MEMÒRIA GRUP DE TREBALL I RECERCA DE L’ICA
CIUTADANIES
2009-2010
El grup de treball i recerca “Ciutadanies” de l’Institut Català d’Antropologia es va
constituir al març del 2009 amb l’objectiu d’aplegar persones interessades en la recerca
sobre les inclusions i exclusions sociopolítiques en l’àmbit de la ciutadania. Les
fundadores i coordinadores del grup són les doctores Montserrat Clua i Fainé i Maite
Ojeda Mata, i la doctoranda Maria Carballo López. El grup té una adreça de correu
electrònic pròpia (ciutadanies@gmail.com) i un espai de treball virtual a google groups.
Els objectius específics d’aquest grup són els següents:
1. L’estudi antropològic històric de les identitats de pertinença en la seva dimensió
simbòlica i política dins l’estat modern.
2. L’estudi de la relació entre la construcció d’identitats sociopolítiques, el marc
jurídico-polític nacional i les ideologies d’inclusió i exclusió: nacionalisme,
racisme, fonamentalisme cultural, antisemitisme, sexisme, classisme, ...etc.
3. L’anàlisi del que anomenem identitats ambivalents, que són categories
sociopolítiques considerades mesclades o múltiples i que assenyalen la suposada
existència de dues identitats “pures” que les originarien.
4. L’estudi etnogràfic de l’impacta de les classificacions ètniques i nacionals sobre
les comunitats o col·lectius als que fan referència, particularment en relació al
marc jurídico-polític i el cicle vital.
5. L’estudi de la construcció d’aquestes identitats socials i polítiques i la seva
relació específica amb factors de classe i gènere, generant múltiples nivells
d’identificació o diversitat en la construcció de la identitat sociopolítica.
La primera reunió oberta la varem realitzar el 17 de desembre del 2009, després
d’anunciar públicament la creació del grup i de convidar a la gent interessada a assistir a
aquesta primera reunió. A la reunió van assistir una desena de persones. Varem procedir
a les presentacions individuals i els interessos de recerca i acordarem que cadascú
enviaria una breu fitxa biogràfica-acadèmica i dels interessos de recerca això com una
bibliografia bàsica per començar a treballar. Varem acordar realitzar inicialment unes 3
sessions anuals dedicades a la discussió de textos antropològics “clàssics” rellevants per
la qüestió de la ciutadania, identitats i inclusions i exclusions sociopolítiques d’interès
per les i els participants. Vuit persones van enviar la seva fitxa i la proposta de textos:
Javier Mercado (UAB), Martí Marfá (UB), Adriana Arista (UAB), Albert Casals
(UAB), Xavier Garcia (UAB), Maria Carballo (UAB), Montserrat Clua (UAB) i Maite
Ojeda (UPF).
La segona reunió va ser al març, on varem definir el calendari de presentació i discussió
de textos en funció de les propostes presentades per les i els membres del grup. La
tercera reunió tenia per objectiu la presentació de tres textos relacionats amb la
modernitat i les identitats sociopolítiques, notablement les identitats nacionals.
D’aquesta forma donem per tancades les activitats del grup Ciutadanies pel que fa al
curs acadèmic 2009-2010.
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