Curs:

Antropologia del gel. La cultura inuit, els
“esquimals” de l’Àrtic.
Presentació
«Si dorms a la primavera dormiràs també en la teva tomba, perquè sinó pesques a la primavera, et moriràs de fam
a l'hivern». Proverbi inuit.
Els inuit, que significa éssers humans, són un dels pobles indígenes que encara conserven moltes de les seves
antigues tradicions. A més, han aconseguit assimilar la presència de l'home blanc en les seves terres i s'han
adaptat al món modern, mantenint moltes dels seves costums ancestrals. Vivint en perfecta simbiosi amb la
naturalesa, els inuit han sabut aprofitar els escassos recursos que l'Àrtic els ofereix i s'han convertit, en l'actualitat,
en la societat caçadora més avançada del món. Després de passar per una època difícil en la qual es va produir
una important pèrdua de las seva identitat cultural, han entrat en un període en el que no només han recuperat
vells costums sinó que a més a més, han anat delimitant el seu propi territori fins a convertir-lo, en alguns casos,
en grans autonomies gairebé independents dels països als quals pertanyen. Malgrat això, avui dia corrent perill de
desaparèixer com a cultura tradicional degut a que són els primers afectats pel canvi climàtic i a la contaminació
mediambiental que afecta al nostre planeta. Conèixer el passat dels inuit (coneguts també com a «esquimals») ens
permetrà entendre millor el seu present i les seves esperances de futur.
Professor/a
Francesc Bailón Trueba
Llicenciat en Antropologia Cultural, per la Universitat de Barcelona, escriptor i viatger polar. Des de 1997 es dedica
a l’estudi i investigació del poble inuit, és col·laborador de National Geographic i guia cultural de viatges a l’Àrtic.
Programa
1. Marc geogràfic i històric de la cultura inuit: L’origen dels inuit i l’arqueologia àrtica. Organització social i
economia de subsistència tradicional. La lluita contra el fred i el poder de la paraula. Mitologia, màgia i religió
2. L'arribada de l'home blanc a l'Àrtic. Primeres expedicions. La recerca del Pas del Nord-oest. L’expedició de Sir
John Franklin, la gran tragèdia de l’exploració polar. La conquesta del Pol Nord.
3. Els inuit a l’actualitat. Entre els costums ancestrals i els avenços tecnològics: la transformació del poble inuit
durant el segle XX. La creació dels territoris autonòmics del Canadà i Groenlàndia. El futur dels inuit.
4. Viatge a la terra dels inuit. Kalaallit Nunaat, «la terra dels groenlandesos». Un país emergent, un destí turístic
únic i atraient.
Lloc
Arqueonet
C/Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Calendari i horari
El dilluns 3, dimecres 5, dilluns 10 i dilluns 17 d’octubre de
2016. De 19’30h a 21h.
4 sessions.
Preu
60€



Inscripció
Podeu fer la inscripció per qualsevol de les següents vies:

Per la web: accedint al següent enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.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: a través dels telèfons 937423014 ó
667013352.

Presencialment: a la seu d’Arqueonet

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352
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A la n ostra web hi trobareu
altres activitats.
Consulteu-la!

