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Gastronomia. El DIARI et convida a

Cinema. El Cicle Cinema d’Autor projecta
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un menú degustació per a dues persones al
restaurant La Carbo. Entra al sorteig trucant al
número de telèfon 93 590 86 00.

“Els inuits viuen
per la natura, mai
contra d’ella”

Inuits. Esquimal és un terme pejoratiu que significa
menjadors de carn crua i a
qui no els hi agrada. Entre
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La proposta
dijous a les 19.30 i a les 22.00 h la película
London River del director Rachid Bouchareb
als Cinemes de Sant Cugat.
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Passió inuit

Esquimals o inuits?

|

Subscriptors

l’Entrevista francesc bailón, antropòleg i guia de viatges a l’Àrtic

Després d’haver llegit molts
llibres sobre els inuits, en
el meu primer viatge a Groenlàndia hem va impactar
molt veure un caçador inuit
que conduïa un trineu de
neu tirat per gossos, mentre
parlava amb un mòbil.

www.diaridesantcugat.cat

ells s’anomenen inuits que
vol dir éssers humans.

ció i horari.

Com s’organitzen els inuits?

Hi ha un gruix important
que es dediquen a la caça i
a la pesca i que no tenen un
horari fix, pel que poden desaparèixer durant un mes per
anar a pescar amb les seves
barques o a caçar, amb els trineus de neu. Dormen quan
tenen son i mengen quant
tenen gana.

Estan organitzats en governs
autònoms i en alguns casos
semiindependents, per tant
hi ha inuits que treballen a
l’administració. També hi
ha altres inuits que treballen
en supermercats, en les escoles... Aquests pertanyen a la
comunitat que treballen condicionats per alguna institu-

Que fan els altres membres?

Bailón és l’únic antropòleg especialitzat en els
inuit de tot l’Estat espanyol. La seva passió pels
pobladors del cercle polar
àrtic neix per les ganes de
saber més d’un poble que
resol els seus conflictes,
a excepció de l’assassinat, improvisant cançons
o poemes. “Vaig pensar
que un poble que recorre
a la utilització de la llengua per resoldre els seus
conflictes i no pas amb la
violència havia de ser un
poble molt ric”. El català, que ha conviscut llargues temporades amb
aquesta comunitat formada per 150.000 persomes i que viuen en condicions extremes a la
zona més nord d’alaska,
el canadà, Groenlàndia
i la sibèria, explica que
als inuit els devem l’anorak, la parka i les ulleres
de sol. Bailón ha estat el
darrer conferenciant de
les Aules d’Extensió Universitària amb la ponència els inuit, poble del
Gran nord.

Existeix algun inuit que
encara sigui nòmada?

Pràcticament ja no existeixen. És cert que hi ha grups
que són seminòmades, perquè una part de l’any viuen
en una casa permanent i l’altra surten a caçar i pescar per
alimentar les seves famílies.

I que me’n diu dels iglús?

Que ja no s’utilitzen, només
alguns grups del Canadà els
poden fer, però la majoria ja

viuen en cases fetes de fusta.

Durant les seves estances
amb el poble inuit, què és el
que ha après?

D’ells he après a respectar la
natura en les condicions més
extremes del planeta, perquè el poble inuit viu en plena simbiosis amb la natura.
Ells viuen per la natura i mai
contra ella, i per això cacen i
pesquen només el que necessiten.

Parlant de natura, quina és
la incidència que està tenint
el canvi climàtic en aquests
col·lectius?

Els està interferint en el desenvolupament cultural i en la
seva economia de subsistència. La seva vida s’està veient
ressentida.

De quina manera?

Només la congelació del mar
del nord de Groenlàndia,
que és essencial per a molts
grups inuits perquè es desplacen amb trineus de gossos,
ha reduït la seva glaciació
de nou a tres mesos. A més,
hi ha molts accidents perquè el mar gelat és inestable
i s’obre. També els pescadors
que pesquen al costat de les
glaceres es veuen perjudicats
pels tsunamis que produeixen les glaceres quan es desprenen grans quantitats de
gel. Aquetes onades gegants
fan que se’ls bolqui la barca.

...

També el permanfrost, que és
la capa de gel que a l’àrtic està
permanentment congelada i
que està a mig metre sota terra, s’està desfent i això està
inutilitzant les infraestructures que ells utilitzen.

Així l’afectació és a tots els

nivells?

Sí, perquè fa que no puguin
continuar ni amb la seva economia d’existència tradicional, ni amb els seus costums
que sobretot tenen a veure amb la natura, perquè la
natura s’esta transformant i
ells estan perdent la brúixola de la natura que fins ara els
indicava el camí.

Com fan front a temperatures de 50 sota zero?

S’ha de tenir en compte que
realment preparat pel fred i
que no els hi agrada passar
fred. Ells saben que el que
més escalfa és la pell i per
això a les zones més septentrionals, on fa més fred utilitzen abrics de pells dels animals que han capturat i s’han
menjat com el caribú, les
foques o l’ós polar.

Aquest fred tan intens, els
determina el caràcter?

Donat que viuen en circumstàncies molt extremes, somriuen davant les adversitats. És
la seva manera d’exterioritzar les tensions acumulades.
Això és essencial per a ells,
ja que els permet mantenir
la calma i el pols en condicions de fred extrem, és a dir, en
condicions complicades.

A banda del caçador que
conduïa un trineu i parlava pel mòbil, digui’m una
altra imatge impactant.

La imatge de la natura, que
és espectacular, perquè és
una natura molt salvatge.
No hi ha molt turisme, el
que permet disfrutar i contemplar la natura en solitud, que al capdavall és un
dels missatges que et transmet el fet de ser a l’àrtic;
solitud, pau i silenci.
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