
 

Exposició: «Viatge a la terra dels nenets. Una mirada 
antropològica». Fotografies i textos 

A través dels ulls i les paraules d’en Francesc Bailón Trueba, antropòleg i viatger polar, 

ens aproparem als nenets, un poble nòmada que viu en un dels indrets més remots, 

salvatges i freds de la Terra. Anirem a la recerca d’aquests pastors de rens siberians que 

mantenen encara moltes de les seves costums ancestrals. A través de les fotografies 

recollides al llarg de les expedicions àrtiques dutes a terme per l’autor, en els darrers 5 

anys, ens endinsarem en la tundra, on viu el poble nenet: un dels últims bufs 

d’humanitat que li queden a aquest planeta. Aquesta exposició és sens dubte una 

oportunitat única per conèixer una de les cultures mil·lenàries més desconegudes i 

fascinants del món.  

  



Suport: L’exposició consta de 55 panells amb fotografies i 3 panells amb textos amb 

les següents mesures:  

 

16 panells de Dibond 50 x 28 cms 

18 panells de Dibond 50 x 34 cms 

6 panells de Dibond 70 x 40 cms 

6 panells de Dibond 60 x 45 cms 

3 panells de Dibond 70 x 38 cms 

2 panells de Dibond 70 x 50 cms 

2 panells de Dibond 80 x 60 cms 

1 panell de Dibond 70 x 48 cms 

1 panell de Dibond 75 x 42 cms 

2  panells de cartó ploma 150 x 120 cms 

1 panell de cartó ploma de 120 x 90 cms 

 

 

A més es poden afegir alguns objectes relacionats amb les meves expedicions a l’Àrtic i 

la cultura nenet.  

 

 



 

Conferència inaugural o mentre duri l’exposició:  

Viatge a la terra dels nenets: De la mà de l’antropòleg i viatger polar Francesc Bailón 

Trueba coneixerem a través d’imatges i de les seves vivències i experiències àrtiques, la 

realitat del poble nenet que viu en un dels llocs més inhòspits i freds del planeta. Ni el 

procés de globalització mundial ni les polítiques dutes a terme pel Govern rus, 

encaminades a l’explotació dels jaciments d’hidrocarburs que es troben a la península 

de Iamàlia, han aconseguit que aquest poble canvií la seva manera de viure i perdi les 

seves costums ancestrals. Avui dia, els nenets continuen amb el seu nomadisme, la 

pastura de rens i lluitant per la seva supervivència.   



Suport: muntatge en Power Point amb imatges de les meves expedicions àrtiques per 

conviure amb el poble nenet. 

 

Durada: 1 hora d’explicació més el temps dedicat a preguntes i / o dubtes. En total les 

xerrades solen durar 2 hores. 

 

Visita guiada per a famílies 

Igualment es pot fer una visita guiada de l’exposició per a famílies. Durada d’unes dues 

hores.  



Pressupost i d’altres qüestions 

No hi ha cap cost en quan a la producció de l’exposició, doncs es tracta d’una exposició 

itinerant i ja estan fetes les impressions de les imatges i els textos. Pel que fa referència 

al muntatge i desmuntatge de l’exposició, xerrada complementària i/o visita guiada, jo 

m’adapto als pressupostos que hi hagin. La visita guiada per a famílies és opcional, la 

resta va en el pack que ofereixo (exposició i xerrada).  

 

Francesc Bailón Trueba. Llicenciat en Antropologia Cultural, per la Universitat de 

Barcelona. Especialitzat en la cultura inuit i des de 1997 que es dedica a l’estudi i 

investigació dels pobles àrtics. Professor d’Arqueonet, de l’Escola d’Humanitats Artkhé 

i de les Aules d’extensió Universitària per a la Gent Gran de Catalunya. Col·laborador 

del Museu Etnològic i de Cultures del Món 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. També ha protagonitzat, juntament amb l’actriu 

Leticia Dolera, el documental Deshielo (2018) de la sèrie Atlánticas dirigit per 

Guillermo García López i Pedro González Kühn. És guia de l’agència X-Plore, Servicio 

de expediciones en viatges culturals a Groenlàndia i Sibèria. 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 temes relacionats amb els pobles àrtics 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), Els poetes de l’Àrtic. Històries de Groenlàndia (2016). A més és 

col·laborador de National Geographic. Ha realitzat més de 35 expedicions a l’Àrtic, la 

majoria d’elles per conviure amb els inuit i els nenets i ha viatjat a més de 50 països. 

Actualment està considerat com un dels majors especialistes en aquesta matèria a nivell 

mundial.  

Contacte:  

Telèfon mòbil: 626 00 88 35 

Correu electrònic: nanukfb@gmail.com 

Pàgina web: www.antropologiainuit.com 



Exposicions realitzades a Barcelona 
 

 

 

Enllaços web 
http://www.antropologiainuit.com/exposicion/exposicion-viatge-a-la-terra-dels-nenets-

una-mirada-antropologica-b-the-travel-brand-xperience-barcelona/ 

 

 


