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Curs 
Els nenets. Els darrers pastors nòmades de Sibèria  

 

 

Presentació 
«Si no prens sang calenta i menges carn fresca, estàs condemnat 
a morir a la tundra» proverbi nenet. 

Els nenets que significa «gent o persones», en la seva llengua 
nativa, viuen a Sibèria, són pastors nòmades i molts d’ells encara 
continuen mantenint les seves tradicions ancestrals.  

Cap poble àrtic que coneixem avui dia ha persistit durant tant de 
temps (més d’un mil·lenni) i desafiant i adaptant-se a 
temperatures que van des dels  –50 °C a l’hivern fins als 35  °C a 
l’estiu, i en un dels llocs més inhòspits i remots del planeta. 

Els nenets depenen bàsicament del ren amb el qual tenen una 
peculiar relació i al que consideren el seu símbol: segons diu la 
tradició, els rens es van oferir als éssers humans per a la seva 
subsistència i transport, i a canvi, els éssers humans els 
acompanyen en les seves migracions estacionals i per protegir-los 
dels depredadors.  

En aquest seminari començarem parlant de les regions àrtiques i 
dels primers pobles paleoesquimals i paleosiberians. A 
continuació explicarem la història del poble nenet des dels seus 
orígens, passant per la arribada dels exploradors russos al seu 
territori, la pèrdua de la seva identitat cultural durant l’època 
soviètica i la recuperació dels valors i vida tradicionals a finals del 
segle XX.  

Seguidament analitzarem la vida nòmada dels nenets que és molt 
diferent durant tot l’any ja que s’han d’adaptar a condicions 
climàtiques i geogràfiques força variables. Parlarem igualment de 
temes com l’animisme, el xamanisme, i el cristianisme i també 
del Festival del Dia del Pastor, l’esdeveniment anual més 
important per aquest poble.  

Acabarem el seminari parlant dels efectes de l’escalfament global 
del Planeta sobre aquesta gent i de l’explotació d’hidrocarburs en 
el seu territori per part del govern rus que tant està afectant al 
seu nomadisme. 

 
Professor 
Francesc Bailón Trueba 
Llicenciat en antropologia cultural per la Universitat de Barcelona, 
escriptor i viatger polar. 

 
 

Informació pràctica 
 

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

 
 

Data i hora 
Dilluns, del 3 de febrer al 2 de març 

de 2020. 

De 10.30h a 12.00h 
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_con

tacte.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 
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Programa 
1. Marc geogràfic i històric. Introducció a les regions polars. La prehistòria àrtica.  
2. La història del poble nenet des dels seus orígens fins l’actualitat.  
3. La vida nòmada dels nenets a la tundra siberiana. Iª Part (hivern i primavera) 
4. La vida nòmada dels nenets a la tundra siberiana. IIª Part (estiu i tardor) 
5. Canvi climàtic i contaminació mediambiental. El futur del poble nenet 

 

Accessibilitat 
El seminari està obert a totes aquelles persones interessades en l’antropologia i en els pobles de l’Àrtic. 
Coneixerem, en profunditat, una de les darreres ètnies nòmades del món i on es donarà informació de 
primera mà, gràcies a les expedicions que ha dut a terme en Francesc Bailón Trueba per conviure amb 
els nenets.  
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