Curs

Històries, mites i llegendes dels inuit
al voltant del foc
Presentació

“Els mites i les llegendes inuit són històries curtes i dramàtiques
que parlen de les meravelles de les illes del mar, del cel o del
naixement de l’amor, de la vellesa, de la caça i el repartiment del
menjar, de la poligàmia, de la violació, l'assassinat, l'incest, els
infanticidis, la mort o dels misteris de la vida després de la mort”.
James Houston.
Les històries, els mites i les llegendes inuit sempre han tingut una
funció epistemològica per aquest poble i totes elles podien
desaparèixer si moria la darrera persona que les recordava. Per
aquest motiu, la tradició oral dels inuit ha estat molt important i
essencial per mantenir viva la seva cultura tradicional.
Els contes, mites i llegendes formaven part de la cosmogonia
inuit i no només intentaven explicar els orígens del seu món, sinó
també fenòmens naturals com la nit fosca, el sol de mitjanit o les
aurores boreals, elements essencials que caracteritzen les regions
polars on habita aquesta ètnia.
Bloody Falls és un dels llocs més enigmàtics i remots de l’Àrtic i
on es van produir alguns dels episodis més tristos i desoladors en
la història dels inuit: morts i assassinats encara tenyeixen de
sang les aigües del riu Coppermine.
La història de Minik, un nen inuit del nord-oest de Groenlàndia
raptat per l’explorador Robert Peary a finals del segle XIX, és un
dels relats més increïbles i aclaparadors que s’hagin conegut mai
i que fins i tot va provocar un conflicte diplomàtic entre els Estats
Units d’Amèrica i Groenlàndia.
D’altra banda, gràcies a la tradició oral del poble inuit i als relats
dels exploradors, hem conegut històries de supervivència que
demostren una vegada més que l’Àrtic és un lloc que enforteix als
herois però que mata als dèbils.
Finalment acabarem aquest seminari parlant dels raptes i
genocidis inuit i també dels zoos humans que van ser tan
característics durant el segle XIX i fins a mitjan del segle XX, i
que van afectar aquest poble, el qual continua recordant totes
aquestes històries per no oblidar-les mai.
Conèixer tots aquests relats, molts d’ells encara inèdits a
Occident, ens permetrà entendre millor la realitat del poble inuit.

Professor

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Els dimarts, 7, 14, 21 i 28 de maig i 4
de juny de 2019.
De 19,30h a 21,00h
5 sessions
Preu
Curs sencer: 80 €
Sessions soltes: 18 €/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Francesc Bailón Trueba
Llicenciat en antropologia cultural per la Universitat de Barcelona, escriptor i viatger polar
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Accessibilitat
El curs està obert a totes aquelles persones interessades en els inuit i que també vulguin aprofundir en
la seva cultura tradicional a través de coneixement de les seves històries, contes, mites i llegendes que,
en molts dels casos, han estat recollides pel propi Francesc Bailón al llarg de les seves expedicions
àrtiques per conviure amb aquest poble.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.

Contes, mites i llegendes dels inuit
Bloody Falls. On la pau vessa llàgrimes de sang
Minik. La història d’un inuit que va perdre la seva identitat
Històries de supervivència inuit a les regions polars
Zoos humans. Rapte i genocidi a l'Àrtic
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