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L'AEFC fou fundat el 1915 pel Dr. Tomàs Carreras i Artau a la seva càtedra d’Ètica de la 
Universitat de Barcelona i com a resultat dels seus interessos per estudiar i comprendre la 
"mentalitat primitiva", una de les preocupacions a les hores dels científics socials. L'AEFC va 
dur a terme una activa tasca en etnografiar, a traves d'enquestes i fotografies, les formes de 
vida de la societat catalana de les primeres dècades del segle XX, tot arribant a crear potser 
el primer i principal fons de caire etnogràfic a Espanya, tot estant a la mateixa alçada que 
altres iniciatives europees del mateix caire. Els esdeveniments polítics van fer que a partir de 
1925 l'activa tasca anés minvant. Durant la guerra civil espanyola es va perdre una part 
significativa dels materials i, una vegada fundat el CSIC a Barcelona, el Dr. Carreras i Artau el 
va traslladar a ell tot esdevenint un fons històric que fins a la meitat de la dècada de 1980 no 
va veure com es començava a sistematitzar els seus materials. Gracies a la Unitat de 
Documentació de la IMF i de la URICI del CSIC des de 2012 s’està duent una tasca de 
digitalització dels materials gràfics que s'espera es pugui continuar a la resta de materials 
manuscrits per tal d'intentar arribar a 2015 amb la mes gran part possible ja sistematitzada. 
L'objectiu es poder celebrar el centenari de l'AEFC el 2015 amb la major part del material 
accessible als estudiosos i ciutadans en format obert. 
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