
 

 

 

Lloc 

Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 

c/ Corona, 36  - València 

Accés 

Entrada per la porta principal del Museu y a través del 

Pa"o II del Centre Cultural de la Beneficència 

Dia: 9 de juny 

Hora: 5 de la vesprada 

Café: hi haurà café en finalitzar el seminari 

 

Els alumnes del màster hauran de confirmar l’as-

sistència enviant un correu electrònic amb el nom i 

DNI a avantrop@yahoo.es per tramitar els cer"ficats. 

 

En acabar podreu assis"r al concert de «Barcelona 

Gipsy Balkan Orchestra»  a les 20 hores. Música tradi-

cional balcànica de l’Est d’Europa que s’emmarca dins 

el Fes"val Etnomusic 2016 del Museu Valencià d’Etno-

logia. 

 

Contacte Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 

Tel. 963883628 / 963883622                      

centredocumentacio.etnologia@dival.es  

biblioteca.etnologia@dival.es 

 

Per saber més,  visiteu el blog de la 

Biblioteca del Museu Valencià d’Etno-

logia www.etnobloc.es 



 

La Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia obri una 

nova col·laboració amb el Màster Oficial Interuniversi-

tari de Ges"ó Cultural i l’Associació Valenciana d’Antro-

pologia. El 9 de juny acollirem el segon seminari de 

Café i Antropologia : dijous antropo-lògics a la Bibliote-

ca del Museu Valencià d’Etnologia. Rebrem a professors 

i alumnes per passar la vesprada parlant d’antropologia 

acompanyats d’un bon café. Si vos interessa assis"r i no 

sou alumnes del màster esteu igualment convidats i 

convidades.  

 

Seminari impar&t per Josepa Cucó i Giner 

El seminari es desenvolupa al voltant del llibre recent-

ment publicat De la utopia revolucionària a l’ac!visme 

social. El Moviment Comunista, Revolta i Cris!na Piris, 

(PUV, 2016). El seminari abordarà dos aspectes inter-

connectats: per una part, els principals con"nguts de 

l’obra; per altra, el procés de recerca etnogràfica que 

hi subjau.  

Examinarem així l'evolució d'una an"ga formació polí-

"ca, l'MC (Moviment Comunista), un par"t de l'es-

querra revolucionària nascut durant el franquisme 

que arriba fins al present transmutat en un conjunt 

d'organitzacions de caràcter cívic-polí"c de forta arrel 

territorial, pe"tes però amb voluntat d'influir en la 

societat. Sota la diversitat real d'aquestes en"tats 

batega però una consciència històrica i una iden"tat 

compar"des, un es"l de fer i de pensar la societat del 

qual són part important el nacionalisme d'esquerres i 

el feminisme. La mirada grupal i la diacronia, així com 

el recurs a les històries de vida són les estratègies 

triades per copsar el con"ngut i l'abast de l'an"ga 

militància més esquerrana i radical. 

 

  

«Resseguint les traces d’una etnografia 

sobre l’esquerra revolucionaria» 

Josepa Cucó i Giner és catedrà"ca d’Antropologia 

Social de la Universitat de València i membre nume-

rari de l’Ins"tut d’Estudis Catalans (IEC). Al llarg de la 

seua carrera acadèmica ha conreat amb intensitat 

diversa cinc camps d’inves"gació preferents: el cam-

perolat i la societat tradicional valenciana; l'amistat, 

els grups informals i l'associacionisme; la vida polí"-

ca; els processos i desenvolupaments urbans; i final-

ment, algunes qües"ons relacionades amb feminis-

me i gènere. Fruit d’aquestes inves"gacions són més 

d’una setantena de publicacions entre les que desta-

quen tres llibres recents: Metamorfosis urbanas. 

Ciudades españolas en la dinámica global (Icaria, 

2013) i La ciudad perver!da. Una mirada sobre la 

Valencia global (Anthropos, 2013), dels quals és al-

hora editora i coautora; i De la utopia revolucionària 

a l’ac!visme social. El Moviment Comunista, Revolta 

i Cris!na Piris (PUV, 2016). 


