CURS D’ESTIU

SOCIETATS
AFRICANES
QUAN

9-12 de juliol de 2018
9:00 – 14:00

PLACES
LIMITADES
PREU DEL CURS
90 €
80 € (estudiants,
aturats i jubilats) *
50 € (socis de CEIBA i
de l’ICA) *
S’inclou entrega de
material de suport
*Es demanarà acreditació

INSCRIPCIÓ
Per inscriure-us, heu
d’enviar un correu
electrònic a
formacioceiba@gmail.com

Termini d’inscripció:
6 de juliol de 2018

ON
Institució Milà i Fontanals - CSIC
C/ Egipcíaques, 15, 08001 Barcelona
ORGANITZA:

EN COL·LABORACIÓ AMB:

Centre d’Estudis
Internacionals de Biologia i
Antropologia

Amb el suport de:

Institut Català d’ Antropologia

PERSONES
DESTINATÀRIES
El curs està obert a
qualsevol persona
interessada en
conèixer la realitat
actual de les societats
africanes

MÉS INFORMACIÓ
Si teniu cap dubte, podeu
escriure a
formacioceiba@gmail.com
www.ceibaong.org
www.ceibabotiga.com/

PRESENTACIÓ
Aquest curs proporciona algunes de les claus per comprendre les societats africanes i les
relacions que moltes mantenen amb Europa amb la presentació de les darreres recerques que
diversos investigadores desenvolupen sobre el particular. Els continguts s’adrecen a un públic
interessat en ampliar el coneixement al voltant dels dinamismes i sinèrgies socials i polítiques al
temps que aprofundeix des d’una perspectiva històrica els temes triats.

OBJECTIUS
Proporcionar algunes bases necessàries per a conèixer l’antropologia que s’ha desenvolupat al
voltant del continent africà, atenent als canvis metodològics que s’ha produït als darrers anys,
després de l’impacte dels estudis post-colonials.
Analitzar estudis de cas que exemplifiquen la complexitat de les societats africanes i de la seva
relació amb diversos països europeus.

CONTINGUTS
SESSIÓ 1: Indigenisme a l’Àfrica
1.1. Trajectòria de l’Indigenisme a l’Àfrica
1.2. Debats i crítiques des de l’Antropologia
1.3. Els pastors Mbororo: indigenisme com a estratègia legal i política

SESSIÓ 2: Cos, cultura i societat
2.1. Treballant el cos: Modificacions corporals a les tradicions africanes
2.2. El cos com a identitat: Qüestions de gènere
2.3. El cos com a ideologia: cos i colonialitat

SESSIÓ 3: L’espai colonial africà
3.1. La colonització espanyola del Protectorat del Marroc
3.2. La colonització espanyola de la Guinea Equatorial
3.3. Una comparació entre les polítiques i pràctiques colonials en ambdós territoris

SESSIÓ 4: Confrontant les memòries d’Àfrica en clau de gènere
4.1. Versions colonials i mirades post colonials: espanyols/es i marroquins/es.
4.2. Versions colonials i mirades post colonials: espanyols/es i guineoequatorians/es.
4.3. A la recerca de memòries inclusives.

PROFESSORAT
Josep Martí (Investigador de la IMF-CSIC)
Yolanda Aixelà (Investigadora de la IMF-CSIC)
Cristina Enguita (Especialista en Camerun i migracions transnacionals africanes).

METODOLOGIA
Explicacions teòriques i lectures suggerides
Dinàmiques participatives
Visionat de materials audiovisuals
Reflexió i debat
Total d’hores: 20h
Els i les participants rebran un certificat d’assistència (és imprescindible haver assistit a un
mínim de 3 sessions).

PROPERS CURSOS
TARDOR 2018
- CURS ESPECIALITZAT EL MÓN DE LES CREENCES: RITUAL I
BRUIXERIA A LES TRADICIONS AFRICANES
- CURS ESPECIALITZAT METODOLOGIES DE RECERCA
- CURS ESPECIALITZAT EL MARROC I LA GUINEA
EQUATORIAL: DEL RIF A BATA
- CURS ESPECIALITZAT CAMERUN: LLUMS I OMBRES A
L’AFRICA EN “MINIATURA”
- CURS DIVULGATIU ART AFRICÀ

