Laboratori Cooperatiu
de Socioantropologia

Curs: «La investigación social a través del cine»
Duració: 10 hores
Dates i horaris: 10, 12, 17 y 19 de desembre – de 11:00 a 13:30 h.
Lloc: Sala Puig i Cadafalch (10 i 12/12) i Sala Fontserè (17 i 19/11), Institut d’Estudis
Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona.

Professors: Enrique Santamaría y Laura C. Yufra
CONTINGUTS (el curs es farà en castellà)
CAT / CAS
Aquest curs pretén apropar-se als aspectes metodològics de la investigació social a
través de la producció cinematogràfica. En aquesta edició del curs es tractarà
d'aproximar-se i de reflexionar sobre algunes estratègies de producció d'informació i
narratives com ara les entrevistes, els estudis d'opinió i de comunitat, l'observació i
l'etnografia mitjançant l'anàlisi, visionat i comentari d'algunes elaboracions
cinematogràfiques en què apareixen aquestes temàtiques. Destacaran entre aquestes
elaboracions les dutes a terme en les pel·lícules: “Crónica de verano”, de Jean Rouch i
Edgar Morin, “Ciudad Mágica”, de William A. Wellman, “Historias de cocina”, de Bent
Hamer, i “El etnógrafo”,d'Ulises Rosell.
___________________________________________________________
El presente curso pretende acercarse a los aspectos metodológicos de la investigación
social a través de la producción cinematográfica. En esta edición del curso se tratará de
aproximarse y de reflexionar sobre algunas estrategias de producción de información y
narrativas como puedan ser las entrevistas, los estudios de opinión y de comunidad, la
observación y la etnografía mediante el análisis, visionado y comentario de algunas
elaboraciones cinematográficas en las que aparecen dichas temáticas. Destacarán entre
estas elaboraciones las llevadas a cabo en las películas: “Crónica de verano”, de Jean
Rouch y Edgar Morin; “Ciudad Mágica”, de William A. Wellman; “Historias de cocina”,
de Bent Hamer; y “El etnógrafo”, de Ulises Rosell.
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Laboratori Cooperatiu
de Socioantropologia

Enrique Santamaría y Laura C. Yufra són membres de l’ERAPI – Laboratorio
Cooperativo de Socioantropología, així com del grup de treball en Socioantropologia
dels mons contemporanis de l’Institut Català d’Antropologia.

INSCRIPCIÓ
Preus d’inscripció:
Preu d’inscripció al curs: 75 €
Preu d’inscripció al curs per a socis i sòcies de l’ ICA, estudiants, aturats i jubilats: 60 €
Inscripció:
Per formalitzar la inscripció s’ha d’enviar un correu electrònic a: grupo.erapi@gmail.com
indicant nom i cognoms, institució o col·lectiu, telèfon i correu electrònic, i la data en la qual
s’ha realitzat el pagament de la inscripció.
El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte:
CAIXA D’ENGINYERS 3025 0001 12 1433231215 (fent constar nom, cognoms i títol del curs)
Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament.
Places limitades. Matrícula per rigorós ordre d’inscripció.

INFORMACIÓ
ERAPI – Laboratorio Cooperativo de Socioantropología
grupo.erapi@gmail.com
Institut Català d'Antropologia (ICA)
Tel / Fax 93 410 37 77
secretaria@icantropologia.cat
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