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Francesc Bailón Trueba

Antropòleg i viatger polar. Comissari de l’exposició:  
Nuna. La terra dels inuit

Llicenciat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona. Especialitzat en cul-
tura inuit i des de 1997 que es dedica a l’estudi i investigació d’aquest poble. Professor 
de la Fundació Arqueològica Clos, d’Arqueonet i de les Aules d’Extensió Universitària per 
a la Gent Gran de Catalunya. Col·laborador del Museu Etnològic de Cultures del Món 
de Barcelona. Membre de l’Associació de Constructors d’iglús de Catalunya. Assessor 
cultural del Teatre Nacional de Catalunya en l’obra Groenlàndia (2013), dirigida per Jordi 
Faura, i ha col·laborat com assessor de cultura inuit en la pel·lícula Ningú vol la nit (2015), 
dirigida per la cineasta Isabel Coixet, i guanyadora de 4 premis Goya i un Gaudí. Igual-
ment ha treballat en el documental La sonrisa del sol (2015), dirigit per Guille Cascante, 
i guanyador de nombrosos premis nacionals i internacionals. És guia cultural de l’Àrtic 
de l’agència X-Plore, viajes y expediciones. Col·laborador en alguns reportatges premiats 
sobre els inuit i el canvi climàtic (Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible 
de la Fundación Doñana 21, Premio WWF ADENA 2008, primer premi a la categoria 
Multimèdia del 1er Congrés Internacional de Ciberjornalisme). Assessor cultural sobre te-
mes relacionats amb els inuit en mitjans de comunicació. Autor de diversos articles sobre 
la cultura inuit i dels llibres Los poetas del Ártico. Historias de Groenlandia (2012), Los 
inuit. Cazadores del Gran Norte (2015) i Els poetes de l’Àrtic. Històries de Groenlàndia 
(2016). A més és col·laborador de National Geographic i de l’Institut de Cultures Ameri-
canes Antigues (ICAA). Ha realitzat més de 25 expedicions a l’Àrtic, la majoria d’elles per 
conviure amb els inuit i ha viatjat a més de 50 països. Actualment està considerat com un 
dels majors especialistes en aquesta matèria a nivell mundial. 

www.antropologiainuit.com · http://culturainuit.wordpress.com · nanukfb@gmail.com

Fotografia d’en Francesc Bailón, costa 
est de Kalaallit Nunaat (Groenlàndia).  
Col·lecció privada Francesc Bailón 
(2016)

Fotografia dels Inughuit (grup inuit del nord-oest de 
Groenlàndia) de la població d’Uummannaq, juliol 
de 1909. Font: Arxius Nacionals: NationalMuseet 
Denmark, København

La roba de pell és la que més abriga per suportar 
les temperatures extremes a les regions àrtiques. La 
parca, per cert un terme inuit, que ens porta aquest 
caçador Inughuit és de pell de caribú, mentre els 
pantalons són d’ós polar i els kamiit (o botes) estan 
fets amb pell de foca (la més impermeable que 
existeix). Col·lecció privada Francesc Bailón (2004)
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NUNA. La terra dels inuit

Els inuit coneguts també amb el terme despectiu d’«esquimals» han suscitat sempre l’interès 
de molta gent d’arreu del món, fins el punt de pensar que és una de les ètnies més «cone-
gudes» del nostre planeta. Però darrera d’això hi ha una visió simplista i distorsionada de la 
seva realitat, alimentada per molts documentals, pel·lícules i llibres que han fet més mal que 
bé als propis inuit. Per exemple, ni ells van ser els inventors dels iglús de neu ni tampoc la 
majoria els va arribar a construir. No es donen petons amb els nassos, i molt menys et ce-
deixen la dona com a símbol d’hospitalitat i amistat; i ni tenen 100 paraules per definir la neu 
ni tampoc el color blanc. I a sobre, l’ós polar no té el pèl blanc, és transparent! 

Per aquest motiu, l’exposició «Nuna. La terra dels inuit», que ens presenta el Museu Etno- 
lògic de Cultures del Món de Barcelona pretén apropar-nos a aquest poble, trencant tòpics 
i mostrant el passat, present i futur d’una ètnia que viu en una de les àrees més extremes i 
fràgils de la Terra: l’Àrtic, un dels indrets més afectats per l’escalfament global i la contami-
nació mediambiental que amenacen el nostre món.

La nostra proposta és que a través d’aquesta exposició coneguem un dels últims bufs d’hu-
manitat que li queden a aquest planeta. Perquè els inuit amb el seu exemple, convivint en 
perfecta simbiosi amb la naturalesa, ens mostraran el que un dia vam ser per entendre en el 
que ara ens hem convertit.

Així doncs, fem un viatge a les regions àrtiques del Canadà i Groenlàndia a través dels 
objectes recollits per l’antropòleg, escriptor i viatger polar Francesc Bailón i de les impac-
tants fotografies de les seves expedicions. Descobrim com els inuit solucionaven els seus 
conflictes interns improvisant cançons i poemes. Anem a la recerca dels poetes de l’Àrtic!

«[...] sobre la immensa ruta que va de Groenlàndia al Pacífic, existeix no només un ma-
teix poble que parla una mateixa llengua, sinó que posseeix també una mateixa cultura, 
que pot ser presentada com a exemple de tenacitat, de força i de belleses humanes».  
Knud Rasmussen

Peter Uitsatikitseq, un autèntic caçador del gel de 
la costa est de Kalaallit Nunaat. Col·lecció privada 
Francesc Bailón (2013)

Enorme iceberg atrapat en el mar glaçat, costa est de 
Kalaallit Nunaat. Col·lecció privada Francesc Bailón 
(2016)
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Orígens: els poetes de l’Àrtic

«Com és de gran una família inuit mitjana? Un pare, una mare, dos nens i un antropòleg» 
Ingmar Egede Vicepresident de la ICC (1992-1995)

Recordo que quan tenia catorze anys vaig començar a sentir la necessitat de viatjar per 
conèixer noves cultures i altres pobles completament diferents del meu. Sabia que tenia 
una vida per endavant i tot un univers per descobrir. No volia ni desitjava desaprofitar l’oca-
sió. Malgrat això, no puc oblidar que van ser uns homes vestits amb pells d’animals, que 
vivien en cases de neu i que es fregaven el nas, els que em van fer desviar la mirada cap al 
nord llunyà. Hi va haver un temps en què vaig començar a veure «esquimals» pertot arreu: 
als llibres, a la televisió i fins i tot al cine. Aquells homes fascinants van fer volar la meva 
imaginació i estic convençut que molts dels que ara llegiu aquestes línies comprendreu 
les meves paraules. L’aparició d’aquest poble a la meva vida va ser determinant en aquell 
moment i, en certa manera, va marcar el meu camí a seguir... 

L’any 1993 vaig acabar la carrera d’Antropologia Cultural. A partir d’aquell moment se 
m’obria la possibilitat de viure un conjunt d’experiències i sensacions desconegudes fins 
aleshores. Vaig començar a viatjar i, alhora, a llegir aquest llibre obert que és observar el 
món, intentant trobar respostes a totes les meves inquietuds. Els anys van anar passant i 
les meves vivències, acumulades durant els viatges, em van fer madurar com a persona. 
Cada cultura tenia la seva especificitat i cada país, el seu encant. Però en el fons necessi-
tava trobar el meu lloc al món, un poble al qual estigués esperant.

Va ser a la primavera del 1997, quan treballant a la biblioteca del Museu Etnològic de Bar-
celona, va començar la meva veritable història amb els inuit. Una lectora havia deixat un 
llibre del crític literari britànic Cecil Maurice Bowra, Poesía y canto primitivo, al mateix lloc 
on l’havia estat llegint. L’anava a guardar al seu lloc, però vaig sentir curiositat per llegir-ne 
el contingut. La lectura va resultar ser encara més atractiva que el títol del llibre. Bowra 
afirmava, en aquesta obra, que els inuit solucionaven els seus conflictes interns, excepte 
l’assassinat, improvisant cançons i poemes satírics. Aquests duels cantats posaven de 
manifest la capacitat inventiva d’un poble que, mitjançant la improvisació de cançons, 
era capaç de solucionar un conflicte d’una manera cruel però pacífica. Pels inuit era més 
important restablir de nou la pau i l’ordre que no pas administrar-hi justícia.

Segons Bowra, difícilment el cant primitiu expressarà judicis morals explícits i mai cons-
tituirà pautes de comportament. Però pot passar que alguns poemes inuit impliquin el 
respecte a un sistema de valors que, en moltes ocasions, té a veure amb el sentit del deure 
i l’honor. I el més curiós de tot és que els inuit no tan sols són poetes sinó que també po-
den ser capaços d’explicar la creació de les seves pròpies poesies. Com per exemple el 
cas d’Orpingalik, un famós caçador inuit i creador de cançons, que un dia va confessar a 
l’explorador polar i etnòleg danès-groenlandès Knud Rasmussen que els cants, sovint, són 
pensaments expressats amb l’alè quan hi ha forces espirituals que pertorben l’ésser humà 
i el llenguatge corrent no té prou recursos. L’inuk es commou de la mateixa manera com 
un iceberg navega irregularment pel corrent. Un flux de forces condueix els seus pensa-
ments quan sent por, alegria o tristesa. És possible que aquests pensaments hi brollin per 
sobre com un riu i que el seu alè arribi exhaust i el seu cor sigui sacsejat. Quan el temps 
és plàcid es mantindrà desfet. Arribat aquest moment, els inuit se sentiran encara més 

Duel cantat a Groenlàndia (primera meitat 
del segle XVIII). Dibuix realitzat pel missioner 
danonoruec Hans Poulsen Egede i publicat 
en el seu llibre Det gamle Grønlands nye 
perlustration, eller Naturel-historie (1741)

petits i aleshores apareixerà el temor d’usar les paraules. No obstant això, apareixeran per 
si mateixes. Quan això succeeix, es genera ràpidament un nou cant. Per Orpingalik, home 
dotat d’una rica imaginació i d’una ànima sensible, els cants eren els companys de la seva 
soledat: «Canto el mateix que respiro», deia. 

Aquests duels cantats es solien fer amb el ritme d’un tambor i, en moltes ocasions, anaven 
acompanyats de gestos provocatius, fins i tot colpejant amb el cap la cara de l’adversari. 
Guanyava el concurs el que mantenia la calma i no s’immutava per les burles i els insults 
del seu adversari. Però si cap dels dos no perdia els estreps, era la mateixa comunitat la 
que havia d’escollir un guanyador. En aquests casos solia vèncer el que tingués la llengua 
més afilada i la imaginació més recargolada. Sense cap mena de dubte, pels inuit el llen-
guatge és el més semblant a un instrument tallant i és l’únic que precisament s’afila fent-lo 
servir. Un clar exemple d’això el trobem en una notícia apareguda en el Diari La Vanguar-
dia, del 4 de desembre del 1920.

Els duels entre esquimals són divertidíssims. Mai acaben malament, ja que l’única 
arma que utilitzen és la llengua. Quan dos individus tenen un disgust i es desafien, 
els amics formen una rotllana, i els adversaris queden al centre. Aleshores, el més 
vell dels que presencien el duel tira a la sort per decidir quin dels dos combatents 
ha de ser el primer a començar el duel tot parlant. Després que s’hagin insultat i 
dit «tros de gel, cua de guineu, nas de quilla, ren boig» i altres agudeses d’aquest 
estil, que són acollides per tots els habitants del poble amb una enorme riallada, 
la disputa segueix, cantant, ballant i colpejant tambors. Quan descansen, tornen a 
dir-se l’un a l’altre tot el que els ve al cap, ja sigui perquè ho saben o ho pensen, i 
fins i tot arrenquen tires de la pell dels avantpassats. El concurs, infatigable, assis-
teix amb alegria a l’original duel, i fins i tot hi participa indirectament, subministrant 
projectils verbals al contrincant de la seva simpatia; per últim, és proclamat vence-
dor el que més ha fet riure amb les paraules dirigides al seu adversari.

El poble inuit veia la vida com un tot complet, i per tant era particularment important pre-
servar l’harmonia i les relacions dins d’un grup. Aquesta és la raó per la qual els duels 
cantats se centraven en molt més que la solució d’una discussió amb una de les parts 
guanyadora i l’altra perdedora. Mitjançant l’ús de la comèdia, el cant i el ball, la gent era 
capaç de reflectir una situació, fer front als seus problemes d’una manera no conflictiva; i 
permetent que cada un tingués la oportunitat de «salvar el seu honor» a través de l’humor. 

I així, sabent d’aquest vell costum i pensant que els inuit havien de ser un poble molt ric 
culturalment parlant, és com vaig decidir orientar la meva brúixola cap el Gran Nord, per 
anar a la recerca d’aquests poetes de l’Àrtic...
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Traducció del duel cantat

Kulusuk, Kalaallit Nunaat  
(Groenlàndia), 08 de març de 1935

Cant d’Akku contra Ilinngivakkeeq

Ilinngivakkeeq vols cantar contra mi.

Quin motiu tens per fer-ho?

No en tens pas cap!

Em menysprearies?

Faries burla de mi?

Pot ser que tu em menyspreïs,

perquè tens diversos  
germans i germanes,

i jo, jo sóc fill únic.

Però no et tinc cap por.

No ets pas més gran que jo.

Akkup pisia Ilinngivakkiimut

Ilinngivakkeerngooq ivileriaanga

Kisiina patsisiniarpiik

Patsisitsaranngaalit

Qasanginginnarnerparma

Mittanginginnarnerparma

Silammik Qasannaajik

Amertaannguartingit

Uanga kiserngaajik

Ersiingimanngilangit

Uattut attiingavit

Ajaguttak cantant una cançó satírica al seu oponent (de peu) a Groenlàndia. Dibuix realitzat per Jens Kreutzmann 
cap el 1860. Font: Greenland National Museum and Archives.

Interior d’un iceberg, costa est de Kalaallit Nunaat. 
Col·lecció privada Francesc Bailón (2016)

Iubarta o balena amb gep al fiord de Sermilik, costa 
est de Kalaallit Nunaat. El mattak, pell i greix adherit 
de la balena, és un dels aliments de la cuina inuit 
que es menja cru i constitueix una font rica en retinol, 
vitamina C, vitamina E i Omega 3 àcids grassos.
Col·lecció privada Francesc Bailón (2016)
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Etimologia i sinonímia dels conceptes esquimal-inuit

Actualment l’origen de la paraula «esquimal» segueix encara sense aclarir-se, tot i que hi 
ha diverses hipòtesis que recolzant-se en documents on apareix aquest terme ajudarien a 
esbrinar la seva gènesi. Per exemple, en un text anglès del 1584, trobem per primera ve-
gada aquest terme sota la forma d’esquimawes per referir-se als habitants de la costa del 
Labrador que viuen a Graunde Bay. La primera vegada que apareix en francès és sota la 
forma d’excomminquois, trobada en els informes realitzats per Pierre Biard el 1611 i 1616 
en Acadia (Nova Escòcia). El 1625, l’historiador basc Lope de Isasti esmenta la paraula 
esquimaos usada pels baleners biscaïns que pescaven a l’estret de Belle Isle a mitjan 
del segle XIX. No obstant això, totes aquestes dades, que únicament són testimonis, no 
aclareixen l’autèntica procedència.

La creença més estesa i acceptada no només en els llibres de text sinó també en molts 
diccionaris actuals, és que el terme «esquimal» procedeix dels algonquins, que recorrien 
a les paraules aškime∙w i e∙škipot, que respectivament signifiquen «que s’alimenten de 
carn crua» o «els que mengen carn crua», per designar als indígenes de la península del 
Labrador. Igualment hi ha d’altres possibilitats a tenir en compte. Una d’elles afirmaria que 
el seu origen procedeix del terme ayassime∙w dels natius nord-americans montagnais que 
la utilitzaven per referir-se als habitants del Labrador (esquimals i micmac) i que significa 
«constructors de raquetes de neu». Aquesta probable hipòtesi afirmaria que el nom va ser 
registrat pels baleners bascos, que el van recollir dels indis montagnais, amb els quals 
comerciaven. Més tard, va ser transmès a francesos i britànics, i després es va estendre 
a la resta de països. 

El 1977 es va celebrar la primera assemblea de la Inuit Circumpolar Conference o Coun-
cil (ICC). Durant aquesta reunió, es va decidir que s’havia d’utilitzar la paraula «inuit» per 
designar qualsevol grup esquimal, amb independència del nom que es donés a si mateix 
localment o en el seu lloc d’origen. Per tant, el terme «esquimal» passava a ser un mot 
pejoratiu i despectiu per aquest poble. 

La paraula «inuit» (plural d’«inuk») significa «persones, éssers humans o veritables gents», 
i apart de l’ús genèric d’aquest terme, es poden distingir una sèrie de noms amb què 
aquests habitants de les diferents regions àrtiques es denominen a si mateixos. «Inuit» en 
el seu àmbit regional fa referència als natius de l’Àrtic oriental canadenc. A la regió del mar 
de Bering (costa sud-oest d’Alaska i Txukotka, Rússia) prefereixen anomenar-se Yupiit; en 
els vessants septentrionals d’Alaska, Inupiat o Iñupiat; al delta del riu Mackenzie, Inuvia-
luit; a la costa sud d’Alaska, Sugpiat o Alutiit, i a Groenlàndia, Kalaallit. A més d’aquestes 
denominacions, hi ha d’altres que fan referència als grups locals que viuen en cadascuna 
d’aquestes regions àrtiques.

Inuit: 1. Nom que es donen a si mateixos els esquimals [inuit, pl. de inuk «home»]. 
Enciclopèdia Catalana (www.diccionari.cat). 2. Adjectiu, masculí (m.) i femení (f.): 
esquimal. Individu d’un poble que habita les costes àrtiques d’Amèrica; adjectiu relatiu o 
pertanyent als esquimals; llengua parlada pels esquimals; adjectiu relatiu o pertanyent a 
l’esquimal. Institut d’Estudis Catalans (http://dlc.iec.cat).

Aviso: La palabra inuit no está en el Diccionario. Real Academia Española

«Nosaltres els inuit som una comunitat internacional que compartim l’idioma, la cultura 
i una terra comuna al llarg de la costa àrtica de Sibèria, Alaska, Canadà i Groenlàndia. 
Tot i que no és un Estat-Nació, com a poble, constituïm una Nació». Inuit Circumpolar 
Council (ICC) 

L’Àrtic. El territori dels inuit

Els inuit són un dels pobles que es coneix més pel seu nom que per la seva realitat cultural. 
Alguns grups tribals que conformen aquesta ètnia viuen en un medi que res té a veure amb 
l’idea estereotipada d’una existència en una terra estèril, gelada i dura. De fet, aquesta 
imatge idealitzada dels inuit portant una vida extremadament difícil, vivint en els iglús de 
neu i caçant foques per menjar-se-les crues, en realitat només representa el 5% d’aquesta 
població nativa que al segle XIX habitava a l’Àrtic. La resta vivia en una àmplia gamma de 
mitjans i recursos diferents des de Sibèria fins a Groenlàndia. És més, les majors concen-
tracions de població inuit estan per sota del Cercle Polar Àrtic. Aquesta visió romàntica i 
idealitzada, igual que el terme «esquimal», ha ajudat a crear un concepte d’aquest poble 
que poc té a veure amb la seva realitat cultural.

L’Àrtic és una extensa àrea de 14.056.000 km² situada al voltant del Pol Nord Geogràfic. 
Aquesta gran regió inclou l’oceà Glacial Àrtic, moltes illes i part de la terra ferma d’Amèrica 
del Nord, Àsia i Europa. El nom «Àrtic» ve de la paraula grega αρκτος, que significa «ós» i 
és una referència a les constel·lacions Óssa Major i Óssa Menor. Aquestes terres polars 
es caracteritzen per tenir diferents paisatges físics: zones de glaceres, grans extensions 
de tundra i àrees de taigà. A més l’Àrtic és molt més que el territori situat just per sobre 
del Cercle Polar Àrtic (paral·lel 66º 33’ 44’’ de latitud nord). Segons els científics, també 
es poden considerar regions àrtiques aquelles àrees que tenen una temperatura mitjana 
anual de 0 ºC o menys i amb una isoterma de 10 ºC al mes de juliol. Les zones on ja no 
creixen arbres, és a dir on trobem el permafrost (capa de terra que sempre roman glaça-
da), i que estan per sobre del límit del nord de la franja on encara podem trobar boscos es 
consideren també territori àrtic. 

L’hivern a l’Àrtic és llarg i fred; l’estiu és curt i fresc. Les temperatures anuals solen oscil·lar 
depenent de les zones, des dels –55 ºC a l’hivern fins als 10 ºC a l’estiu. Les precipita-
cions, que solen ser en forma de neu, no superen habitualment els 250 mm anuals.

Prop de 160.000 inuit habiten actualment en un vast territori que s’estén al llarg de gai-
rebé 8.200 quilòmetres de longitud, des de Kalaallit Nunaat (Groenlàndia), les regions 
àrtiques d’Alaska i el Canadà fins a la península de Txukotka (Rússia). En aquestes àrees 
podem trobar més de 400 espècies de plantes en flor, una gran varietat d’invertebrats i 
insectes i abundants animals marins i terrestres, molts d’ells, components essencials de la 
dieta tradicional inuit com el caribú, el bou mesquer, la morsa, diversos tipus de balenes 
i foques, l’halibut, el bacallà, el salmó, la truita àrtica i algunes aus com el gavotí atlàntic 
(Alle alle) i la perdiu blanca. Se sap que els inuit en la seva dieta tradicional utilitzen 129 
espècies de peixos i animals i 42 espècies de plantes com a aliment.

Va ser en aquestes extenses terres polars del Gran Nord on van arribar ja fa més 4.500 
anys els primers habitants, originaris de la regió del mar de Bering i de la Sibèria orien-
tal. Els inuit són un poble relativament recent (1000 dC) i es creu que són el resultat 
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d’una sèrie de fases i variants culturals d’aquestes primeres cultures paleoesquimals i 
neoesquimals àrtiques com la cultura Dorset (800 aC-1400 dC) i la cultura Thule (1000-
1800 dC), respectivament. Els thule estan considerats actualment com els antecessors 
moderns dels inuit històrics.

A l’època en què l’home blanc va començar a freqüentar l’Àrtic, a partir del segle XVI 
a la recerca del Pas del Nord-oest, un camí que devia unir Europa amb el continent 
asiàtic a través de la via marítima, existien un total de 21 grups inuit. Actualment dos 
d’aquests grups ètnics han desaparegut. Els sadlermiut van ser exterminats a l’hivern de 
1902-1903 com a resulta del contacte amb els membres de la tripulació d’un balener 
britànic, que va ancorar a l’illa de Southampton (Àrtic canadenc). Alguns sadlermiut van 
contreure una malaltia que patia un dels mariners del vaixell; probablement, el tifus o 
la disenteria. Van morir tots en només un hivern. L’altre grup desaparegut són els inuit 
del delta del Mackenzie (situats a la frontera costanera entre el Canadà i Alaska). Com 
a conseqüència directa de les malalties epidèmiques (sobretot xarampió i influença) 
transmeses per l’home blanc, la població nativa va disminuir de forma alarmant i el 1920 
ja no hi quedava cap membre d’aquest grup ètnic. 

Es creu que la població inuit durant els primers contactes amb els exploradors occiden-
tals podia estar al voltant de les 50.000 persones, encara que aquestes dades conti-
nuen sent hipotètiques.

Mapa ètnic dels diferents 
grups inuit de l'Àrtic: 1 Inuit 
de l’est de Groenlàndia; 
2 Inuit de l’oest de 
Groenlàndia; 3 Inughuit del 
nord-oest de Groenlàndia; 
4 Inuit del Labrador; 5 Inuit 
Ungava; 6 Inuit de la Terra 
de Baffin; 7 Inuit Sadlermiut; 
8 Inuit Iglulik; 9 Inuit del 
Caribú; 10 Inuit Netsilik; 
11 Inuit del Coure; 12 Inuit 
del delta del Mackenzie; 
13 Iñupiat de la costa nord 
d’Alaska; 14 Iñupiat de l’inte-
rior nord d’Alaska; 15 Iñupiat 
de Kotzebue Sound; 
16 Iñupiat de l’estret de 
Bering; 17 Yupiit de la costa 
sud-oest d’Alaska; 18 Alutiit, 
inuit del Pacífic; 19 Cup’it  
de l’illa Nunivak; 20 Yupiit de 
l’illa St. Lawrence; 21 Yupiit 
Siberians.
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Mapa ètnic dels diferents 
grups inuit de l'Àrtic:

1 Inuit de l’est de 
Groenlàndia; 2 Inuit de 
l’oest de Groenlàndia; 
3 Inughuit del nord-oest 
de Groenlàndia; 4 Inuit del 
Labrador; 5 Inuit Ungava; 
6 Inuit de la Terra de 
Baffin; 7 Inuit Sadlermiut; 
8 Inuit Iglulik; 9 Inuit del 
Caribú; 10 Inuit Netsilik; 
11 Inuit del Coure; 12 Inuit 
del delta del Mackenzie; 
13 Iñupiat de la costa nord 
d’Alaska; 14 Iñupiat de 
l’inte-rior nord d’Alaska; 
15 Iñupiat de Kotzebue 
Sound; 16 Iñupiat de 
l’estret de Bering; 17 Yupiit 
de la costa sud-oest 
d’Alaska; 18 Alutiit, inuit 
del Pacífic; 19 Cup’it de 
l’illa Nunivak; 20 Yupiit 
de l’illa St. Lawrence; 
21 Yupiit Siberians. Mapa 
confeccionat per Andrea 
Manenti.

Jaciment arqueològic de Sermermiut, que significa 
«la gent pel gel», davant del Kangia i el Sermeq 
Kujalleq. Es creu que aquest assentament va ser 
poblat almenys fa 3.500 anys i està situat a la 
costa oest de Kalaallit Nunaat. Col·lecció privada 
Francesc Bailón (2002).

La parca tradicional de la dona inuit s’anomena 
amauti i va ser pensada perquè les mares poguessin 
portar als seus nadons en la caputxa, per així donar-
los calor i protegir-los contra el vent i el fred. L’estil i la 
decoració d’aquesta peça varien segons les regions. 
L’amauti no només representa la comunitat inuit d’on 
procedeix la dona, sinó que a més, indica la seva edat 
i l’estatus social. Fotografia realitzada a la població 
de Qausuittuq (Nunavut, Canadà). Col·lecció privada 
Francesc Bailón (2006)
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Cultura tradicional inuit

Organització social 

«Res té valor en si mateix; la necessitat ocasional de cada individu és el que el determina». 
Inughuit del nord de Groenlàndia

El centre bàsic de la comunitat inuit tradicional el constituïa el matrimoni. Per norma general, 
els homes es casaven quan eren capaços de procurar-se, per mitjà de la caça i la pesca, 
l’aliment necessari per mantenir a una o més esposes; les dones ho feien en arribar a l’ado-
lescència (a partir de la primera menstruació). L’únic requisit per l’elecció matrimonial era que 
els contraents no guardessin un parentiu consanguini massa proper i no tinguessin el mateix 
nom. Els inuit per norma general no distingien entre noms masculins i femenins. Practicaven 
el ritual epònim, consistent a donar als nadons el nom de l’última persona morta en el poble. 
D’aquesta manera, dues persones que es diguessin de la mateixa manera tenien un parentiu 
massa proper i per tant, no es podien casar.

Existia la poligàmia i fins i tot la poliàndria en segons quines àrees, encara que la monogàmia 
era el costum més estès. No existia en el matrimoni la lleialtat conjugal en el sentit sexual. 
Aquesta fidelitat no constituïa cap virtut especial, de la mateixa manera era molt comú l’inter-
canvi d’esposes per un cert temps entre els membres d’una mateixa comunitat, considerant 
aquest intercanvi, un eficaç mètode de reforçar l’amistat mútua entre els diferents individus 
d’un mateix col·lectiu. La comunitat es considerava la pròpia família i es creia que cada 
membre devia procurar el benestar dels altres, per això sempre es compartien els aliments.

Entre els inuit no existia un cap (excepte en alguns grups del sud i sud-oest d’Alaska).  
El líder era el millor caçador i el més capaç dels individus de la comunitat «el que pensa», 
«aquell a qui tots escolten», «el que més en sap» i no era un atribut hereditari. Aquest  «ca-
pitost» tenia l’experiència suficient per aconsellar i guiar al grup, tot i que el seu consell fos 
buscat només ocasionalment. 

Divisió de gènere 

«Un bon caçador és aquell home la dona del qual l’ajuda a ser-ho. Un home és el caçador 
que fa la seva dona». Anònim inuit

Tant l’home com la dona, formaven un equip perfecte, on cadascú sabia les tasques que 
havia de desenvolupar. El treball de les dones consistia bàsicament en cuinar, adobar les 
pells dels animals i en fabricar les vestimentes. Igualment, també realitzava un seguit d’ac-
tivitats no menys importants com educar els nens, trossejar els animals caçats i sobretot 
eren les responsables del manteniment del llum d’esteatita anomenat qulliq, i alimentat 
amb oli de greix animal i una metxa de molsa. Aquest llum, imprescindible per a la super-
vivència dels inuit a l’Àrtic, servia per cuinar, il·luminar, assecar les pells i donar escalfor a 
la llar. Així mateix, les dones també s’encarregaven de muntar i desmuntar els tipi i tupiq 
(tendes d’estiu), i algunes vegades, si calia, ajudaven al marit a caçar, a conduir els trineus 
de gossos o a construir les cases hivernals. 

Els homes es dedicaven bàsicament a la caça i la pesca, és a dir, a aportar els aliments 
necessaris per a la subsistència de la família. A més, eren els encarregats de preparar i 

conduir els trineus i d’alimentar els gossos. Igualment fabricaven les eines per a la caça i 
la pesca (arpons, arcs i fletxes, fisgues, etc.), ajudats d’una eina anomenada trepant d’arc. 

També construïen al costat de les dones, els caiacs, els umiaat (grans embarcacions de 
pell) i per descomptat els iglús de neu i les cases de pedra i torba. Per cert, tan sols un 
13% aproximadament dels inuit que habitaven a l’Àrtic, abans del primer contacte amb 
l’home blanc, van utilitzar l’iglú de neu (iglugiap o igluvigak) com a casa permanent i habi-
tual, i prop del 20% només el van construir com a residència temporal. Això vol dir que un 
67% dels inuit desconeixia aquest tipus d’habitatge o bé no van arribar mai a construir-lo. 
De fet, van ser els dorset i no pas els inuit, els inventors d’aquest tipus de vivenda tan 
singular. 

Economia de subsistència tradicional

«Si dorms a la primavera, dormiràs també a la teva tomba, perquè si no pesques durant 
la primavera et moriràs de gana a l’hivern». Anònim inuit

Els inuit vivien plenament adaptats a la natura i condicionats per les exigències d’un medi, 
on tan fàcil sembla la mort com difícil la vida. Vivien en una absoluta precarietat i el seu cicle 
vital alternava períodes d’abundància i de penúria extrema. En línies generals, la primavera 
és l’estació més important de tot l’any. Durant aquesta època, l’activitat se centra sobretot 
en la captura de foques, sobre el mar gelat o a través dels forats de respiració que aquestes 
fan en la banquisa i en les polynyas i alta mar, on també poden caçar morses i en algunes 
ocasions diferents tipus de balenes. Tant a la primavera com a l’estiu solen pescar salmons, 
truites àrtiques o capelins, així com caçar algunes aus. Arribats els mesos estivals, van a 
la captura dels mamífers marins mentre les dones a terra recullen nabius i altres plantes 
silvestres, ous d’aus, així com mol·luscs i algues marines a la costa. La tardor és la millor 
època per caçar els caribús, ja que les seves pells estan ja òptimes per confeccionar els 
vestits i perquè aquests animals tenen suficient carn per alimentar a les famílies. Durant gran 
part de l’any, consumeixen el que cacen i pesquen però també, acumulen un excedent per 
quan arribi el terrible hivern àrtic, on la majoria dels grups redueixen al mínim les seves acti-
vitats, puguin sobreviure en certa forma dels aliments emmagatzemats. Malgrat això, a vega-
des passaven molta fam i per aquest motiu tenien dues estratègies adaptatives per mitigar 
aquest problema: l’infanticidi i el geronticidi. El més important era la supervivència del grup 
i per aquesta raó, les persones que practicaven l’infanticidi femení o que bé abandonaven 
a la gent gran i als malalts, no eren estigmatitzades ni criticades, ja que els seus actes eren 
acceptats socialment.

Xamanisme i animisme: la religió tradicional inuit

«La veritable saviesa es troba lluny d’on habita l’home, allà on hi ha la vasta solitud. 
Aquesta saviesa no es pot assolir si no és amb patiment i privacions. El patiment és l’únic 
que revela a un home el que és ocult per als altres». Igjugarjuk, inuit del Caribú

Les condicions materials de vida, la rigorosa naturalesa polar, l’enorme esforç en la lluita 
per la supervivència, i les freqüents fams, van determinar el rumb de la religió dels inuit. El 
seu culte propiciatori i les seves creences, lligades a l’activitat econòmica, constituïen per 
a ells un assumpte d’importància vital. Insegurs pel futur, de l’èxit de la caça, sotmesos a la 
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perpètua amenaça de la fam, sentint la seva impotència davant la natura, dipositaven grans 
esperances en les seves creences i rituals. Per a això, van desenvolupar tot un seguit de nor-
mes de convivència i estratègies de supervivència, sent una d’elles el manteniment de l’equi-
libri, l’harmonia i el respecte cap al món espiritual i el món natural. Si això no ho haguessin 
dut a terme, probablement no haurien pogut sobreviure sota unes condicions tan extremes. 

Malgrat alguns trets comuns, existien nombroses diferències entre els diferents grups inuit 
i la seva religió tradicional és un clar exponent d’aquesta diversitat cultural. Per exemple, el 
concepte de l’ànima tenia diferents accepcions segons les tribus encara que en línies gene-
rals es podria afirmar que en les seves creences animistes tots els objectes, els fenòmens 
de la natura, els animals, les persones, i els llocs tenien el seu anua o inua (senyor, persona 
o esperit). L’anerneq era la part de l’ànima que anava a la vida terrenal, mentre el tarneq 
(ombra o també ànima) era la reencarnació física de l’ànima (només per als éssers humans 
i els animals). Per aquest motiu, el món animal va ser objecte de veneració que va trobar la 
seva màxima expressió en els nombrosos rituals i festivitats de caça de les quals depenien 
per a l’èxit de les seves activitats. Els esperits, d’una manera genèrica, podien dividir-se en 
benèvols, malignes i interns. Sedna, la dona de la mar, és probablement l’esperit més co-
negut entre els inuit mentre Sila (representava l’obscuritat i el fred, la pluja, el vent i la neu, i 
també, la raó i el pensament) era el més temut. Per a aquest poble, tots aquests esperits no 
eren éssers d’una naturalesa superior als que necessàriament haurien d’adorar o retre culte, 
sinó representacions de forces naturals a les que s’havia de respectar i mirar amb cautela. 
Igualment va ser característic de la religió dels inuit el desenvolupament del xamanisme que 
va absorbir tots els altres elements i formes de creences religioses. 

El xaman (angakoq) era el conseller espiritual i l’únic que tenia la capacitat de demanar ajuda 
als inua, a través d’un llenguatge especial. L’angakoq a més s’encarregava del culte propi-
ciatori, que per a aquest poble caçador tenia molta importància. Amb les seves cançons, fór-
mules i rituals controlava el temps i el món animal. Les accions espirituals del xaman anaven 
encaminades a l’assegurament de les necessitats bàsiques per a la supervivència i la protec-
ció dels mals esperits. Després dels seus viatges espirituals al món sobrenatural, tornava a 
vegades amb cançons, rituals, tabús (existien per assegurar la prosperitat econòmica, de la 
salut i la caça, amb la disponibilitat d’animals) o cerimònies noves per mostrar-les a la resta 
de la comunitat. La finalitat era mantenir l’equilibri entre els dos mons, el natural i l’espiritual. 
Quan la gent cometia alguna imprudència que podia ofendre o crispar els esperits, es tren-
cava aquesta harmonia. El xaman també solia ser el medecinaire que tractava els problemes 
físics i psicològics dels membres de la comunitat, ja que amb les seves habilitats especials 
podia esbrinar la causa de la malaltia, els problemes de salut o la poca fortuna en la caça. 
Tenia uns esperits protectors coneguts com tarnaq que l’ajudaven a lluitar contra els poders 
i les forces que causaven la malaltia (relacionada amb el robatori de l’ànima) i la mort de les 
persones. Els tupilaat, que eren unes petites figures que representaven criatures mítiques o 
espirituals i que servien per protegir-se dels mals esperits, per causar el mal a una persona i 
per tenir poders màgics; els amulets que permetien beneficiar-se dels poders espirituals als 
que no fossin xamans; les màscares i les cançons acompanyades pel tambor, van ser també 
tots ells, elements molt importants en el pensament religiós tradicional inuit. 

Finalment cal destacar que en la tradició oral d’aquest poble trobem nombroses històries 
que tenen un caràcter epistemològic i que parlen de la creació i dels diferents herois mitolò-
gics que estaven presents en l’espiritualitat inuit. A més l’art sempre ha estat, per aquest 
poble, una forma d’expressió religiosa i social. 

Ajukutoq, angakkoq de la regió d’Ammassalik, un  
dels darrers xamans inuit i que va viure a la costa est 
de Groenlàndia, a principis del segle XX. Fotografia  
de Th. N. Krabbe, 1908. Font: Arxius Nacionals:  
Arktisk Institut, København. 
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Annie Peterloosie d’Akunniq (Nunavut, Canadà), 
encenent un llum d’esteatita tradicional anomenat 
qulliq. Sens dubte aquest objecte va ser la pedra 
angular sobre la que es va aixecar gairebé tot l’edifici 
cultural del poble inuit en el passat. Col·lecció privada 
Francesc Bailón (2006)

Jens Danielsen, caçador Inughuit i en Francesc 
Bailón durant una travessa en trineu de gossos pel 
mar glaçat en el districte de Qaanaaq (nord-oest de 
Kalaallit Nunaat). Fotografia d’Ilde García. Col·lecció 
privada Francesc Bailón (2004)

Sobretot en els mesos d’estiu molts caçadors inuit, 
com en Peter Uitsatikitseq, surten a navegar en els 
seus caiacs, normalment fets amb fibra de vidre 
o plàstic que han substituït a les embarcacions 
tradicionals fetes amb pells i ossos d’animals (costa 
est de Kalaallit Nunaat). Col·lecció privada Francesc 
Bailón (2013)

El caçador inuit, Sasa Samson Simeonie, construint 
un iglú de neu a l’estret de Lancaster (Nunavut, 
Canadà). Col·lecció privada Francesc Bailón (2006)
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Present i futur dels inuit

Procés d’aculturació i pèrdua de la identitat cultural

«Si la idea del colonitzador és adoptada pels propis colonitzats, es justificarà la colo-
nització i la presència dels funcionaris colonials. Es crearà un poble que ha perdut la fe 
en les seves pròpies capacitats. Es crearà un poble que està agraït de ser colonitzat». 
Robert Petersen, antropòleg groenlandès (1995)

Des de l’arribada dels primers exploradors a l’Àrtic, a partir del segle XVI, la història dels 
inuit s’ha desenvolupat entre la lluita pel manteniment dels costums ancestrals i la intro-
ducció d’elements procedents del món occidental com ara l’alcohol, els inuit no el meta-
bolitzen; les armes de foc, que en alguns casos va suposar l’extinció d’alguns animals en 
determinades zones; i la religió cristiana, que va provocar la prohibició d’alguns rituals i 
la desaparició progressiva de la figura del xaman. Aquest procés d’aculturació, entre els 
indígenes, es va aguditzar i es va estendre en línies generals durant els anys 50, quan 
els governs dels Estats Units d’Amèrica, Canadà i Dinamarca (en el cas groenlandès) 
van decidir agrupar-los en ciutats amb l’objectiu de millorar la sanitat i l’educació de la 
població nativa. No obstant això, no van tenir en compte els efectes col·laterals derivats 
d’aquesta política proteccionista i post colonial que, juntament amb l’entrada en la dinà-
mica capitalista, va provocar un increment dels casos de depressió entre la població inuit, 
una important pèrdua de la seva identitat cultural i un substancial augment del consum 
d’alcohol i de l’índex de criminalitat i de suïcidis. Aquests aspectes negatius van acabar 
per ensorrar els fonaments d’una cultura mil·lenària mentre la cultura dominant s’enfortia i 
s’afeblia a la sotmesa.

Entre els costums ancestrals i els avenços tecnològics

«En els últims trenta anys hem passat de l’Edat de Pedra a l’Edat Mitjana i per fi a l’Era 
Espacial. Ara la gent jove acudeix al col·legi des d’edat molt primerenca. Això és bo, 
però no senten per la nostra cultura el mateix que sentíem els de la meva generació, i 
cada dia seran menys els joves que es preocupin per ella. Així és com es perden les 
cultures». Theo Ikummaq, inuit Iglulik (Nunavut)

D’una forma ràpida, eficaç, però traumàtica, aquest poble va anar introduint-se en el món 
modern i perdent algunes de les seves essències tradicionals. L’infanticidi i el geronticidi 
van desaparèixer progressivament durant la primera meitat del segle XX. L’analfabetisme 
va ser eradicat i molts inuit van començar també a aprendre els idiomes de l’home blanc. 
Les llanxes van arribar a l’Àrtic abans de la Segona Guerra Mundial. Entre els anys 50 i 70 
es van començar a construir habitatges prefabricats i es van introduir les motos de neu. 
Igualment es va establir la xarxa telefònica i es va instal·lar la televisió a les cases inuit.

Actualment, moltes comunitats inuit estan intentant buscar una harmonia entre el món 
modern i el món tradicional, esperant que aquest sigui el motor del seu desenvolupament 
cultural, tant en el present com en el futur. 

Els inuit constantment estan observant la natura d’on 
extreuen el màxim profit d’ella, sense transformar-la 
ni modificar-la. Fotografía de la costa est de Kalaallit 
Nunaat. Col·lecció privada Francesc Bailón (2013)

Els caçadors continuen caçant les foques sobre 
el mar glaçat a la primavera. Arpó en mà Qulutiana 
Kristiansen, caçador Inughuit, espera pacientment 
a que aparegui l’animal en mig d’un desert blanc i 
infinit. Col·lecció privada Francesc Bailón (2004)
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Les noves formacions governamentals inuit

«Quin és el somni del teu poble?... La independència, per mantenir la nostra terra i la 
nostra identitat». Upaluk Poppel, ciutadà groenlandès (2004)

Els anys 70 van ser fonamentals pels canvis que es produirien a nivell econòmic, polític i 
social en els territoris inuit en les següents dècades. A partir de 1975 i després del Con-
sell Mundial dels Pobles Indígenes que es va celebrar a Port Alberni (Columbia Britànica), 
es va desenvolupar un nou moviment reivindicatiu que volia assentar les bases per a l’es-
tabliment d’una nació inuit. Es tractava d’un sentiment generalitzat per l’autodeterminació 
i la revaloració de la cultura inuit, fins al punt que en l’actualitat, probablement l’exemple 
d’aquesta ètnia constitueixi el mirall on es miren la resta de grups indígenes del món. El 
que han aconseguit fins avui, és tan sols el reflex d’un poble acostumat a lluitar per la seva 
vida i a sobreviure davant de situacions on altres haguessin sucumbit. 

En els últims 40 anys, els inuit han aconseguit certes millores socials i econòmiques i una 
major autonomia política. El 1977 es va celebrar a Barrow (Alaska) la primera assemblea 
de la Inuit Circumpolar Conference o Council (ICC), una organització no governamental 
que reunia els representants inuit d’Alaska, Canadà i Groenlàndia (la delegació soviètica 
s’uniria uns anys més tard). L’1 de maig de 1979, Groenlàndia va aconseguir convertir-se 
en un govern autònom passant-se a dir oficialment «Kalaallit Nunaat» («la terra dels groen-
landesos»). Des del 21 de juny de 2009 és un autogovern que ha obert la via de la seva 
independència respecte al Govern de Dinamarca.

L’1 d’abril de 1999 es va fundar la província autònoma de Nunavut («la nostra terra») al 
Canadà. L’1 de desembre de 2005, es va establir la regió autònoma de Nunatsiavut («la 
nostra bella terra») que després va passar a ser un autogovern. Actualment, el territori 
de Nunavik («una terra per viure») està negociant la seva autonomia amb el govern de la 
província del Quebec i el govern federal canadenc. No obstant això, els inuit d’Alaska i Si-
bèria, encara que estan pactant amb els seus respectius governs una millora en les seves 
condicions de vida, el seu futur de moment, no és molt encoratjador; els casos dels inuit 
del Canadà i Groenlàndia poden servir com a precedents. Gràcies a la unitat existent entre 
els inuit, als esforços de la ICC i als constants èxits que semblen estan aconseguint els 
diferents grups inuit en els seus respectius països on hi viuen, potser en un futur, no molt 
llunyà, aconsegueixin la plena independència respecte a aquells governs que un dia van 
decidir privar-los de la llibertat i del dret que té tot ésser humà per triar el seu propi destí. 

El desgel humà. Els inuit i l’escalfament global del planeta

«El dia en què el Gran Gel dur com la pedra es torni tan tou que no puguis imprimir-hi 
l’empremta de la mà, tindràs un senyal que la mare Terra està molt pertorbada». Antiga 
profecia inuit de Kalaallit Nunaat

Segons les investigacions de l’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), 
l’Àrtic és la regió del planeta que més s’ha escalfat en l’últim segle, ja que en els darrers 20 
anys ha augmentat 3 graus la temperatura de l’aire. L’escalfament global del planeta posa 
en perill la manera de vida tradicional dels pobles indígenes de l’Àrtic, que sumen 400.000 
persones repartides en vuit països i dividides en més de quaranta grups ètnics diferents. 

L’activista inuit canadenca Sheila Watt-Cloutier va exposar a la Comissió Interamericana de 

«Jo, que vaig néixer per morir, viuré. Fins que el món 
dels homes i el dels animals tornin a unir-se. Jo viuré» 
Anònim inuit. Pels caçadors inuit els gossos són com 
ells, ventres amb potes que se senten feliços quan 
viatgen. Fotografia de la costa est de Kalaallit Nunaat. 
Col·lecció privada Francesc Bailón (2013)

Kulusuk, població de la costa est de Kalaallit Nunaat, 
és un dels llocs més tradicionals, malgrat ja tots 
els inuit viuen en cases prefabricades de colors i 
gaudint de moltes de les comoditats del món modern. 
Col·lecció privada Francesc Bailón (2013)
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Drets Humans (març 2007) alguns dels principals efectes del canvi climàtic a les regions 
on habiten els inuit:

* Seguretat humana. Les estacions són cada vegada més llargues sense gel marí, el 
que impedeix els viatges en trineu de gossos durant bona part de l’any. La inestabilitat 
de la banquisa dificulta els desplaçaments i, evidentment, les partides de caça. 

* Pèrdua de la biodiversitat. El gel marí és una part essencial de l’hàbitat dels óssos 
polars, foques, morses i balenes, i la desaparició d’aquest posa en perill d’extinció la 
fauna autòctona. 

* Seguretat alimentària. La disminució d’algunes espècies, com ara les truites àrti-
ques i altres peixos d’aigua dolça, està afectant negativament en la dieta tradicional 
inuit.

* Dany estructural. El desglaç del permafrost ha deixat exposades les zones litorals 
on viuen la majoria dels inuit, i que són víctimes de fortes tempestes i de la seva erosió. 
A més s’han danyat i destruït innombrables edificis i altres infraestructures bàsiques.

* Desastres naturals i pluges torrencials. S’han registrat en els últims anys fenò-
mens meteorològics a l’Àrtic que han estat extremadament durs i inesperats. 

* Pèrdua cultural. L’increment de les temperatures està afectant algunes pràctiques 
tradicionals inuit com guardar el menjar en petits amagatalls, ja que la calor descom-
pon els aliments i atrau els insectes. 

En els darrers anys s’han afegit dos nous elements devastadors per l’Àrtic: l’augment 
del turisme de creuer, i l’augment de les prospeccions d’hidrocarburs als mesos d’estiu.

La contaminació mediambiental

«Vosaltres aneu al supermercat per aconseguir aliments. Nosaltres sortim a caçar, a 
pescar i a recol·lectar. El medi ambient és el nostre supermercat. Quan donem el pit als 
nostres bebès els fem beure un còctel químic tòxic que presagia desordres neurològics, 
càncers, malalties renals, disfunció reproductiva. El fet que les mares inuit —lluny de les 
zones en què es fabriquen i s’utilitzen els COPs— s’ho hagin de pensar dues vegades 
abans de donar de mamar als seus fills és sens dubte una crida per despertar el món». 
Sheila Watt-Cloutier, inuit Ungava (Nunavik) 

Al marge del desenvolupament i l’explotació dels hidrocarburs a l’Àrtic, un altre dels ele-
ments contaminants mediambientals en aquestes regions polars, el constitueixen aquells 
productes químics tòxics produïts i utilitzats en àrees més meridionals, que viatgen per 
l’aire, i que afecten en primer lloc als animals, i conseqüentment, a les persones. De fet, 
els nivells de productes químics tòxics i pesticides en la sang més elevats que es coneixen 
es donen entre la població inuit, i els seus nivells de mercuri es troben dins del marge que 
associem amb la intoxicació aguda. Apart, els nivells de PCBs tòxics (policlorur de bifenil), 
presents en la llet materna de les dones inuit, es donen en uns marges prou elevats com 
per qualificar la llet materna de residu perillós. Algunes de les conseqüències afecten el 
cervell i la desaparició de la funció immunitària. 

Tots aquests efectes fan que parlem de desgel humà, ja que el món dels inuit s’està desfent 
com el gel que necessita. I si desapareix un element vital per a la subsistència d’aquest 
poble, a continuació vindrà tota la resta.

«Sense gel no podem viure. Sense gel no som 
res. Quant desapareix un element de la nostra 
vida, després d’ell desapareix tota la resta. És 
com el gel. O es manté tot junt o la nostra vida 
perd sentit» Jens Danielsen Caçador groenlandès. 
Fotografia del nord-est de Kalaallit Nunaat. 
Col·lecció privada Francesc Bailón (2012)
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El duel cantat entre els inuit: un somni fet realitat

Durant molts anys he estat buscant aquests poetes de l’Àrtic que resolien els conflictes in-
terns improvisant cançons i poemes, i que d’aquesta manera restauraven l’equilibri social 
i alleujaven, de forma pacífica, les tensions que sorgien de la vida diària en una comunitat 
molt unida. 

Per el jurista alemany Herbert König, els inuit comptaven bàsicament amb tres formes 
jurídiques per solucionar els seus conflictes, malgrat que ocasionalment en alguns llocs 
d’Alaska i del Canadà s’aplicaven penes per alguns delictes comesos. D’una banda, hi 
havia els combats amb els punys que es feien en algunes zones d’Alaska i de l’Àrtic central 
canadenc. També hi havia la lluita cos a cos que podíem trobar en certs punts de la costa 
oest del centre i del nord de Groenlàndia, a l’illa de Baffin (Canadà), a Alaska i Sibèria. 
I finalment hi havia el tordlut, iviutit, ivinneq o piseq (segons els dialectes dels diferents 
grups inuit), el duel cantat que es produïa al Labrador (Canadà), Alaska i Groenlàndia. En 
aquest darrer cas, cal afegir a les dades aportades per König l’Àrtic central canadenc. 

Igualment vaig arribar a la conclusió que hi havia quatre raons principals per les quals els 
duels cantats eren tan eficaços en la resolució de conflictes:

1. Els competidors se’ls impedia prendre accions impulsives que podrien pertorbar la 
pau de la comunitat per haver de pensar acuradament sobre la creació de les seves 
cançons.

2. Les disputes privades es posaven en públic (que també podia tenir un efecte preventiu 
sobre els conflictes que sorgissin).

3. L’acte es feia en públic, el que significa que era menys probable que tornessin a sorgir 
els mateixos problemes.

4. Permetia restablir l’equilibri social, mental i emocional.

Aquests duels cantats es podien fer entre homes, entre dones però mai entre ambdós 
gèneres. Malgrat això vaig descobrir també un cas, que va succeir a la població de Tasiilaq 
(costa est de Groenlàndia) el 1972. Una dona de la població veïna de Sermiligaaq es va 
enfrontar a un home per defendre l’honor de la seva família (ella era descendent d’Ajuku-
tooq, un dels darrers xamans groenlandesos). Es va treure el monyo i amb els cabells 
deixats anar, per així semblar-se un home, va procedir a fer un iverdini, terme utilitzat en 
aquesta zona per referir-se al duel cantat. I va guanyar fent que el seu contrincant s’aver-
gonyís per haver perdut davant d’una dona. 

És difícil saber quan els inuit van començar a realitzar els duels cantats per solucionar els 
seus conflictes interns. Algunes de les primeres referències descriptives i també il·lustra-
des que tenim daten de la primera meitat del segle XVIII, quan el missioner danonoruec 
Hans Poulsen Egede (1686-1758) ens explica que pels inuit groenlandesos «compondre 
cobles satíriques sobre altres és un gran art, i l’home que pot superar al seu oponent amb 
aquestes és admirat i aplaudit pels altres. Si algú ha concebut una mica de gelosia i res-
sentiment per l’altre per alguna raó, el repta a un duel immediatament i el convoca a una 
trobada, on interpretarà en contra seu». Per la seva part, l’artista i pintor groenlandès Jens 
Kreutzmann (1828-1899), ens dibuixa i descriu un duel cantat (al voltant del 1860) entre 
Ajaguttak i el seu adversari on li recrimina els seus mals hàbits i li diu «pots estar segur, 
que jo Ajaguttak, no seré pas com tu».

El 26 de juny de 1906, William Thalbitzer (1873-1958), filòleg danès i professor d’esqui-
mologia a la Universitat de Copenhaguen, ens deixa una de les poques fotografies que 
s’han aconseguit fer d’un duel cantat, a la costa est de Groenlàndia. 

També Knud Rasmussen (1879-1933), ens explica que «Hom s’ha de mostrar sense pie-
tat; de fet, es considera viril per exposar la debilitat dels altres amb la major nitidesa i 
gravetat possibles; però darrere de tot càstig ha d’haver un toc d’humor, perquè el simple 
abús en si mateix és estèril, i no es pot dur a terme qualsevol tipus de reconciliació. És le-
gítim «ser desagradable», però cal ser divertit al mateix temps, per tal de fer riure al públic; i 
el que per tant pot silenciar al seu oponent enmig del riure de la comunitat, és el vencedor, 
i ha posat fi a la sensació desagradable».

No sé sap amb exactitud quan es van deixar de realitzar els duels cantats. Les polítiques 
dutes a terme pels països als quals pertanyen els inuit durant els anys 50 i 60, van introduir 
el sistema judicial occidental en detriment dels mètodes jurídics tradicionals. Els governs 
no acceptaven que un culpable d’un delicte pogués sortir indemne i vencedor en un duel 
cantat. Es creu que un dels darrers llocs on es va produir aquesta pràctica va ser entre 
els ammassalimmiut de la costa est de Groenlàndia. Segons aquest grup inuit, un dels 
darrers duels cantats oficials que encara es recorden es va realitzar el 1920, entre Paulus 
i Saamu, i que més tard acabarien representant a la pel·lícula Palos brudefærd de Knud 
Rasmussen i Friedrich Dalsheim (1934). També tenim el registres del 1935 de Paul-Émile 
Victor (1907-1995), etnòleg i explorador francès que va aconseguir recollir, i en alguns 
casos inclús gravar, nombrosos duels cantats improvisats. I poca més informació tenim 
al respecte; una curiositat és que el cantant de rap Eminem explica en la seva pel·lícula 
biogràfica 8 milles (2002) que l’origen de les «batalles de rap o de galls» es troba en els 
duels cantats dels inuit.

El 9 d’abril de 2013, a la població de Kulusuk (costa est de Groenlàndia), vaig per fi 
conèixer a un dels darrers poetes de l’Àrtic: l’Anda Kuitse. Fill d’en Wiiliimmi (Wilhelm) 

Duel cantat entre Nujaqpik i Kuitse, el 26 de juny 
de 1906 a Qingaaq (fiord d’Ammassalik, costa est 
de Groenlàndia). Fotografia realitzada per William 
Thalbitzer. Font: Museu de Tasiilaq (Kalaallit Nunaat)  
i Arktisk Institut København



30 31

Kuitse, i de Milka Kuitse («Miilikka»), ambdós artistes inuit molt coneguts i respectats de la 
dansa del tambor, i net d’en Kuitse, un dels darrers xamans de la costa est de Groenlàndia. 
L’Anda va néixer el 27 de febrer de 1951 a Kulusuk. El 1959, va caçar la seva primera foca 
amb tan sols 8 anys i el 1980, va caçar el seu primer ós polar. Però per sobre de tot ell ha 
preferit sempre la música com el seu estil de vida. 

L’Anda és una de les darreres persones que ha memoritzat alguns d’aquests duels cantats 
i que encara els representa en públic com un record del passat. Els va gravar en casset del 
seu pare, per no oblidar-los mai. Va decidir convertir-se en tromme danser amb 19 anys. 
La seva música l’ha portat a viatjar a països com Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Espanya, 
Estats Units d’Amèrica, Finlàndia, França, Japó, Marroc, Noruega, Suècia o Suïssa. 

També la seva germana Anna Kuitse (1942-2012) va seguir la tradició familiar i es va 
convertir en una de les més prominents i talentoses ballarines de tambor. El 2008 va ser 
guardonada amb el Premi Cultural de Kalaallit Nunaat. L’Anna era una ambaixadora de la 
cultura de l’est de Groenlàndia, i va posar èmfasi que les tradicions i les formes d’art com 
la dansa, el cant i el ball del tambor havien de continuar per mantenir la identitat cultural 
inuit.

Actualment l’Anda Kuitse ensenya als nens la tradició de la dansa del tambor a l’escola de 
Kulusuk i està considerat com un dels més importants ballarins de la dansa del tambor en 
la història dels inuit.

L’11 de maig de 2015, l’Anda i jo vam representar un duel cantat, a la població de Kulusuk, 
davant del monument aixecat en honor a la seva mare «Miilikka» i al costat d’una mar plana 
com un mirall alimentada per gels mil·lenaris a la deriva. D’aquesta manera complia un vell 
somni, per fi havia tingut un duel cantat amb un autèntic poeta de l’Àrtic. 

Conclusions

Amb aquesta exposició pretenem retre un homenatge a una ètnia que continua patint les 
conseqüències del nostre maltractament al planeta. Malgrat això, els inuit són abans de 
res un poble lluitador i resistent. La seva economia de subsistència tradicional, basada 
en la caça i la pesca, no ha fet més que reforçar els seus llaços amb la natura amb la 
qual conviuen en una perfecta simbiosi. Per aquest motiu, probablement els inuit seguiran 
existint encara que segurament la seva cultura tradicional es perdrà, ja que tant les seves 
tradicions com els seus costums ancestrals estan supeditats i condicionats pel medi i si 
aquest canvia, ho faran també les seves estratègies de supervivència i les seves normes de 
convivència. Com afirmava en Jose Amaujaq Kusugak (1950-2011), expresident de l’orga-
nització canadenca Inuit Tapiriit Kanatami: «Els inuit hauran de trobar noves formes de viure 
de la terra. I qualsevol que sigui aquesta manera, no serà el que els inuit haguessin desitjat, 
no serà ideal i no serà una continuació ininterrompuda de les formes tradicionals [...], les 
nostres tradicions mil·lenàries estan sent alterades a causa de l’escalfament de l’Àrtic, i 
ens enfrontem a la possibilitat d’haver de reinventar completament el que significa ser inuit. 
Aquesta és una possibilitat que temem». 

Si els inuit es veuen obligats a buscar altres mitjans de subsistència, qui sap si acabin con-
vertint-se en agricultors o ramaders (com ja està succeint en el sud-oest de Groenlàndia), 
no quedarà res que els lligui amb el passat excepte el record. En aquest sentit, el més que 
probable canvi en la seva economia de subsistència tradicional i l’adaptació a una situació 
completament nova per a ells, provocada per l’escalfament climàtic, la contaminació me-
diambiental i el procés de globalització, els portarà irremeiablement a la desaparició de la 
seva cultura ancestral. En línies generals els inuit aconseguiran sobreviure però ho hauran 
de fer adaptant-se a un estil de vida que malauradament no desitgen. 

A més, els inuit hauran de fer front també a la desocupació laboral motivada, en certa me-
sura, pels subsidis governamentals, principal obstacle per a l’obtenció de la independència. 
Així mateix, hauran de buscar solucions alternatives després de renunciar, en alguns casos, 
a l’economia de subsistència tradicional, i hauran de desafiar la important pèrdua d’identitat 
cultural que ha desembocat en nombrosos casos d’alcoholisme, suïcidis i crisi d’ansietat 
entre la població inuit. I també hauran de fer front als nombrosos casos d’abusos sexuals, 
embarassos juvenils, consum de drogues i violència domèstica a més d’enfrontar-se al 
problema de l’elit governant, ja que majoritàriament són quadres polítics representats per 
professors, catequistes o pastors, i on gairebé no hi ha pescadors o caçadors, poc prepa-
rats per a les tasques administratives i governamentals. Això està motivant que la classe 
dirigent, en estar allunyada de les activitats primàries, perdi la perspectiva de grup. Així 
doncs, el camí no serà gens fàcil però tampoc ho és sobreviure en l’Àrtic.

De la cultura inuit he après moltes coses, i gràcies a la seva gent he aconseguit deslliu-
rar-me de les pors i complir un propòsit. Sempre em sentiré en deute amb els inuit, que tan-
tes coses ens han d’ensenyar, igual com nosaltres hem d’aprendre d’ells. No hem d’oblidar 
que la seva supervivència condicionarà també la nostra. Per aquest motiu sentir les seves 
veus seria un primer pas; escoltar-los seria fantàstic. Serem capaços de fer-ho?

Duel cantat entre l’Anda Kuitse i en Francesc Bailón. 
Fotografia d’en Guille Cascante i realitzada a Kulusuk 
(costa est de Kalaallit Nunaat), l’11 de maig de 2015. 
Col·lecció privada Francesc Bailón
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Diari corresponent a l’expedició realitzada al 
nord-oest de Kalaallit Nunaat (Groenlàndia) a 
l’any 2004.

Tikaagulliusaaq: Cua de balena de bronze 
d’Iqaluit, Nunavut (Canadà), feta per l’artista 
Mathew Nuqinpaq.

Secció: La dona inuit

Amauti-Amangut: parca d’estiu de la dona inuit 
de lli de Tasiilaq (costa est de Kalaallit Nunaat, 
Groenlàndia), feta per Angiuk P. Ignatiussen.

Pinnersaat: joia de la dona inuit. Es tracta 
d’unes arracades amb granadures en forma de 
botes tradicionals i que també es poden utilitzar 
com a complement dels collars. Fetes per Elisa-
beth Grønvold d’Uummannaq (costa nord-oest 
de Kalaallit Nunaat, Groenlàndia).

Kiinarpak: màscara de dona inuit de fusta 
d’Oqaatsut (costa oest de Kalaallit Nunaat, 
Groenlàndia), feta per l’artista Morten Petersen.

Qiperugaq: escultura d’una mare que porta el 
seu fill a l’amauti d’os de caribú de Qausuittuq, 
Nunavut (Canadà), fet per l’artista N. Guy. 

Ulu-Sakkeq: ganivet tradicional de la dona 
inuit de Kulusuk (costa est de Kalaallit Nunaat, 
Groenlàndia), fet per l’artista Mogens Bisgaard 
Kofoed. 

Ulu: ganivet tradicional de la dona inuit d’Ilulis-
sat (costa oest de Kalaallit Nunaat, Groenlàn-
dia) fet per l’artista Kristian Fly.

Qulleq-Qulliq: llum d’esteatita tradicional d’An-
nie Peterloosie d’Akunniq, Nunavut (Canadà). 
S’alimentava amb greix animal i una metxa de 
molsa. Servia per assecar les pells, cuinar, es-
calfar i il·luminar la llar. Va ser el símbol tradicio-
nal de la dona inuit en el passat. 

Tajak: Canelleres per la dona de cotó adorna-
des amb granadures d’Uummannaq (costa nord-
oest de Kalaallit Nunaat, Groenlàndia), fetes per 
Elisabeth Grønvold.

Secció: L’home inuit

Ilgaak: protector ocular tradicional per la neu de 
Tasiilaq (costa est de Kalaallit Nunaat, Groenlàn-
dia), fet per l’artista Gedion Qeqe.

Ilgaak: protector ocular tradicional per la neu 
d’Uummannaq (costa nord-oest de Kalaallit Nuna-
at, Groenlàndia), fet pel caçador Tobias Grønvold. 

Qalugiusaq: Mena de fisga per capturar peixos 
realitzada amb esteatita i ossos de caribú i bou 
mesquer de Tasiilaq (costa est de Kalaallit Nu-
naat, Groenlàndia). 

Tukap Saatungaa: cap d’arpó fet de ferro i bron-
ze d’Uummannaq (costa nord-oest de Kalaallit 
Nunaat, Groenlàndia). Principis segle XX.

Savik: ganivet tradicional d’home d’os de caribú 
d’Ilulissat (costa oest de Kalaallit Nunaat, Groen-
làndia), fet per l’artista Jens Mikaelsen. 

Titartagaq: dibuix fet al carbó que representa 
a un caçador inuit intentant capturar una foca. 

Relació de peces per l’exposició.  
Nuna. La terra dels inuit

Dibuixat el 1995 per l’artista Peter Ragee de 
Kinngait (Cape Dorset, Nunavut, Canadà).

Iperaataq: fuet de fusta, bronze i pell de foca per 
conduir trineu de gossos de Kulusuk (costa est 
de Kalaallit Nunaat, Groenlàndia), fet pel caçador 
Robin Nuko.

Aaqqatit: manyoples d’home de pell de foca 
i de gos d’Uummannaq (costa nord-oest de 
Kalaallit Nunaat, Groenlàndia), fetes per Elisa-
beth Grønvold.

Kamiit: botes d’home de pell de foca (exterior) 
i de gos (interior) d’Uummannaq (costa nord-
oest de Kalaallit Nunaat, Groenlàndia), fetes 
per Elisabeth Grønvold. 

Secció: Xamanisme i animisme

Aarnguaq: amulet d’urpa i os d’ós polar de Kulu-
suk (costa est de Kalaallit Nunaat, Groenlàndia), 
fet per l’artista Anda Kilime. 

Qiperugaq: Escultura que representa la cara 
d’un angakoq (xaman) feta de banya de caribú 
de Qausuittuq, Nunavut (Canadà).

Tupilaq: Figura espiritual de banya de caribú de 
Qausuittuq, Nunavut (Canadà). 

Tupilaq: figura espiritual d’os de bou mesquer 
de Tasiilaq (costa est de Kalaallit Nunaat, Groen-
làndia) feta per l’artista Anders Kilime. Antiga-
ment servien per protegir-se dels mals esperits. 
Actualment, acostumen els inuit a posar-los a 
prop de les finestres com a protecció espiritual.

Secció: Els duels cantats i la dansa 
del tambor

Qilaat: tambor d’intestí d’ós polar i ossos de 
caribú procedent de Qaanaaq (costa nord-oest 
de Kalaallit Nunaat, Groenlàndia), fet pel músic 
Qulutanguaq Jeremiassen. 

Usuk aaveq: penis de morsa que s’utilitzava 
antigament com a baqueta per tocar el tambor 
procedent de Qaanaaq (costa nord-oest de Ka- 
laallit Nunaat, Groenlàndia). 

Tupilaq: figura espiritual de banya de caribú 
d’Ilulissat (costa oest de Kalaallit Nunaat, Groen-
làndia), feta per l’artista Kristian Fly.

Qiperugaq: escultura que representa la dansa 
del tambor feta d’esteatita de Nanortalik (costa 
sud-oest de Kalaallit Nunaat, Groenlàndia), rea-
litzada per l’artista Ludvig Silassen. 

Diari corresponent a les expedicions realitza-
des a la costa est i nord-est de Kalaallit Nunaat 
(Groenlàndia) els anys 2012 i 2013. 

Vitrina gran Vitrina petita
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ACCESSOS

Museu de Cultures 
del Món
Montcada, 12-14 
08003 Barcelona
T. 932 562 300
museuculturesmon
@bcn.cat
www.bcn.cat/
museuculturesmon

Metro

 · L4 Jaume I
 · L1 Arc de Triomf
 · L3 Liceu

Tren de rodalies

 · Estacions de RENFE 
d’Arc de Triomf i de 
plaça Catalunya.

Autobús

 · Via Laietana-Argenteria  
(45, 120, V15, V17)

 · Princesa-Montcada  
(120)

 · Parc de la Ciutadella- 
Pg. Picasso  
(39, 51, H14)

 · Pla de Palau  
(14, 51, 59, H14, 
V15,D20)

 · Pg. de Lluís Companys- 
Arc de Triomf  
(39, 40, 42, 51, H16, 
B25, B20)

Bicing

 · Av. de la Catedral, 6
 · Comerç, 36
 · Gombau, 24
 · Av. Marquès de 
l’Argentera, 1 

 · Av. Marquès de 
l’Argentera, 19

Cotxe

 · El museu no disposa 
d’aparcament propi.

Aparcaments més 
propers

 · Passeig del Born.
 · Plaça de la Catedral.
 · Avinguda Cambó.
 · Via Laietana.

HORARIS

 · De dimarts a dissabte, 
de 10 a 19 h*.

 · Diumenges i festius, 
de 10 a 20 h*.

 · Dilluns no festius, tancat.
 · Dies de tancament 
anual: 1 de gener, 1 de 
maig, 24 de juny i 25 de 
desembre.

 · L’horari de taquilles 
finalitza 30 minuts abans 
de l’hora de tancament 
del museu.

TARIFES

Entrada general: 5€ 
Entrada reduïda: 3,5 € 

 · Persones de 16 a 29 
anys. 
Persones a partir de  
65 anys.

 · Persones aturades 
titulars de la targeta rosa 
reduïda.

 · Famílies, amb un màxim 
de dos acompanyants 
adults, sempre que un, 
com a mínim, sigui el 
pare, la mare o el tutor 
legal. 

 · És imprescindible que  
hi hagi com a mínim  
un membre menor de  
16 anys. 

 · Titulars de carnet de 
família nombrosa. 

 · Titulars de carnet de 

família monoparental. 
 · Titulars del carnet 
de Biblioteques de 
Barcelona i del carnet de  
BCN Cultural. 

 · Bus Turístic:  
20% descompte.

Gratuïta 

 · Primer diumenge de 
mes, de 10 a 20 h. 
Tots els diumenges, 
de 15 a 20 h. 

 · Menors de 16 anys.
 · Membres degudament 
acreditats de l’ICOM 
(International Council of 
Museums). 

 · Membres degudament 
acreditats de l’Associa-
ció de Museòlegs de 
Catalunya.

 · Guies turístics professio- 
nals en l’exercici de la 
seva feina. 

 · Professors d’ensenya-
ment reglat acreditats 
per la direcció del centre 
educatiu.

 · Professors d’ensenya- 
ment reglat quan 
acompanyin un grup 
d’estudiants. 

 · Titulars de la targeta 
rosa gratuïta.

 · Persones que disposin 
del passi metropolità 
d’acompanyant d’una 
persona amb discapa-
citat. 

 · Periodistes degudament 
acreditats. 

 · Titulars de la targeta 
BCN Card.

Entrada combinada 
Museu de Cultures del 
Món i Museu Etnològic 
de Barcelona: 5 €

ACCESSIBILITAT

 · El museu ofereix espais 
i serveis adaptats, 
ajudes específiques i 
recursos tàctils per a les 
persones amb proble-
mes auditius, visuals i 
motors.

 · Espais interiors sense 
barreres arquitectòni-
ques.

 · Lavabos adaptats a 
cadires de rodes.

 · Disponibilitat de cadira 
de rodes.

 · Bucles magnètics.
 · Plànols tàctils de l’expo-
sició permanent.

 · Audioguies amb audio-
descripció, subtitulació i 
llengua de signes de les 
peces més destacades.

SERVEIS 

Consigna 

 · No es permet l’entrada 
a les sales d’exposició 
amb motxilles, maletes 
o bosses. El museu 
disposa d’un servei de 
de consigna gratuït. Per 
tal de poder-ne fer ús, 
cal disposar del tiquet 
d’entrada al museu o bé 
de la carta de confirma-
ció de reserva.

 · Canviadors per a 
nadons.

Informaciò general

«El caçador Anavik (inuit del Coure) amb unes ulleres 
per a la neu de fusta». Fotografia realitzada per 
Rudolph M. Anderson, maig de 1916. The Canadian 
Museum of Civilization, ref. CMC 39026.  
Font: www.civilization.ca.
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