
 

 



 

 

Projecte d´exposició fotogràfica. “El desgel humà”. 

 

“Mentre remo, se sent el so del gel al fondre’s. Navego amb caiac pels fiords de Grenlàndia envoltat d’icebergs 
que no paren de canviar de forma cada vegada que els miro. Això va molt ràpid, tot es desfà molt ràpid.  

Fotografio i immortalitzo moments i formes que mai més tornaran a ser iguals.”   

L’exposició mostra el meu punt de vista  sobre el desgel a  través d’una  sèrie de  fotografies preses duran una 
expedició de vuit catalans als fiords de Grenlàndia.  

Allà vaig poder apreciar la bellesa de les formes canviants que produeix el gel al desfer‐se. 

Les  imatges belles contrasten però, amb un greu problema de  rerefons: el gel està desapareixent de  l’Àrtic,  i 
aquest fet posa en perill la vida de la gent que viu allà: el poble inuit. 

Els  inuit depenen en certa mesura d'una economia tradicional de subsistència. Aprofiten al màxim els recursos 
existents en el seu mitjà. Malauradament la seva forma de vida tradicional s'està veient afectada pels problemes 
mediambientals existents en tot el planeta.  

“La  gent  no  sembla  comprendre  que  el  que  fan  diàriament  té  un  impacte  directe  sobre  els  pobles  i  la  vida 
silvestre del nord” 

“Vostès  van  al  supermercat  per  a  aconseguir  aliments.  Nosaltres  sortim  a  la  terra  a  caçar,  a  pescar  i  a 
recol∙lectar. El medi ambient és el nostre supermercat”. Sheila Watt‐Cloutier Cloutier (Presidenta  internacional 
de la Conferència Circumpolar Inuit).  

Els inuit estan intentant readaptar‐se mentre el seu món s’està desfent molt ràpidament. Els seus avantpassats 
van fer front a d’altres períodes d’escalfament climàtic i van aconseguir sobreviure. 

Grenlàndia perd 248 km3 de gel a l'any i des de 1991, la seva temperatura mitja ha augmentat 3,9º C. 

“Hi ha tants canvis que les velles generacions no són capaces d’ ensenyar als nens el que saben” 

“Sense gel no podem viure. Sense gel no som res. Quan 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”.  

La finalitat de  l’exposició és donar a conèixer els efectes del canvi climàtic en  la regió àrtica on viuen els  inuit  i 
com  aquests  estan  condicionant  el  futur  d’aquest  poble,  i  a  sensibilitzar  des  del  punt  de  vista  humà,  de  les 
conseqüències derivades del nostre maltractament al planeta. 

A través d’opinions  i textos que ha recopilat Francesc Bailón  (antropòleg especialitzat en  la cultura  inuit  i guia 
cultural de viatges a l´Àrtic), podreu posar‐vos a la pell d’un poble que es desfà, com el gel.  

 

Marc Duran  

 

 

 



 

     
 

EXPOSICIÓ 
 

 

Material exposició: 

50 – Fotografies de diferent format 

10 – Banderoles explicatives sobre com el canvi climàtic està afectant a les regions àrtiques i també al poble 
inuit.  

 

Opcional:  

• Construcció d´un inukshuk (figura humana tradicional dels inuit) fet amb gel que s´anirà desfent poc a 
poc.  

• Exposició d´un kayak d´en Marc Duran. 

• Peces de la cultura material del poble inuit aportades pel Francesc Bailón. 

• Música ambiental de sorolls provocats pel desgel àrtic. 

• Música tradicional inuit. 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

CONFERÈNCIA 
 
      El desgel humà: els inuit i el canvi climàtic 

Presentació. “Vostès van al supermercat per a aconseguir aliments. Nosaltres sortim a la terra a caçar, a pescar i a 
recol∙lectar. El medi ambient és el nostre supermercat”. Sheila Watt‐Cloutier 

Resum. Quan parlem del canvi climàtic moltes vegades ens oblidem que a l`Àrtic hi viuen els  inuit i que són els 
primers  afectats  del  nostre maltractat  planeta.  Els  inuit  són  un  poble  que  depenen  en  certa mesura  d'una 
economia tradicional de subsistència. Aprofiten al màxim els recursos existents en el seu mitjà i des de fa molts 
anys, el  respecte per  la natura  i el  coneixement dels elements que  la  componen  s'han  convertit en  aspectes 
essencials  que  han  permès  la  seva  supervivència  fins  a  l'actualitat. Malauradament  la  seva  forma  de  vida 
tradicional s'està veient afectada pels problemes mediambientals existents en tot el planeta. Lluny de rendir‐se 
davant les adversitats, els inuit estan intentant readaptar‐se mentre el seu món s’està desfent molt ràpidament. 
Els seus avantpassats van fer front a d’altres períodes d’escalfament climàtic i van aconseguir sobreviure. Ara els 
inuit  han  pres  el  relleu  i  el  cas  de  Grenlàndia,  constitueix  un  bon  exemple  de  superació  humana,  ja  que 
aprofitant els efectes del canvi climàtic a l’Àrtic, el poble grenlandès aconseguirà dintre d’uns anys finalment la 
independència. Malgrat això, la situació que pateix aquest poble ha de ser una crida al món perquè no oblidem 
que la seva supervivència condiciona també la nostra. 

Durada: 60 minuts aproximadament.  

Estructura de la conferència.  

• Primera Part: introducció a la cultura inuit. Definició dels termes esquimal – inuit. Mapa ètnic i geogràfic.  
• Segona Part: Prehistòria Àrtica. Els canvis climàtics al passat: els exemples de la Cultura Dorset i Cultura 

Thule, avantpassats dels actuals inuit. El cas de fracàs de la cultura nòrdica a Grenlàndia.  
• Tercera Part: el respecte dels inuit pel seu entorn: xamanisme i animisme. Els efectes del canvi climàtic a 

la  regió  Àrtica  a  l’actualitat.  Els  inuit,  els  primers  afectats  pel  escalfament  global.    L’impacta 
socioeconòmic  i cultural sobre aquest poble. La contaminació mediambiental  i  les seves conseqüències 
sobre  la  dieta  tradicional  inuit.  La  lluita  de  la  organització  internacional  ICC  (Inuit  Circumpolar 
Conference)  i de  la seva principal activista  inuit Sheila Watt‐Cloutier. Les dues contradiccions del canvi 
climàtic a l’Àrtic: el major desenvolupament de la Prehistòria Àrtica i la independència de Grenlàndia. La 
capacitat d’adaptabilitat dels inuit i les seves perspectives de futur.  

 

Suports  Tècnics:  Documents  d'arxiu  així  com  diapositives  i  fotografies  preses  en  algunes  de  les  meves 
expedicions a l'Àrtic (2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). Presentació en Power Point. Recopilació 
de cançons inuit que s'escoltaran als minuts previs a l´inici de la conferència 

Peces artístiques: objectes  recollits al  llarg de  les meves expedicions  i que  formen part de  la cultura material 
tradicional dels inuit. 

Públic: la conferència és per al públic en general. La finalitat es donar a conèixer els efectes del canvi climàtic en 
la regió àrtica on viuen els  inuit  i com aquests estan condicionant el futur d’aquest poble. Però també aquesta 
xerrada està destinada a  sensibilitzar des del punt de  vista humà, de  les  conseqüències derivades del nostre 
maltractament al planeta.  

Projecte:  aquesta  conferència  és  un  complement  a  l´exposició  fotogràfica  d´en Marc  Duran  i  constitueix  la 
vessant més cultural i potser menys coneguda de com està afectant el canvi climàtic a les regions àrtiques.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=inuit


 

Imatges Inauguració exposició 

 

 

            

 

            





 
Retall de premsa: El full – Revista d´Alella 

 
 

 
Can Manyé mostra els efectes del canvi climàtic  
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L’exposició  ‘El desgel humà’ alerta de  les conseqüències de  l’escalfament de  la terra a partir de  les 
esplèndides fotografies presses pel fotògraf maresmenc Marc Duran als fiords de Grenlàndia. 
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Can Manyé ens convida a reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic a partir de l’exposició ‘El desgel 
humà’ que es pot veure al centre d’art i creació del 7 al 23 d’octubre. L’exposició mostra una sèrie de fotografies 
amb imatges del desglaç presses pel fotògraf maresmenc Marc Duran durant una expedició catalana als fiords de 
Grenlàndia.  
 
Les espectaculars  imatges de  les  formes canviants que produeix el gel al desfer‐se, són el punt de partida per 
alertar del greu problema de rerefons: el gel està desapareixent de l’Àrtic i, aquest fet, posa en perill la vida del 
planeta, però també, i més directament, la vida de la gent que viu allà, el poble inuit.  
 
L’objectiu de  l’exposició és donar a conèixer els efectes del canvi climàtic al planeta  i, més concretament, com 
aquest canvi està condicionant  la vida dels  inuit  i posant en perill  la seva supervivència. La mostra  fotogràfica 
recolza aquest missatge amb  les opinions  i textos recopilats per Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en  la 
cultural inuit.  
 
L’exposició s’inaugura el 7 d’octubre a les 19.30h amb la conferència El desgel humà: els inuit i el canvi climàtic, a 
càrrec de Francesc Bailón. El 16 i 20 d’octubre a les 12h s’han programat dues visites comentades a l’exposició. 
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