
 

ACTIVITATS VINCULADES A L’EXPOSICIÓ: 

 
Inauguració: 
Dilluns, 15 de gener a les 19.30 h 
Presentació de l’exposició a càrrec de Carolina Tejón, directora del Centre 
Cívic Sagrada Família i d’en Francesc Bailón, comissari de l’exposició 
 
Conferència “Viatge a la terra dels inuit:  
Dilluns, 29 de gener a les 19.30 h 
 
Visita guiada familiar:  
Divendres, 2 de febrer a les 18.00 h 
 

Més informació:  
www.ccsagradafamilia.net 
 

Més informació sobre l’autor 
www.antropologiainuit.com 
 
Contacte de l’autor:  
nanukfb@gmail.com 
 
 

 

HORARIS DE VISITA:    
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, 
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h i diumenges de 10 a 14 h 
 
A la sala d’exposicions Àlex García 
Activitats gratuïtes 
Aforament limitat 
 

C/ Provença, 480 
Tel. 93 450 89 17 

               info@ccsagradafamilia.net 
www.ccsagradafamilia.net 

facebook.com/centrecivicsafa 
twitter.com/centrecivicsafa 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

Centre Cívic Sagrada Família 

“Viatge a la terra 
dels inuit” 

Del 15 de Gener al 5 de Febrer 

 



 

Francesc Bailón Trueba, és antropòleg, escriptor i viatger polar. 

Especialitzat en cultura 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 de Cultures del Món i del Museu 

Etnològic de Barcelona. 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. Igualment ha treballat en el 

documental La sonrisa del sol (2015), dirigit per Guille Cascante. És guia 

cultural de l’Àrtic de l’agència X-Plore, viatges i expedicions. 

Col·laborador en alguns reportatges premiats sobre els inuit i el canvi 

climàtic. 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 Americanes 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.  

L’exposició, viatge a la terra dels inuit, pretén apropar-nos aquest poble 

més conegut pel seu nom que per la seva realitat cultural. Comencem 

trencant tòpics!.  

Sabíeu que: els inuit no són els creadors del famós iglú de neu i la majoria 

no hi va viure en ells en el passat?; ni que tenen 100 paraules per definir la  

 

neu o el color blanc?; que no es donen petons amb els nassos?; que 

paraules com parca, anorac o caiac són termes inuit?; que és el primer 

poble indígena a la història en haver eliminat l’analfabetisme?; que als inuit 

no els hi agrada que els diguin «esquimals» per considerar aquest terme 

despectiu i pejoratiu?; i sabies que la paraula «inuit» significa «éssers 

humans»?  

Gràcies a aquesta exposició de fotografies, dibuixos i textos recollits 

per l’autor en els darrers 20 anys, ens endinsarem en el poble inuit, un dels 

últims bufs d’humanitat que li queden a aquest planeta. Coneixerem la 

seva realitat, allunyada de molts tòpics, i sabrem com viuen en el present i 

quines són les seves esperances de futur, ja que els inuit són un dels 

pobles més afectats per l’escalfament global i la contaminació 

mediambiental que amenacen el nostre planeta. 

A més, aquesta exposició ens permetrà anar a la recerca dels poetes de 
l’Àrtic, ja que antigament els inuit solucionaven els seus conflictes interns, 

excepte l’assassinat, improvisant cançons i recitant poemes: motiu pel 

qual, en Francesc Bailón Trueba, va decidir dedicar-se a l’estudi i 

investigació d’aquest poble.  

L’exposició tindrà d’altres activitats complementaries com ara una 

conferència i una visita guiada familiar. 

Sens dubte, estem davant d’una oportunitat única per saber d’on venim i 

en el que ens hem convertit: una forma diferent de conèixer els orígens de 

la nostra pròpia civilització.  


