrilla. Pep ens parla que, 

a la seva família, és l’únic que té estudis i que sempre que hi ha un dinar familiar els 

seus pares escolten les seves opinions o apreciacions sobre l’actualitat, el tenen com 

una persona molt intel·ligent. Per tant, podem veure que, en molts casos, el procés 

d'adquisició d'un “Capital Cultural Incorporat” que constitueix l'habitus, reverteix 

directament sobre les seves pràctiques. Si pensem la interrelació dels conceptes de 

Bourdieu per parlar de les relacions objectives ens n’adonem que, igualment, dins els 

discursos trobem un desenvolupament de gustos. Fora gravació, Tomeu, em va 

explicar l'afició que havien desenvolupat en l'últim any, ell i Marcos, per la literatura 

russa i, en concret, per Dostoievski. Afegint que, abans de començar la carrera, 

ambdós llegien poc o pràcticament res. Itzazu parla de com ha desenvolupat una 

afició quasi malaltissa a la lectura de diaris i revistes de caire social, que abans no 

feia. Andreu ens parla de la descoberta de la literatura americana i del periodisme 

“gonzo” de Hunter S.Thompson. Degut a la inversió del temps, de l'esforç en l’estudi 

i monetari es dirigeixen –alguns ja ho han fet–, a aconseguir el “Capital Cultural 

Institucionalitzat”: el títol de graduat. Per tant, podem veure que l'objectiu del ser o 

sentir-se, de conèixer la realitat o d’intervenir sobre ella, és el que impulsa als 
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subjectes a realitzar els estudis d'ASC i que, contemporàniament, en el procés 

d'assoliment d'aquest objectiu, i mitjançant l’entrada al camp universitari, topen amb 

les altres formes de “Capital” que influeixen a la seva vida acadèmica i personal.  

Més enllà dels nivells que estiguin cursant, l’adquisició d’aquest “Capital cultural 

Incorporat” és la raó fonamental que hem trobat entre tots els subjectes. Aquest 

objectiu se centra en diversos aspectes, segons els interessos del subjecte, des de la 

comprensió de les societats indígenes a l’anàlisi de l’actualitat que ens envolta. 

Llavors l’objectiu de conèixer emana de la seva pròpia condició d’estudiants, o sigui 

que podríem dir: és en el ser estudiant universitari on troben el seu objectiu 

primordial. Aquest ser estudiant d’ASC els hi dóna les eines per convertir-se, que és 

el que cerquen en totes les entrevistes. Hem trobat expressions com: Adonar-te’n de 

la realitat que t’envolta, utilitzar les ulleres d’antropòleg o altres. 

 

Matant a l’estudiant 

Els estudiants que han acabat o estan per acabar el grau cerquen en l’ASC un altre 

més enllà. “El que em passa és que a mi m’agrada molt i em trobo en la situació que 

jo no sé fer res més” (José). Aquests estudiants sofreixen per la precarietat laboral i 

en veure el final dels estudis a prop, es plantegen un seguit de preguntes. “En cuarto 

te preocupas por lo que será de tí y tienes que buscarte un plan para el año siguiente” 

(Fabrizio) Es presenten diversos dubtes i noves preses de decisions respecte del seu 

futur immediat. No és sols entre aquells que han acabat o estan per acabar el grau que 

apareix l’objectiu laboral, però el fet de tenir cursos per endavant fa que no s’ho 

plantegin amb la mateixa força. 

 

Amb la intenció de rompre la dicotomia de discurs positiu/negatiu –entenem que hi 

ha alumnes que són més optimistes i altres de més pessimistes– envers les sortides 

professionals, ens plantegem que és el que fa que alguns dels estudiants coneguin 

millor les seves possibilitats laborals i, en conseqüència, siguin més receptius vers 

l'ASC com una possibilitat professional. Primer de tot, voldríem presentar els tipus 

d'ASC que existeixen, atès el criteri de María Cátedra (2011): l’antropologia 

“professional” és la que s’imparteix a les universitats i els centres de investigació; 

l’antropologia “aplicada” és la investigació definida pel client; l’antropologia 

“crítica” és aquella que examina els fonaments de l’antropologia “professional”; i, 
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finalment, l’antropologia “pública” és aquella que té en compte els temes socials 

crítics, nous temes socials, noves tecnologies i temes mundials. La pluralitat de tipus 

no vol dir que no estiguin relacionades, de fet són interdependents. 

 

Per tant, quina diferència hi ha entre aquells subjectes que entenen el grau d'ASC en 

relació a un objectiu laboral? Que es plantegin l'ASC com una sortida laboral, no va 

estretament relacionat amb el curs que han cursat. Encara que, com hem dit abans, la 

idea d'un objectiu laboral s'enforteix en els últims cursos, o en aquells que fan el 

màster, no és l'aproximació al final dels estudis el que els hi dóna una perspectiva del 

grau com a objectiu laboral. Tots són conscients d'una situació a la Universitat feble 

on entrar-hi a fer feina suposa un esforç gran i indicis d’inestabilitat. Així hi trobem 

estudiants que volen esdevenir docents i investigadors, matant el pare, tot pensant 

que poden ocupar el seu lloc. Per exemple José, alumne de màster, voldria fer 

d’investigador per a la Universitat mentre que la majoria dels entrevistats ho 

consideren inviable, entenent que són molts d’estudiants per aconseguir dedicar-se 

tots al món acadèmic i, per tant, no és possible.  El mateix José ens diu: “si coneixes 

algun antropòleg que faci feina fora de l'acadèmia presenta-me'l”. Aquí entra el 

factor del desconeixement del món professional. La realitat és que aquest món 

professional existeix, com hem il·lustrat anteriorment, encara que sigui un sector 

minoritari. Sols tres, dels onze entrevistats, coneixen o han tingut contacte amb el 

món professional fora del camp universitari i són aquests els que entenen l'ASC com 

un objectiu professional ferm (Fabrizio, Gerard, Itzazu).  

 

Com hem assenyalat anteriorment, el pes de l'associacionisme dins l'ASC ha estat de 

vital importància. A més de la creació d'associacions professionals com és l'ACPA. 

Els estudiants desconeixien, en la seva majoria, les associacions i la més coneguda, 

en el moment de les entrevistes, era l’ICA. En l'actual investigació l'ACPA juga un 

paper rellevant, perquè els estudiants que han anat a xerrades organitzades per 

l'ACPA o les coneixen o se n’han informat, són coneixedors del ventall professional 

de l’ASC. Els estudiants restants, tenen una visió estigmatitzada del món 

professional fora de l’àmbit acadèmic. “Entrar en el mercat capitalista” o “Vendre’t a 

les empreses” són frases recurrents en els discursos d’aquests estudiants. Deixem clar 

que no es  posicionen en contra des del coneixement de les sortides professionals 

sinó que es posicionen en contra des del desconeixement de les mateixes. Igualment 
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això no vol dir que els tres que han assistit a les xerrades de l’ACPA vulguin dedicar-

se a l’antropologia “aplicada”. Sandra o José voldrien dedicar-se al camp 

universitari, però altres, com Tomeu, Andreu o Arnau, els hi agradaria fer feina 

d’antropòlegs fora de l’acadèmia  però no saben de què i qualifiquen l’ASC com a 

hobby, com a cosa inútil en el que es refereix a la feina, com a coneixement pel 

coneixement etc. Per això, comencen a planificar el seu futur lluny de la disciplina.  

En canvi, aquests tres entrevistats que havien tingut contacte amb un ventall major de 

possibilitats dins l’ASC mostren un coneixement major de la situació i una 

possibilitat d’acció major envers l’ASC com a objectiu laboral. Entenent que es 

podrien aproximar a tots els camps professionals esmentats anteriorment. Gerard, 25 

anys, acabant el grau i assistent a xerrades de professionals de l’ASC a l’ACPA, ens 

diu: “Jo crec que depèn una mica del que t’inventis si fas antropologia. El meu pare 

sempre em diu que ell contractaria un antropòleg a la seva empresa, som molt útils”. 

Gerard, en el moment de l’entrevista, feia feina en una escola de disseny i va 

proposar-li al seu cap realitzar unes sessions de tècniques qualitatives pels alumnes 

de disseny. El seu cap va acceptar. Itzazu, 23 anys, acabant el grau va tenir contacte 

amb l’Associació Basca d’Antropologia i estava interessada en els processos de 

restauració de la memòria al País Basc. “Claro que quiero ser antropologa he estado 

mirando proyectos a través de Anculegui” Durant les entrevistes posa casos concrets 

de processos de restauració de la memòria. Fabrizio, interessat en l’antropologia 

“aplicada” estava fent el màster de la UAB en la branca d’intervenció social i ens 

parlava de l’ACPA que havia descobert abans de començar el màster, durant l’últim 

any de grau. Si bé és cert que dels tres és el que ha tingut un contacte més profund 

amb diferents tipus d’ASC, ens remarca la importància de l’ACPA. Tots tres 

desenvolupen en el seu discurs una pauta que es relaciona en totes les entrevistes,  un 

major coneixement de la situació i, per tant, de la precarietat  dels antropòlegs/logues 

però també de les possibilitats d’aquests. 

 

La visualització, la presència de la disciplina dins la nostra societat, a l’actualitat és 

dèbil i un camp a explotar (Valdés, 2012:14). Amb la investigació actual hem vist 

com la visualització, la presència a la societat de la disciplina afecta també als propis 

estudiants. Si bé és cert que els estudiants es troben immersos dins el procés formatiu 

i que es pot suposar que, en algun moment, coneixeran les branques professionals de 

la disciplina, també és cert que durant la investigació d’aquesta realitat particular 
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hem vist que el coneixement d’aquestes branques no anava lligat amb el grau 

d’estudi de la disciplina. Trobem l’alumne de màster que coneix menys la realitat que 

l’alumne de grau. Pocs d’ells coneixien antropòlegs/òlogues que no fossin professors 

seus a l’àmbit espanyol. Per tant, el fet de que hi hagi una visualització dèbil de la 

disciplina fa que en el moment de decisió de l’ASC com a estudi, no coneguin la 

figura professional de l’antropòleg a la societat i, al mateix temps, no coneguin 

antropòlegs en sí mateixos, d’aquí que la dita decisió formativa es relacioni amb 

conceptes com “exòtic”, “llunyà”, “viatge”, etc. “De què faria feina un antropòleg 

americà a Espanya?”(Andreu)  A més, si afegim que hi ha una visualització dèbil 

entre  aquest grup d’estudiants i els diferents camps –universitari, associacionista i 

professional–fa que molts d’ells no coneguin les diferents figures professionals més 

enllà d’aquelles que tenen més properes: professors i investigadors. Per tant, tenen un 

coneixement menor de la situació global i el grup d’Arnau, Andreu, Pep, Tomeu o 

Marta  que no estan interessats en fer feina a l’acadèmia no entenen l’ASC com a 

objectiu laboral.  Aquells que no saben com és el món professional difícilment es 

plantejaran l’opció d’entrar-hi. 

 

Identifiquem aquesta falta de visualització de la disciplina dins els futurs 

antropòlegs/logues per diverses raons. Una primera atribuïble a la implantació jove 

de la disciplina, com assenyala la mateixa María Valdés, una altra a la mancança, fins 

fa ben poc, d’un camp social on es relacioni i es visualitzi el camp universitari amb el 

camp professional. També una altra podria ser la debilitat del món professional.  El 

camp de l’associacionisme, en el cas concret d’aquests tres estudiants, ha actuat com 

a un pont entre el camp universitari i el camp professional de l’ASC. Deixant clar 

que el camp professional de l’ASC a Espanya no és gran i, com hem mostrat a la 

primera part del treball, és de creació jove. La situació professional ens donaria per a 

una altra investigació però, a mode de metàfora, ens val el resum que en fa Roger 

Costa, antropòleg en el camp del patrimoni i membre de l’ACPA:  

 

Jo penso que nosaltres també ens hem d’oferir, jo tinc un amic que sempre             

em diu:   ningú no demanava bollicaos, ningú no feia manifestacions pel carrer  

demanant bollicaos però un bon dia una empresa va crear el bollicao i la gent 

es va fotre a menjar bollicaos. Roger Costa (Entrevista)  
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REFLEXIÓ FINAL 

Mitjançant l’actual investigació hem pogut veure quina relació estableixen aquest 

grup d’estudiants amb els estudis de grau d’ASC. Podem afirmar que s’estudia amb 

un afany de formació intel·lectual  i s’adquireix un “Capital Cultural Incorporat” 

(habitus). Qüestió que emana de la seva pròpia condició d’estudiants. L’entrada en el 

“Camp Social universitari” té un seguit d’efectes sobre el seu habitus  i com 

estudiants viuen amb l’esperança de suprimir el seu rol social. 

 

Les perspectives laborals son incertes però aquells alumnes que son coneixedors del 

camp professional –a través de l’associacionisme– tenen més eines per enfrontar-se a 

les futures incerteses. Són coneixedors d’un major ventall i de referents, fet que 

reverteix en la seva voluntat de ser antropòlegs.  

 

Hem tingut en compte la mancança de visualització, de presencia a la societat, com a 

creador d’un efecte sobre els mateixos estudiants; des de la presa de decisió on 

Indiana Jones o Jane Goodall − cap dels dos antropòlegs− juga un paper important en 

la tria (també apareix Manel Delgado i això és rellevant degut a la seva producció 

sobre la ciutat de Barcelona i la seva presencia als mitjans de comunicació) fins a la 

visualització parcial  de la figura de l’antropòleg en el món professional. Per tant, 

podem veure com l’associacionisme té un pes rellevant a l’hora de definir 

l’antropòleg de manera empírica i per tant de crear referents.  

 

Llavors podríem dir que s’estudia amb un afany de formació intel·lectual i que això 

reverteix en altres aspectes del seu rol social  i que l’objectiu laboral va estretament 

condicionat  als referents que puguin descobrir durant la seva formació.  

 

Paral·lelament es desprèn de la investigació la novetat de l’ASC i la minoria 

numèrica del món professional a l’Estat Espanyol. Qüestió rellevant però que no ens 

hauria de frenar en el moment de crear i estudiar accions favorables per a la nostra 

disciplina. Iniciatives com a la creació del Portal Estatal d’Antropologia, són del tot 

lloables i necessàries per a l’orientació d’aquests nous antropòlegs/logues i la 

presència a la societat de la disciplina. Igualment, la cohesió dels diferents camps ha 

de ser un dels objectius per l’ASC que vindrà. Perquè la desconnexió entre la 
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Universitat, les associacions i el camp professional seria del tot perjudicial per tots 

els agents que conformen l’ASC i té un efecte sobre els mateixos estudiants i la seva 

relació amb la disciplina.  Tot això hauria de ser raó abastament per configurar-nos 

com un bloc unit envers els embats que poden venir en el futur.  
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