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Avanersuarmi inngertarneq

Històries de Groenlàndia
Kalaallit Nunaanniit oqaluttuat

2016

Al poble inuit, com a demostració de la meva
gratitud i amistat i el meu respecte.
Inuiaannut inuit, takutikkusupparaqujassuseq,
ikingutigiinneq, aamma ataqisuussuseq.
A la meva dona Lourdes,
per compartir un somni.
I a la memòria del meu bon amic Finn Hansen
(1948-2015). Un gran home que va estimar el
poble Inughuit i la seva terra.

			

Qui s’atura a plorar,
qui es lamenta contra la pedra hostil del desànim,
qui s’encara amb quelcom que no sigui el combat,
no serà un vencedor, sinó un vençut lent.
Miguel Hernández

Mapa ètnic dels diferents grups inuit de l'Àrtic. Adaptació del mapa «Key to Tribal Territories», del llibre de David Damas (Editor), Handbook of North American Indians.
Arctic, vol. 5, pàg. IX. Confeccionat per Alicia Pou ©.

Prefaci i agraïments
Estructura del llibre
En el moment de plantejar-me escriure un llibre d’aquest calibre, vaig
voler, per damunt de qualsevol altra cosa, crear una obra interactiva, dinàmica,
entretinguda i per a un públic general. Les conferències i els seminaris que he
estat impartint sobre la cultura inuit m’han ensenyat que l’estudi d’un poble
no tan sols es pot fer des de diferents perspectives, sinó que, a més, és possible
mostrar-lo de diverses maneres. Per aquest motiu, l’obra que el lector té a les
mans són tres llibres concentrats en un, que, alhora, es complementen entre si:
Relat històric: es narra la història verídica d’una expedició britànica al
nord de Groenlàndia, l’any 1818.
Autobiografia: el que jo anomeno les memòries àrtiques, i que són fruit
dels meus viatges al Gran Nord. Es tracta bàsicament de les meves experiències i
la convivència amb els inuit.
Assaig: en els primers cinc capítols s’expliquen alguns aspectes generals
relacionats amb la cultura inuit, com també la història i la geografia groenlandeses. La resta del llibre se centra en els Inughuit del nord-oest de Groenlàndia,
prenent com a fil argumental les històries humanes. Evidentment, la informació
que s’hi dóna és bastant genèrica, però a les notes a peu de pàgina i a les referències bibliogràfiques que es troben al final de l’obra el lector podrà consultar o ampliar la informació sobre temes relacionats amb la cultura inuit i amb
Groenlàndia.
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Aquestes tres parts del llibre estan perfectament delimitades en cada
capítol i estructurades de la següent manera:
Relat històric: s’estableix, abans de la narració, una situació espaciotemporal de la història.
Autobiografia: el lector es troba primer una dita o un refrany inuit relacionat amb el contingut de l’episodi del relat històric que el precedeix o amb l’autobiografia que el succeeix. A continuació, se situa novament el lector en un espai i
temps determinats per, després, prosseguir amb el relat.
Assaig: a mesura que es van relatant les memòries àrtiques s’introdueixen
diferents temes sempre relacionats amb el fil argumental de l’autobiografia o amb
la narració del relat històric. Un punt i a part, un títol o bé un número marquen
el límit entre l’assaig i l’autobiografia.
Aquesta estructura permet que els lectors puguin escollir llegir el llibre
sencer o només alguna de les parts, sense que això repercuteixi en la comprensió
de l’obra. De fet, s’ha escrit tenint en compte que puguin llegir-se els tres apartats
de manera independent. Així mateix, el lector trobarà, en algunes ocasions, indicacions per ampliar voluntàriament la informació accedint a les altres parts del
llibre que no hagi llegit.
Igualment, també vull aclarir que l’apartat de «Crèdits fotogràfics i d’il·
lustracions» conté una descripció més detallada de les imatges que apareixen en
aquesta obra, i que pot ser útil per comprendre-les millor.
Text del llibre
He utilitzat les paraules «esquimal», «groenlandès», «Groenlàndia»,
Inughuit,1 «inuit» i Kalaallit Nunaat segons l’ús que en fan les fonts d’informació
consultades i sempre amb el respecte més absolut cap al poble inuit. Seguint el
mateix criteri, els noms dels llocs que apareixen a l’obra s’han escrit en llengua
nativa, en anglès i fins i tot en català. Igualment, s’han utilitzat els termes Marina
Reial Britànica, Marina britànica i Royal Navy per designar el mateix cos militar
1.
Potser el terme Inugguit, fonèticament parlant, sigui més correcte, tot i que les
meves fonts sempre van utilitzar la paraula Inughuit per definir-se a ells mateixos. Seguint
aquest criteri, ocorre el mateix amb la seva llengua nativa: Inughuartut en lloc d’Inugguartut
(nota de l’autor: n. de l’a.).
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britànic. D’altra banda, s’han omès les sigles HMS (His o Her Majesty’s Ship) que
porten els vaixells de l’Almirallat britànic al principi del nom de cada embarcació.
Els mots «no natiu» i «home blanc», per la seva banda, mereixen una
menció a part. Sobretot en el segon cas, ja que el seu ús no està gaire acceptat a
causa de la connotació pejorativa que comporta; tanmateix, és una de les maneres amb què els inuit designen aquells que no són com ells. Per aquest motiu,
també he volgut utilitzar la paraula «no natiu», que potser és menys «agressiva».
De totes maneres, demano disculpes avançades per si algú se sent ofès per l’ús
que faig d’ambdues paraules, les quals he escrit sempre entre les anomenades
cometes franceses o gòtiques.
El relat històric s’ha reconstruït bàsicament a partir dels diaris de bord
d’alguns membres de la tripulació i de la tradició oral Inughuit. En el primer cas,
s’han de tenir en compte les rivalitats existents entre els mateixos expedicionaris,
sobretot les que van tenir Sabine, Parry i el mateix John Ross. També cal mantenir certes reserves pel que fa als intèrprets. La qualitat de saber escoltar i la fidelitat en la traducció són dos aspectes bàsics que influeixen en una font d’informació. Els protagonistes que van fer anotacions ho van fer sota la premissa d’afegir
o ometre voluntàriament el que els era transmès i, per tant, el resultat final que
s’obté de tot plegat sempre s’ha de matisar. Per exemple, el tinent Fisher i el capità
Sabine no van ser informats pel mateix intèrpret, i encara que els seus testimonis,
igual que els de Ross i Parry, tenen un valor extraordinari, estan condicionats,
sens dubte, per la diferent personalitat de cada un.
En les meves memòries àrtiques he obviat parlar de tot allò relatiu a la
vida privada i íntima que pogués perjudicar alguns dels protagonistes. Sóc dels
que pensa que aquest tipus de dades és millor que no es facin públiques, sobretot
quan els implicats han dipositat la seva confiança en tu.
Finalment, vull esmentar que vaig començar a recopilar la informació
per a aquest llibre en el meu primer viatge al Canadà, el 1999. Aquest procés de
compilació va acabar el 2006, motiu pel qual el lector no trobarà informació més
enllà d’aquest any. Tanmateix, m’he permès certes llicències informatives sobretot a l’epíleg, on he cregut convenient posar un punt i seguit a la història actual
dels Inughuit i d’alguns personatges que apareixen en aquesta obra, a més de
rendir tribut a un gran amic.
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Taula d’equivalències
Aquesta relació d’equivalències pot ser útil per a aquells que llegeixin el
relat històric. Les unitats de longitud són majoritàriament marines.
32 ºFahrenheit = 0 ºCelsius / 0 ºF = −17,77 ºC.
1 llegua marina = 5.555,55 metres.
1 milla marina = 1.851,85 metres.
1 milla terrestre = 1.609,34 metres.
1 iarda = 0,91440 metres.
1 peu = 0,3048 metres.
1 polzada = 0,0254 metres.
1 braça = 1,829 metres.

Agraïments
A Karl Klaus Abel Klemensen, Miriam Aglukkaq, Angutdluk, Attima
Hadlari, Elsa, Kavssâluk, Lucas, Simon, Jens Danielsen, Lars Felischer, Kristian
Fly, Jan Frederiksen (el meu professor de Kalaallisut a Barcelona), Ivan
Gabrielsen, Hans Geisler, Elisabeth i Tobias Grønvold, Hans Jensen, Celina
Kalluk, Qulutiana Kristiansen, Mona Lange Geisler, Qulutanguaq Jeremiassen,
Arne Lange, Oline Markussen, Mathew Nuqingaq, Paulet, Katrine Peary, Malene
Peary, Nicolai Peary, Sasa Samson Simeonie, Pavia Samusechs, Niels Schmidt,
Rakel Frederiksen i Tanya Tagaq. Qujanarssuaq («moltes gràcies») per la vostra
hospitalitat, amistat i ajuda. Aquest llibre l’he escrit en part gràcies a tots vosaltres, i per això sempre us estaré agraït.
Moltes gràcies a tots els qui han cregut en mi, m’han acompanyat en algun
dels meus viatges àrtics o m’han recolzat i ajudat a fer possible aquesta obra, especialment a: M. José Benedí, Gerda Bjerregaard-Pedersen, Ferran Brines, Laura
Casals, Montse Colera, José Damián Ruiz-Martínez, David Díaz, Silvia Dolz,
Olga Hernández, Ramón Hernando de Larramendi, Dolores Juliano, Ricardo
López, Miguel F. Martín, Álex Martínez, Enrique Martínez, Raquel Martínez,
Luis Martínez, Mónica Moreno, Marta Navó, José Manuel Naranjo, Maite Parra,
Elisabeth i David Rennicks, Xavier Salvadó, Mònica Sensano i Gerard van den
Berg.
Agraeixo igualment als alumnes dels seminaris sobre la cultura inuit i a
totes les persones que han assistit a les meves classes i conferències el fet d’haver-me ajudat amb les seves preguntes a concebre un llibre com aquest.
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El meu agraïment, també, a totes les entitats que han col·laborat amb
mi per difondre la cultura inuit a Catalunya i a Espanya: Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA), Club
Escandinau de Barcelona, Museu Egipci de Barcelona-Fundació Arqueològica
Clos, Fundación Carmen Arnau Muro, Asmat, Institut Francès de Barcelona,
Associació de Constructors d’Iglús de Catalunya, MónDivers, Ateneu Barcelonès,
Fundació Societat i Cultura (FUSIC), Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona (Viu el Parc), El Triangle Diari, CIEMEN, El País, ABC, El Periódico de
Catalunya, La Vanguardia, El Mundo, Colpisa, Jornal de Notícias, Com Ràdio,
Radio Euskadi, Cadena Ser, Ràdio4 RNE-RTVE, De Mochilero, TVE, BTV, Canal
25 TV, Canal Odisea, Área de Juventud del Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya),
Universitat de Barcelona (Facultat de Geografia i Història), Centre Excursionista
de Catalunya (CEC), Greenland Adventure, Mundo Ártico, Tierras Polares i
X-plore, servicios de expediciones S. L.
També haig d’agrair a les següents institucions, entitats, companyies aèries
i llibreries tota l’ajuda prestada: Aasiaat Museum, Kommunia Qaanaaq, Dansk
Polarcenter, Nationalmuseet i Arktisk Institut de Copenhaguen, Université Laval
de Quebec, Scott Polar Research Institute University de Cambridge, National
Maritime Museum de Greenwich, National Galleries of Scotland d’Edimburg,
Princeton University Library de Nova Jersey, Air Greenland, SAS, Museu
Etnològic de Barcelona, Llibreria Altaïr i Llibreria Díaz de Santos.
Per descomptat, el més sincer agraïment a l’Abel Carretero, per aquesta
traducció tan acurada al català i per les seves correccions i els seus suggeriments,
que han ajudat a millorar la qualitat de l’obra, i també a Nova Casa Editorial, que
van confiar en mi des del primer moment.
I també a Ilde García, per la seva companyia i suport sobretot en els pitjors
moments que vam passar junts, i evidentment també per cedir-me algunes de les
seves fotografies, que es troben en aquesta obra.
Igualment, dono les gràcies de tot cor a Finn Hansen i Silver Scivoli que
m’ajudessin a convertir el meu somni en realitat sense haver-me demanat mai res
a canvi.
Finalment, agraeixo a la meva família i especialment als meus pares tot el
suport i l’afecte que he rebut al llarg d’aquests últims deu anys. No hauria estat el
mateix sense la seva calidesa humana.
I, lògicament, el més profund agraïment a la meva dona, Lourdes
Cañadilla, per la seva enorme paciència, comprensió, fermesa i ajuda durant el
temps que ha durat la gestació d’aquesta obra. Sense el seu amor i el seu afecte no
hauria estat capaç d’escriure aquest llibre.
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Akkup pisia Ilinngivakkiimut
Ilinngivakkeerngooq ivileriaanga
Kisiina patsisiniarpiik
Patsisitsaranngaalit
Qasanginginnarnerparma
Mittanginginnarnerparma
Silammik Qasannaajik
Amertaannguartingit
Uanga kiserngaajik
Ersiingimanngilangit
Uattut attiingavit

Saalumuu Tusarpua (Informador)
Kulusuk, Kalaallit Nunaat 08.03.1935.*

* Paul-Émile VICTOR, Chants d´Ammassalik – Meddelelser om Grønland, Man &
Society, 16. 1991, København, 1991, pàg. 91.
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Traducció del duel cantat

Cant d’Akku contra Ilinngivakkeeq
Ilinngivakkeeq vols cantar contra mi.
Quin motiu tens per fer-ho?
No en tens pas cap!
Em menysprearies?
Faries burla de mi?
Pot ser que tu em menyspreïs,
perquè tens diversos germans i germanes,
i jo, jo sóc fill únic.
Però no et tinc cap por.
No ets pas més gran que jo.
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Mapa: «Antropho-Geographie Juridique des Duels Judiciaires Chez les Inuit». H. König (1925) - Norbert Rouland, Les modes juridiques de solution des conflits chez les inuit Études/Inuit/Studies, vol. 3, Numéro hors-série, Pavillon De-Koninck Université Laval, ISSN 0701-1008, Association Inuksiutiit Katimajiit, Inc. Québec, 1979, pàg. 79.

Introducció
Recordo que quan tenia catorze anys vaig començar a sentir la necessitat
de viatjar per conèixer noves cultures i altres pobles completament diferents del
meu. Sabia que tenia una vida per endavant i tot un univers per descobrir. No
volia ni desitjava desaprofitar l’ocasió. Malgrat això, no puc oblidar que van ser
uns homes vestits amb pells d’animals, que vivien en cases de neu i que es fregaven el nas, els que em van fer desviar la mirada cap al nord llunyà. Hi va haver
un temps en què vaig començar a veure esquimals pertot arreu: als llibres, a la
televisió i fins i tot al cine. Aquells homes fascinants van fer volar la meva imaginació i estic convençut que molts dels que ara llegiu aquestes línies comprendreu
les meves paraules. L’aparició d’aquest poble a la meva vida va ser determinant en
aquell moment i, en certa manera, va marcar el meu camí a seguir...
El coneixement cultural dels pobles es pot adquirir tancat entre quatre
parets, envoltat de llibres i escollint la seguretat com el camí més fàcil i senzill.
Malgrat això, la inquietud heretada de la meva infància em portava a un tipus
de comprensió que anava més enllà del que podien veure els meus propis ulls.
Necessitava anar a altres llocs i aprendre del que hi podria trobar. En aquell
moment vaig pensar que la millor manera per conèixer el món i intentar
trobar-ne les bases explicatives, a través de les quals pogués interpretar les diferències culturals existents entre els pobles de la Terra, era estudiar antropologia. És un dels camins, però no l’únic. L’antropologia em podia proporcionar els
elements essencials per inferir els aspectes més determinants d’una cultura. Però
no vaig saber, fins que ja havien passat uns anys, que el que realment és important comença en acabar la carrera, quan es dóna un sentit pràctic a tot el que has
après durant els anys d’estudiant universitari.
Penso que l’ésser humà quan viatja té la capacitat d’adaptar-se a situacions diferents de les habituals, però a més també és capaç de reflexionar-hi. La
suma de les experiències viscudes potencia la seva capacitat d’adaptació, enforteix l’esperit de supervivència i desenvolupa la seva facultat interpretativa del que
succeeix durant la vida. No obstant això, es tracta d’una arma de doble tall.
Sense cap mena de dubte el món està ple de llocs meravellosos, i els paisatges d’extrema bellesa emocionen fins al punt de convertir aquells moments que
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dilaten l’ànima en records inoblidables. Però quan visitem un país també hem de
tenir en compte el factor humà i moltes de les relacions que podem establir amb
la població poden enriquir-nos culturalment. Tanmateix, aquests mateixos llocs
poden anar acompanyats d’una amarga i trista realitat, determinada per exemple
per la situació política que viu un poble. Personalment crec que no és bo ignorar el que és evident, i que de la mateixa manera que es pot gaudir coneixent les
meravelles naturals i culturals d’un territori també es pot sofrir quan s’observen
les desgràcies i misèries que s’hi poden trobar. I crec que tan sols sent conscient
d’ambdues dimensions el viatger pot arribar a experimentar l’autèntica realitat
d’un país. Per mi, conèixer una cultura implica observar el paisatge humà en
el món natural en què subsisteix. Alguns viatges, per motius diferents, poden
suposar patiments, incomoditats i, per descomptat, situacions de risc. En molts
dels viatges que he fet he estat abonat a aquest tipus de situacions i de totes n’he
après alguna cosa.
Si l’antropologia era el camí que havia de seguir i viatjar n’era el complement ideal, quedava tan sols una cosa per definir, i probablement era la més difícil: la direcció. Amb el temps he entès el significat de les paraules de l’escriptor i
navegant nord-americà Alvah Simon. Segons ell, en el paisatge de tot ésser humà
hi ha un lloc especial en la seva imaginació i cada un de nosaltres té una brúixola
interior que no deixa d’orientar-nos cap aquell punt enigmàtic, atraient i magnètic. No obstant això, molts no s’atreveixen a dirigir-s’hi, ja que està limitat per la
frontera de les nostres pors més ocultes. Tot i així, hem de dirigir-nos-hi perquè
és allà on no tan sols ens trobarem a nosaltres mateixos, sinó que veurem com
s’omplen les nostres vides en fer-ho. Malgrat tot, penso que no sempre som capaços d’anar cap aquell punt imaginari en les nostres ments, i moltes vegades, fins i
tot sabent quina direcció hem d’agafar, preferim fer cas omís dels nostres impulsos i optem per quedar-nos en el lloc on creiem que ens sentim més segurs. Jo
coneixia aquell lloc, sabia quin era des de petit, però no vaig voler reconèixer-lo
fins que havia passat molt de temps. Per què? Simplement, per por i respecte.
Així doncs, durant un temps vaig viatjar sense una direcció concreta,
guiat pels meus desitjos més profunds i pels meus impulsos més espontanis. No
hi havia cap lògica predeterminada i alternava els continents segons la permissivitat econòmica, escollint els països pel meu instint o pel que en podia haver
llegit. Diuen que les coses viuen al nostre interior mentre les recordem, i jo sabia
que, per sobre de tot, hi havia un lloc que, sense haver-hi estat, el convertia en
un record intens. Només uns anys després, quan vaig reconèixer el meu paisatge
imaginari, m’hi vaig dirigir amb els meus temors més ocults.
Des de bon principi, vaig concebre la carrera d’Antropologia Cultural
com un hobby i també com una necessitat personal. Era com una manera d’autosuggestió per gaudir al màxim de la carrera universitària. Gràcies sobretot als
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savis consells de la professora Dolores Juliano, de la Universitat de Barcelona,
vaig aconseguir llicenciar-me gaudint de l’època d’estudiant universitari. Recordo
que durant els dos primers anys acadèmics una de les coses que més em va
fascinar va ser llegir els llibres monogràfics escrits per antropòlegs que havien
conviscut amb persones que molts encara consideraven com a «primitives». El
que m’encisava d’aquelles lectures no era només la informació que aportaven al
coneixement de societats, en molts casos desconegudes fins aquell moment, sinó
també el que els antropòlegs podien haver après convivint amb aquests «pobles
primitius». Quan llegia aquelles obres la imaginació em desbordava i m’apassionava pensar en el que havien viscut realment aquells aventurers; detalls que,
en la majoria dels casos, fins a l’aparició del llibre L’antropòleg innocent, de Nigel
Barley, havien «oblidat» escriure o que estaven ometent voluntàriament en els
seus treballs de camp.
Al tercer any de carrera es va produir un esdeveniment transcendental en
la meva vida acadèmica, del qual no he sigut conscient fins un temps després. En
l’assignatura d’Antropologia Política havíem de fer un treball sobre el concepte
que tindria una societat «primitiva» de l’economia occidental i sobre les nostres
relacions, costums i pautes socials encaminats cap a un mateix fi: l’obtenció d’aliments. En aquell temps havia llegit moltes obres de Bronislaw Malinowski (18841942), i no estava disposat a fer un altre treball sobre els indígenes de les Illes
Trobriand de la Melanèsia, com ens demanava el professor.
Sens dubte, Malinowski va ser un gran antropòleg de camp i una de les
figures més importants en el desenvolupament de l’antropologia moderna. Però
el seu impressionant treball no em faria canviar d’opinió. Novament va aparèixer l’esperit inquiet de la meva infància, i en un acte de rebel·lió vaig proposar
de fer una altra investigació. Conscientment, estava recuperant un dels meus
vells somnis d’infància que havia deixat aparcat: els esquimals. Així doncs, vaig
fer la proposta de realitzar un treball sobre els natius de l’illa de Baffin (Àrtic
canadenc). A més, va coincidir que acabava de comprar-me un llibre de Kaj
Birket-Smith,1 titulat Los esquimales. Sens dubte, es tractava d’un bon punt de
partida per començar a familiaritzar-me amb aquesta cultura. No era l’opció més
còmoda, però sí la que més em motivava. La jugada em va sortir prou bé i vaig
aprovar l’assignatura. Però a banda d’ampliar els meus coneixements sobre aquest
poble, durant la meva investigació vaig descobrir que l’obra de Birket-Smith
contenia quelcom nou que no havia trobat en altres escrits. Aquest llibre va ser
publicat per primer cop en danès el 1927. L’autor afirmava que des de l’estret
de Bering fins a l’oceà Atlàntic els esquimals s’anomenen a ells mateixos «inuit»
(plural d’«inuk»). Explicava, a més, que al sud d’Alaska i Sibèria, per omissió de la
1. Kaj Birket-Smith (1893-1977). Etnòleg danès. Membre de la 5a Expedició Thule.
Va ser director de la secció Etnogràfica del Nationalmuseet de Copenhaguen (n de l’a.).
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lletra «n», es deien Juit (singular Juk), i els aleutians, emparentats amb els esquimals, s’identificaven amb el terme Unangan. Finalment, deia que els esquimals,
igual que altres pobles primitius, es consideraven els autèntics éssers humans
per excel·lència en oposició a la resta i que aquest era el motiu pel qual «inuk»
significa «persona», «posseïdor» o «habitant».2 Més endavant, acabaria descobrint altres matisos respecte a aquest terme i alguns errors propis de la traducció
del danès al castellà. No obstant això, la pregunta més immediata que va rondar
pel meu cap va ser: per què la majoria de la gent, a Catalunya i a Espanya, seguia
utilitzant la paraula «esquimal» quan aquest poble es designa a si mateix amb el
terme genèric «inuit»?
El 1993 vaig acabar la carrera d’Antropologia Cultural. Començava realment l’hora de la veritat. Se m’obria la possibilitat de viure un conjunt d’experiències i sensacions desconegudes fins aleshores. Vaig començar a viatjar i, alhora, a
llegir aquest llibre obert que és observar el món, intentant trobar respostes a totes
les meves inquietuds. Els anys van anar passant i les meves vivències, acumulades
durant els viatges, em van fer madurar com a persona. Cada cultura tenia la seva
especificitat i cada país, el seu encant. Però en el fons necessitava trobar el meu
lloc al món, un poble al qual estigués esperant.
A la universitat ningú em va ensenyar com trobar «la meva cultura».
Realment, això s’aprèn? Jo crec que no. Quan una persona acaba la carrera d’Antropologia té diversos camins a seguir, i buscar el poble al qual vols dedicar el
teu estudi n’és un. Segons la meva opinió, l’elecció sovint està condicionada per
la balança que aglutina els avantatges, els inconvenients, les distàncies geogràfiques, la llengua, les situacions polítiques o altres condicionants de diferent índole
que poden determinar la predisposició de l’antropòleg. Però, a més, la decisió
implica, al meu entendre, una responsabilitat, un compromís, un esforç i un
sacrifici que potser molts antropòlegs no estan disposats a acceptar. Sincerament,
crec que la millor recompensa és quan ensenyes el que has après a través de les
teves pròpies vivències. És molt bo saber el que diuen els llibres, però penso que
és millor buscar allò que precisament no hi apareix. La riquesa cultural moltes
vegades es troba en les experiències viscudes més que no pas en les llegides.
Encara avui recordo el moment en què la meva elecció va començar a
tenir sentit. A vegades, les coses ocorren quan menys t’ho esperes; per això quan
em van trucar per fer el servei de Prestació Social Substitutòria no vaig pensar
que això suposaria obrir una porta cap al Gran Nord. Feia un temps que col·laborava amb el Museu Etnològic de Barcelona, així que per mi va ser una sort dur
a terme una part d’aquest servei social a la biblioteca del museu. Va ser aquí, la
primavera del 1997, quan em vaig trobar novament cara a cara amb els inuit.
2.
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Kaj Birket-Smith, Los esquimales, Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1965, pàg. 21.

Una lectora havia deixat un llibre de Bowra, Poesía y canto primitivo, al
mateix lloc on l’havia estat llegint. L’anava a guardar al seu lloc, però vaig sentir
curiositat per llegir-ne el contingut. La lectura va resultar ser encara més atractiva que el títol del llibre. Bowra afirmava, en aquesta obra, que quan la vida
d’un poble depèn de la caça s’imposa en l’home un condicionament i, per tant,
les accions humanes solen presentar-se com una manera de cacera que ocasiona
una sèrie d’emocions i reaccions naturals.3 L’autor ho exemplificava dient que el
cant i la poesia serien les sortides als sentiments i emocions provocats per l’èxit
o el fracàs de les activitats d’un poble que viu en les condicions més extremes del
planeta. Per això, els esquimals posseïen cants que feien referència no només a la
mala sort sinó també a la seva pròpia incompetència.
En les seves cançons es podia entreveure la sinceritat que transmetien
els caçadors parlant de la seva activitat principal; és a dir, la caça. Coneixien
els riscos que implicava un possible fracàs i, tanmateix, eren conscients de les
dificultats que comporta caçar o pescar a l’Àrtic i no intentaven dissimular-les.
Segons Bowra, difícilment el cant primitiu expressarà judicis morals explícits i
mai constituirà pautes de comportament.4 Però pot passar que alguns poemes
esquimals impliquin el respecte a un sistema de valors que, en moltes ocasions,
té a veure amb el sentit del deure i l’honor. Disposaven fins i tot de versos formats
per paraules màgiques que pronunciaven sobre els seus gossos ensinistrats per
empaitar un ós polar.
A la Groenlàndia occidental, per exemple, podia donar-se el cas que s’impartissin instruccions als joves sobre l’ús del caiac (o qajaq) a través de cançons.
El llibre també parlava dels poemes dedicats a l’amor, la natura, els animals, la
vellesa, la joventut, la vida i la mort. Tanmateix, hi va haver una cosa que em va
sobtar al llegir-la: els esquimals eren perfectament capaços de pensar sobre el seu
propi procés de composició poètica. Des de petit sempre m’ha fascinat el tema
de la poesia i sabia que el que Bowra ens deia significava que els esquimals no
tan sols eres poetes sinó que també eren capaços d’explicar la creació de les seves
pròpies poesies. Com a exemple, l’autor feia referència al cas d’Orpingalik, un
famós caçador esquimal i creador de cançons, que un dia va confessar a Knud
Rasmussen5 que els cants, sovint, són pensaments expressats amb l’alè quan hi
3. C. M. Bowra, Poesía y canto primitivo, Editorial Antoni Bosch, Barcelona, 1984,
pàg. 153.
4. Ibíd., pàg. 146.
5.
Knud Johan Victor Rasmussen, conegut també com Kununnguaq o Kunupaluk
(1879-1933), explorador polar i etnòleg autodidacte, mig groenlandès i mig danès. Fundador
de l’esquimologia i un dels més importants personatges dintre de l’estudi de la cultura inuit.
Va ser el primer que va aportar proves de la comunitat cultural en la societat esquimal. En
referència als treballs d’investigació a Groenlàndia, cal destacar que el 1879 es va fundar
la revista científica Meddelelser om Grønland, creada per la comissió d’investigacions
23

ha forces espirituals que pertorben l’ésser humà i el llenguatge corrent no té prou
recursos. L’inuk es commou de la mateixa manera com un iceberg navega irregularment pel corrent. Un flux de forces condueix els seus pensaments quan sent
por, alegria o tristesa. És possible que aquests pensaments hi brollin per sobre
com un riu i que el seu alè arribi exhaust i el seu cor sigui sacsejat. Quan el temps
és plàcid es mantindrà desfet. Arribat aquest moment, els inuit se sentiran encara
més petits i aleshores apareixerà el temor d’usar les paraules. No obstant això,
apareixeran per si mateixes. Quan això succeeix, es genera ràpidament un nou
cant.6
El pas següent que vaig fer va ser, lògicament, buscar informació sobre
Orpingalik. Per fer-ho vaig consultar una obra clàssica dins de l’etnografia esquimal, com és el cas de De la Groenlandia al Pacífico, de Knud Rasmussen. La
documentació, continguda en dos volums (La bahía de Hudson i A través del
Paso del Noroeste), va ser recopilada al llarg de la 5a Expedició Thule,7 i es tracta
d’un llibre bàsic per conèixer no únicament els diferents grups esquimals sinó
també el seu origen comú.
Segons el mateix Rasmussen, Orpingalik «era un bruixot molt respectat
i un home extremament interessant que coneixia a fons les tradicions de la seva
tribu. Es tractava d’un individu intel·ligent i viu, ple de malícia. A més, se’l considerava un caçador amb mèrits, i per les consideracions que se li guardaven, vaig
comprendre que era una persona important en el clan dels Arviligjuarmiut».8
científiques a Groenlàndia. El 1920, gràcies a una càtedra aconseguida pel filòleg danès
William Thalbitzer (1873-1958) a la Universitat de Copenhaguen, es va crear la primera
assignatura en la història de l’esquimologia. El 1967 es va fundar l’Institut for Eskimologi.
Finalment, el 2003 es va establir el Centre d’Estudis Culturals i Regionals (Eskimologi og
Arktiske Studier), del qual l’Institut d’Esquimologia i de l’Àrtic han passat a formar-ne part
(n de l’a.).
6. Bowra, op. cit., pàg. 37.
7. Cinquena Expedició Thule (1921-1924). Van viatjar des de Groenlàndia fins a
Alaska per recopilar informació dels grups esquimals que trobaven al seu pas i buscant-ne
l’origen comú. L’expedició estava formada per etnògrafs, lingüistes, arqueòlegs, geòlegs,
geògrafs i fotògrafs. A més, en aquest projecte van participar danesos (Knud Rasmussen,
Kaj Birket-Smith, Peter Freuchen, Therkel Mathiassen, Helge Bangsted, Peder Pedersen
i Jacob Olsen) i també els mateixos inuit (Iggianguaq, Arnarulunguap o Arnarulunnguaq,
Argioq, Arnanguaq, Nasaitordluarsuk, Agatsaq i Qavigarssuaq Miteq). Les dades arqueològiques, etnogràfiques i biològiques obtingudes van ser recollides en una obra exhaustiva
de deu volums: The Fifth Thule Expedition 1921-1924 (1946). Molts dels objectes trobats
durant aquesta expedició els podem veure actualment exposats en el Nationalmuseet de
Copenhaguen. La pel·lícula The Journals of Knud Rasmussen (2006), de Zacharias Kunuk i
Norman Cohn, relata part d’aquesta expedició (n. de l’a.).
8. Arviligjuarmiut. Grup esquimal que sol habitar entre la badia de Lord Mayor i
la badia de Committee (Àrtic canadenc). Arviligjuaq significa «país de les grans balenes».
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Per Orpingalik, home dotat d’una rica imaginació i d’una ànima sensible, els
cants eren els companys de la seva soledat: «Canto el mateix que respiro», deia.9
Així mateix, Rasmussen afirmava que «les cançons semblen indispensables per a
aquesta gent i canten a totes hores. Les dones no es limiten a taral·lejar les composicions del seu marit, també elles són poetesses».10 Però potser el que realment
em va cridar l’atenció va ser llegir que «existeixen també cançons satíriques amb
què es fustiguen els desordres i vicis dels habitants del poblat»11 i que «el canvi de
dones per un període curt es veu bastant sovint, sobretot entre homes que han
estat rivals en un concurs de cant».12 Què significava tot plegat? Realment els
esquimals es batien en duel mitjançant concursos de cant?
Volia saber-ne més. Ja no es tractava de simple curiositat, sinó també de
necessitat. Així doncs, vaig començar a buscar a la biblioteca del museu llibres
que parlessin sobre la poesia i el cant esquimal. Sabia que un poble que era capaç
de reflexionar sobre la seva pròpia poesia guardava quelcom extraordinari en el
si de la seva cultura. I, d’aquesta manera, investigant la cultura inuit, és com vaig
arribar a conèixer el tordlut, ivinneq o piseq. Ja havia llegit alguna cosa uns quants
anys abans sobre aquesta pràctica al llibre de Kaj Birket-Smith, encara que no l’hi
havia prestat gaire atenció, ja que per al meu treball universitari em vaig centrar
bàsicament en els mitjans de subsistència i l’obtenció d’aliments. Però al rellegir
per segon cop l’obra vaig trobar el que realment buscava. Aquí va començar la
meva veritable aventura àrtica, prenent una de les decisions més importants de la
meva vida. Ja en les primeres anotacions que vaig fer es podia deduir la profunda
admiració que sentia per aquest poble.
Antigament els esquimals constituïen una societat sense estat, on generalment no hi havia cap sistema de lideratge, tret d’algunes excepcions, i on el
centre bàsic de la comunitat era la institució social més antiga: el matrimoni.
Tanmateix, que no existís cap tipus d’organització governamental no volia dir que
no es regissin per unes lleis bàsiques no escrites. La llei més important era que,
excepte per un motiu justificat, ningú estava exempt de lluitar per la supervivència del grup, i per fer-ho els esquimals havien de sacrificar els interessos propis en
benefici dels comunitaris. L’egoisme personal no estava ben vist, i la modèstia era
un dels atributs més valorats. En aquest sentit, repartir i compartir eren accions
necessàries que no només permetien el manteniment del grup, sinó que també
Knud Rasmussen, De la Groenlandia al Pacífico. A través del Paso del Noroeste (II),
Ediciones y Publicaciones Iberia, Barcelona, 1930, pàg. 296.
9. Ibíd., pàg. 299.
10. Ibíd., pàg. 299.
11. Knud Rasmussen, De la Groenlandia al Pacífico. La bahía de Hudson (I),
Ediciones y Publicaciones Iberia, Barcelona, 1930, pàg. 178.
12. Rasmussen, De la Groenlandia al Pacífico. A través del Paso del Noroeste (II), op.
cit., pàg. 373.
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donaven prestigi als qui les realitzaven. L’objectiu principal de les lleis esquimals
era mantenir l’harmonia i la unitat del grup, tot regulant els comportaments dels
individus amb l’única finalitat d’assegurar la supervivència de la comunitat. Per
aquest mateix motiu, quan existia un conflicte intern era més important restablir
de nou la pau i l’ordre que no pas administrar-hi justícia.
Segons H. König, els esquimals comptaven bàsicament amb tres formes
jurídiques per solucionar els seus conflictes, malgrat que ocasionalment en alguns
llocs d’Alaska i del Canadà s’aplicaven penes per alguns delictes. D’una banda,
hi havia els combats amb els punys que es feien en algunes zones d’Alaska i de
l’Àrtic central canadenc. També hi havia la lluita cos a cos que podíem trobar en
certs punts de la costa oest del centre i del nord de Groenlàndia, a l’illa de Baffin
(Canadà), a Alaska i Sibèria. I finalment hi havia el tordlut o duel cantat que es
produïa al Labrador (Canadà),13 Alaska i Groenlàndia. Es tractava d’una activitat
social en la qual, mitjançant un concurs de cant, se solucionaven els conflictes existents entre membres de la comunitat. Aquest procediment no implicava
cap resolució jurídica, sinó l’exteriorització d’una queixa formal davant del propi
grup i el final de les tensions existents entre els dos adversaris.14 Per a això era
necessari que hi hagués un guanyador i un perdedor. Podia donar-se el cas que
el primer fos realment el culpable del delicte, però si d’aleshores ençà aconseguia comportar-se de manera correcta l’integraven novament en la comunitat.
Aquest concurs de cants començava quan una persona en desafiava una altra per
una infracció que presumptament havia comès. Un dels adversaris improvisava
una cançó on es burlava del seu oponent, fent mofa dels seus defectes i comportaments, utilitzant també insults i, en general, tots els estratagemes lingüístics
possibles amb la finalitat de ridiculitzar-lo i provocar, d’aquesta manera, les
rialles més fortes entre els espectadors, que eren els membres del mateix grup.
Mentre un improvisava cants satírics l’altre havia d’estar callat, esperant pacientment el seu torn.
Aquests duels cantats solien continuar-se amb el ritme d’un tambor i, en
moltes ocasions, anaven acompanyats de gestos provocatius, fins i tot colpejant
amb el cap la cara de l’adversari. Guanyava el concurs el que mantenia la calma i
no s’immutava per les burles i els insults del seu adversari. Però si cap dels dos no
perdia els estreps, era la mateixa comunitat la que havia d’escollir un guanyador.
En aquests casos solia vèncer el que tingués la llengua més afilada i la imaginació
13. Més tard vaig esbrinar que en altres llocs del Canadà hi havia alguns grups inuit
que també utilitzaven el duel cantat per solucionar els conflictes interns dintre de la pròpia
comunitat (n de l’a.).
14. Rouland, Les modes juridiques de solution des conflits chez les inuit – Études/
Inuit/Studies, vol. 3, Numéro hors-série, Pavillon De-Koninck Université Laval, ISSN 07011008, Association Inuksiutiit Katimajiit, Inc. Québec, 1979, pàg. 79.
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més recargolada. Sense cap mena de dubte, pels esquimals el llenguatge és el més
semblant a un instrument tallant i és l’únic que precisament s’afila fent-lo servir.
De vegades la humiliació havia estat tan important que el perdedor podia arribar
a abandonar el poblat. L’assassinat era l’únic delicte que no podia ser expiat a
través d’aquest mètode.
Els duels cantats posen de manifest la capacitat inventiva d’un poble que,
mitjançant la improvisació de cançons, és capaç de solucionar un conflicte d’una
manera cruel però pacífica. La creativitat de les seves cançons denota no tan sols
una capacitat intel·ligent per transmetre una realitat adjacent a la seva cultura,
sinó que a més és capaç de comunicar els sentiments que n’emanen. En aquest
sentit, els esquimals són uns autèntics mestres, ja que mitjançant les seves creacions poètiques penetren en les entranyes més ocultes de la naturalesa humana.
Uns anys després, i amb motiu d’una col·laboració amb el Museu Etnològic
de Barcelona, vaig fer un buidatge de notícies del diari La Vanguardia. A banda
del treball que m’havien encarregat, que consistia a recollir notícies relacionades
amb els immigrants de Barcelona en els més de 120 anys d’història d’aquest diari,
vaig buscar, durant les estones lliures, notícies sobre els inuit i les expedicions
àrtiques. Un dels articles que més em va cridar l’atenció deia això:
Duel entre esquimals. Els duels entre esquimals són divertidíssims. Mai acaben malament, ja que l’única arma que utilitzen és la
llengua. Quan dos individus tenen un disgust i es desafien, els amics
formen una rotllana, i els adversaris queden al centre. Aleshores, el més
vell dels que presencien el duel tira a la sort per decidir quin dels dos
combatents ha de ser el primer a començar el duel tot parlant. Després
que s’hagin insultat i dit «tros de gel, cua de guineu, nas de quilla, ren
boig» i altres agudeses d’aquest estil, que són acollides per tots els habitants del poble amb una enorme riallada, la disputa segueix, cantant,
ballant i colpejant tambors.
Quan descansen, tornen a dir-se l’un a l’altre tot el que els ve al
cap, ja sigui perquè ho saben o ho pensen, i fins i tot arrenquen tires de
la pell dels avantpassats.
El concurs, infatigable, assisteix amb alegria el duel original, i
fins i tot hi participa indirectament, subministrant projectils verbals al
contrincant de la seva simpatia; per últim, és proclamat vencedor el que
més ha fet riure amb les paraules dirigides al seu adversari.15
15. La Vanguardia, 4 de desembre del 1920. «Duelo entre esquimales», a la secció «De
todo un poco», pàg. 14.
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Arran de tot el que havia llegit sobre aquests duels cantats em va sorgir
un desig irrefrenable per aprendre i conèixer més coses sobre aquesta cultura,
una sensació que encara avui segueixo tenint. Així doncs, em vaig proposar no
només anar algun dia a l’Àrtic, sinó també conviure amb els inuit per conèixer i
entendre millor la seva cultura. L’empresa, i encara més a Catalunya, no resultava
gens fàcil, però la il·lusió de fer realitat un somni, com era el meu cas, també era
difícil d’evitar. Per aquest motiu, mai oblidaré l’any 1997, quan vaig decidir, per
fi, orientar la meva brúixola cap al nord per anar a la recerca d’aquells poetes de
l’Àrtic.
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Capítol I
7 d’agost del 1853, badia d’Aungnartoq (nord de Groenlàndia)
Ajaguda sobre el gel, amb la mirada fixada en aquelles pells de foca, Inaluk1
somiava desperta mentre sentia aquells càntics materns que dormien en la seva
ment. Havia passat molt de temps, i malgrat tot seguia pensant que la seva mare no
estava morta, sinó només absent, i que aviat tornaria a estar amb ella novament. El
seu fill Âpak es deia com la seva àvia, ja que era costum entre els inuit posar el nom
del darrer difunt de la tribu a un nounat. En aquest cas, el seu fill portava el nom
d’un parent mort, seguint així la tradició del seu poble. No obstant, Inaluk havia
tingut certs problemes per posar-l’hi degut al fet que era habitual entre la seva gent
diferenciar entre noms femenins i noms masculins.
Els inuit, en general, creien que l’esperit d’una persona que s’havia mort
es dividia en dos. D’una banda, hi havia l’ànima personal, que anava a un lloc on
feia calor i hi havia molts animals per poder caçar, i, de l’altra, l’ànima del nom que
romania vagarejant per la terra, fins que trobava el cos d’un nounat que adoptava
el nom d’aquest esperit i d’aquesta manera adquiria les qualitats i la personalitat del difunt. Així, el nom i l’ànima seguien sempre units. Dues persones amb el
mateix nom espiritual es consideraven parents consanguinis, i per aquest motiu
un home i una dona amb el mateix nom no podien contraure matrimoni. Moltes
persones grans i malaltes de vegades canviaven els seus noms esperant que així la
seva salut millorés. En general, els noms eren tan especials que quasi mai els utilitzaven; entre ells es cridaven els uns als altres amb sobrenoms. Existien tota classe de
regles i prohibicions relacionades amb el nom. Així doncs, hi havia un cert temor de
pronunciar el nom d’un difunt fins que no s’hagués reencarnat en un nen nounat.

1. Els noms d’Âpak i Inaluk que apareixen en el relat històric són ficticis, tot i que
sí que van existir realment segons l’arbre genealògic dels Inughuit que podem trobar en
un llibre de Guy Mary-Rousselière, Qitdlarssuaq. L’histoire d’une migration polaire, Les
Presses de l’Université de Montréal, 1980 (n. de l’a.).
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Per aquest motiu Inaluk no gosava pronunciar el seu propi nom; preferia que altres
el diguessin per ella.2
El seu poble, els Inughuit, havia arribat a aquelles terres fredes i glaçades feia ja molt de temps; tant, que semblava com si haguessin viscut sempre
allà. Gràcies a la saviesa i al coneixement de l’angakkoq, el xaman, curandero
i conseller espiritual del poble, sabien que procedien d’una terra molt llunyana,
segons les llegendes, d’un lloc on sempre apareixia el sol; al contrari del que
succeïa allà on vivien ara, on durant un temps no sortia mai i durant dies mai
desapareixia. L’angakkoq viatjava també a través del món invisible, i molts cops
tornava amb tabús, rituals o cançons noves per ensenyar a la resta de la comunitat. Però precisament la cançó de Les illes flotants amb ales blanques que li
cantava sempre la seva mare, i que, alhora, ella cantava també al seu fill, no
procedia d’aquest món sobrenatural. Més aviat tenia a veure amb una realitat,
un succés que va canviar per sempre l’esdevenir del seu poble i el futur de la
seva cultura, que seria recordat a través d’una cançó que havia estat propietat de la seva mare i que ara li pertanyia a ella. Entre els inuit les cançons
són propietat de qui les pensa, i només poden cantar-les els seus creadors, tret
que aquest doni el seu permís a altres per poder-ho fer. La propietat de les
cançons normalment passava de generació en generació. I com que les tradicions, igual que les cançons, contes i llegendes, moren amb l’última persona que
les recorda, a Inaluk li havia tocat memoritzar aquella poesia cantada, de la
mateixa manera que algun dia li tocaria fer-ho al seu fill Âpak.
Recordava aquell araat o aqaat («cançó afectuosa materna») que la seva
difunta mare li cantava i que ara el seu esperit li xiuxiuejava a l’orella. Tot havia
ocorregut fa ja molt de temps. La seva mare era encara molt jove quan del no-res
van aparèixer unes illes flotant al mar amb unes ales blanques a prop dels penya-segats del cap Innaanganeq (cap York). Aquell dia es començà a gestar una llegenda
i per descomptat una cançó que explicaria la història de la primera trobada entre
els Inughuit i l’«home blanc».
Feia temps que la tribu havia memoritzat la profecia d’una dona anomenada Maage («la gavina»), que havia predit que apareixeria un vaixell gegant amb
pals alts i que vindria del mar.3 La profecia es va complir molt de temps després i
2. Els Inughuit del nord-oest de Groenlàndia eren dels pocs grups inuit que diferenciaven entre noms masculins i noms femenins. Normalment, el nom no tenia gènere, era neutre.
D’altra banda, a Groenlàndia, a diferència de les tribus esquimals centrals i del Pacífic,
hi havia un cert temor de pronunciar el nom d’un mateix. Per això, quan a un home se li
preguntava com es deia ell preferia que algú respongués per ell. Birket-Smith, op. cit., pàg.
189.
3. Es creu que aquesta profecia es va originar arran d’una expedició comandada per
William Baffin i Robert Bylot el 1616. El 5 de juliol el vaixell Discovery va assolir els 77°
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va significar un dels moments històrics més importants del poble inuit, ja que un
dels seus grups, els Inughuit del nord-oest de Groenlàndia, que fins aleshores havien
estat aïllats, descobriria que no estaven sols en aquest món. La seva mare li havia
explicat que al principi pensaven que els esperits de l’aire havien vingut a visitar la
llar dels inuit.4 Així mateix, li va explicar que dins d’aquelles illes flotants havien
vist un animal sense pèl, rosat i gras, i també un home que mirava a través d’uns
trossos de gel transparent que no es desfeien mai. A més, hi havia objectes molt
grans on es podia seure i un braç congelat amb el qual es colpejava una mena d’agulla. Els primers «homes blancs» que van baixar de les illes flotants portaven cassoles
al cap. Tot el poble estava expectant, ansiós i nerviós. Tenia por d’aquells homes i la
seva gent pensava que no eren veritables éssers humans.
Ja havien passat alguns anys des d’aquell esdeveniment tan transcendental
per a la història del seu poble, i observant la parca feta amb pells d’ocells, foca i
guineu àrtica que havia confeccionat la seva mare, recordava aquella cançó que
parlava sobre una profecia que més tard es compliria. Però al cap d’uns anys, i
després de la mort de la seva mare, un altre fet tornaria a marcar el futur del seu
poble. Els esdeveniments se succeïen amb una rapidesa vertiginosa. Era, doncs, el
moment perquè el seu fill comencés a memoritzar la cançó de la seva àvia. El futur
podia ser encara més dur i tràgic que el present.
Es veu que l’«home blanc» havia tornat un altre cop a aquelles terres devorades pel gel. La nit diürna del 6 al 7 d’agost del 1853 Elisha Kent Kane, cap de
la primera expedició àrtica nord-americana, va arribar, juntament amb els seus
homes, a bord de l’Advance fins aquelles latituds tan septentrionals. Van navegar
entre els caps Alexander i Isabella, a través de l’estret de Smith. Kane i els seus
homes van passar el seu primer hivern allà, a 110 quilòmetres al nord d’Etah. Entre
els expedicionaris hi havia un jove inuit de l’oest de Groenlàndia anomenat Suersaq
(els «homes blancs» l’anomenaven Hans Hendrik o Hans Christian), que més tard
abandonaria l’expedició a l’haver-se enamorat d’una dona anomenada Mequ, i es
quedaria amb els Inughuit des del 1855 fins al 1860, un període que va ser decisiu
per a la història d’aquest grup.
El 10 de setembre del 1853 la tripulació va començar a preparar-se per
hivernar en aquell lloc. Era la primera vegada que una expedició científica ho feia
en un punt tan septentrional (badia Aungnartoq o, com la va anomenar Kane,
badia de Rensselaer, a 78° 37' nord i 71° oest). El Pol Nord Geogràfic quedava
45ʹ nord, 72° oest, al nord-oest de Groenlàndia. Buscaven el Pas del Nord-oest, una ruta
que els havia de portar des d’Europa fins a Catai i les Índies. Van arribar a veure el cap
Alexander, però no van desembarcar. Tanmateix, existeix la possibilitat que els exploradors
fossin vistos pels Inughuit, forjant d’aquesta manera la llegenda de Maage (n. de l’a.).
4. Knud Rasmussen, The People of the Polar North, Kegan Paul-Trench, Trübner,
London, 1906.
31

relativament a prop, però encara no n’eren conscients. Tan sols molts anys després
es valoraria d’una manera justa aquell hivern del 1853 que Kane i els seus homes
van passar allà. Van ser uns mesos molt durs per a les persones que no estaven
acostumades a un clima sever i de condicions tan extremes; fins i tot per a un inuit
com Suersaq, que va arribar a escriure el seu propi patiment en el primer hivern
que passava en aquelles latituds.
Aleshores va arribar el veritable hivern, amb un fred molt cru.
El cel es va enfosquir ràpidament. Jo mai havia vist una temporada tan
fosca com aquella, que va ser, sense cap mena de dubte, espantosa. Vaig
pensar que mai més tornaríem a veure la llum del dia. Em sentia trist
i aterrit. Mai de la vida havia vist una foscor com aquella al migdia.
Com que la foscor va durar tres mesos vaig pensar realment que mai més
tornaríem a veure la llum del dia. 5

El 7 d’abril del 1854 els kabloonah, que és com els inuit anomenaven
l’«home blanc», es van trobar a la badia de Rensselaer amb vuit Inughuit de la
població propera d’Etah. Kane va comentar, sobre aquells homes, que quan assenyalaves als natius cap a l’est, on hi havia les muntanyes i els caribús, ells deien
«sermeq» (glacera). Si els preguntaves com de gran era el seu territori i fins a on
s’estenia de nord a sud et contestaven «sermeq, sermersuaq»; és a dir, el gran mur
de gel, i més enllà no hi ha res.6 Així eren els límits territorials d’una societat aïllada
i autosuficient que comptava amb unes dues-centes persones que subsistien de la
caça i la recol·lecció.
Poc temps després, Kane i els seus homes van començar a tenir problemes amb els Inughuit, fins i tot van arribar a segrestar-ne alguns membres de
la vila veïna d’Anoritooq (Anoritoq o Aungnartoq), situada al cap d’Inglefield.
Contínuament desapareixien coses cada vegada que els natius pujaven a bord de
l’Advance. La situació es feia cada cop més crítica, i probablement s’hauria acabat
d’una manera tràgica si no s’hagués produït un fet transcendental. Un dia va arribar el gran Metek, acompanyat d’Ootuniah, amb un trineu carregat de ganivets,
trossos de fusta i objectes de ferro que havien robat als kabloonah. Amb aquest acte
de bona voluntat Kane va voler pactar el primer acord internacional amb els inuit.
Si aquells exploradors volien sobreviure en aquesta regió groenlandesa i els natius
desitjaven beneficiar-se de la cultura material que aportava l’«home blanc» havien
5. Kenn Harper, Minik, el esquimal de Nueva York, Circe Ediciones, S. A., Barcelona,
1998, pàg. 31.
6. Rolf Gilberg, Changes in the Life of the Polar Eskimos. Resulting from a Canadian
Inmigration into the Thule District, North Greenland in the 1860s – Folk, vols. 16-17, 19741975, pàg. 160.
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d’arribar a un pacte. Finalment, el 15 de setembre del 1854 es va acordar el primer
tractat de pau entre l’«home blanc» i els inuit.7
L’arribada de Kane i el tractat de pau amb els Inughuit havien suposat per
a aquest poble un canvi en la seva cultura material. Una «revolució» tecnològica i
també mental s’estava desenvolupant en aquell grup inuit, que seria conegut, més
endavant, amb el terme d’«esquimals polars» i que, en l’actualitat, reivindiquen el
seu dret a ser reconeguts com un grup inuit diferent dels altres. Inughuit significa
«els grans homes» i el seu esperit de lluita i autodeterminació que va trobar Kane
el 1854 romanen inalterables encara a dia d’avui. Gràcies, en certa manera, a les
condicions extremes a les quals s’ha vist sotmesa la població des de fa segles han
pogut sobreviure a la presència de l’«home blanc» a les seves terres blanques i gèlides. Però Kane i la seva tripulació no havien estat els primers kabloonah d’arribar
al territori dels Inughuit i, per descomptat, tampoc serien els últims.8
Tota llegenda té el seu principi, i sol anar-se forjant al llarg dels anys a
través de la tradició oral d’un poble. Per això, Âpak havia de memoritzar la cançó
de Les illes flotants amb ales blanques, perquè formava part de l’herència cultural
del seu poble i com a tal calia que sempre la recordés per no oblidar-la mai.

7. En aquest tractat els Inughuit es comprometien a no robar més a l’«home blanc»,
a portar-li carn fresca, a acompanyar-lo amb els seus gossos i trineus on volguessin anar i a
ensenyar-li on hi havia caça. Per la seva part, els kabloonah (kabloonak, kablunat, qallunaat
o qablunaaq) van donar la seva paraula de no matar els Inughuit ni practicar amb ells cap
mena de bruixeria, així com tampoc ferir-los ni perjudicar-los de cap manera. Els expedicionaris ajudarien a caçar amb els seus fusells els natius, que serien benvinguts a bord
del vaixell. Els regalarien agulles, ganivets, peces de fusta i de ferro, greix, punxons i fil
de cosir. Totes aquestes coses i d’altres que poguessin desitjar els Inughuit a canvi de carn
de morsa i foca de primera qualitat. A més, aquest tractat serviria perquè l’«home blanc»
passés, per primer cop en la història, un hivern amb aquell poble tan septentrional. Jean
Malaurie, Ultima Thulé. De la découverte à l’invasion, Éditions du Chêne, Hachette-livre,
Paris, 2000.
8. Per a més informació sobre l’expedició de Kane i altres de prèvies, vegeu el capítol VII.
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«El primer crit que fa un nen al néixer és per reclamar el seu nom». Inughuit
del nord de Groenlàndia

1
20 de juliol del 1999, Pond Cove, Newfoundland (Canadà)
La meva mirada navegava a través del mar en calma que apareixia al meu
davant. Buscava insistentment la costa del Labrador, però eren les set del matí i
una cortina de boirina s’aixecava davant dels meus ulls, com un mur infranquejable i angost que m’impedia veure més enllà de la meva pròpia imaginació. Era al
lloc on volia ser en aquell moment. Una història explica que va ser aquí, a l’estret
de Belle Isle, aquest tram de mar que em separava del continent, on Occident va
tenir constància per primer cop de la paraula «esquimal». I és en aquest punt que
vaig decidir començar la meva aventura a la recerca dels poetes de l’Àrtic.
Havien passat gairebé dos anys des del dia de la decisió, durant els quals
vaig portar a terme una estratègia planificada i necessària. Per començar, havia
buscat aquells llibres que poguessin proporcionar-me informació sobre els
inuit. D’una banda, tenia els relats sobre expedicions àrtiques que aportaven
dades relatives no tan sols als contactes entre els «no natius» i els inuit, sinó que
a més incloïen els diaris dels exploradors polars, que constituïen un material
valuosíssim de primera mà. Després vaig trobar els llibres sobre l’Àrtic que no
només eren essencials per conèixer l’hàbitat natural dels inuit, sinó que també
em servirien com a guia pràctica per als meus futurs viatges. Finalment, hi havia
les monografies etnològiques, les investigacions realitzades en comunitats inuit
i altres treballs de camp com per exemple recopilacions de contes i llegendes
tradicionals. Aquest tipus d’obres em resultaven primordials si volia estudiar de
manera exhaustiva aquesta cultura. Amb el temps vaig afegir, com a fonts d’informació complementàries, novel·les de ficció, biografies, relats de missioners i
llibres que parlaven d’experiències i aventures a l’Àrtic. Per descomptat, Internet
també era un punt d’informació importantíssim a tenir en compte, tot i que en
aquella època encara era una font embrionària.
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La tasca, però, va ser més difícil del que esperava, i el resultat no va reflectir el temps i l’esforç que hi havia invertit; tot i que sí que el va compensar. La
conclusió a la qual vaig arribar, després d’alguns anys indagant, és que a tant
a Catalunya com a Espanya hi havia molt pocs llibres que parlessin sobre una
cultura que, aparentment, era coneguda, si més no pel nom, per un alt percentatge de la població mundial. A més, els pocs llibres que podia trobar sobre
exploracions polars i els inuit eren, majoritàriament, edicions antigues, cosa que
afegia un major grau de complexitat a la recerca. Em trobava així amb el dubte
de si seguir endavant o no. De vegades és difícil descriure l’impuls que et porta
a fer determinades accions que, d’entrada, consideres fútils. L’únic que recordo
d’aquells moments és que vaig pensar que havia de continuar. La decisió estava
presa, era ferma i no volia fer marxa enrere. Així doncs, em vaig posar a la feina.
Una de les primeres coses que havia de fer era precisament començar per
allò més essencial: definir els termes «esquimal» i «inuit» . Per tant, era necessari
no només diferenciar ambdós conceptes, sinó també revisar i legitimar l’ús que
se’n feia. Aquest era el motiu pel qual ara era a Newfoundland. Aquí van viure, en
el passat, els inuit més meridionals, i precisament va ser en aquests paratges on
va aparèixer per primer cop el concepte pejoratiu i estigmàtic d’«esquimal», que,
o bé procedeix dels indis Algonquins i significa «els que mengen carn crua», o
bé prové dels indis Montagnais, el significat del qual és «constructors de raquetes
de neu».9
9. La creença més estesa i acceptada, no només en els llibres de text sinó també en
molts diccionaris actuals, és que el terme «esquimal» procedeix dels indis Algonquins, que
recorrien a les paraules aškime·w (Béland, 1978) i e·škipot (Baraga, 1878; Cuoq, 1886), al
significar «que s’alimenten de carn crua» o «els que mengen carn crua», per designar els
indígenes del Labrador. Tanmateix, cal tenir en compte altres possibilitats, no menys certes
que aquesta. Una d’aquestes afirmaria que l’origen procedeix del terme ayassime·w dels
indis Montagnais, que la utilitzaven per referir-se als natius del Labrador (esquimals i indis
Micmac), i que significa «constructors de raquetes de neu» (Lemoine, 1911; Mailhot, 1978;
Mailhot, Simard i Vincent, 1980). Aquesta probable hipòtesi afirmaria que el nom fos registrat pels baleners bascos, que el van recollir dels indis Montagnais, amb els quals comerciaven. Més tard, va ser transmès a francesos i anglesos i després es va estendre a la resta de
països. Informació extreta de: David Damas (ed.), Handbook of North American Indians.
Arctic, vol. 5, Smithsonian Institution, William C. Sturtevant (ed. general), Washington D.
C., 1984, pàgs. 5-7; Jose Mailhot, J. P. Simard, S. Vincent, «On est toujours l’Esquimau
de quelqu’un», Études/Inuit/Studies – Les Inuit du Québec-Labrador méridional / The Inuit
of Southern Quebec-Labrador, vol. 4, núm. 1-2, Pavillon De-Koninck Université Laval,
Association Inuksiutiit Katimajiit, Inc. Québec, 1980, pàgs. 59-76; Selma de L. Barkham,
«A note on the Strait of Belle Isle during the period of Basque contact with Indians and
Inuit», ibíd., pàgs. 51-58; Charles A. Martijn, «The Esquimaux in the 17th and 18th century
cartography of the Gulf of St. Lawrence: A preliminary discussion / La présence inuit sur la
Côte-Nord du Golfe St-Laurent à l’époque historique», ibíd., pàgs. 77-126.
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A Catalunya, de moment, el terme «esquimal» és la paraula més estesa i
utilitzada. A la segona edició del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (http://
dlc.iec.cat) si busquem el terme «inuit» trobarem el següent: adjectiu, masculí
(m.) i femení (f.): esquimal. I buscant l’enllaç d’aquest darrer mot: individu d’un
poble que habita les costes àrtiques d’Amèrica; adjectiu relatiu o pertanyent
als esquimals; llengua parlada pels esquimals; adjectiu relatiu o pertanyent a
l’esquimal. A l’Enciclopèdia Catalana (www.diccionari.cat) el terme «inuit» el
defineixen així: nom que es donen a si mateixos els esquimals [inuit, pl. de inuk
«home»]. Tot i que no és gaire encertat en la definició (el terme «inuit» no fa
referència a la seva llengua) i l’àmbit geogràfic (els inuit també són a Sibèria),
almenys és un intent i un inici esperançador. Igualment cal destacar una tendència
errònia a posar una lletra «s» per pluralitzar el mot. El terme «inuit» ja és plural,
com hem vist abans, i per tant, s’ha d’utilitzar com a tal també per definir un
conjunt de persones o objectes. Evidentment, el problema és que l’ús d’aquest
mot encara no s’ha estès gaire entre la població catalana. Malgrat l’esforç d’uns
quants, no hem avançat gaire en aquest sentit i encara estem lluny d’aconseguir
el que altres països ja han assolit. A més, molts mitjans de comunicació catalans
d’avui en dia encara segueixen utilitzant aquest concepte despectiu, de la mateixa
manera que el podem trobar en l’àmbit politicosocial del país així com en moltes
aules de Catalunya. Sincerament, penso que no estem fent justícia a una de les
cultures mil·lenàries més exemplars que ha conegut la història.
És cert, i moltes vegades a mi també m’ha passat, que solem recórrer a
la paraula «esquimal» per aclarir el concepte d’«inuit» (significa «persones» o
«éssers humans»), atès que no tothom coneix aquest terme. Aquesta estratègia
és vàlida sempre que es defensi quina és l’expressió correcta.10 Considero que,
10. A banda de l’ús genèric del terme «inuit» es poden distingir una sèrie de noms amb
els quals els habitants d’aquests territoris s’anomenen a ells mateixos. «Inuit», en el seu
àmbit local, fa referència als natius de l’Àrtic oriental canadenc. A la regió del mar de Bering
(costa sud-oest d’Alaska i Txukotka, Sibèria) prefereixen dir-se Yupiit (singular Yup’ik o
Yupik); a les muntanyes septentrionals d’Alaska, Inupiat o Iñupiat (singular Inupiaq o
Iñupiaq); al delta del riu Mackenzie, Inuvialuit (singular Inuvialuk); a la costa sud d’Alaska,
Sugpiaq, i a Groenlàndia, Kalaallit (singular Kalaaleq). A més d’aquestes denominacions,
n’existeixen d’altres que fan referència als grups locals de cada una d’aquestes regions àrtiques; per exemple, els Inughuit del nord-oest de Groenlàndia, que significa «grans homes».
A partir de la primera reunió de la Inuit Circumpolar Conference (1977), es va decidir que
calia utilitzar la paraula «inuit» per designar qualsevol grup esquimal, amb independència
del nom que es donés a si mateix, localment o en el seu lloc d’origen. D’aquesta manera el
terme «esquimal» quedava obsolet oficialment. En aquest sentit, simplement vull indicar
que actualment s’utilitza a vegades aquesta paraula arcaica per referir-se a una etapa evolutiva d’aquesta cultura o senzillament quan la informació es basa en documents antics en què
l’ús del terme «esquimal» encara era freqüent, com és el cas del criteri que seguim en aquest
llibre (n. de l’a.).
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d’una manera o altra, entre tots hem de començar a avançar cap a una millor
comprensió de l’«altre», començant per un ús correcte del seu nom. I aquest esforç
l’hem d’iniciar els que tenim els instruments necessaris per fer-ho. El problema
és que ens trobem davant d’un dels pobles que es coneix més pel seu nom que
per la seva cultura, i un dels objectius que em vaig marcar des del principi va
ser canviar precisament això. Tanmateix, també és cert que el concepte que es
tenia dels esquimals era, i és, en alguns casos, erroni. Per aquest motiu també va
esdevenir necessària una revisió dels valors culturals que des d’Occident s’han
atribuït a aquest poble. Aquest escrit, del segle xix, podria ser un bon punt de
partida.
A mitjan gener, una caravana d’esquimals va venir a demanar-nos alguns peixos secs i aiguardent; els hi vam donar afegint una
mica de tabac a aquests mesquins presents que van ser rebuts amb
llàgrimes d’alegria. El cap d’aquell clan, un vell dèbil i feble, ens va explicar que el mes anterior s’havia menjat la seva dona i els seus dos fills
perquè no tenia res més per saciar la gana.11

2
Un cop revisat el concepte «esquimal» i acceptat el nom d’«inuit» amb
les seves accepcions geogràfiques, era necessari fer una petita incursió al present
abans de començar pel passat.
És molt recomanable, quan es parla de territoris o zones desconegudes
pel lector, tenir sempre un mapa a mà. Per l’investigador aquest acte no només
és necessari, sinó obligatori. Així doncs, amb l’Àrtic cartografiat en un paper em
vaig posar a observar-lo i em vaig adonar de la gran extensió de territori que
abastaven els inuit, com també dels espais geogràfics completament diferents que
podíem trobar-hi.12
Pel que fa a la població inuit, actualment hi ha uns 150.000 individus que
viuen a les regions àrtiques de Rússia (regió de Txukotka), on n’hi ha uns 1.750
11. Aquesta va ser una de les primeres notícies sobre esquimals publicada a la premsa
catalana. La Vanguardia, Barcelona, 26 de gener del 1882, «Los mares polares», pàg. 601.
12. Aquesta ètnia, que habita una àrea que cobreix uns 8.200 km d’extensió, gaudeix
d’un territori geogràfic més gran que qualsevol altre poble indígena del món; i això malgrat
que tenen una baixa densitat de població (n. de l’a.).
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(any 2006), Alaska, amb 39.308 (any 2000), Canadà, amb 45.070 (any 2001)
i, finalment, Groenlàndia, amb 50.283 (any 2005). A aquestes xifres cal afegir
12.850 inuit groenlandesos que viuen a Dinamarca (any 2005).13

3
Qui som? D’on venim? Aquestes són preguntes que de vegades ens fem
per intentar donar sentit a les nostres vides. Moltes vegades no ho aconseguim
i moltes altres ens quedem a mitges. Al decidir estudiar la cultura inuit havia de
tenir com un dels primers objectius l’origen d’aquest poble. Era fonamental saber
quins eren els seus antecedents culturals, perquè si alguna cosa tenia clara és que
l’home no s’adapta a una de les regions més extremes del planeta de la nit al dia.
Lògicament, hi havia un passat, i vaig considerar necessari conèixer-lo, ja que el
present i probablement el futur d’aquest poble n’eren una conseqüència directa.
Així doncs, després d’haver definit els termes «esquimal» i «inuit», establir el
cens de població actual i conèixer quines són les característiques essencials del
seu medi natural, em semblava imprescindible examinar la prehistòria d’aquest
poble, els orígens del qual es remunten al 1000 dC, per així poder conèixer millor
la seva realitat cultural.
Fa uns 4.500 anys els pobles paleoesquimals es van establir a Alaska, on
van donar lloc a les conegudes com les cultures de Tradició Microlítica Àrtica
(2500-900 aC), que probablement van ser les primeres que es van instal·lar a
l’Àrtic nord-americà.14 S’ha comprovat que en un passat recent hi va haver dos
«òptims climàtics». El primer es va produir fa entre 3.500 i 4.500 anys, i el segon,
13. Dades extretes de: American Indian and Alaska Native Tribes for the United States,
Regions, Divisions, and States (PHC-T-18); http://www.itk.ca/5000-year-heritage/regions.
php; www.inuit.org; cens oficial de Statistics Greenland: www.statgreen.gl.
14. Alguns arqueòlegs opinen que els paleoesquimals, que eren els pobladors que van
romandre a l’Àrtic i dels quals no se sap amb seguretat si van ser els antecessors dels inuit
moderns, eren originaris de la regió del mar de Bering i de la Sibèria oriental. Ja poblaven
Alaska fa uns 4.500 anys, i es creu que van arribar al continent americà per mar, en embarcacions de pell. Aquests pobles i les seves variacions culturals són conegudes com les cultures
de Tradició Microlítica Àrtica (ASTt). Dades extretes del llibre de Damas (1984). En aquesta
obra s’estableixen uns marges d’error en la datació de les diferents fases culturals: les cultures de Tradició Microlítica Àrtica oscil·len ± 300 anys. En les cultures Dorset i Norton
s’estableix un marge d’error de ± 400 anys. Finalment, en el cas de la cultura Thule, aquest
marge en la datació és de ± 100 anys (n. de l’a.).
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entre 900 i 1.100 anys. Durant aquests dos períodes el clima àrtic va ser una
mica més càlid, la qual cosa va permetre que hi hagués una sèrie de migracions
humanes que, partint d’Alaska, van creuar i poblar l’Àrtic canadenc fins arribar,
finalment, a Groenlàndia. D’entre totes les cultures prehistòriques que fa milers
d’anys es van desenvolupar a l’Àrtic americà en destaquen tres que, per la seva
singularitat i importància, estan relacionades amb tota seguretat amb els inuit
històrics i actuals:
•

La cultura Norton (500 aC-800 dC), considerada els avantpassats directes més antics dels inuit actuals, que es va desenvolupar al llarg de la
costa d’Alaska fins a la desembocadura del riu Mackenzie, al Canadà.

•

La cultura Dorset (800 aC-1400 dC). Creadors del famós iglú de neu
i el primer poble americà que va contactar amb els europeus quan els
nòrdics van arribar al seu territori. Els Dorset es van desenvolupar
bàsicament a l’Àrtic central canadenc i a Groenlàndia. El grup inuit
Ammassalimiut (o Ammassalimmiut), que viu actualment a la costa est
de Groenlàndia, és descendent directe d’aquest poble, que va viure més
de dos mil anys a l’Àrtic americà.

•

La cultura Thule (1000-1800 dC) és l’antecessora moderna dels inuit
històrics. Té els seus orígens a la regió de l’estret de Bering i són producte
de l’evolució de diverses cultures aparegudes a Alaska i Sibèria. Els
Thule no tan sols es van expandir cap al sud d’Alaska, sinó que també
van emigrar, aprofitant un període de clima més càlid a l’Àrtic, cap al
Canadà i, posteriorment, Groenlàndia, on van arribar entre el 11001200 dC.

Com a conseqüència d’un refredament climàtic que es va iniciar cap al
1200 dC i que va derivar en la coneguda com a Petita Era Glacial o Petita Edat de
Gel (1650-1850 dC), els Thule van haver de readaptar-se a les noves circumstàncies per fer front a aquest enduriment del clima. Tant a Sibèria com a Alaska, el
Canadà i Groenlàndia aquestes adaptacions van ser diferents a causa de l’àmbit
geogràfic, les condicions meteorològiques locals i, òbviament, l’accés als recursos
existents de la zona. Això va provocar que, posteriorment, apareguessin diversos
grups inuit en alguns casos molt diferents els uns dels altres i que, d’una manera
o altra, representaran la riquesa cultural d’aquest poble.
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4
Ja feia gairebé un mes que estava viatjant per la costa est del Canadà,
un país on sempre havia somiat anar. Després d’haver recorregut una part de la
península del Labrador, ara era a Newfoundland, quasi al final del meu viatge i
després d’haver fet més de 8.000 km amb cotxe. Amb la felicitat d’haver complert
un somni i amb la sensació de voler continuar endavant amb els meus estudis sobre els inuit, contemplava ara les boniques muntanyes del Parc Nacional
de Gros Morne (declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 1987).
Era un lloc perfecte per pensar en la raó per la qual havia escollit precisament
l’any 1999 per fer el meu primer viatge d’investigació. El motiu era que volia
assistir al naixement de la província autònoma de Nunavut («la Nostra Terra»).
Era un moment important en la història moderna del poble inuit, no només
pels que vivien al Canadà, sinó també a Groenlàndia, Alaska i Sibèria. Gràcies
a aquest triomf i al seu precedent (el Govern Autònom groenlandès del 1979)
s’obria una porta a l’esperança per a tots els grups inuit que buscaven l’autonomia
governamental respecte als governs dels quals depenien. Aquest era la raó per la
qual havia decidit anar-hi el juliol del 1999, uns mesos després de la creació de
Nunavut (l’1 d’abril). D’una manera o altra volia viure aquest moment històric, ja
que no hi ha cap aprenentatge millor a la vida que la pròpia experiència viscuda.
Tanmateix, no tot va sortir tan bé com esperava. Quedaven molt poques
places per volar a Iqaluit, la capital de Nunavut, i el preu dels bitllets d’avió era
prohibitiu per mi, sobretot tenint en compte que això era al principi del viatge
i encara em quedaven més de tres setmanes al Canadà. Per tant vaig haver de
resignar-me i conformar-me amb altres rutes previstes, com el cas de la península del Labrador i Newfoundland, que actualment formen part d’una nova
província autònoma inuit anomenada Nunatsiavut, que significa «la Nostra
Bonica Terra».15
Deixant de banda aquest petit imprevist, el viatge va acabar sent més
gratificant i interessant del que havia previst. Per primer cop vaig veure els inuit
al Quebec i també a Daniel’s Harbour (Newfoundland), encara que tots dos llocs
quedaven lluny de Nunavut.16 Anaven vestits amb roba texana, a l’estil occidental.
No obstant això, els seus trets mongoloides, uns llargs cabells negres i una pell
morena els delataven. Els inuit que vaig conèixer durant aquest viatge havien
15. L’1 de desembre del 2005 es va formar el Govern Autònom de Nunatsiavut i un any
després es va convertir en un autogovern inuit (n. de l’a.).
16. Finalment, uns anys després, el 24 d’abril del 2006, vaig complir aquell «vell
somni». Vaig aterrar a Iqaluit (n. de l’a.).
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sofert un procés d’aculturació important, i eren només petites reminiscències
d’un passat i d’una cultura que es perdien en la nit del temps. Aquell somni d’adolescència començava a fer-se realitat, tot i que en el fons la meva brúixola seguia
assenyalant més cap al Pol, allà on els arbres s’acabaven i s’estenien els deserts
glaçats del Gran Nord.
Un altre dels objectius d’aquest viatge era també aconseguir tot tipus de
material informatiu que no pogués adquirir a Catalunya. Aquí vaig tenir una
mica més de sort i vaig trobar una sèrie de llibres, mapes, litografies i informes
oficials publicats pel Minister of Indian Affairs and Northern Development, que
m’han sigut de moltíssima utilitat. A més, vaig descobrir una revista anomenada
Études/Inuit/Studies, que s’edita un o dos cops a l’any. La publica la Université
Laval del Quebec, i ja des del primer exemplar, imprès el 1977, s’ha convertit en
una de les fonts d’informació sobre els inuit més importants del món. Es tracta
d’un recurs imprescindible per als que vulguin aprofundir en aquesta cultura.17
Entrant a les llibreries i biblioteques del Canadà em vaig adonar de la poca documentació escrita sobre els inuit que ens arriba a Catalunya.
D’altra banda, també vaig tenir l’oportunitat de visitar alguns museus i
galeries d’art que exhibien obres inuit. Gràcies a persones com James Houston,18
avui en dia els treballs artístics dels inuit es coneixen internacionalment i s’exposen en galeries de tot el món. Realment em vaig enamorar mirant sobretot els
quadres i les escultures d’aquests artistes. Recordo, a més, que una tarda estava
passejant pels carrers del casc antic de Quebec, buscant alguna tenda on poder
comprar llibres, quan de sobte vaig veure una botiga d’antiguitats en què a l’aparador hi havia la fotografia d’un inuit al seu caiac caçant una foca. Hi vaig entrar
sense pensar-m’ho dos cops. En menys de deu minuts, i després d’haver-li explicat a la dependenta que era un antropòleg que estava estudiant els inuit, tenia
davant dels meus ulls dos quadres al carbó dibuixats per un artista anomenat
Peter Ragee de Cape Dorset, a l’illa de Baffin. Els dos dibuixos representaven
el procés de captura d’una foca i les habilitats del caçador inuit per aconseguir
la seva presa. El preu no era excessiu i podia permetre’m el luxe de comprarlos i gaudir d’aquells quadres la resta de la meva vida. A més, la dona que me’ls
va vendre em va regalar un llibre sobre els inuit només pel fet de comprar-li
ambdues obres.
17. La pàgina web d’aquesta publicació és: http://www.fss.ulaval.ca/etudes-inuit-studies/
18. James Archibald Houston (1921-2005), Samoik (com el coneixen els inuit i que
significa «l’esquerrà»). Artista canadenc que va conviure amb els inuit del Canadà entre el
1948 i el 1962. Va compartir amb ells la vida nòmada i va adquirir un profund coneixement
d’aquesta cultura i del seu territori. Un dels seus majors èxits va ser promocionar les obres
d’art realitzades pels mateixos inuit durant la dècada dels 50, tot i que el projecte no va fructificar fins al cap d’uns anys (n. de l’a.).
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A la botiga em van lliurar el certificat d’autenticitat dels quadres. Respecte
a Peter Ragee (Raggee), l’autor de l’obra, vaig esbrinar que havia nascut el 28 de
març del 1955. Els seus pares, Sakiassie i Egevadluk Ragee, també eren artistes.
Actualment, vivia a Cape Dorset, tot i que també havia residit a Toronto. Fins a la
data del certificat (1997) havia realitzat dues exposicions: el juliol del 1989, The
Great Northern Arts Festival, a Inuvik; el febrer del 1992, The Inuit Print and
Sculpture 1960-1980 Westdale Gallery, a Hamilton, Ontario. A part de dibuixant, també era impressor i escultor. Peter Ragee va ser un dels guanyadors de
la Nunatta Sunaqutangit Museum Art, competició celebrada a Iqaluit entre el
novembre del 1979 i el gener del 1980. També s’esmentava, al certificat, que havia
actuat en la pel·lícula The White Dawn (Philip Kaufman, 1974), interpretant el
fill d’un xaman. En l’actualitat és un dels artistes més importants de Cape Dorset,
i la seva obra es pot veure en diverses galeries d’art canadenques, on s’exposen
alguns dels seus dibuixos més interessants.
La dona de la botiga em va explicar que la gent solia buscar més les escultures que no pas les pintures inuit. Em va dir que feia dos anys que tenia aquells
dibuixos i que fins aleshores ningú se n’havia interessat. Amb el temps he anat
adquirint peces artístiques dels inuit. Però he de confessar que sento un afecte
especial per aquests quadres, no tan sols per la seva singularitat sinó també per
la força expressiva que transmeten i pel reflex d’un estil de vida tradicional que,
afortunadament, en alguns llocs de l’Àrtic encara existeix.
El viatge arribava a la seva fi. Alguns objectius s’havien aconseguit
i altres els havia posposat per a millors ocasions. En línies generals tornava a
Barcelona amb la sensació d’haver après moltes coses, haver aconseguit bastant
material informatiu i haver pogut gaudir d’uns paisatges d’una bellesa increïble.
Del Canadà em vaig emportar la primera imatge real dels inuit, la naturalesa de
Newfoundland i el plor de les balenes de Tadoussac.
Una part del meu somni ja s’havia complert.
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Capítol II
11 de desembre del 1817, Londres (Anglaterra)
Tenia a les seves mans la possibilitat d’amagar-se en el temps, d’ocultar-se
entre la infinitat de noms que impregnaven la història naval britànica, però va
escollir tot el contrari: viure una aventura la història de la qual va començar a
escriure’s en el precís instant en què va decidir obrir aquella carta que acabava de
rebre de l’Almirallat britànic.
El capità John Ross havia nascut el 24 de juny del 1777 a Balsarroch, a la
regió escocesa de Galloway occidental. Era el quart fill del reverend Andrew Ross
i d’Elisabeth Corsane. Amb nou anys va ingressar a la Marina Reial, i quan es
van acabar les guerres napoleòniques l’havien ascendit a tinent. Ross era un home
caparrut, vanitós, irascible, valent i enginyós. Pèl-roig, baixet i amb un caràcter
fort, no acostumava a caure gaire bé a la gent. Era una persona autodidacta, sempre
tenia idees noves que el feien estar ocupat, i encara que mai reconeixia els seus
propis errors, quan s’equivocava sabia aprendre’n. I ara, sent oficial de la Marina
de Guerra britànica i amb quaranta anys, li arribava l’oportunitat d’inscriure el seu
nom, amb lletres d’or, en la història de l’exploració polar.
Aquell matí de l’11 de desembre del 1817 una carta de l’Almirallat convocava John Ross a una reunió que tindria lloc a Londres. A la carta se l’informava,
a més, que havia estat seleccionat per dirigir una expedició per l’estret de Davis.
L’escrit també afegia que la seva salut havia de ser bona i la seva voluntat, inqüestionable. Ross partia amb un cert avantatge respecte als altres oficials que conformaven en aquell moment la Marina Reial britànica. La seva dilatada experiència al
mar va ser decisiva per a la seva elecció. Per suggeriment de sir George Hope, oficial
de la Marina britànica, i gràcies a la seva insistència, Ross seria l’escollit per dirigir
aquella expedició polar que l’havia de portar a unes terres fins aleshores desconegudes per Occident. Però la seva elecció no havia estat gens fàcil.
William Scoresby Jr. (Crompton, Yorkshire, 5 d’octubre del 1789) era el balener més brillant de l’Anglaterra de principis del segle xix. Sempre estava explorant
l’Àrtic i les seves captures eren superiors a les dels seus competidors. Igual que Ross,
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era autodidacte i a més científic. Quan tenia onze anys va fer el seu primer viatge
a l’Àrtic amb el seu pare, que també era balener. Va ser el primer home que es va
adonar, per exemple, que les diferències de color que tenia el mar eren degudes al
plàncton. El 25 de maig del 1806, en una expedició balenera a Groenlàndia, juntament amb el seu pare, va arribar fins als 81° 30' de latitud nord i 19° de longitud
est, rècord que no se superaria fins al 1827. El 1807 va començar estudis sobre la
naturalesa i la meteorologia àrtiques. Deu anys més tard havia observat, en un
dels seus viatges, que «unes dues mil llegües quadrades de la superfície marina de
Groenlàndia, inclosa entre els paral·lels 74 i 80, estaven completament lliures de
gel i que havia desaparegut tot en els últims dos anys».1 A més, afirmava que sota
la superfície d’un immens mar polar congelat hi havia aigües obertes. Així doncs,
davant d’aquesta realitat observada, va proposar a sir Joseph Banks, explorador i
president de la Royal Society, la idea de fer una expedició, subvencionada per l’Almirallat britànic, que descobrís d’una vegada el famós Pas del Nord-oest.2
Tant sir Joseph Banks com John Barrow,3 el segon secretari de l’Almirallat,
estaven entusiasmats amb aquest projecte. Tots dos veien la possibilitat de solucionar per fi el problema del Pas del Nord-oest. Però Scoresby tenia un petit inconvenient: no era oficial de marina i, per tant, tan sols podia col·laborar com a pilot,
cosa que lògicament va rebutjar. Així va ser com el comandament de l’expedició va
caure a mans de Ross.
El 30 de desembre Ross va arribar a Londres, i després de visitar lord
Melville, primer lord de l’Almirallat, i saber que les seves opcions per a la promoció
serien millorades acceptant aquest servei, va anar a visitar els vaixells que l’havien
de portar a l’Àrtic, flotant a través de les aigües i volant per damunt de les llenques
1. Fergus Fleming, Barrow y sus hombres, RBA Libros, S. A., Barcelona, 2005, pàg.
47. Informació extreta de la Col·lecció Dawson Turner. Museu d’Història Natural (Londres).
Carta de Scoresby a Banks del 2 d’octubre del 1817.
2. Uns anys després del viatge realitzat per Marco Polo al continent asiàtic (12711295) es van començar a planificar una sèrie d’expedicions que tenien com a objectiu
principal la recerca per mar d’un pas nord-est–nord-oest per poder arribar a aquelles terres
exòtiques i riques conegudes amb el nom de Catai. Les exploracions àrtiques posteriors van
respondre a aquesta necessitat europea de trobar rutes marítimes per arribar a Orient. La
recerca del Pas del Nord-est pel nord d’Àsia va començar amb Hugh Willoughby i Richard
Chancellor el 1553-1554, i la del Pas del Nord-oest, a través del laberint d’illes de Nordamèrica, va començar uns anys abans amb Giovanni Caboto (1497). Amb aquests viatges
s’iniciava una època d’expedicions àrtiques que canviarien radicalment la vida dels inuit que
poblaven l’Àrtic (n. de l’a.).
3. John Barrow va néixer a Dragley Beck, Ulverston, Cumbria (Anglaterra) el 19
de juny del 1764. Quan tenia 16 anys es va unir a una expedició de caça de balenes a
Groenlàndia. El 1792 va viatjar a la Xina i el 1797, a Sud-àfrica per tasques diplomàtiques.
Des del 1804 (excepte entre el 1806 i el 1807) era el segon secretari de l’Almirallat britànic.
El 1806 va esdevenir membre de la Royal Society (n. de l’a.).
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de glaç. Va escollir l’Isabella de 385 tones de desplaçament perquè era més apropiat
per la seva escala de comandament, i va deixar l’Alexander de 252,5 tones a un
jove molt prometedor, William Edward Parry, que malgrat que era el preferit de
John Barrow per dirigir aquesta expedició va haver de conformar-se comandant el
vaixell que se li havia assignat. Parry era l’as que el segon secretari de l’Almirallat
s’havia guardat a la màniga per poder assegurar l’èxit d’aquesta expedició.
William Edward Parry havia nascut el 19 de desembre del 1790 a Bath,
Anglaterra. Quan tenia tretze anys es va allistar a la Marina Reial britànica. El
1806 va ser nomenat guàrdia marí, i el 1810 va ser promocionat i ascendit a tinent.
Va pujar a bord de la fragata Alexander, en la qual durant tres anys es va estar
dedicant a la protecció de la indústria pesquera de la balena a Spitsbergen. El temps
que va ser a l’Àrtic el va aprofitar per estudiar les observacions astronòmiques en
aquelles latituds tan septentrionals. El resultat de les seves investigacions va ser
recollit en un petit volum titulat Nautical Astronomy by Night (1816). Després
d’haver acomplert els seus serveis en una estació nord-americana i haver passat la
major part de la guerra als tranquils bloquejos del Bàltic i Amèrica, ara, el 1818, se
li presentava l’oportunitat de la seva vida. Parry era un home ambiciós, necessitat
d’aventures, de vivències extremes, i sabia com guanyar-se la confiança d’un home
tan difícil i complex com Barrow. Volia que l’enviessin a algun lloc, tant era quin.
Ara ja sabia el seu destí; només faltava posar-li el nom.
Els oficials menors de l’expedició ja havien estat escollits abans que Ross
arribés a Londres, per això només en va poder incloure un més. L’escollit va ser un
home de confiança, el seu nebot James Clark Ross (Londres, 15 d’abril del 1800),
a qui havia guiat i ensenyat durant els seus primers anys de servei. El 1812 es
va allistar a la Marina britànica. Tenia el mateix geni, arrogància i vanitat que
el seu oncle, però, a diferència d’ell, era una persona que sabia caure bé entre la
gent i, a més, tenia prou astúcia per saber tractar determinats temes, sobretot polítics. En aquell moment era guàrdia marí, i tot i que aquest podia ser el viatge de
la seva vida, la història li tenia reservat un lloc entre els privilegiats, però en un
altre indret i moment.4 La fama i la glòria, si s’aconseguien els objectius, estaven
4. James Clark Ross va descobrir, l’1 de juny del 1831, el Pol Nord Magnètic. Segons
James Clark Ross, era un lloc que la naturalesa havia escollit com a centre d’una de les
seves forces més grans i fosques. Robert Huish, The Last Voyage of Captain John Ross...
by an officer attached to the Expedition, John Saunders, London, 1835, pàg. 329. El lloc
on va plantar la bandera britànica el va anomenar punta Victòria, situat als 70° 5ʹ 17ʹʹ nord
i 96° 46ʹ 45ʹʹ oest. El Pol Nord Magnètic és el lloc cap on apunten totes les brúixoles, i no
pas cap al Pol Nord Geogràfic, com es creia anteriorment. Cada any canvia de posició. S’ha
anat movent durant el segle xx en direcció nord-oest a una velocitat de 10 km per any i,
segons Larry Newitt (Geological Survey del Canadà), últimament accelerant «fins als 40 km
anuals». Actualment es troba situat al nord del Canadà, més o menys a les coordenades 82,7°
nord i 114,4° oest (2005); (n. de l’a.).
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reservades sobretot a dos homes: al capità John Ross i al tinent William Edward
Parry. El tinent de la Marina Reial Henry Parkyns Hoppner (Londres, 1795) i el
capità Edward Sabine (Dublín, 14 d’octubre del 1788) van ser dos més dels oficials escollits. Aquest últim, després d’haver passat per l’Artilleria Reial, es dedicava
plenament a la investigació científica, en temes com l’astronomia, el magnetisme
terrestre o la geografia física. Ara, per recomanació de la Royal Society, participava
en l’expedició, aportant-hi el caràcter científic que es necessitava.
El 1818 Barrow havia obtingut el permís per organitzar dues expedicions, de manera que mentre John Ross i William Edward Parry centraven el seu
esforç buscant el desitjat Pas del Nord-oest, el capità David Buchan i el tinent John
Franklin tenien com a missió localitzar el Pol Nord Geogràfic. Així mateix, també
havien de creuar el Pol i trobar-se amb Ross i Parry, que, suposadament, haurien
travessat el Pas del Nord-oest. A l’estret de Bering els estarien esperant altres naus
per donar-los la benvinguda o per salvar els supervivents d’ambdues expedicions.
Aquests quatre homes tenien algunes coses en comú; excepte Parry, cap d’ells havia
estat abans a l’Àrtic. Havien acceptat simplement perquè se’ls havia ofert un treball,
i esperaven, amb aquesta missió, obtenir un ascens com a recompensa.
Havent expressat Sa Altesa Reial el Príncep Regent al vescomte de
Melville la seva voluntat que es dugui a terme l’intent de descobrir un Pas
del Nord-oest per mar de l’Atlàntic al Pacífic, hem disposat, en conseqüència, que es proveeixin i es condicionin quatre vaixells o naus per a tal finalitat, dos dels quals, l’Isabella i l’Alexander, navegaran junts amb rumb
nord–nord-oest per l’estret de Davis; i els altres dos, el Dorothea i el Trent,
seguiran el rumb més septentrional possible pels mars de Spitsbergen.5

Era un projecte ambiciós, en una època en què el Regne Unit de Gran
Bretanya i Irlanda tenia fam de descobriments geogràfics. Per això, no tan sols
es tractava de trobar una ruta cap al Pacífic, sinó que les ordres oficials incloïen
també, com a objectiu secundari, la geografia i la hidrografia de les regions àrtiques,
de les quals se sabia ben poca cosa. Això volia dir que calia anar ben preparat
per les possibles inclemències meteorològiques i pels imprevistos del gel polar, tan
desconegut com perillós. Ross, tot i la seva dilatada experiència marina —havia
navegat pel mar Mediterrani, el mar Bàltic, el mar del Nord, el mar Blanc i fins i
tot pel Carib i l’Atlàntic Sud—, va voler supervisar curosament els preparatius que
s’estaven fent per adaptar els vaixells a l’Àrtic, malgrat no haver-hi estat mai.

5.
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Fleming, op. cit., pàgs. 51-52.

Els dos vaixells tenien buc de doble folre de fusta, amb els interiors apuntalats amb quadernes extra i les proes afilades i reforçades amb
planxes de ferro de dos centímetres. Es van instal·lar timons i cabrestants
de recanvi. Es van estibar àncores, perxes i serres per al gel, i una coberta
de lona per si es veien obligats a haver de passar un hivern al vaixell. Es
van emportar llits en lloc de lliteres per si havien de traslladar-se a terra
ferma en cas de naufragi. Els tripulants (quasi tots baleners que s’havien
sentit temptats per la paga doble que els va oferir l’Almirallat) van ser
equipats amb roba per al fred i mantells de pell. Els oficials, per la seva
banda, van rebre una biblioteca de 25 volums sobre l’Àrtic, als quals la
Societat Bíblica Naval i Militar va afegir noranta breviaris edificants a fi
que els compartissin els dos vaixells. Per si es produïa un naufragi o calia
fer alguna reparació, van carregar quasi 1.000 metres de fusta i 56.000
claus, el pes dels quals variava entre 2,7 quilos i 600 grams.6

També es va armar un esperó trencaglaç a la proa dels dos vaixells. Les
comissions d’armadors, per la seva banda, es van dedicar a inspeccionar minuciosament les provisions, els llits, els antiescorbútics i la calefacció.
Respecte als aliments, la previsió era de 36 mesos, i incloïa, entre altres
coses, quinze tones de pa, vuit tones de vedella en peces de vuit lliures, mil lliures de
panses i 3.500 lliures de suc de llimona.
Feia bastant de temps que s’havia descobert l’efecte antiescorbútic de la
llimona, motiu pel qual era necessari portar-ne en abundància si no volien que la
tripulació caigués sota els efectes mortals d’aquesta malaltia nutricional anomenada escorbut i causada per la falta de vitamina C, sobretot tenint en compte que
es tractava d’un llarg viatge per mar.7 També, lògicament, comptaven amb el fet de
poder caçar durant el viatge, tot i que a causa del desconeixement que tenien de la
regió el millor era portar prou aliments. Si una cosa s’havia demostrat en els últims
6. Ibíd., pàg. 53.
7. Els llargs viatges d’exploració, característics del segle xix, mai s’haurien pogut dur
a terme sense els avenços aconseguits en matèria d’higiene, navegació i construcció naval.
En aquest sentit, destaquen la introducció del suc de fruita el 1601 i la publicació, el 1753,
del Tractat de l’Escorbut per part de James Lind; l’invent del quadrant de reflexió de John
Hadley, el 1731 (més endavant el sextant); la publicació de Nevil Maskeleyne, el 1767, del
primer almanac nàutic, i la comprovació, el 1762, del cronòmetre de John Harrison. Això va
permetre solucionar el problema de la longitud i cobrir així la major necessitat dels marins.
Finalment, en matèria de construcció naval, es van armar vaixells adaptats i preparats per a
l’exploració. En aquest sentit, les expedicions científiques de James Cook van ser determinants per escollir l’estructura dels vaixells d’acord amb la finalitat a què havien estat destinats. L. P. Kirwan, Historia de las exploraciones polares, Luis de Caralt editor, Barcelona,
1965, pàg. 59.
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200 anys d’exploració era que la dieta alimentària constituïa un dels aspectes més
importants per sobreviure al mar.
L’Almirallat i, per descomptat, també la Royal Society van aportar cronòmetres i brúixoles i tota una sèrie d’instruments d’última tecnologia potser per
justificar el caràcter científic que havia de tenir l’expedició davant dels ulls del gran
públic britànic que observava amb expectació aquest viatge.
Respecte als articles previstos com a regal per als natius de la costa occidental de Groenlàndia i la costa nord-americana, amb els quals potser haurien de
negociar i comerciar, es van empaquetar 2.000 agulles, 200 miralls, 30 parells de
tisores, 150 lliures de sabó, 102 lliures de rapè, 129 galons de ginebra anglesa, 488
litres de brandi, 40 paraigües, així com ganivets, diverses llaminadures i tabac. Per
si de cas, no es van oblidar de portar també mosquets i escopetes, per si els indígenes
no tenien un caràcter amistós. A part dels llibres entregats als oficials i que bàsicament eren informes i diaris de les primeres expedicions àrtiques, com les de Samuel
Hearne, Alexander Mackenzie, Henry Ellis o James Cook, també van donar un
exemplar de la Bíblia a cada membre de la tripulació. La previsió de queviures era
de tres anys i no s’havien d’escatimar esforços. Hi havia moltes coses en joc, potser
massa. El temps i el valor d’uns homes donarien la raó a uns i la traurien als altres.
Sens dubte, el fracàs era una paraula que calia esborrar dels diaris i de les ments
d’aquells navegants que esperaven trobar el que buscaven, enmig d’un no-res dur i
fred com un tros de glaç.
La Marina Reial i la Junta de Longituds, amb el projecte d’arribar a la Xina,
havien acordat una sèrie de primes per aconseguir els objectius: cinc mil lliures al
primer vaixell que navegués al nord del Cercle Polar Àrtic fins a la longitud 110°
oest; 10.000 lliures per arribar als 130° oest; 15.000 lliures si s’assolien els 150° oest;
20.000 lliures al primer vaixell que solqués les aigües de l’oceà Pacífic havent creuat
el Pas del Nord-oest, i 2.500 lliures per a qui passés dels 89° de latitud nord. Ross,
per la seva banda, va supervisar les pagues que els seus homes havien de rebre.
Ell cobraria 46 lliures al mes i Parry, 23. Els guàrdies marins cobrarien 6 lliures, 2
xílings i 8 penics; el cuiner, 4 lliures, i el metge de l’expedició cobraria 39 lliures, 4
xílings i 6 penics.
Entre la resta de la tripulació hi havia un home que només cobraria 3 lliures
al mes però que tindria un paper fonamental i decisiu en l’expedició, malgrat que ell
encara no ho sabia. Es tractava d’un esquimal anomenat John Sackheuse.8 Va ser
escollit personalment per John Ross perquè actués com a intèrpret. John Sackheuse
8. Segons les fonts, el seu nom el podem trobar escrit de maneres diferents: John
Sackheouse, John Sacheuse, John Saccheus, Jack Saccheous, John Sakeouse i Hans Zakaeus
(n. de l’a.).
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havia nascut a Prøven (nord de Groenlàndia), el 1796 o 1797.9 Uns anys després,
el 1815, va marxar clandestinament del seu poble natal en un balener escocès amb
el fi d’obtenir una profunda cultura teològica i després tornar al seu país per posar
en pràctica tot el que havia après i estar al servei del seu poble. Després que un
vaixell britànic el rescatés d’una tempesta va arribar a Edimburg, on no tan sols es
va iniciar en teologia i va aprendre anglès, sinó que també va estudiar Belles Arts.
Era un home imaginatiu, actiu i enèrgic. El seu paper d’intèrpret seria fonamental
en aquesta expedició, però els seus dibuixos en ploma i aquarel·la immortalitzarien
un dels moments més importants no només de l’exploració polar sinó també de la
història d’un poble.
Els preparatius de l’expedició van començar en Deptford, el gener del 1818.
Durant tres mesos el públic britànic va contemplar amb entusiasme com s’organitzava la que possiblement era la més gran i més ambiciosa aventura naval
que l’home havia emprès. En aquest viatge hi havia els millors homes a bord dels
vaixells més idonis, tot i que William Scoresby no anava amb ells, i probablement el
trobarien a faltar. La imaginació i la fantasia popular es van apoderar dels carrers
de Deptford, per on corria una multitud de gent, sobretot procedent de Londres, per
veure els avenços i progressos d’aquell viatge que estava en mans d’uns homes que,
majoritàriament, encara no havien vist el gel polar.
A poc a poc arribava el moment de la veritat. Les instruccions que rebia
John Ross, datades el 31 de març del 1818, deien que havia d’anar cap al nord,
passant per l’estret de Davis i la badia de Baffin, en una temptativa de trobar un
pas obert a l’extrem nord-est del continent americà, i després, un cop localitzat,
anar cap a l’oest fins arribar a l’oceà Pacífic per l’estret de Bering. Durant el viatge
els expedicionaris havien de fer observacions sobre els corrents marins, les marees,
les condicions del gel, el magnetisme polar i, finalment, recollir també espècimens
relacionats amb la història natural. Aquell mateix dia es va registrar el major
nombre de visitants, coincidint a més amb la presència de Sa Altesa Reial el duc de
Clarence, lord Melville i sir Thomas Byam Martin, interventor de la Marina Reial,
per donar el vistiplau dels vaixells Isabella i Alexander.
Així doncs, Anglaterra es convertia en el cervell, i Escòcia en els braços i les
cames, d’una expedició en què l’audàcia, la resistència i la imaginació depenien en
part de la resposta de les tripulacions i de l’empenta dels que les dirigien. El 18 d’abril
el capità John Ross va pujar a bord de l’Isabella amb 57 homes, mentre que William
Edward Parry feia el mateix a l’Alexander amb 37 homes. Ara només faltava esperar que el vent s’aixequés i donés el senyal de sortida a les dues expedicions.

9. Jean Malaurie, Ultima Thulé, Terre Humaine Bordas / Poche, Pocket, Paris, 1997,
pàg. 46.
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«Res té valor en si mateix; la necessitat ocasional de cada individu és el que
el determina». Inughuit del nord de Groenlàndia

1
30 d’abril del 2001, Varangerfjorden (Lapònia-Noruega)
Aquella era la primera vegada que veia un mar congelat. Feia un dia que
era a l’Àrtic i cada moment em semblava increïble i inoblidable. El territori de
Lapònia, a Finlàndia i Noruega, era el destí escollit en aquest segon viatge, ja que
vaig aprofitar una oferta molt temptadora de la companyia aèria Finnair. Volia
saber què era realment l’Àrtic a la primavera i les sensacions que tens quan hi
ets durant aquesta època. Recordo que abans d’aterrar a l’aeroport d’Ivalo havia
observat des de l’avió un enorme mantell blanc que cobria els arbres de la Lapònia
finlandesa, impregnant-los d’una bellesa i un misteri difícilment descriptibles.
Un cop a terra havia estat caminant per sobre de l’enorme llac Inari glaçat, desafiant la naturalesa i perdent qualsevol sentit de la responsabilitat. Els rius glaçats
morien salvatgement a les entranyes dels llacs. Els rens creuaven majestuosament
la carretera i els saami es desplaçaven amb trineus, mentre que altres ho feien amb
motos de neu. Tot això succeïa sota l’atenta mirada del sol de mitjanit, impassible davant de tanta bellesa. Tenia la sensació de ser a la fi del món, un lloc més
mental que físic, però tan real com els sentiments que emanen d’una experiència
tan perenne i extraordinària. Poblacions com Ivalo, Inari, Kaamanen, Partakko,
Näätämö o Utsjoki eren miralls humans enmig d’una solitud àrtica aclaparadora.
Les paraules semblaven estranyar-se a la meva boca, ja que allò que estava vivint
superava la realitat més somiada. En aquest viatge totes les meves pors es van
convertir en una profunda admiració d’aquella naturalesa, salvatge i inhòspita, i
als pobles que hi habiten. I malgrat que a les terres lapones no hi viuen els inuit,
almenys podia observar com hi vivia un poble com els saami en les regions àrtiques europees.
Els saami, igual que els inuit, han desenvolupat unes estratègies de supervivència adaptades a un dels mitjans més extrems del planeta. Tanmateix, viuen
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en àrees completament diferents, i molts dels recursos als quals tenen accés són
distints en funció de la regió. En línies generals, els inuit són bàsicament un
poble marí, que combina la pesca al mar amb la caça a l’interior, mentre que els
saami són sobretot pastors. També són coneguts amb el nom de «lapons», tot i
que aquest terme, originari de Suècia i Finlàndia, és una paraula pejorativa, igual
com passa en el cas dels «inuit» i els «esquimals». La paraula lapp significa «roba
de captaire», però també s’usa com a adjectiu de «babau» i «inculte», a més de
«perifèric». Els conceptes sámit, saami o sápmelaš (de la família saami) són els
únics que aquest poble reconeix per referir-se a ells mateixos. El territori que
ocupen és conegut amb el nom de Sápmi. Es calcula que hi ha més de 80.000
indígenes repartits per les regions septentrionals de Noruega, Finlàndia, Suècia i
la península de Kola (Rússia). La cria de rens, pel seu significat cultural i econòmic, és el mitjà de subsistència tradicional més important. Malgrat que originalment eren pescadors i caçadors nòmades, ara s’estan tornant sedentaris. Els que
encara segueixen la vida tradicional (es calcula que aproximadament un 10%) es
dediquen principalment a la pastura de ramats de rens i a la pesca i la caça.
Una de les visites obligatòries per conèixer aquesta cultura és el Museu
Siida a Inari, un lloc excel·lent per apreciar l’herència d’aquest poble, a més de
fer de suport reivindicatiu de la identitat cultural dels saami. Així mateix, a Inari
mateix vaig tenir la sort de localitzar un dels artistes natius més importants de
la zona, Petteri Johannes Laiti. Algunes de les seves obres eren realment admirables, sobretot els coarvebaste (una mena de culleres d’os de ren) i els sámeniibi
(ganivets de metall i os de ren). A les seves creacions Petteri els aplicava les tècniques artístiques tradicionals del seu poble sobre productes directament obtinguts
de la terra. D’aquest viatge també recordo la temperatura benigna i primaveral
que em va acompanyar, –6 °C o –7 °C, i els 70° de latitud nord que vaig assolir a
l’arribar al poble de Tana Bru.
Igualment, vaig poder extreure algunes conclusions d’aquesta experiència àrtica: aquell paisatge glaçat i fred que em feia perdre els sentits podia ser tan
efímer com un sospir i tan traïdor com un miratge. Estudiar els inuit i conviure-hi
implicaria no tan sols un sacrifici, sinó també grans dosis de patiment, tot i que si
havia de lluitar en el que creia hauria d’aprendre a patir amb el que feia. Malgrat
aquestes conclusions, no em vaig pas plantejar de buscar un poble substitut dels
inuit; hauria preferit no escollir-ne cap altre abans que trair la legitimitat del meu
somni. Ara només em faltava respondre un interrogant per seguir endavant. Els
inuit, que eren l’última frontera humana habitada del planeta, vivien en una regió
molt extensa. Per aquest motiu calia triar un lloc concret cap on dirigir les meves
passes, però, quin?
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En l’època en què els «no natius» van començar a freqüentar el Gran Nord
(a partir del segle xvi) a la recerca del Pas del Nord-oest,10 hi havia un total
de 21 grups inuit repartits al llarg de les regions àrtiques de Rússia (Txukotka),
Alaska, el Canadà i Groenlàndia.11 Les diferències existents entre aquestes tribus
o bandes estaven determinades sobretot per la seva ubicació geogràfica, les
condicions climàtiques i els recursos naturals a què tenien accés en les zones on
estaven assentats. Conèixer els diferents grups inuit va ser fonamental per tenir
una visió més àmplia sobre el desenvolupament cultural d’aquesta ètnia i per
escollir la meva destinació.

Mapa ètnic dels diferents grups inuit de l’Àrtic
Rússia (regió de Txukotka)
Yupiit siberians o Yupigyt
Alaska
Yupiit de l’illa Saint Lawrence
Iñupiat de l’estret de Bering
Iñupiat de Kotzebue Sound
Iñupiat de la costa nord d’Alaska
Iñupiat de l’interior nord d’Alaska
Cup’it de l’illa Nunivak
Yupiit de la costa sud-oest d’Alaska
Alutiit, inuit del Pacífic
Canadà
Inuit del delta del Mackenzie (van desaparèixer com a grup pels volts del
1920)
Inuit del Coure
10. Per a més informació vegeu la nota número 2 d’aquest mateix capítol.
11. Actualment, entre els 19 grups inuit que encara existeixen, podem trobar diferències lingüístiques, culturals, econòmiques i socials que determinen la seva singularitat i que
representen la riquesa cultural d’aquest poble (n. de l’a.).
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Inuit Netsilik
Inuit del Caribú
Inuit Sadlermiut o Sallirmiut (extingits el 1903)
Inuit Iglulik
Inuit Ungava (o nou inuit del Quebec)
Inuit de la Terra de Baffin
Inuit del Labrador
Groenlàndia
Inuit de l’est de Groenlàndia
Inuit de l’oest de Groenlàndia
Inughuit del nord-oest de Groenlàndia

3
Mentre estudiava els inuit i buscava el meu lloc al Gran Nord, també calia
que em preocupés per obtenir fons econòmics, sense els quals difícilment podria
fer viatges a l’Àrtic. Per norma general, aquests viatges sempre han sigut bastant
cars i difícilment podria fer front a les despeses derivades d’una expedició.
Era conscient que amb la meva escassa experiència àrtica i els meus
coneixements primaris de la cultura inuit poca —o cap— esponsorització aconseguiria. Però vaig tenir la sort de ser en el moment i el lloc adequats. Gràcies
a Carme Fauria, directora del Museu Etnològic de Barcelona, i a la doctora en
Antropologia Cultural Yolanda Aixalà, vaig poder col·laborar com a documentalista (1999-2002) en l’exposició Barcelona, Mosaic de Cultures del segle xx. Aquest
treball em va proporcionar els ingressos necessaris per poder dur a terme una
expedició a l’Àrtic. Ara només em faltava escollir un destí, del qual probablement a penes disposaria d’informació de primera mà, cosa que, tractant-se de
l’Àrtic, m’aterria. L’experiència de tots els viatges que havia fet fins aleshores em
servirien de ben poc al Gran Nord. A més, no coneixia ningú que hi hagués
estat, i desgraciadament a Catalunya i a Espanya la informació sobre les regions
polars i els inuit encara continuava sent deficient i escassa. Però la meva sort va
canviar en qüestió de setmanes, i a finals del 2001 van aparèixer a la meva vida
les dues persones que més m’ajudarien a dur a terme la meva aventura àrtica.
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D’una banda, vaig conèixer la Lourdes Cañadilla, la persona que amb el temps es
convertiria en la meva dona i veu de la meva consciència. Des del principi vaig
compartir amb ella el meu projecte, i les seves opinions van tenir un gran valor
en uns moments d’indecisió absoluta. Sense el seu cor l’Àrtic hauria estat, sens
dubte, molt més fred.
La segona persona important que vaig conèixer va ser Ramón Hernando
de Larramendi, un dels exploradors més significatius de la història polar espanyola12 i també el primer espanyol que va escriure un llibre d’assaig sobre els inuit.
Si hi havia algú que pogués donar-me l’empenta definitiva, aquest era, sense cap
mena de dubte, en Ramón Larramendi, un home corpulent que em recordava
grans exploradors com Vilhjalmur Stefansson.13
Conèixer en Ramón Larramendi va ser molt important per mi, no tan
sols per la seva experiència en el món polar sinó també perquè era la primera
persona que coneixia que havia conviscut amb els inuit. Saber com havien estat
les seves vivències i escoltar els seus consells va ser fonamental per fer l’últim
pas definitiu. La veritat és que em va entusiasmar poder compartir amb ell idees,
somnis i, sobretot, coneixements. De tracte humil i senzill, és d’aquelles persones que ningú diria que havia aconseguit tot tipus de gestes extraordinàries, ja
que explicava les seves històries amb molta naturalitat. Sens dubte, podia i em
calia aprendre molt d’aquest home. Els seus coneixements sobre la cultura inuit
eren un referent per mi i la seva experiència àrtica, una necessitat vital que volia
conèixer. A en Ramón Larramendi, a qui sempre he admirat per les seves proeses polars, li dec l’última empenta que em faltava per llençar-me al buit blanc i
desconegut.

12. Ramón Hernando de Larramendi (Madrid, 1965). Director de Tierras Polares
Expediciones. El 1998 va arribar amb esquís al Pol Nord Magnètic, i el 1999, també amb
esquís, va completar la primera travessa espanyola del Pol Nord Geogràfic. En l’Expedició
Circumpolar Mapfre 1990-1993 va recórrer 14.000 km en trineu de gossos i caiac des de
Groenlàndia fins a Alaska. Inventor del catamarà polar, el primer vehicle polar mogut per
energies renovables, el va utilitzar per travessar Groenlàndia de sud a nord (2001 i 2002) i
d’est a oest (2003). Uns anys més tard, en l’Expedició Transantàrtica espanyola d’«Al filo de
lo impossible», Ramón Larramendi va fer, a bord del catamarà polar, la travessa polar més
llarga de la història, recorrent 4.500 km sobre el plateau antàrtic (n. de l’a.).
13. Vilhjalmur Stefansson (1879-1962), etnòleg i explorador canadenc, va ser el
primer «home blanc» que va conviure amb els inuit del Coure entre el 1910 i el 1911. Aquest
grup, que vivia a ambdós costats del golf de la Coronació, es caracteritzava perquè tenien els
cabells rossos i els ulls blaus o grisos. Stefansson es va pensar que la gènesi d’aquests trets
físics es devia a contactes anteriors amb baleners o amb pobles víkings, teories que ja han
estat descartades, tot i que segueix sense coneixe’s l’origen d’aquest fenomen genètic (n. de
l’a.).
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Tal com afirma Joseph Campbell, tots tenim una aventura per a la qual
estem preparats; però, realment, jo ho estava? Més tard comprovaria que si
dubtes és perquè hi ha quelcom que no funciona; però si creus en alguna cosa, res
ni ningú ha d’impedir que segueixis el teu propi camí. Jo estava a la primera fase
i vaig tardar poc temps a passar a la segona. Com diria en Ramón Larramendi,
estava aconseguint prou força mental per viure a l’Àrtic. De moment, després
d’haver-lo conegut, simplement esperava estar a l’altura de les circumstàncies i
que les experiències que jo estava disposat a viure servissin per aconseguir el meu
objectiu. Em considerava afortunat de poder realitzar aquest projecte i només
per aquest motiu sentia la necessitat primària de seguir els passos que em dictava
el cor. A més, desitjava lluitar contra les idees equívoques que hi havia sobre
els inuit, sobretot arran de l’augment dels contactes amb els europeus que els
consideraven «salvatges», «bruts» i «primitius», entre d’altres atributs despectius.
Sense a penes conèixer aquest poble, no només volia divulgar aquesta cultura,
sinó que també pretenia transmetre totes les seves pors i esperances; però per
fer això darrer, primer hi havia de conviure. Així doncs, havia d’escollir el lloc
on començar el meu veritable treball d’investigació, encara que inconscientment
aquest lloc ja portava molt de temps a la meva ment.

4
Recordo que la segona vegada que en Ramón Larramendi i jo ens vam
veure vaig abordar directament el tema de realitzar un viatge a l’Àrtic l’any
següent per conviure amb els inuit. Sentia que havia arribat el moment de fer el
darrer pas i tenia la seguretat que estava realment preparat per enfrontar-me a un
món que sempre he sabut que m’estava esperant. Com que en Ramón acumulava
sis anys de vivències a l’Àrtic, qui millor que ell perquè em recomanés quina era
la destinació idònia. Al meu interior esperava escoltar el nom d’aquell lloc que
Larramendi no va trigar gaire a pronunciar: Groenlàndia. Segons ell, un dels
llocs on encara es conserven les velles tradicions ancestrals i en el qual és possible
veure els progressos dels inuit en el món modern. Era curiós, perquè des de petit
sempre havia pensat que si havia d’escollir un destí a l’Àrtic sens dubte havia de
ser Groenlàndia. Així doncs, al cap d’uns dies vaig anar a veure una amiga que
treballava en una agència de viatges. Mai oblidaré la cara de la Maite quan li vaig
dir on volia anar. La seva expressió, d’incredulitat i de sorpresa, em va fer témer
el pitjor. Les poblacions de Groenlàndia ens semblaven noms inintel·ligibles i
desconeguts, de manera que tots dos vam haver de fer un curs intensiu.
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L’illa de Groenlàndia té dos aeroports internacionals als quals es pot arribar des de Copenhaguen: Narsarsuaq, a la costa sud-oest, i Kangerlussuaq, situat
just per sobre del Cercle Polar Àrtic, també al litoral occidental. També hi ha l’aeroport de l’illa de Kulusuk, a la costa est, al qual es pot arribar des de Reykjavík
(Islàndia). Bàsicament, doncs, tenia tres opcions, de les quals calia escollir-ne
una. El sud no em motivava gaire, perquè dintre de l’escàs turisme existent a
Groenlàndia, aquella era la zona més freqüentada, i probablement també on
s’havia desenvolupat un major procés de «danesificació». La costa est no m’oferia
gaires garanties d’èxit, bàsicament a causa de la poca informació disponible,
sobretot de primera mà. En aquell moment, vaig pensar que no era la millor
opció per començar la meva primera aventura àrtica, tot i que potser sí que era la
més atractiva. Finalment, vaig acabar triant Kangerlussuaq, el centre neuràlgic,
per després poder anar al nord de Groenlàndia.
Tanmateix, encara em quedaven moltes coses per saber i aprendre en poc
temps. Guiat pel preu d’aquell vol des de Copenhaguen, que era molt bo, no
vaig pensar què podia trobar i què no en aquella població, de manera que em va
semblar una destinació perfecta; ingenu de mi. Amb el temps he arribat a pensar
que si no hagués pagat el bitllet d’avió al comptat mai hauria fet aquell viatge,
ja que després de sortir de l’agència de viatges van tornar a aparèixer les pors;
aquestes maleïdes pors que, de vegades, vénen en el moment menys adequat i
desapareixen quan menys t’ho esperes. Estava realment atemorit, espantat, però
amb la increïble seguretat i certesa que era ara o mai. Lògicament, després d’haver informat la Lourdes de la bogeria que acabava de cometre, vaig trucar a en
Ramón Larramendi i va ser aleshores quan el món em va caure a sobre.
—Hola, Ramón, ja tinc els bitllets de Groenlàndia —li vaig anunciar.
—Fenomenal... Quan marxes?
—El tres de maig.
—Hi vas tot sol?
—Doncs... sí. —No puc explicar amb paraules el que en aquell moment
la seva pregunta va suposar per mi, però vaig sentir com desapareixia un somni.
—Quin parell de... —va dir, sense acabar la frase—. Bé, esclar que sí...
Endavant!
—Vaig a Kangerlussuaq. No sé si hi has estat.
—A Kangerlussuaq? —va repetir el meu interlocutor—. Però si allà no hi
ha res, només un aeroport, algunes cases prefabricades i res més. Quant de temps
hi vas?
—Unes tres setmanes.
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—Intenta buscar un altre lloc, Francesc —em va recomanar—. Tres
setmanes a Kangerlussuaq se’t faran eternes, i allà no trobaràs el que busques.
Vés-te’n més cap al nord, a la badia de Disko, a Ilulissat. Hi podràs veure més
moviment de gent i el paisatge és sensacional.
—Molt bé, miraré què trobo per allà —vaig convenir, després d’una lleu
vacil·lació—. Et trucaré quan tingui més notícies.
—D’acord, fins aviat.
Vaig penjar el telèfon i vaig estar atònit durant uns segons. Havia comès
un error de càlcul, més per ignorància que per ingenuïtat. Potser hauria hagut
de preguntar primer a en Ramón Larramendi quin era el millor destí d’aquesta
colossal illa per iniciar el meu periple àrtic. Aquella frivolitat, que em podia haver
costat un disgust, va servir perquè m’adonés d’on m’estava fotent. Si d’alguna cosa
serveixen els errors és perquè pots aprendre’n moltes coses. Així doncs, vaig fer
cas a en Ramón Larramendi i vaig anar a veure novament la Maite. Vaig comprar
el bitllet d’avió per anar a Ilulissat, i tot i que implicava estar-s’hi uns dies més
estava del tot segur que feia allò correcte. Un cop escollit el meu destí, el pas
següent va ser informar-me de tot el que pogués sobre els inuit de Groenlàndia i
de l’àrea que anava a visitar.
Al març vaig aconseguir per fi un llibre que feia més de set anys que
buscava: Los últimos reyes de Thule, de Jean Malaurie. Aquesta obra és de les
poques monografies traduïdes al castellà que existeixen sobre un grup inuit de
Groenlàndia. A més, conté informació essencial per als que estiguin disposats
a aventurar-se amb els caçadors del Gran Nord, en un trineu de gossos, per les
fredes i glaçades terres àrtiques. La lectura d’aquest llibre va ser fonamental per
conèixer els problemes amb els quals podia trobar-me. El projecte començava a
prendre cos, i a mesura que anava definint el meu objectiu delimitava més l’àmbit geogràfic que volia estudiar. Per fi la meva brúixola trobava el lloc precís cap
on havia de guiar els meus passos: la frontera humana més allunyada del sud i
més propera al Pol Nord, el districte d’Avanersuaq. Situat a la costa nord-oest de
Groenlàndia, abasta un extens territori en el qual viuen els Inughuit, Inughuin,
Inugguit o Inuhuit (plural de Inughuaq o Inugguaq) i que significa els «grans
homes» o també «els autèntics homes», i per la informació que en tenia semblava
que encara mantenien moltes de les seves tradicions ancestrals. A més, segons
vaig poder llegir, allà la gent improvisava cançons i poemes i també feia duels
cantats, almenys en el passat.14 Però encara no estava preparat per fer aquest
viatge. Vaig decidir, doncs, establir el meu campament base a Ilulissat. Seria la
meva porta cap al nord, el límit imaginari entre el somni i la realitat, entre el
14. Rouland, op. cit., pàg. 79; Jean Malaurie, Los esquimales del Polo. Los últimos
reyes de Thule (I), Aventura Vivida, Ediciones Grijalbo, S. A., Barcelona, 1981, pàg. 132.
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desig i la determinació. I així va ser com vaig començar a idear una expedició
al districte d’Avanersuaq, que portaria a terme el 2004. Durant aquests dos anys
tindria el temps suficient per preparar aquest viatge, tot i que no estava segur de
poder aconseguir els fons econòmics necessaris per fer-ho. L’estratègia que havia
de seguir era anar a Ilulissat per conèixer els inuit groenlandesos de la badia de
Disko, gaudir dels paisatges àrtics i buscar contactes per realitzar una expedició
molt més al nord, dos anys després.
Els mesos següents, abans de marxar, vaig procurar pensar el menys possible en si estava cometent o no un error fent aquell viatge. Mentre estava canviant
de pis vaig començar a fer els primers preparatius per anar al Gran Nord. Vaig
demanar informació de Groenlàndia a l’ambaixada danesa i vaig adquirir mapes
i llibres que poguessin servir per al meu propòsit. Evidentment, al meu equipatge
no podia faltar la guia Lonely Planet sobre Groenlàndia (també incloïa Islàndia
i les Illes Fèroe). Tot seguit em vaig dedicar a buscar roba d’abric imprescindible
en aquelles latituds. A les meves lectures àrtiques havia llegit que les peces de
cotó no són molt recomanables per a les regions polars, bàsicament perquè no
transpiren i acumulen la suor humana, la qual cosa en situacions extremes i amb
un exercici físic continu podia provocar hipotèrmia. Exceptuant la indumentària
de pell animal, el més recomanable era la roba de llana i, sobretot, de polièster
o poliamida. De manera que em vaig comprar, entre altres coses, un anorac, un
parell de botes i pantalons de trekking, polaines, guants Gore-Tex, gorra i mitjons
de llana, samarreta i pantalons tèrmics, ulleres de sol protecció UV grau 3,
folres polars, sac de dormir de plomes duvet, samarretes de polièster i crema de
protecció solar. També vaig adquirir tot el material de treball que m’emportaria:
gravadora i cintes verges d’àudio, un diari de viatge, dues càmeres de fotos, filtres
ultraviolats de diferents tipus i graduacions, quinze carrets de diapositives i la
mateixa quantitat de fotografies, llapis i bolígrafs. A més, vaig comprar un quilo
de caramels, ja que és un bon recurs comunicatiu amb nens i adults.
Un dels problemes que havia d’afrontar era el tema de l’idioma. A
Groenlàndia hi ha dues llengües oficials: el danès, perquè l’illa és una autonomia
danesa, i el Kalaallisut. Potser amb un diccionari d’anglès, el llenguatge oficial dels
viatgers, i un altre de danès en tindria prou. Així mateix, en casos excepcionals
podia recórrer al llenguatge de signes, tot i que només funciona quan les regles
culturals d’expressió coincideixen amb les del país on et trobes; si no, el més
probable és que es produeixin situacions desagradables en què la bona voluntat
del viatger acabi frustrant un intent de comunicació. En el meu cas estava clar
que fins que no conegués més els inuit no era una opció vàlida. Per tant, l’única
elecció que tenia era buscar un intèrpret que parlés anglès o francès a la badia de
Disko. Evidentment, si a banda aconseguia trobar un diccionari de Kalaallisut
a Copenhaguen o a Ilulissat molt millor. Així doncs, un bon principi va ser
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començar a familiaritzar-me amb algunes paraules natives. Kalaallit Nunaat era
«Groenlàndia», i per designar de manera singular els seus habitants inuit tenien
les paraules kalaaleq o grønlandsk, segons el grau d’aculturació de l’indígena.
Finalment, va arribar el dia de marxar, i una de les coses que més recordo
d’aquell moment és que estava summament tranquil. Era curiós veure com el
pessigolleig que molts viatgers tenim abans d’emprendre la marxa aquest cop
estava adormit.15 Ningú diria, pel meu aspecte, que me n’anava fins als confins
de la Terra. Per això, quan em vaig acomiadar de la Lourdes a l’aeroport de
Barcelona, el 2 de maig del 2002, robant-li la mirada amagada entre les llàgrimes,
vaig ser conscient que per fi el meu moment havia arribat. I va ser així, besant el
seu últim petó, com vaig marxar cap a Kalaallit Nunaat, a la recerca dels poetes
de l’Àrtic.

15. Més endavant vaig saber que aquesta sensació no va ser casualitat, ja que sempre
que he realitzat una expedició àrtica, durant els dies abans de marxar, m’he mantingut en la
serenitat més insultant (n. de l’a.).
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Capítol III
25 d’abril del 1818, Londres (Anglaterra)
El 25 d’abril es va aixecar vent del sud-est favorable a la navegació, i els
quatre vaixells, l’Isabella, l’Alexander, el Dorothea i el Trent, van baixar pel
Tàmesi rumb a l’Àrtic. L’aventura no havia sinó començat. Després d’haver navegat
pel litoral d’Anglaterra i de recollir David Buchan a les Illes Shetland, l’1 de maig
les dues expedicions es van separar. La pròxima vegada que es tornarien a veure
seria per compartir la glòria, després d’haver navegat a través del Pas del Nord-oest
els uns i havent assolit el Pol Nord Geogràfic els altres. Però l’Àrtic els esperava i no
precisament per ajudar-los a aconseguir els seus objectius. El pitjor de tot és que
aquells homes intrèpids, que buscaven l’aventura, la fama i els diners, s’endinsaven
en un lloc on afloren les pitjors pors i on la fortalesa mental subministra la meitat
de la vida que pots arribar a conservar.
John Barrow buscava obstinadament una acumulació de coneixements
científics no només de l’Àrtic, sinó també del continent Antàrtic i de l’Àfrica. Les
empreses que organitzava buscaven, a més, una sèrie d’objectius individuals segons
els diferents territoris geogràfics, i malgrat això tots tenien un denominador comú:
arribar a aquells llocs que al mapa encara apareixien amb la paraula «desconegut»
o «inexplorat». En poques paraules, la meta era aconseguir el progrés de la geografia, la navegació i el comerç. La recompensa per als participants era la fama, i el
prestigi internacional estava reservat per al Regne Unit. Així doncs, aquesta expedició reunia tots els requisits per convertir-se en un gran viatge a través de les aigües
polars de l’Àrtic. Cirurgians, dibuixants, navegants i gent preparada en el maneig
i l’obtenció de dades, amb instruments científics com els baròmetres, cronòmetres,
teodolits, pèndols i termòmetres, entre d’altres, formaven l’equip humà i tècnic de
les dues expedicions. Aquesta preparació i equipament estaven a anys llum de les
exploracions que s’havien fet anteriorment.
Tot semblava estar disposat perquè Barrow i els seus homes sortissin
victoriosos d’aquesta gran aventura. Tanmateix, a Anglaterra s’hi quedava un
home al qual es devia molt i gràcies al qual aquest viatge anava camí de l’èxit.
William Scoresby s’havia quedat a terra ferma, oblidat aquest cop voluntàriament
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per l’Almirallat en un moment en què la seva experiència potser hauria estat
necessària, no tan sols com a pescador, sinó també com a marí expert en aquelles
latituds tan septentrionals. De ben segur que molts expedicionaris, durant els
pròxims mesos, se’n recordarien.
Els vaixells ja s’havien separat, el Dorothea i el Trent en direcció a les Illes de
Spitsbergen, mentre que l’Isabella i l’Alexander navegaven cap a la badia de Baffin.
El 26 de maig van albirar el primer gel a Groenlàndia. Pocs dies després l’expedició
de Ross i Parry es trobava davant de l’estret de Davis amb una multitud d’icebergs
que anaven esquivant al seu pas. El 3 de juny els dos vaixells eren ja a l’interior de
l’estret de Davis, davant de la costa occidental groenlandesa. Una setmana més tard
navegaven per un canal de menys de 10 milles nàutiques d’amplada, situat entre la
costa de Groenlàndia i la banquisa central de gel de la badia de Baffin.1
Als 70° 43' nord, a prop de les illes de Hare i Disko, a l’estret de Waygatt,
al nord de la badia de Baffin, es van trobar, sorprenentment, amb una flota de 45
baleners britànics. Per William Parry aquell lloc semblava un port de mar fluorescent enmig d’una regió congelada i deserta, repleta d’icebergs que flotaven a la
deriva sobre un mar aparentment d’aigües tranquil·les.2 Però no s’havien de refiar
de les aparences, i els vaixells baleners, que els van aclamar quan van passar-hi per
davant, ho sabien perfectament.
John Ross estava aclaparat no tan sols per la presència d’aquells vaixells sinó
també pel paisatge i la natura que els embolcallaven des que havien envoltat el cap
Farvel, en una «escena la representació de la qual està fora de l’abast de l’art».3 No
era un lloc desconegut, com ells havien pensat, i els baleners n’eren la millor prova.
Tanmateix, per molts d’aquells homes, que mai havien estat a l’Àrtic, el paisatge
1. «Trobem aquí un corrent, anant cap al sud, a un quart de milla per hora. A la tarda
pugem a bord diversos groenlandesos, i gràcies a ells vam saber que cap de les seves naus
havia pogut penetrar més al nord dels 70° 30ʹ, i que toparíem amb el gel al cap d’unes dues
hores, amb el qual podria ser que naveguéssim fins a Hare Island, on es convertiria en un
cos sòlid. A les sis ens vam trobar gel solt, i vam continuar navegant. El gel ferm el vam
veure cap a l’oest. Vam continuar l’endemà, dirigint-nos al llarg del límit del gel principal;
un camp sòlid s’estenia de nord a sud; vam navegar entre blocs de gel grans i el gel solt, que
a mesura que avançàvem anaven sent cada cop més nombrosos, i s’anaven compactant més
a prop nostre, fins que ens va quedar únicament un canal estret i tort per poder passar. A les
vuit vam veure les crestes dels icebergs, d’una varietat i forma inimaginables. Vaig fer-ne
esbossos d’alguns, i també de la placa de gel que va aparèixer al nostre pas per entremig».
John Ross, A voyage of discovery, made under the orders of the Admiralty, in His Majesty’s
ships Isabella and Alexander, for the purpose of explorin Baffin’s Bay, and inquirint into the
probability of a North-West Passage, John Murray, London, 1819, pàgs. 46-47.
2.
Rev. Edward Parry, Memoirs of Real-Admiral Sir W. Edward Parry, Longman,
Brown, Green, Longmans and Roberts, London, 1859, pàg. 83.
3. Ross, op. cit., pàg. 30.
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fred i glaçat, ple d’icebergs i d’animals que mai havien vist, enmig de colors i formes
inimaginables i del sol de mitjanit, que brillava les 24 hores del dia, va suposar
entrar en una altra dimensió, en un món misteriós i desconegut. Parry estava meravellat, com la resta de la tripulació, davant del que veien els seus ulls.
El temps era meravellós i clar. Res podia superar la serenitat i
alhora l’esplendor del panorama que ens envoltava. El mar estava en
calma, l’aigua era cristal·lina i els vaixells lliscaven suaument entre les
innombrables masses de gel [...]. El territori de Groenlàndia, escarpat,
alt, quasi totalment cobert de neu, omplia tot l’horitzó oriental, i l’illa de
Disko era més clarament visible ara cap al nord: els seus turons reflectien
el vermell encès del sol de mitjanit.4

Precisament en aquesta illa, a la badia de Love, havien trobat els senyals
d’antigues disputes entre baleners rivals de diverses nacionalitats, que van provocar
un incendi en una factoria balenera danesa.
Al trobar-se encara al principi de l’estació i atès que el temporal encara no
havia començat a trencar les llenques de gel, els baleners van recomanar als exploradors que naveguessin a través de les escletxes de la banquisa que s’anaven eixamplant gràcies a les marees i al corrent, i que avancessin, amb molta prudència,
procurant seguir les vies navegables que estaven a prop de la costa. Tanmateix, Ross
no va aconseguir trobar cap canal enmig de la banquisa per passar-hi i arribar així
a aigües obertes per on poder navegar més cap al nord. Si alguna cosa tenia clara
era que havien de continuar endavant. Per això la tripulació dels dos vaixells, en
algunes ocasions, es veia forçada a desembarcar i arrossegar les embarcacions pels
precaris, discontinus i angostos canals de gel. Les cames potser podien flaquejar,
però en les seves ànimes s’enfortien les ànsies de triomfar.
A fi que els mariners estiguessin animats i no decaiguessin en els seus esforços, Ross va ordenar a un dels seus tripulants que toqués el violí amb totes les seves
forces i energies. De fet, en una ocasió va arribar a caure de cap al mar. Tanmateix,
afortunadament per a ell, estava lligat a un calabrot i es va poder salvar. La tripulació aplaudia tot celebrant no només que s’hagués salvat, sinó també que en cap
moment, i malgrat haver-se mig ofegat, no havia deixat anar el violí d’entre les
mans. L’entusiasme del músic va contagiar uns homes que, a poc a poc, van anar
avançant a pesar que de vegades van tenir la necessitat d’halar les dues naus mitjançant una corda que es lligava al pal de la messana.5
4. Fleming, op. cit., pàg. 55.
5. Capità S. Darnell, En la ruta del Polo Norte. Al asalto de las tierras incógnitas.
1a part, Ediciones y Publicaciones Iberia, Barcelona, 1932, pàg. 55.
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No obstant això, la situació es tornava cada cop més crítica malgrat que
estaven seguint cap al nord, ja que grans llenques de gel anaven acorralant els
vaixells i, de vegades, al no poder escapar-se’n, provocaven una pressió tan intensa
que en una ocasió una de les embarcacions va arribar a aixecar-se bastants metres
per sobre del nivell del mar. Així doncs, calia sortir d’allà de seguida. Ross va ordenar un últim esforç als seus homes; havien de tallar el gel, i d’aquesta manera van
aconseguir obrir un istme de setanta-dos peus de llarg per quatre de profunditat,
cosa que va permetre que les naus poguessin arribar a un mar més lliure.6 Enmig
d’aquesta missió els oficials anaven registrant totes les troballes que descobrien, celebrant-ho i brindant pels seus èxits. Potser tot es reduïa a un panorama dantesc, on
cadascú sabia quina era la seva funció, però on tots lluitaven per la seva existència
i altres buscaven èxits per a la ciència. I tot plegat estava amenitzat per la música
del violinista de l’Isabella, ja que ni el fred ni la caiguda a l’aigua havien aconseguit
minvar l’alegria amb què seguia tocant.
Uns dies després d’arribar a aigües més lliures de gel van passar per l’illa
Whale, governada per un noruec anomenat Flushe que hi vivia des de feia onze
anys amb la seva esposa, els seus dos fills, sis danesos i cent esquimals. Flushe va
anar cap a les naus per explicar-los que l’any passat havia sigut terrible, que havien
hagut de menjar-se els gossos i que el present era encara pitjor. Allò va preocupar
les tripulacions, poc acostumades no només a aquelles latituds tan septentrionals,
sinó també al fred intens. Només els faltava passar gana. Però no comptaven que
el qui els manava era un home tossut que buscava la fama en aquelles aigües de
Groenlàndia.
Així doncs, van continuar endavant buscant una quimera difícil de definir i, encara més, d’explicar. Feia tres dies que havien passat el Cercle Polar Àrtic
i, cada cop més, es feia evident que a mesura que anessin més al nord els rastres
humans anirien disminuint. A Four Island Point es van decidir a desembarcar. Allà
hi van trobar un metge anglès que havia robat calaveres en un cementiri esquimal, o potser simplement les havia comprat. De fet, el que més els cridava l’atenció
eren les situacions esperpèntiques i a vegades irreals amb què s’anaven trobant. Uns
europeus menjant-se gossos i vivint en aquelles latituds. Un metge del Regne Unit
6.
«L’endemà al matí, a les sis, el gel s’obria al nord. Ens vam entestar, amb cada
esforç, per treballar a través de l’entrada del canal, però al cap de molt poc d’haver aconseguit el nostre objectiu el gel es tancava novament cap a dins, on érem nosaltres, i res podíem
fer excepte col·locar la tripulació amb la serra a través del gel flotant; tanmateix, tot el gel
continuava en moviment, i els esforços, durant una bona estona, van ser infructuosos, ja
que es tancaven tan ràpidament com els serràvem. A la tarda s’havia aconseguit fer un pas
estret, i les dues naus hi van passar a través amb una gran dificultat. Al passar al llarg d’un
altre canal molt estret l’Alexander es va quedar tancat sobtadament, i tres vaixells van haver
d’anar a ajudar-lo; després de treballar durament durant dues hores el van aconseguir alliberar». Ross, op. cit., pàg. 62.
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amb calaveres esquimals a les seves mans. Tot plegat enmig d’un marc incomparable, bell i gèlid com és l’Àrtic. Potser la inexperiència de les tripulacions en aquelles
aigües tan septentrionals convertia les observacions en al·lucinacions. O simplement en aquella regió el més extraordinari i extravagant formava part d’una terra
on semblava tan fàcil la mort com difícil la vida.
Malgrat haver deixat enrere la majoria dels vaixells baleners encara n’hi
havia tres que navegaven amb l’Isabella i l’Alexander. L’expedició es dirigia cap
al nord, passant per un paisatge natural replet de roques escarpades, penya-segats vertiginosos i aigües alimentades per icebergs que viatjaven a la deriva. Enmig
d’aquesta naturalesa salvatge les tripulacions quedaven també impactades per la
presència de les balenes i els narvals. Les dimensions d’aquests mamífers i els guèisers d’aigua fumejant que sortien dels seus cossos deixaven atònits i impressionats
aquells homes de mar. En una ocasió a James Clark Ross se li va presentar l’oportunitat de matar un d’aquests cetacis, un exemplar d’uns catorze metres de llarg. Tot i
que el seu oncle, John Ross, va considerar que havia estat un espectacle lamentable
i molt desagradable després va acabar agraint les nou tones de greix que n’havien
obtingut. Això els proporcionava el combustible necessari per passar un hivern allà.
Van continuar el camí deixant les restes de la balena a mercè de les voraces aus
marines.
A mesura que es dirigien més cap al nord anaven deixant enrere els vaixells
que els acompanyaven excepte el Bon-Accord, capitanejat per un escocès d’Aberdeen que va seguir navegant amb ells. Finalment els van deixar sols a l’arribar a
la latitud 75° 33' nord i 60° 22' oest, quan eren a 75 milles del cap York. A partir
d’aquell moment els dos vaixells van avançar en la més absoluta soledat àrtica. La
naturalesa indomable els esperava, tot i que no era l’únic. S’apropava el final del
juliol, i tant els baleners com les balenes ja no hi eren; havien desaparegut completament. Aquelles aigües els eren totalment desconegudes, tant per a ells com per a
l’«home blanc», a excepció de William Baffin i Robert Bylot, que hi van navegar el
1616. A propòsit d’aquesta última expedició, van haver de passar poc més de 200
anys perquè es reincorporés aquella extensió d’aigua als mapes àrtics.7
En les generacions posteriors al viatge d’aquests dos homes es va començar
a dubtar de la veracitat dels llocs on, segons Baffin, havien estat, i fins i tot també
de l’existència de la badia a la qual va posar nom. Gràcies a les confirmacions de
Ross sobre moltes de les observacions realitzades pel mateix Baffin, aquest últim
va rebre el reconeixement merescut pels seus descobriments i li van tornar la fama
7. Al mapa de Daines Barrington (2a edició, 1818) es podia llegir el lloc on estava
situada la badia que portava el nom del seu descobridor, Baffin, en una nota escrita que deia:
«Segons el relat de William Baffin del 1616, però avui en dia no es creu que existeixi».
Jeannette Mirsky, La ruta del Ártico. Historia de las exploraciones nórdicas desde la antigüedad hasta los tiempos actuales, Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1958, pàg. 126.
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que injustament havia perdut amb el temps. Així es faria justícia a un home que
havia estat oblidat amb el pas dels anys. John Ross se’n va encarregar escrivint al
seu diari no només la importància de la figura de William Baffin en la història de
l’exploració polar, sinó també dels seus descobriments, i així ho va fer constar en els
seus escrits. Era el tribut que retia a un home que admirava. D’una forma o altra
Baffin estaria present al llarg d’aquesta expedició, i els seus descobriments serien
ratificats per Ross dos segles després, tot i que en algun moment de l’expedició també
ell dubtés del seu predecessor.
Amb el redescobriment de la badia de Baffin he tingut el gran plaer
addicional des de la pròpia reflexió d’haver tret a la llum, en la mesura
justa davant del públic, els mèrits d’un navegant digne i capaç [William
Baffin], el destí del qual, com el de molts altres, no només ha estat haver
perdut, per una combinació de circumstàncies adverses, l’oportunitat d’adquirir, durant el decurs de la vida, la fama que es mereixia, sinó també
haver pogut viure en aquesta època, per veure com els seus descobriments
eren esborrats dels registres de la geografia, i la badia, a la qual el seu nom
està tan associat, era tractada com un fantasma de la imaginació.8

Feia dies que havien passat la latitud 75° 12ʼ nord, i s’estaven produint una
sèrie de canvis que afectaven el bon funcionament de l’expedició. Les condicions
meteorològiques s’havien endurit. Els temporals començaven a ser habituals. El
mar cada cop més s’omplia de gel flotant a la deriva; Parry va arribar a veure uns
mil icebergs abans de renunciar a seguir comptant-los. Les temperatures començaven a posar a prova la resistència humana. Estaven a prop del final de la badia
de Baffin i alguns ja pensaven a tornar. Fins ara la tàctica de desplegar les veles i
seguir, o, més ben dit, fugir, endavant començava a ser fútil en aquelles aigües. La
por començava a fer efecte en aquells mariners poc acostumats a aquelles latituds
tan septentrionals. Havien transcorregut ja alguns dies des que el 24 de juliol, a
prop de la latitud 76° nord, el capità John Ross trobés una llarga badia a la qual va
donar el nom de Melville, en honor al primer lord de l’Almirallat.
Ara navegaven en aquelles aigües de la badia de Melville, on els dos vaixells
es dirigien més al nord, enmig de la boira i el gel, mentre que el violinista de l’Isabella seguia animant una tripulació cada cop més decaiguda.
El 6 d’agost les dues naus es van veure envoltades pel gel, i van intentar
prosseguir cap al nord, però va ser en va. Una llenca de glaç enorme es va acostar
a un dels costats de l’Isabella en el precís instant en què icebergs de diverses mides
es dirigien cap a l’altre costat de l’embarcació. Atrapat enmig del gel, el vaixell va
8.
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Ross, op. cit., pàg. III.

començar a patir tal pressió que els flancs de la nau es van doblegar i els aljubs
de ferro s’estrenyien els uns contra els altres. Se sentia el sinistre espetec del gel
adherint-se al vaixell. El 7 d’agost, en plena tempesta i amb el fred que «acariciava»,
com ganivets afilats, els rostres d’una tripulació molt espantada, el vaixell semblava
irremeiablement destinat a ser aixafat per aquells blocs de gel. Només la força
de la naturalesa que els havia atrapat els podria deixar anar. I això és el que
afortunadament va succeir tot seguit. Amb la mateixa facilitat amb què havien
quedat atrapats ara es veien alliberats.
La banquisa anava apropant els dos vaixells i amenaçava de llençar-los l’un
contra l’altre. Mentre durava el procés que espremia l’Isabella entre el gel, el buc es
va aixecar per sobre del nivell de l’aigua per després tornar a caure-hi pel seu propi
pes, desprenent-se així, en aquell xoc terrible, les masses de gel que havien quedat
adherides al casc del vaixell. Però allò tot just acabava de començar. L’Isabella,
en la seva caiguda, es va precipitar sobre l’Alexander amb una força i virulència
descomunals, xocant els castells de popa d’ambdós vaixells. Una llanxa que hi havia
entre les dues embarcacions va evitar, en certa manera, un desastre encara major
en haver esmorteït aquest cop tan brutal. Tots es van pensar, en aquell moment, que
allà s’acabava la seva aventura àrtica i també que perdrien la vida. Es pensaven
que serien engolits per les muntanyes de gel. Però quan tots creien que acabarien
aixafats el vent va canviar, en el darrer instant, el rumb de les seves vides, i el gel
va retrocedir; semblava que s’hagués esgotat la seva força, i de sobte es van veure
envoltats d’un mar lliure de gel. El destí volia donar-los un altre final.
En un instant les vides d’aquells expedicionaris havien quedat a mercè dels
capritxos de la natura. Potser, si un home com William Scoresby hagués estat allà
amb ells, els hauria explicat no només el que havia succeït, sinó que també, probablement, els hauria orientat sobre el perill que hi havia viatjant per aquelles regions
àrtiques; sobretot quan navegaven entre laberints de gel que viatjava a la deriva.
Ambdues embarcacions es van separar, i tot i que les àncores estaven enredades i la
guindaressa de l’Alexander s’havia trencat, no van haver de lamentar danys més
importants. En aquell moment la situació de perill havia desaparegut. Els reforços
col·locats als vaixells quan eren a Deptford els havien salvat la vida.
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«Com és de gran una família inuit mitjana? Un pare, una mare, dos nens
i un antropòleg». Ingmar Egede, vicepresident de la ICC (1992-1995)

1
3 de maig del 2002, Kangerlussuaq (Kalaallit Nunaat)
Per fi havia posat els peus a Kalaallit Nunaat. El meu somni començava
a fer-se realitat, tot i que seguia somiant despert, imaginant totes aquelles coses
que un dia podria trobar. Estava com en un núvol, i tot el que m’havia costat
arribar-hi, el projecte que m’havia proposat i les dificultats que havia hagut de
suportar semblaven ara circumstancials. Res semblava que pogués trencar el
silenci i la pau que sentia en aquell lloc. Aquesta quietud es transformava en
satisfacció perquè sabia on era, però també en por perquè desconeixia el que
hi havia. Tanmateix, havia de prosseguir, guiat per la mateixa força que m’havia
empès fins a Kalaallit Nunaat.
Enrere havia quedat el meu problema amb l’equipatge de mà, que pesava
6 kg més del permès. La solució va ser redistribuir de nou totes les meves coses
entre les dues motxilles que portava. Així mateix, no podia oblidar la incidència
del meu bitllet d’avió de Barcelona a Copenhaguen, ja que segons la companyia
aèria Spanair havia de viatjar l’endemà. Però és evident que això no era possible.
Com podia ser que estigués volant alhora des de Barcelona a Copenhaguen i des
de la capital danesa a Kangerlussuaq? Així doncs, vaig haver d’anar al departament comercial de Spanair per aclarir les coses. Afortunadament tot es va arreglar sense cap problema. La qüestió era que la Maite, al canviar tot el pla, a causa
del meu error a l’escollir Kangerlussuaq com a única destinació groenlandesa, no
havia canviat el dia del vol, però sí que havia deixat instruccions a la companyia
aèria perquè ho fessin. Vaig tenir la sort que l’avió no anava gaire ple, de manera
que vaig poder embarcar al vol JK103 amb destí a Copenhaguen. Després de 2
hores i 45 minuts aterrava a la capital del Regne de Dinamarca. De seguida vaig
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trobar un lloc per dormir a través de l’oficina de turisme: a la casa de Gerda
Bjerregaard-Pedersen.
Aquesta dona danesa, d’uns cinquanta anys d’edat, vivia en un edifici
antic sense ascensor. L’habitatge, per dins, era enorme, amb habitacions espaioses i molta llum. La Gerda era una persona molt simpàtica i amable, de manera
que no vam trigar gaire a entaular una conversa. Em va dir que estava molt
sorpresa que anés a Kalaallit Nunaat per conèixer i estudiar el poble inuit. Per
ella la distància cultural existent respecte a Dinamarca era insalvable i l’illa suposava un greu problema per al país, ja que gastava més del que produïa. El millor
era concedir-li la independència. D’aquesta manera, Dinamarca es trauria de
sobre un llast de centenars d’anys, i a més Kalaallit Nunaat seria l’amo del seu
propi destí. Va ser interessant conèixer l’opinió d’una danesa sobre la seva excolònia. Més endavant comprovaria que, efectivament, a Dinamarca molts opinen
el mateix que la Gerda.
A Copenhaguen tenia diverses coses a fer. En primer lloc, volia visitar
l’exposició permanent dedicada als inuit que hi havia al Nationalmuseet. També
desitjava conèixer el Dansk Polarcenter, una de les institucions més importants del món dedicades a la investigació científica polar. Igualment, volia anar
a l’Eskimo Art Gallery, on a banda d’exhibir-se antics objectes inuit també es
podien comprar. Al final, vaig escollir visitar una mica la ciutat i deixar per a la
tornada tots aquests objectius. Això sí, havia de buscar com fos un diccionari
de Kalaallisut. Així doncs, vaig anar directament a la Casa de Groenlàndia per
comprar la clau que podia obrir-me moltes portes. Afortunadament vaig aconseguir un llibre molt senzill, especial per a viatgers que vulguin atrevir-se amb el
groenlandès: Greenlandic for travelers, de Birgitte Hertling, Atuakkiorfik, Nuuk,
1993. Amb el diccionari a la mà vaig continuar el meu camí cap a Den Lille
Havfrue, més coneguda pels catalans com la Sireneta. Aquell dia, a Copenhaguen,
el vaig passar perdent-me pels carrers d’aquesta magnífica ciutat. Però el meu
pensament el tenia més ficat a Kalaallit Nunaat que en el que veia. Només podia
pensar en el vol que havia d’agafar l’endemà al matí cap a la impressionat illa de
gel.
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Geografía física de Kalaallit Nunaat
Groenlàndia està situada al continent americà entre l’oceà Atlàntic i
l’oceà Glacial Àrtic, davant de les costes canadenques (Nunavut) d’una banda,
i el nord-oest d’Europa de l’altra, a les coordenades geogràfiques 72° 00ʼ nord
i 40° 00ʼ oest. Kalaallit Nunaat és l’illa més gran del món,9 amb una extensió
total de 2.415.100 km2 i una superfície lliure de gel de 410.449 km2. L’inlandis,
indlandsis o casquet glacial té un gruix màxim de 3.500 metres. Poc més del
83% del territori groenlandès (2.004.651 km2) és una massa glaçada, i després del
continent de l’Antàrtida és la segona reserva de gel més gran del planeta. A més,
el Northeast Greenland National Park és el parc nacional més gran del món, amb
972.000 km2 (1974). El cap Morris Jesup, l’extrem nord de l’illa, és la regió més
septentrional de la Terra, situat a tan sols 730 km del Pol Nord Geogràfic, mentre
que el cap Farvel (o Farewell) és el punt més meridional. Groenlàndia té 44.087
km de litoral marítim i les seves costes rocoses estan envoltades de nombroses
illes i nodrides per multitud de fiords que s’endinsen cap a l’interior de l’illa. El
mont Gunnbjørn, situat a la costa est, és la muntanya més alta de Groenlàndia
amb 3.694 m.10 Així mateix, la terra dels groenlandesos es caracteritza perquè és
una regió amb una gran quantitat de glaceres, muntanyes dentades i nunataat
(plural de nunatak o nunataq, illes de terra enmig d’un mar de gel) que dibuixen
un paisatge caòtic, salvatge i indòmit.
El clima és àrtic i molt variable a causa de l’enorme extensió de territori.
En algunes valls protegides del sud el temps és més benigne. Per aquest motiu
a les àrees més meridionals hi ha una vegetació densa amb arbres petits com el
bedoll i el salze, plantes com l’Empetrum nigrum (paarnaqutit), els nabius (kigutaarnat nagguli), les roselles àrtiques (sungaartorsuaq) i la Chamerion latifolium
(niviarsiaq), que és la flor nacional de Groenlàndia, que es troba per quasi tota
l’illa. Un panorama completament diferent és el que trobem a la costa oriental, on
el corrent polar, que ve del nord, provoca que es formin gels de diversos metres
de gruix que cobreix tot el litoral marí durant sis mesos a l’any. A l’àrea costanera
occidental, des de Paamiut fins a Sisimiut, hi ha un corrent relativament càlid
que manté la costa lliure de gel tot l’any. Contràriament, més al nord de la badia
9.
Si exceptuem l’illa-continent d’Austràlia. Algunes fonts parlen fins i tot de
2.175.600 o 2.166.086 km2 de superfície total de Groenlàndia: Tercer informe periódico de
Naciones Unidas: Dinamarca 30/09/96, Denmark 30/09/96, E/1994/104/Add.15 (State Party
Report); www.denmark.dk.
10. Algunes fonts parlen de 3.733 m: www.statgreen.gl. Statistics Greenland.
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Mapa de Kalaallit Nunaat, confeccionat per Francesc Bailón.

de Disko al llarg de sis mesos el mar roman glaçat, fent quasi impossible la navegació per aquestes latituds.
A l’estiu grans masses de gel provinents de l’oceà Glacial Àrtic i també
icebergs que es formen des de les glaceres groenlandeses són arrossegades pel
corrent del Labrador cap al sud,11 a través de les costes canadenques, fins arribar
a la península del Labrador i Newfoundland. Durant els mesos més càlids només
1/7 part de la superfície de Groenlàndia queda lliure de gel. És el moment en
què la neu deixa pas a una vegetació de molsa i líquens. A l’extrem nord-oriental de l’illa no existeix una capa de gel, ja que l’aire és massa sec per poder
produir la neu, essencial perquè es pugui formar. A més, a causa de l’absència
de precipitacions, en algunes àrees del nord de l’illa el paisatge roman completament nu i agrest. En l’àmbit geològic, el sòl de Groenlàndia és molt divers, cosa
que ha permès descobrir jaciments importants de matèries primeres com carbó,
marbre, zinc, plom, plata, petroli, or, niobi, tàntal, urani, ferro i diamants. A més,
aquí es va trobar l’única mina de criolita del món, actualment tancada, a l’àrea
d’Ivittuut (Ivigtut, 1865-1987). La vegetació es compon bàsicament de plantes
alpines (unes 500 espècies silvestres) i de tundra: molsa, liquen, bruc, etc.
Respecte als recursos marítims, gràcies al desgel en els mesos d’estiu
grans quantitats de sals nutritives alimenten les aigües groenlandeses que, juntament amb la llum solar, sobretot a les àrees situades per sobre del Cercle Polar
Àrtic, han permès la florida del plàncton vegetal que constitueix la base alimentària essencial de la fauna marina. Les aigües del litoral groenlandès es troben
entre les més productives del món, ja que tenen més de 200 espècies diferents de
peixos, crustacis i mol·luscos. Aquí podem trobar, sobretot,12 bacallà (saarullik),
halibut de l’Atlàntic (nataarnaq), truita àrtica (eqaluk), salmó de l’Atlàntic (kapisilik), halibut groenlandès (qaleralik), gallineta (suluppaagaq), gambeta boreal
(kinguppak). Així mateix, hi ha altres animals marins com: balenes (arfeq),
balenes groenlandeses (arfivik), narvals (qilalugaq qernertaq), balenes amb
gep (qipoqqaq), rorquals (tikaagullik), orques (aarluk), morses (aaveq), foques
comunes (puisi), foques marbrades (natseq), foques de Groenlàndia (aataaq),
foques barbudes (ussuk) i foques de casc (natsersuaq). A les zones costaneres
també hi trobem nombroses classes d’aus (52 espècies i 150 aus migratòries), bàsicament: gavinots hiperboris (naajarujussuaq), gavinots d’Islàndia (naajaannaq),
11. El corrent del Labador s’origina a l’oceà Glacial Àrtic. És un corrent fred, poc
profund i carregat de rics nutrients. Flueix cap al sud per la costa est de Groenlàndia i
després cap al nord, entre la costa est de l’illa de Baffin i la costa oest de Groenlàndia.
Finalment, a l’oceà Atlàntic, continua pel litoral del Labrador fins a Newfoundland, on es
barreja amb el corrent càlid del Golf (n. de l’a.).
12. La traducció al Kalaallisut ha estat feta prenent com a base l’arrel del singular (n.
de l’a.).

gavinetes àrtiques (imeqqutaalaq), corbs (tulugaq), ptarmigans o perdius blanques
(aqisseq), escuraflascons becfí (naluumasortaq), gavots (appaaraq), somorgollaires de Brünnich o ocells de bec curt (appa), somorgollaires alablanc (serfaq) i
ànecs èider (aavooq). Entre els mamífers terrestres destaquen: caribús (tuttu),
bous mesquers (umimmaq), guineus àrtiques (terianniaq), óssos polars (nanoq)
i llebres àrtiques (ukaleq).

3
Una de les coses que més em va impressionar del vol a Kangerlussuaq va
ser la qualitat, tant en el servei (menjars i begudes) com en la comoditat, de l’avió
d’Air Greenland. Tant és així que continuo pensant que és la millor companyia
aèria amb què he viatjat, i puc assegurar que ningú m’ha pagat per fer-ne publicitat. Era dels pocs no groenlandesos que hi havia en aquell vol, o sigui que d’una
manera o altra vaig anar familiaritzant-me amb la gent del país. Malgrat que
havia matinat per agafar l’avió no podia dormir, i no deixava de mirar, a través de
la finestreta, aviam si veia Kalaallit Nunaat des de l’aire. Ja l’havia vist en diverses
ocasions des de l’avió, però aquesta seria la primera vegada que no passaria de
llarg. Per fi coneixeria aquest país, la realitat política del qual, com a model autonòmic, em fascinava.

Geografia política de Kalaallit Nunaat
Groenlàndia és una part integrant del Regne de Dinamarca, tot i que des
de l’1 de maig del 1979 disposa d’un Govern Autònom. Malgrat que és l’illa més
gran del món, tan sols té 56.901 habitants (2006), el 89% dels quals són natius o
mestissos groenlandesos, mentre que l’11% restant són danesos i d’altres nacionalitats. Es calcula que uns 12.850 inuit groenlandesos (2005) viuen a Dinamarca.
La població de Groenlàndia està repartida entre uns 125 pobles, distribuïts en 18
municipis i ubicats en tres regions on viuen grups inuit diferents: Kitaa (inuit
de la costa oest), Avannaarsua (Inughuit del nord) i Tunu (Ammassalimiut de
l’est). Nuuk (Godthåb, en danès) és la capital autonòmica, amb una població de
14.501 persones (2005). Cada un dels districtes dirigeix els seus propis assumptes (gestió de llars d’infants, escoles primàries, activitats culturals i d’oci, etc.) a
través d’un consell municipal escollit democràticament cada quatre anys que, al
seu torn, designa un alcalde. A més, cada població escull un consell de poblat.
Des del 1983 se celebra la Festa Nacional de Groenlàndia (21 de juny, escollit
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perquè és el dia més llarg de l’any, i se’l denomina ullortuneq). La majoria dels
groenlandesos són de religió evangèlica luterana, a la qual s’afegeixen, en alguns
casos, les creences tradicionals i xamanístiques del poble inuit, tot i que la figura
de l’angakoq o angakkoq (en plural, angakut) està desapareixent.
El Parlament danès, el Folketing, té transferida quasi tota la feina legislativa
al Parlament groenlandès, el Landsting o Inatsisartut. Els membres del Landsting,
elegits per votació popular per un període màxim de 4 anys, designen el president autonòmic i aproven el nomenament del Landsstyre, és a dir, el Govern
autonòmic. A més, cada un d’ells exerceix el càrrec de ministre en determinades
àrees. Si el poder executiu està format per vuit membres, el poder legislatiu està
format per 31 diputats i diputades que conformen el Parlament Autonòmic de
Groenlàndia i es reuneixen almenys dos cops l’any a Nuuk. La vida política groenlandesa està dominada bàsicament per tres grups polítics que, almenys en alguna
ocasió, han compartit Govern amb el partit majoritari. Siumut ha sigut el principal
partit des de la creació del Govern Autònom, i desenvolupa una política que busca
una major independència dintre de l’àmbit autonòmic dependent del Regne de
Dinamarca. Els altres dos partits són l’Inuit Ataqatigiit i, finalment, l’Atassut. Així
mateix, també cal destacar el moviment independentista, Nammineq, que lluita
perquè l’illa deixi de pertànyer a Dinamarca, el lema del qual és «Groenlàndia per
als groenlandesos».
Les competències transferides per llei són en principi les mateixes que
exerceixen les autoritats centrals del Regne en altres parts de Dinamarca. En
conseqüència, el Parlament danès i el Govern de Dinamarca s’abstenen de promulgar lleis i exercir competències administratives en els terrenys en què s’han transferit les facultats a les autoritats autonòmiques. El Folketing i l’Administració
danesa emeten les lleis i ordenances per als pocs assumptes que no competeixen
al Govern autonòmic, com són els casos de política exterior i defensa, control de
les aigües jurisdiccionals i subsòl groenlandès, policia i justícia. El cap d’Estat és
la reina Margrethe II de Dinamarca, mentre que el cap de Govern és el primer
ministre Hans Enoksen. Els partits polítics Siumut i Atassut conformen el Govern
de coalició. El representant suprem dels poders públics danesos a Groenlàndia és
el comissari del Regne (Rigsombudsmanden), Søren Hald Møller, escollit per la
monarquia hereditària. Així mateix, dos dels membres del Folketing s’escullen a
Kalaallit Nunaat. Des del 1979 les autoritats autonòmiques han assumit les competències en la major part dels àmbits de la vida groenlandesa: organització del
sistema autonòmic, fiscalitat, reglamentació i comerç (incloses la caça i la pesca),
abastiment de productes bàsics i comunicacions, transport, educació, seguretat
social, temes laborals, habitatge, medi ambient, protecció de la natura i sanitat.
Les autoritats autonòmiques són les úniques beneficiàries dels impostos i ingressos obtinguts en els àmbits competitius transferits a l’autonomia. A causa del fet
que en determinades esferes Groenlàndia no pot encara autofinançar-se rep el
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pagament de subsidis no destinats a fins concrets sinó concedits globalment. Les
subvencions daneses s’adjudiquen en virtut de lleis del Parlament per períodes de
tres anys, i les sumes globals es carreguen als pressupostos anuals de Dinamarca.
Pel que fa a les relacions exteriors, representants del Parlament autònom
de Groenlàndia assisteixen, des del 1984, a les reunions del Consell de Ministres
dels Països Nòrdics, que és el fòrum oficial de cooperació intergovernamental
entre els estats de Dinamarca, Noruega, Finlàndia, Suècia i Islàndia, i amb els
quals manté una estreta relació.13 Els representants de Groenlàndia no tenen dret
a vot, però sí que poden opinar i fer les seves propostes. El Govern autonòmic
groenlandès pot enviar representants a les missions diplomàtiques daneses per
protegir els seus interessos comercials.14 També en l’àmbit cultural cooperen oficialment amb el Consell Nòrdic15 i amb la Inuit Circumpolar Conference o Council
(ICC),16 i la seva participació ha suposat un important desenvolupament en la
col·laboració àrtica, com per exemple la fundació el 1996 del Consell Àrtic.17 El
13. Format el 1971, la presidència es fa per torns i dura un any. Les decisions es prenen
per unanimitat (n. de l’a.).
14. A la Comissió Internacional de la Pesca de la Balena (IWC) Groenlàndia participa
com a part de la delegació danesa i ha firmat tractats bilaterals en matèria de pesca amb
Rússia, Islàndia i Noruega, i amb el Canadà, acords sobre els narvals i les balenes blanques.
Així mateix, és un dels països que van prendre la iniciativa per a la Comissió de l’Atlàntic
Nord de Mamífers Marins (NAMMCO), que col·labora en la investigació i gestió de mamífers marins (n. de l’a.).
15. El Consell Nòrdic (Nordiska rådet) és una organització interparlamentària de
cooperació entre els cinc països nòrdics d’Islàndia, Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia
amb les regions autònomes de les Illes Fèroe, Groenlàndia i Åland. Establert el 1952, el
formen 87 diputats i diputades dels parlaments nacionals d’aquests països. Segons l’acord
de Hèlsinki del 1962, aquesta organització es va crear per salvaguardar i desenvolupar la
cooperació entre els estats membres en assumptes jurídics, socials, financers, culturals,
logístics i de protecció mediambiental. Més tard, s’hi afegirien programes relacionats amb
la política exterior i la seguretat. Des de la formació de la Unió Europea alguns d’aquests
assumptes han estat descartats per la coincidència d’ambdós organismes en moltes de les
seves funcions. Actualment és més una entitat que potencia i fomenta la cultura nòrdica (n.
de l’a.).
16. Del 13 al 16 de juny del 1977 es va celebrar a Barrow (Alaska) la primera Inuit
Circumpolar Conference (ICC), que reunia els representants de diferents grups inuit
d’Alaska, el Canadà i Groenlàndia. Uns anys més tard, el 1989, acabaria afegint-s’hi la delegació russa de la regió de Sibèria (tot i que no es va convertir en membre de ple dret fins al
1992). Era la primera vegada que delegats inuit de diferents punts geogràfics es trobaven per
analitzar no tan sols els problemes interns i comuns existents als seus respectius països, sinó
també per crear un programa de cooperació els objectius principals del qual eren consolidar
la unitat dels inuit de la regió circumpolar i promoure els drets i interessos dels inuit a nivell
internacional (n. de l’a.).
17. El Consell Àrtic és un fòrum intergovernamental destinat a tractar els interessos i les preocupacions comuns que enfronten els governs i els pobles de l’Àrtic. Aquests
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Govern Autònom de Groenlàndia va firmar, el 1993, un acord de cooperació amb
el Comitè Internacional dels Jocs Àrtics d’Hivern, que se celebren cada dos anys, i
participa en les activitats esportives de caràcter cultural.

La llei contempla que Groenlàndia és un territori diferent de la resta de
Dinamarca quant a l’idioma i la cultura. Per aquest motiu s’han tingut en compte
les necessitats concretes en matèria d’educació i ocupació de la població autòctona, independentment que alguns aspectes siguin comuns al model de benestar
escandinau i també es mantinguin vincles d’unió amb el continent nord-americà.
Per descomptat, el Govern autonòmic està fent grans esforços per preservar la
cultura i el patrimoni de Groenlàndia. El Kalaallisut és l’idioma principal de
l’illa, mentre que el danès és la segona llengua oficial. L’anglès i l’alemany també
s’hi parlen, però en menor mesura. Segons l’article 9 de l’Estatut d’autonomia
(Hjemmestyrelov), el danès s’ha d’ensenyar correctament i es pot utilitzar, igual
que la llengua nativa, de manera oficial.18 El Kalaallisut és un dialecte Inuktitut
parlat per la majoria de la població nativa de l’illa. Alhora, la llengua groenlandesa es divideix en tres subdialectes: el Kitaamiutut (Kalatdlissut), de la costa
oest; l’Inugguartut, Inughuartut, Inuktun, Inughuaqtun o Avanersuarmiutut
(Avanerssuarmiutu), del districte d’Avanersuaq, al nord-oest de l’illa, i el
Tunumiutut o Tunumiisut, de l’est de Groenlàndia.
Tots els debats parlamentaris se celebren generalment en groenlandès,
però les lleis són redactades i promulgades en les dues llengües oficials del territori. En matèria de justícia passa el mateix, excepte si l’implicat és danès. Això sí,
hi ha dues excepcions respecte a l’ús de la llengua nativa en els processos judicials:
el jutge ha de fer la sentència en danès, i també cal usar la mateixa llengua quan
es recorre als Tribunals d’Apel·lació. El sistema judicial groenlandès està constituït sobre el sistema danès i administrat per les autoritats daneses. L’Alta Cort
de Groenlàndia està presidida per un jutge nomenat per la reina de Dinamarca,
i per recórrer les decisions d’aquest organisme cal adreçar-se a la Cort Suprema
de Dinamarca, sempre amb l’autorització prèvia del ministre danès de Justícia.
En tots aquests casos ambdues llengües estan autoritzades, tot i que a la Cort
objectius estan encaminats als problemes mediambientals (Arctic Environmental Protection
Strategy) i en el marc dels esforços per conservar la història i les tradicions dels pobles boreals. Aquesta organització està formada pel Canadà, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega,
la Federació Russa, Suècia i els EUA. L’Associació Russa dels Pobles Indígenes del Nord,
Sibèria i l’Extrem Orient (RAIPON), la ICC, el Consell Saami, l’Associació Internacional
Aleutiana, el Consell Àrtic Atapascà i el Consell Internacional Gwich’in són participants
permanents de la Conferència. Espanya està admesa com a país observador des de l’any
2006 (n. de l’a.).
18. Articles constitucionals sobre la llengua: art. 11 de l’Estatut d’autonomia del 1978
/ Lleis lingüístiques: lleis daneses de l’Estatut d’autonomia del 1978, la llei Folkeskole del
1994 i la Carta europea de llengües regionals i minoritàries del 1992 (n. de l’a.).
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Suprema de Dinamarca només es pot emprar el danès. El Govern local i la seva
Administració utilitzen en general només el groenlandès, tant oralment com per
escrit. Només les autoritats daneses utilitzen o imposen l’altra llengua oficial, el
danès. Pel que fa a la salut, succeeix el mateix a causa de la formació dels metges,
que és en danès. Existeix un Consell de la llengua groenlandesa que té com a
objectiu reunir i divulgar informació sobre la llengua groenlandesa. A més,
participa en el Consell Nòrdic, elabora treballs sobre el Kalaallisut, s’encarrega de
registrar, recopilar i acceptar nous termes groenlandesos i pren decisions sobre
la normalització lingüística i l’ús correcte de la llengua nativa. Alhora, aquest
Consell ha d’informar les autoritats i el poble de Groenlàndia de tot el que fa
referència a qüestions lingüístiques. Si bé el Kalaallisut s’ensenya als nens des que
són molt petits fins que acaben els estudis de secundària, el danès ja és obligatori
en el primer cicle de primària i queda com a única llengua en els estudis universitaris a Dinamarca. D’altra banda, els familiars tenen dret a excloure els nens de
l’ensenyament del groenlandès. El món del comerç és generalment bilingüe, tot
i que normalment el privat s’inclina per una de les dues llengües. Pel que fa als
documents oficials de caràcter públic, fins i tot els que fan referència a les autoritats daneses, estan escrits també en danès i Kalaallisut.
Els natius de Groenlàndia van ser els primers inuit que van utilitzar l’escriptura, fet que està datat a mitjan segle xviii. L’ortografia Kalaallisut va ser
simplificada el 1973. L’analfabetisme groenlandès havia desaparegut majoritàriament el 1860, mentre que, encara al 1950, tan sols un petit percentatge dels inuit
canadencs sabien llegir i escriure. L’Atuagagdliutit, fundat el 1861, és el primer
diari del món editat en la llengua nativa d’una població colonitzada. En l’actualitat Kalaallit Nunaat disposa de dos diaris bilingües impresos a Nuuk que tenen
un tiratge de 6.500 exemplars cada un: el diari Atuagagdliutit / Grønlandsposten,
que surt els dimarts i els dijous, i el Sermitsiaq, fundat el 1975 i publicat els divendres. La majoria dels articles estan en les dues llengües oficials. A més, els natius
disposen d’una àmplia xarxa de mitjans de comunicació divulgats en la seva llengua (publicacions, emissores de ràdio i televisió).
Kalaallit Nunaat, juntament amb Nunavut i Nunatsiavut, són els únics
estats del món controlats per autòctons l’idioma dels quals gaudeix d’un estatus
de cooficialitat. Alguns groenlandesos lamenten que aquest Estat no sigui políticament sobirà, tot i que molts d’ells també creuen que encara no ha arribat el
moment. Si bé no ha guanyat consens cap moviment que busqui una sobirania
absoluta, el sentiment majoritari dels groenlandesos és que potser d’aquí a 30 o
40 anys aconsegueixin la total independència.19
19. Informació extreta de: www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/groenland.htm; www.
denmark.dk; Reial Ministeri d’Assumptes Exteriors de Dinamarca: Grønlands Hjemmestyre;
www.greenlandadventure.com/infopolar_pais_groenlandia.htm.
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Població de Kalaallit Nunaat. Cens 2005
Districte
Ammassalik

Regió
Tunu

Aasiaat

Kitaa

Ilulissat

Kitaa

Ittoqqortoormiit

Tunu

Ivittuut

Kitaa

Kangaatsiaq

Kitaa

Maniitsoq

Kitaa

Nanortalik

Kitaa

Població
Total
Tasiilaq / Ammassalik
Kuummiut / Kûngmiut
Kulusuk / Qulusuk
Sermiligaaq / Sermiligâq
Tiniteqilaaq / Tiniteqilâq
Isortoq / Isertoq
Ikkatteq / Íkáteq
Total
Aasiaat / Ausiait
Kitsissuarsuit / Kitsigsuarssuit
Akunnaaq / Akúnâk
Total
Ilulissat
Saqqaq / Sarqaq
Qeqertaq
Ilimanaq
Oqaatsut / Oqaitsut
Total
Ittoqqortoormiit / Illoqqotoormiut
Itterajivit / Ittaajimmiut
Total
Kangilinnguit / Kangilínguit
Total
Kangaatsiaq / Kangâtsiaq
Niaqornaarsuk
Attu
Ikerasaarsuk
Iginniarfik
Total
Maniitsoq / Manîtsoq
Kangaamiut / Kangâmiut
Atammik / Atangmik
Napasoq / Napassoq
Total
Nanortalik
Alluitsup Paa / Agdluitsup pâ
Aappilattoq / Augpilagtoq
Narsarmijit / Narsaq Kujalleq
Ammassivik / Angmagssivik
Tasiusaq
Qallimiut / Qagdlumiut
Qorlortorsuaq / Qordlortorssuaq
Nalasut / Nalassut
Alluitsoq / Agdluitsoq
Nuugaarsuk / Nugârssuk
Akuliaruseq
Ikerasassuaq
Saputit

Habitants
3.031
1.848
392
310
212
148
120
1
3.310
3.100
109
101
5.005
4.533
180
149
98
45
546
537
9
176
176
1.480
642
334
295
109
100
3.588
2.859
414
218
97
2.389
1.509
390
159
125
79
79
14
8
7
5
5
4
3
2

Narsaq

Kitaa

Nuuk

Kitaa

Paamiut

Kitaa

Qaanaaq

Avanersuaq

Qaqortoq

Kitaa

Total
Narsaq / Narssaq
Narsarsuaq / Narssarssuaq
Qassiarsuk
Igaliku / Igaliko
Qorlortoq / Qordlotoq
Qorlortup Itinnera
Tasiusaq / Tasiussaq
Timerliit
Arnannguit
Eqaluit Ilua
Issormiut
Kangerlua / Kangerldua
Qinngua
Qinngua Kangilleq
Uummannartuuaraq
Inneruulalik / Ingnérlulalik
Narsarsuaaraq / Narssarssuâraq
Sillisit
Atarnaatsoq
Nunataaq
Igaliku Kujalleq
Iterlak / Iterdlak
Itelleq Kangilleq
Itelleq Killeq
Total
Nuuk
Qeqertarsuatsiaat
Kapisillit/ Kapisigdlit
Kangerluarsoruseq
Neriunaq
Qoornoq / Qôrnoq
Total
Paamiut / Pâmiut
Arsuk
Total
Qaanaaq / Thule
Siorapaluk / Hiurapaluk
Savissivik / Havighivik
Qeqertat
Moriusaq / Moriussaq
Qeqertarsuaq / Kangerdlussuaq
Total
Qaqortoq
Eqalugaarsuit / Eqalugârssuit
Saarloq /Sardloq
Qassimiut / Qagssimiut
Upernaviarsuk
Illorsuit / Igdlorsuit

2.088
1.764
159
49
35
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
14.874
14.501
273
88
5
5
2
1.957
1.817
140
850
640
87
78
22
21
2
3.418
3.144
138
50
47
10
5

Qasigiannguit

Kitaa

Qeqertarsuaq

Kitaa

Sisimiut

Kitaa

Upernavik

Kitaa

Uummannaq

Kitaa

Fora dels
Municipis

Tasiluk
Kangerluarsorujuup Qinngua /
Kangerdluarssorujûp Qíngua
Qanisartuut
Eqaluit Akia
Isortoq
Kangerluarsorujuk
Eqaluit
Kingittoq / Kingitooq
Qaqortokoolook / Qaqortukulooq
Tasilikulooq
Total
Qasigiannguit
Ikamiut
Total
Qeqertarsuaq
Kangerluk / Kangerdluk
Total
Sisimiut
Kangerlussuaq
Sarfannguit / Sarfannguaq
Itilleq / Itivdleq
Total
Upernavik
Kullorsuaq / Kuvdlorssuaq
Tasiusaq
Kangersuatsiaq / Kangerssuatsiaq
Nuussuaq / Nûgssuaq
Upernavik Kujalleq / Upernavik Kujatdleq
Aappilattoq / Augpilagtoq
Innaarsuit / Ivnârssuit
Naajaat / Naujât
Nutaarmiut / Nutârmiut
Ikerasaarsuk
Tussaaq
Total
Uummannaq / Ũmánaq
Ikerasak
Saattut / Sâtut
Qaarsut / Qaersut
Ukkusissat / Uvkusigssat
Illorsuit / Igdlorsuit
Nuugaatsiaq / Nûgâtsiaq
Niaqornat

5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1.408
1.320
88
1.032
978
54
6.109
5.350
509
127
123
2.943
1.178
405
240
230
216
198
198
154
65
46
12
1
2.512
1.366
261
243
200
184
99
94
65

Total
Pituffik / Thule
Diversos nord-oest Kalaallit Nunaat
Total

253
235
18
56.969

Població de Kalaallit Nunaat (cens 2005). Informació obtinguda de: www.statgreen.gl (Statistics Greenland);
http://www.ub.ntnu.no/formidl/utgivelser/til_opplysning/to_nr15.html; Gazetteer of Greenland, compilato
da Per Ivar Haug, UBiT (Universitetsbiblioteket i Trondheim), agost 2005, ISBN 82-7113-114-1.
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El vol de Copenhaguen a Kangerlussuaq acostuma a durar unes 4 hores
i 40 minuts. Si tenim en compte que la diferència horària respecte a Dinamarca
és de tan sols quatre hores, el resultat és que s’arriba a aquest aeroport internacional de Groenlàndia quasi a la mateixa hora en què s’ha sortit de la capital
danesa. Mentre passaven les hores i aprenia algunes paraules i frases en Kalaallisut,
com aluu («hola»); qanorippit? («com estàs?»); Francesc-mik ateqarpunga («em
dic Francesc»); Barcelona-mi najugaqarpunga («visc a Barcelona»); qujanaq
(«gràcies»); takussaagut («fins després»); aap («sí»); naamik («no»), apareixia per la
finestra de l’avió l’impressionant indlandsis. Aquest mantell blanc va ser creuat per
primer cop el 1888 per l’expedició de Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen (1861-1930)
i Otto Neumann Sverdrup (1854-1930), que van travessar Groenlàndia amb esquís
d’est a oest. Sens dubte, una de les grans gestes de les expedicions polars. Això no
obstant, per l’Àrtic hi han passat, des de fa anys, nombroses persones anònimes
que desgraciadament no han pogut escriure el seu nom en la història de les regions
del Gran Nord. Ja fa molt de temps que els primers «herois» de l’Àrtic van arribar
a Groenlàndia per primera vegada, bastant abans que els «no natius» trepitgessin
aquelles terres.

Cultures Paleoesquimals
Com ja hem vist, la primera fase migratòria de les cultures de Tradició
Microlítica Àrtica es va produir entre el 2500 i el 1500 aC, coincidint amb un període d’escalfament climàtic.20 Procedents d’Alaska i recorrent l’Àrtic canadenc, els
primers éssers humans van arribar a l’extrem nord de Groenlàndia cap al 2400 aC.
Es creu que inicialment aquests caçadors paleoesquimals van explorar la costa est
(segons les últimes troballes arqueològiques van arribar fins als 75° nord) i que
20. Les dates de la Prehistòria Àrtica de Groenlàndia han estat preses de: SILA-The
Greenland Research Centre at the National Museum of Denmark: www.natmus.dk/sw18630.
asp. Damas (1984). Segons algunes restes òssies humanes i animals, trobades en els últims anys
en diferents punts de l’illa, es podrien corregir algunes d’aquestes datacions. Independència
I i Saqqaq oscil·len ± 300 anys en les seves dates: cultura Independència I (2400-1300 aC) i
cultura Saqqaq (2500-800 aC). El límit superior està qüestionant actualment, com a conseqüència del debat obert, la possible transició de la cultura Saqqaq a la cultura primerenca Dorset a
l’oest de Groenlàndia. En les cultures Dorset i Independència II s’estableix un marge d’error
de ± 400 anys: Independència II (800-200 aC / 0) i Dorset Tardà (800-1300 dC). Finalment, les
cultures Thule i Inugsuk presenten ± 100 anys en les datacions (n. de l’a.).
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després van emigrar a Peary Land (sobretot al llarg de Midsommersøerne o llacs
Midsummer i el fiord Jørgen Brønlund) i al litoral nord-oest de l’illa. Aquests
primers habitants van donar pas a l’anomenada cultura Independència I.21 Vivien
en petits grups de 20-30 persones en què la família nuclear era la base de la seva
organització social. No se’n sap gaire cosa, però es creu que a la primavera i l’estiu
es desplaçaven a la costa per caçar animals marins, sobretot foques i morses, i
que a l’hivern viatjaven als llacs interiors per pescar i buscar mamífers terrestres, bàsicament guineus, bous mesquers i óssos polars. Durant aquest període
era quan es reunien amb altres grups humans. Probablement, aquesta cultura
va desaparèixer al voltant del 1700 aC a causa de l’enduriment de les condicions
climàtiques. Així mateix, es va produir un segon èxode, també des d’Alaska, que
va donar lloc a la cultura PreDorset, la variant regional de la qual a Groenlàndia
seria coneguda com a Saqqaq. La cultura Saqqaq o Sarqaq és la designació
arqueològica de la cultura més primerenca paleoesquimal de l’oest i sud-est de
Groenlàndia, que es va desenvolupar del 2250 al 950 aC.22 El territori per on
es movia aquest grup paleoesquimal anava des del districte d’Avanersuaq fins a
l’àrea meridional de Nanortalik, a la costa oest. Posteriorment, aquests primers
habitants occidentals es van estendre des del sud fins a Scoresby Sund, a la costa
nord-est. Els assentaments Saqqaq són, en gran mesura, els més nombrosos de
les cultures prehistòriques groenlandeses, però sobretot van destacar els de les
àrees de la badia de Disko, Sisimiut i Nuuk.
Igual que en el cas de la cultura Independència I, s’han trobat restes
arqueològiques d’habitatges que demostren que van utilitzar tendes circulars
amb passadissos d’entrada i que hi vivien una o dues famílies. En alguns llocs on
hi havia una gran diversitat de recursos (balenes, foques, caribús, ocells, bacallà,
salmó, etc.) s’han arribat a localitzar fins a dotze cases en un mateix assentament.
Els gossos probablement no van ser utilitzats com a animals de càrrega. Les cases
d’hivern eren de murs de torba i el sostre de les tendes estava cobert de pells. El
material preferit per a les eines de pedra era una pissarra de silicat anomenada
killiaq i també la quarsita. Tenien una artesania excel·lent, i igualment destacaven
els treballs de fusteria gràcies a l’abundància de fusta flotant a la regió, que també
s’utilitzava com a combustible i per comerciar. L’esteatita (per a llànties d’oli), els
21. L’arqueòleg danès Eigil Greve Knuth (1903-1996) va descobrir, el 1948, les restes
d’aquesta cultura al fiord Independence. També se n’han trobat restes a les illes de Devon,
Cornwallis i Ellesmere, a l’Àrtic canadenc (n. de l’a.).
22. A la costa nord de Scoresby Sund, la més vella cultura paleoesquimal sembla
que s’origina a partir de la cultura Saqqaq de l’oest de Groenlàndia. Hanne Sandell i
Birger Sandell, «Paleo-Eskimo Sites and Finds in the Scoresby Sund Area», dins Bjarne
Grønnow (ed.): The Paleo-Eskimo Cultures of Greenland: New Perspectives in Greenlandic
Archaeology, Danish Polar Center Publications, núm. 1, København, 1996, pàgs. 161-176.
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ossos de la cornamenta i el marfil van ser altres matèries primeres que van utilitzar per a l’intercanvi comercial a nivell local i regional.23
La cultura Independència II (1250-450 aC) es va desenvolupar sobretot a
Peary Land, fiords Jørgen Brønlund i Danmarks, Midsommersøerne, al nord-est
de l’illa (Amdrup Land, Holm Land, Dove Bugt) i en alguns punts del nord-oest
més septentrional de Groenlàndia. També a Kap Skt Jacques, a l’Île de France, se
n’han trobat moltes restes, i actualment és el lloc on s’han localitzat més habitatges (400-500 cases), la majoria de les quals pertanyen a la cultura Independència
II. Segurament devia ser un lloc de reunió de grups humans en períodes determinats. Segons les restes arqueològiques que es van trobar la família nuclear o
estesa era l’única organització social d’aquestes comunitats, que solien ser d’entre
20 i 40 persones i viatjaven i caçaven juntes. Les cases, com en el cas de la cultura
Independència I, eren circulars i en alguns casos també rectangulars. Els recursos naturals a què van tenir accés van ser similars als de la cultura predecessora,
amb la diferència que aleshores el clima era més semblant a l’actual. No se sap
si feien intercanvis comercials, però sí que es desplaçaven a la costa i a l’interior,
seguint un cicle anual de subsistència. Les puntes d’arpó trobades eren similars
a les dels PreDorset del 1000 aC, mentre que les llànties d’esteatita i la ceràmica
eren més aviat semblants als primers homes Dorset. Al cantó nord-oest del fiord
de Scoresby Sund s’han trobat en diversos assentaments restes paleoesquimals,
però segueix sent encara una incògnita si aquestes troballes es poden relacionar més amb el Dorset primerenc de l’oest de Groenlàndia que amb la cultura
Independència II (Sandell, 1966). Més al sud la cultura Dorset va emergir a
prop d’Ammassalik (Møbjerg, 1988).
La cultura Dorset és l’última de les cultures paleoesquimals de l’Àrtic
Oriental, i les dates més antigues i modernes s’han trobat a l’àrea de la badia
d’Ungava (Canadà). La cultura Dorset es pot dividir en tres períodes: Dorset
Primerenc (800-300 aC), Dorset Mitjà (300 aC-500/600 dC) i Dorset Tardà
(400/500-1400 dC). En el cas de Groenlàndia solament les fases primerenca i
última de la cultura Dorset són representades pel material trobat, i daten, aproximadament, del 700 aC-200 dC i 1100-1300 dC, respectivament. La fase Dorset
groenlandesa més primerenca es va desenvolupar des de la terra d’Inglefield, al
nord, al llarg de la costa oest i fins al cap Farvel, al sud.24 Al litoral est de l’illa s’han
trobat restes arqueològiques en les mateixes àrees de Dove Bugt, Scoresby Sund,
23. Les excavacions arqueològiques dutes a terme durant els anys 50 i 60 per Jørgen
Meldgaard (1927-2007) van ser fonamentals per al coneixement d’aquesta cultura. També se
n’han trobat restes, així com de la cultura Independència II, a l’illa d’Ellesmere (n. de l’a.).
24. A partir de les troballes arqueològiques que s’han descobert es creu que grups del
Dorset Primerenc es van establir al llarg de tota la costa est de Groenlàndia, excepte a les
regions més septentrionals (n. de l’a.).
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Ammassalik i a la zona del districte de Skjoldungen, al sud-est de Groenlàndia. A
la regió de la badia de Disko és on s’han trobat, fins ara, la major part dels assentaments. Sembla ser que a Groenlàndia el Dorset Tardà es va establir bàsicament
a la regió del nord-oest, estenent-se probablement al nord-est de l’illa. Les cases
semisubterrànies que s’han trobat eren per a grups de quatre a sis persones, cosa
que fa pensar que la unitat social bàsica podria ser la família nuclear i, en alguns
casos, estesa. Es calcula que cada assentament podia albergar de 20 a 35 individus durant els mesos d’hivern. També s’han trobat establiments on hi havia
una estructura de casa comunal que podria indicar que albergava entre quatre i
trenta famílies, és a dir, de 25 a 200 persones. Aquestes reunions socials podrien
haver tingut un paper fonamental en la creació d’una identitat cultural comuna
entre grups regionals que vivien una gran part de l’any dispersos. Això es veu
reflectit en les eines trobades i en el disseny artístic, sobretot en la fase Dorset
Tardà.25 Es creu que aquest tipus de trobades també tenien un caràcter religiós,
cosa que reforçaria la posició social dels artistes i xamans.
Els recursos més importants eren els mamífers terrestres i els marins
(molts assentaments són a prop de les polynyas, unes àrees d’aigües obertes
envoltades de gel marí). Foques, guineus, llebres àrtiques, bous mesquers, caribús, narvals, óssos polars, balenes, com també aus migratòries, van formar part
de la dieta tradicional Dorset. Amb el material lític (pissarra, basalt, sílex, àgata,
quars, esteatita, etc.) van fabricar els utensilis i les armes. Probablement va existir
una xarxa d’intercanvi comercial el radi d’acció de la qual va arribar fins al llunyà
oest canadenc26 i pot ser que fins i tot es produís entre assentaments veïns durant
les reunions anuals en aquells pobles on existia la casa comunal.27

25. Els canvis estilístics en les talles Dorset i en els utensilis, com el cap d’arpó, es van
produir a l’àrea Dorset quasi alhora, la qual cosa indicaria el freqüent contacte amb altres
grups. També en alguns llocs de l’última fase Dorset s’han trobat objectes Thule i de la fase
inicial de la cultura Nòrdica. Això suposa que potser va haver-hi comerç i intercanvi amb
altres grups culturals (n. de l’a.).
26. S’ha trobat ferro meteòric del nord-oest de Groenlàndia a les illes de Bathurst i
Little Cornwallis i al nord de la badia de Hudson (Àrtic canadenc); (n. de l’a.).
27. La cultura Dorset va ser registrada per Diamond Jenness (1886-1969) el 1925
basant-se en els artefactes trobats a prop del cap Dorset (Canadà). Li va costar 25 anys
guanyar-se l’aprovació de tots els arqueòlegs danesos. El 1935-1937 Erik Holtved ja havia
reconegut la presència de la cultura Dorset a Groenlàndia (n. de l’a.).
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5
A mesura que ens acostàvem a Kangerlussuaq intentava imaginar com
devia ser l’arribada dels primers europeus a l’illa fa poc més de 1.000 anys.

Cultura Nòrdica
Groenlàndia va ser descoberta per Europa l’any 982 dC, quan un grup
de víkings islandesos liderat per Eirik Thorvaldsson o Erik el Roig (940?-1010?),
que s’havia exiliat d’Islàndia després d’haver estat acusat d’assassinat, va arribar
a l’illa.28 Tres anys després d’haver explorat la costa groenlandesa, Erik el Roig
va tornar a Islàndia amb la notícia que havia trobat noves terres a l’oest, a les
quals va posar el nom de Groenlàndia (Groenland), que significa «Terra Verda».
En realitat no se sap si aquest nom va sorgir per atreure colons a l’illa o perquè
la zona era realment verda a causa del clima benigne d’aquella època. De totes
maneres, hi va haver catorze vaixells, dels 25 que van sortir d’Islàndia, que van
arribar a Groenlàndia, i hi van establir, entre el 985 i el 986 dC, la primera colònia
europea al sud-oest de l’illa. Es van instal·lar en dos assentaments: l’occidental
(actual municipi de Nuuk) i l’oriental (municipis d’Ivittuut, Nanortalik, Narsaq,
Paamiut i Qaqortoq). Les granges d’aquests assentaments estaven distribuïdes en
llocs propicis per a l’agricultura i la ramaderia (ovelles, vaques, cabres i porcs), i
també s’hi criaven ànecs, oques i cavalls. Segons les evidències que s’han trobat,
aquestes granges es van mantenir bàsicament per a la producció secundària de
llet, mantega, formatge i llana.
La societat nòrdica (cultura Norse) era jeràrquica i la posició social estava
determinada pel control dels recursos naturals i l’estatus religiós. Els assentaments que tenien una església eren llocs importants, encara que fos privada.
La relació entre els grangers podia ser de parentiu o de dependència religiosa o
econòmica. Se sap que de cara a la seva supervivència van caçar foques, balenes,
llebres àrtiques i caribús, mentre que morses, narvals i óssos polars els van servir
per comercialitzar a Europa. Torba, pedra, marfil, cornamenta i fusta flotant van
28. Segons les sagues nòrdiques la costa groenlandesa va ser vista per primer cop entre
el 900 i el 930 dC pel navegant noruec Gunnbjörn Ulfsson o Gunnbjörn Úlf-Krakuson. La
documentació principal sobre la cultura nòrdica ha estat extreta de la Saga dels groenlandesos
i de les obres de: Gwyn Jones, La Saga del Atlántico Norte, Ed. Oikos-Tau, S. A., Barcelona,
1992, i Jared Diamond, Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen,
Editorial Debate, Random House Mondadori, S. A., Barcelona, 2006.
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ser materials utilitzats per construir les cases. L’esteatita es va utilitzar per fabricar
els recipients casolans. Malgrat tot els nòrdics es van veure obligats a importar
bàsicament ferro i fusta, i a canvi van exportar pells de foca, llana d’ovella, marfil
de morsa, dents de narval, óssos polars i falcons girfalcs (Falco rusticolus) vius.
D’una manera o altra depenien econòmicament d’Europa, i cada any hi havia
vaixells que viatjaven a Groenlàndia.
S’han trobat articles nòrdics a la cultura Thule i en el context de la
Dorset, així com materials dels primers Thule en els assentaments nòrdics.29
Això demostra que hi havia relació, sembla que comercial, entre ells, tot i que
encara se segueix debatent. Els assentaments més coneguts d’aquest període són
Brattahlíð (ara Qassiarsuk), al fiord Tunulliarfik, i l’establiment proper a Garðar
(actual poble d’Igaliku). La colònia nòrdica va tenir entre 3.000 i 5.000 habitants
entre els assentaments oriental i occidental, i estaven formats per prop de 400
granges. Cap al 1000 dC Leifr Eiríksson (970-1020), fill d’Erik el Roig, a qui el rei
Olaf Tryggvason havia encomanat la cristianització de Groenlàndia, va navegar
cap a Helluland (probablement l’illa de Baffin). Després va seguir cap a Markland
(segurament la península del Labrador), arribant finalment a Vinland (àrees del
golf de Sant Llorenç, New Brunswick i Nova Escòcia, al Canadà). Al nord de
Newfoundland va establir el primer assentament europeu a Nord-Amèrica (si
exceptuem els de Groenlàndia), anomenat Leifsbúðir (probablement l’actual
L’Anse aux Meadows). El 1124 l’Església Catòlica va nomenar el seu primer bisbe
per a Groenlàndia,30 i el 1261 la colònia va passar a formar part del Regne de
Noruega, tot i que van seguir mantenint les seves pròpies lleis. Els reis noruecs
van introduir el monopoli comercial real i grangers d’elit a l’illa. El 1397 es va
consumar la unió (Kalmar) de Dinamarca, Noruega i Suècia.
No se sap del cert què va ser el que va motivar l’abandó de les colònies
víkings. Es creu que la desaparició d’aquests colons la va provocar un refredament climàtic. I tot i que segons les proves arqueològiques trobades van canviar
la dieta alimentària de granja pels aliments marins, això no evità que acabessin
extingint-se. L’establiment occidental va ser abandonat cap al 1350. El 1378 ja
no hi havia bisbe a Garðar i l’assentament oriental va ser probablement abandonat cap al 1450 (± 15 anys). Les últimes notícies que va tenir Europa d’aquesta
colònia són del 1408.31 Aleshores, una nova cultura, coneguda amb el nom de
29. Bàsicament els nòrdics pretenien adquirir, dels Thule i dels Dorset, els ullals de
morsa i les dents de narval, sobretot perquè els utilitzaven per pagar el delme a l’Església (n.
de l’a.).
30. El 1126 es va fundar una diòcesi a Garðar. Va ser obra de l’arxidiòcesi noruega de
Trondheim (n. de l’a.).
31. Altres teories afirmen que va ser a causa d’una sobreexplotació dels recursos existents (deteriorament mediambiental), del contagi de la pesta negra, del contacte amb baleners bascos o pirates anglesos, de la caiguda en el mercat del marfil de morsa procedent de
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Thule, s’havia ja expandit per l’illa, i hauria coexistit amb la colònia nòrdica des
de mitjan segle xiii.32

Cultures Neoesquimals
Després de l’inici d’un altre període d’escalfament climàtic (900-1100 dC)
un nou corrent migratori, procedent d’Alaska, va arribar a Groenlàndia entre el
1100-1200 dC. Es tractava dels Thule, que pertanyien a l’última de les anomenades cultures neoesquimals. Es van estendre al llarg de la costa groenlandesa, des
del districte d’Avanersuaq fins al cap Farvel, a l’oest, i des d’Ammassalik fins a la
regió del nord-est de l’illa, entre el fiord Kong Oscar (72° N) i l’illa Clavering (74°
N). Els habitatges Thule més septentrionals que s’han trobat són a Washington
Land, 80° nord (a l’oest), i a Amdrup Land, 80° nord (a l’est). En els primers
assentaments s’han localitzat restes que fan pensar que existia una cooperació
en la pesca de les balenes, sobretot a la costa oest, al districte d’Avanersuaq, i al
llarg de la costa nord-est de Groenlàndia. També s’han trobat en alguns llocs el
que sembla que és una casa dels homes o qasse. Van tenir abundància de recursos naturals que van saber aprofitar al màxim: fusta flotant per a les cases; ossos
d’animal, marfil, esteatita i cornamentes per a l’equip de caça i utensilis domèstics; pells d’animals per a la roba i la coberta de les cases, etc. A diferència de la
caça de la balena i del caribú, que eren activitats col·lectives, la captura de foques
es realitzava individualment. La caça d’ocells a l’hivern, a les aigües lliures de gel
del sud-oest de l’illa, va augmentar durant el període de refredament climàtic
dels segles xvii i xviii. Els óssos polars es caçaven al nord-oest i a la costa est de
Groenlàndia. La subsistència va dependre sobretot dels magatzems on s’amagava
la carn per sobreviure durant els períodes de gana, que solien ser a finals de
l’hivern. Això explica la mobilitat dels Thule per buscar noves àrees de caça. Es
creu que al segle xiii els primers pobladors Thule del nord van tenir contactes
Groenlàndia, de la pèrdua de contactes amistosos amb Noruega i del mateix panorama polític, econòmic, social i cultural de la societat nòrdica groenlandesa, extremadament conservadora. Algunes històries esquimals parlen de conflictes armats, els quals podrien haver
contribuït a la desaparició dels nòrdics i dels Dorset a Groenlàndia, però aquesta hipòtesi no
té consens (n. de l’a.).
32. L’edat d’or en l’arqueologia dels nòrdics a Groenlàndia es va donar entre els anys
1921 i 1939, quan els arqueòlegs del Nationalmuseet de Dinamarca van dirigir les excavacions a gran escala en els escenaris més famosos de les àrees oriental i occidental. El 1981
la jurisdicció per als monuments antics a Groenlàndia va ser transferida al Govern Autònom
de Groenlàndia, i actualment la investigació arqueològica dels nòrdics de Groenlàndia la
realitzen tant el Nationalmuseet de Dinamarca com el Museu i els Arxius Nacionals de
Groenlàndia, a Nuuk (n. de l’a.).
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amb els Dorset, de qui van conèixer els meteorits del cap York. Com ja s’ha dit,
probablement van contactar també amb els nòrdics del sud de l’illa, i van donar
lloc a una nova fase Thule coneguda com a Inugsuk.33 A l’àrea del sud van deixar
d’utilitzar el trineu de gossos i van perfeccionar les tècniques de caiac. Més tard,
es van expandir per la costa est fins al nord llunyà. Segurament aquí van establir
relacions de caràcter amistós amb els Dorset.34

Període Pre-colonial (1408-1720)
Gràcies a un interès creixent pels bancs de pesca a les aigües properes a
Islàndia i Newfoundland es va reactivar la navegació en aquests llocs. Baleners
bascos van solcar les aigües de l’estret de Davis i potser de la badia de Hudson,
buscant les tan preuades balenes. Es contempla la hipòtesi que desembarquessin
en alguns llocs de la costa sud-oest de Groenlàndia. Al segle xvi alguns baleners holandesos van navegar per l’estret de Davis i probablement van contactar
amb els indígenes groenlandesos. Així mateix, el creixent interès pels mercats
orientals i per trobar el Pas del Nord-oest que els hi conduís va motivar que
els europeus comencessin a freqüentar l’Àrtic americà. És així com l’explorador
anglès Martin Frobisher, durant els viatges que va fer entre els anys 1576 i 1578,
va navegar entre el Canadà i Groenlàndia, convertint-se en el primer europeu de
l’Edat Moderna que reprenia el contacte amb els esquimals d’ambdues ribes. Es
pot dir que va ser el qui va redescobrir oficialment Groenlàndia.35 Més tard, el
navegant anglès John Davis (1543-1605) va solcar les aigües de l’estret que porta
33. Probablement aquest contacte que va donar pas a la cultura Inugsuk es va produir
cap al 1300 dC. A aquesta variant cultural s’hi afegien els mitjans de subsistència habituals
dels Thule, alguns elements procedents dels nòrdics, com per exemple l’ús d’instruments de
ferro, un nou tipus de construcció de cases i la momificació dels morts en coves naturals. Del
1300 al 1600 dC els Inugsuk van avançar cap al sud-oest de Groenlàndia i després es van
expandir al llarg de la costa est del país. Informació extreta de: http://www.narsaq-museum.
org/engelsk/eskimo-historie.htm.
34. La cultura Thule va ser definida per Therkel Mathiassen (1892-1967) el 1927 a
partir de les semblances funcionals i topològiques trobades amb les col·leccions arqueològiques recollides a la 5a Expedició Thule (vegeu la nota 7 de la Introducció) i el material canadenc, aconseguit d’altres treballs d’investigació realitzats a l’Àrtic nord-americà i Sibèria. A
partir del 1929 i fins al 1934 Mathiassen va continuar amb les seves investigacions arqueològiques. El seu treball el van continuar Erik Holtved, Helge Larsen (1905-1983) i Jørgen
Meldgaard, entre d’altres (n. de l’a.).
35. Martin Frobisher (1535-1594) també és conegut perquè va segrestar tres inuit de
la Terra de Baffin (en la seva primera expedició del 1576 ja n’havia segrestat un), presumptament seguint les instruccions de la reina Elisabeth I d’Anglaterra. Els natius van morir
poc temps després d’arribar a Europa. Mette Newth, Secuestro, Editorial Gran Angular,
Ediciones SM, Madrid, 1992, pàg. 5.
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el seu nom, situat entre l’illa de Baffin i Groenlàndia, el 1585, envoltant-ne la
costa oriental fins al cap Farvel i navegant pel litoral occidental de l’illa. Allà va
contactar amb els esquimals de la regió de l’actual ciutat de Nuuk, als quals va dur
instruments musicals per distreure’ls i divertir-los. El 1586 va tornar novament a
Groenlàndia, on va ser rebut afectuosament per uns natius que recordaven l’anterior visita que havia fet.
A John Davis els indígenes li van semblar alegres i senzills, però els va
qualificar de «lladres», ja que van arribar a tallar els cables de les embarcacions
per robar un bot. El va estranyar que posseïssin utensilis o objectes de ferro, cosa
que provava l’existència d’una antiga colònia víking a la zona. En el segon viatge
John Davis va arribar a l’illa de Disko, a la costa oest de Groenlàndia (1586), i
durant el tercer viatge arribaria fins als voltants d’Upernavik, a la latitud 72° 42ʼ
nord (1587).
Alhora que succeïa això, els Països Baixos van descobrir un lloc idoni
per caçar balenes del voltant de les Illes Spitsbergen o Spitzbergen (actualment
formen part de l’arxipèlag conegut també amb el nom de Svalbard) i van començar l’explotació comercial de les barbes de balena i el seu greix i oli. Aquesta
activitat va motivar una controvèrsia internacional sobre el dret de sobirania a
alta mar. El rei danès va reafirmar la seva autoritat històrica sobre les aigües de
l’Atlàntic Nord i va iniciar una creixent activitat que va portar a un nou redescobriment de Groenlàndia, sobre la qual va reivindicar el domini. El 1605 la Unió
de Kalmar ja havia decidit reprendre el contacte amb les colònies groenlandeses i
predicar-hi l’Evangeli. El 1616 William Baffin (1584-1622) i Robert Bylot (?) van
dur a terme un extraordinari viatge navegant per la costa oest de Groenlàndia.
Quan van arribar a prop de l’actual Upernavik van descobrir una petita illa que
van anomenar Illa de les Dones, ja que tots els esquimals homes havien fugit i
havien deixat soles les seves companyes. Més al nord, a Horn Sound, esquimals
muntats sobre caiacs els van oferir pells de foca i banyes de narval. Quan van
arribar a la latitud 77° 45ʼ nord, on cap «no natiu» havia arribat fins aleshores,
van fer mitja volta i van tornar cap al sud.36
Els successius contactes entre l’«home blanc» i els natius de l’illa van
provocar que entre el 1605 i el 1660 trenta esquimals fossin segrestats i conduïts
cap a Europa. Tanmateix, la influència d’Occident no va començar a notar-se
entre la població indígena fins al 1650. Claus, ganivets, esquers, tisores i ullals de
narval eren els productes que més s’intercanviaven entre els esquimals i els europeus. Aquests canvis es duien a terme en llocs específics de la costa groenlandesa,
com l’illa d’Ukivik, al nord de l’actual població de Sisimiut.37 Moltes vegades els
36. Mirsky, op. cit., pàg. 85.
37. Ramón Hernando de Larramendi, Los indios esquimales, Colección Pueblos y
Lenguas Indígenas, núm. 6, Editorial Mapfre i Abya-Yala, Quito, 1995, pàgs. 180-181.
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mateixos inuit eren obligats a comerciar encara que realment no necessitessin els
productes. El 1660 es va afegir un ós polar a l’escut danès. Malgrat el domini de
la Corona Danonoruega, els Països Baixos van seguir controlant la caça de balenes, que es va estendre a l’oest de Groenlàndia a finals del segle xvii. El 1713 va
augmentar la presència de baleners holandesos a l’illa mentre vaixells anglesos i
alemanys buscaven també la seva oportunitat en aigües groenlandeses. Malgrat
tot plegat, no es va establir cap poblament permanent a l’illa.

6
Mentre observava com l’indlandsis escopia les darreres neus sobre una
enorme cala, el meu cor s’anava accelerant a un ritme vertiginós perquè arribava
el moment d’aterrar. Després d’haver travessat l’oceà Atlàntic, haver creuat un
mantell de gel replet de muntanyes que emergien de les profunditats i, finalment,
haver copsat l’immens fiord Søndre Strømfjord, l’avió va tocar terra a les 9.50
hores a l’aeroport internacional de Kangerlussuaq. El meu seient, el número 10E,
era just al darrere de la Business Class o Nanoq Class (la classe «ós polar», com en
diuen aquí), de manera que vaig ser dels primers a baixar de l’avió. Quan els meus
peus van trepitjar terra groenlandesa em va envair una meravellosa sensació de
plenitud, i sense pensar-m’ho dos cops vaig sortir de l’aeroport i vaig anar cap
al poble de Kangerlussuaq. No vaig trigar gaire a posar-me les ulleres de sol; hi
havia tanta llum que els ulls se m’estaven encegant. La sobreexcitació que m’assetjava em va fer oblidar que estàvem a 6 graus sota zero. Anava vestit exactament
com havia sortit de Barcelona; és a dir, amb màniga curta i pantalons texans.
Com que el vol a Ilulissat no sortia fins a les 14.20 h, tenia prou temps per gaudir
dels primers moments a Kalaallit Nunaat. Per fi acariciava el somni que havia
anhelat durant tants anys.
Kangerlussuaq, que significa «el gran o llarg fiord», és una població de
poc més de 500 habitants,38 situada a la regió de Kitaa, a la costa oest de Kalaallit
Nunaat, a seixanta quilòmetres al nord del Cercle Polar Àrtic i a les coordenades
geogràfiques 67° 01ʼ nord i 50° 41ʼ oest. El poble de Søndre Strømfjord, com
també se’l coneix en danès, es troba al municipi de Sisimiut, al principi d’un dels
fiords més llargs del món (uns 175 km d’extensió), que porta també el mateix
nom. Kangerlussuaq mai va ser un assentament inuit, però sí un campament
38. Cens de la població de Kangerlussuaq en els últims anys: 682 habitants (1980);
473 hab. (1990); 446 hab. (2000) i 509 hab. (2005); (n. de l’a.).
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estacional i un lloc important de caça. El poble més proper es trobava a noranta
quilòmetres de distància, a Arnangarnup Qoorua, on s’han trobat nombroses
ruïnes. Actualment és un lloc protegit i una reserva natural. La història recent
d’aquest petit poble va començar el 9 d’octubre del 1941 (tot i que oficialment s’havia fundat dos dies abans), quan, després de l’ocupació alemanya de Dinamarca,
es va establir un tractat de defensa amb els Estats Units. En aquest acord hi
van participar el governador de Groenlàndia, Eske Brun, i l’ambaixador danès,
Henrik Kauffmann, que van firmar l’adjudicació de la seguretat de Groenlàndia
als militars nord-americans. Les condicions climàtiques de Kangerlussuaq, a
causa de la seva ubicació al fons d’un llarg i estret fiord, eren molt més estables
que a Narsarsuaq, al sud de l’illa. Això va permetre que, de la nit al dia, es construís un camp d’aviació militar i molts quarters per al personal de la base aèria
coneguda aleshores com Bluie West Eight. Durant la Segona Guerra Mundial es
va convertir en una estació principal d’abastiment per als bombarders i els avions
de càrrega que volaven entre Amèrica i Europa, i va arribar a albergar més de
8.000 militars. També era un punt important de sortida dels hidroavions de la
USAAF que atacaven els submarins alemanys per guanyar la Batalla de l’Atlàntic.
El 1950 va finalitzar l’acord, i la base militar de Sondrestorm, com també era
coneguda, va ser retornada a Dinamarca. Tanmateix, poc temps després, i a causa
de l’amenaça de l’anomenada Guerra Freda, es va haver de renovar el tractat de
defensa, i d’aquesta manera, el 27 d’abril del 1951, l’aeròdrom va ser lliurat novament als militars estatunidencs. Tres anys més tard la Scandinavian Air Systems
(SAS) va obtenir el permís per utilitzar Sondrestorm com a escala per als vols
internacionals entre Copenhaguen i Los Ángeles.
A partir del 1958 els nord-americans van establir quatre radars a
Groenlàndia, seguint el procediment de les estacions DEW Line39 (dues sobre
el casquet polar, una a Sisimiut i la darrera a Kulusuk), per preveure un possible atac nuclear soviètic. D’aquesta manera Sondrestorm es va convertir en el
centre d’abastiment principal d’aquestes estacions. Ja el 1960 es va construir el
Transit Hotel, ara Hotel Kangerlussuaq. Després de la desaparició de la Unió
Soviètica i de la tan esmentada «amenaça comunista», les estacions de la DEW
Line van anar perdent importància fins que finalment van ser tancades entre el
1990 i el 1991. Aquest mateix camí és el que va seguir també la base militar de
Sondrestorm el 30 de setembre del 1992. L’endemà aquest assentament va quedar
sota el control del Govern Autònom de Kalaallit Nunaat. Se li va posar el nom
39. La DEW Line (Distant Early Warning Line) era un sistema d’estacions de radar
situades a l’Àrtic canadenc, amb bases auxiliars a la costa nord, les Illes Aleutianes,
Groenlàndia, Islàndia i les Illes Fèroe. Aquest mètode va ser instal·lat per descobrir els
bombarders estratègics soviètics durant la Guerra Freda. No obstant, la DEW Line va quedar
antiquada quan es van establir míssils balístics intercontinentals com a principal sistema per
a les armes nuclears (n. de l’a.).
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oficial de Kangerlussuaq i la seva administració la va assumir el Mittarfeqarfiit
o MIT, l’agència autonòmica que controla i opera els aeroports de Groenlàndia.
Actualment s’ha convertit en un dels dos aeroports internacionals de l’illa, i Air
Greenland vola des de Copenhaguen a Kangerlussuaq durant tot l’any. En la
temporada d’estiu (juny, juliol i agost) hi ha sis vols setmanals que fan aquest
trajecte. Fora dels mesos estivals només hi ha cinc sortides a la setmana. De maig
a setembre també la companyia aèria SAS fa aquesta ruta que connecta Europa i
Amèrica. El 80% de vols que arriben o surten de Groenlàndia passen per aquest
aeroport internacional, i des d’aquí els avions es dirigeixen cap al nord, al sud i
l’est de l’illa.
Gràcies a la seva posició interior, el clima en aquesta zona és baix àrtic
i continental, amb una precipitació anual de 120 mm. Els estius són calorosos
i secs, es pot arribar fins als 20 °C (28 °C durant els dies del sol de mitjanit),
mentre que els hiverns són extremadament freds, ja que fàcilment s’assoleixen
els –50 °C. L’actual poble de Kangerlussuaq, més aviat pensat per al personal de
l’aeroport i els turistes que no pas per als mateixos groenlandesos, disposa d’un
establiment hoteler (Hotel Kangerlussuaq), càmping i alberg juvenil (Old Camp
Hostel), restaurants i bars. També hi podem trobar pistes de tennis, una pista de
bitlles i una piscina, i fins i tot un camp de golf (Sondie Arctic Desert Golf Club).
A banda, hi ha un museu que recorda la història d’aquesta petita localitat i una
església.
Sincerament, quan vaig sortir d’aquest complex aeri vaig tenir la impressió que era en un lloc surrealista, on l’aeroport i els pavellons militars contrastaven amb la bonica naturalesa salvatge que els envoltava. Evidentment, l’interès
que jo podia tenir en aquella zona es trobava fora de l’àrea poblada. La regió té
un paisatge glacial que es remunta a 8.000 anys d’antiguitat i la proximitat de
l’indlandsis (25 km) fa que el clima sigui significatiu per al desenvolupament
dels recursos naturals de la zona pròxima al casquet polar. És per això que es
tracta d’un lloc natural per a les investigacions científiques que es duen a terme
en què, entre altres coses, s’estudien l’atmosfera de l’Alt Àrtic, la flora i la fauna.40
Òbviament, aquest era l’únic destí del viatge en què els inuit tenien un interès
relatiu per mi, ja que l’àrea es caracteritzava més per la rica diversitat biològica
40. KISS (organització del Mittarfeqarfiit, un dels fundadors el 1993 juntament amb
el Danish Polar Center) porta a terme un estudi de l’àrea de Kangerlussuaq en diferents
camps com les aurores boreals, estudis sobre la ionosfera, magnetosfera, atmosfera, flora
i fauna (caribú, bou mesquer, guineu àrtica, etc.). A 15 km a l’oest de l’aeroport hi ha la
Sondrestrom Upper Atmospheric Research Facility. També operen aquí: Stanford Research
Institute, SRI International dels EUA, National Science Foundation i Danish Meteorological
Institute. L’instrument principal que s’utilitza és un radar de 32 metres amb una antena
totalment orientable. És operatiu des del 1983, quan van traslladar un radar ionosfèric des
d’Alaska, que actualment segueix funcionant per a les comunitats científiques (n. de l’a.).
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que no pas pel seu desenvolupament cultural. Eren tres els meus objectius en
aquesta regió, tot i que tenia previst dur-los a terme els últims dies del viatge,
després d’haver tornat d’Ilulissat: el Russell Glacier, una de les entrades més fàcils
i accessibles de Groenlàndia a l’indlandsis (s’hi pot accedir per carretera), situat
a uns 25 km de l’aeroport, i es tracta d’una enorme glacera activa que avança 25
metres cada any; la muntanya Sugar Loaf, a uns vuit km de la població, la qual
ofereix unes vistes panoràmiques magnífiques de la zona; i finalment, la fauna
salvatge dels voltants de Kangerlussuaq. Aquí s’hi poden veure llebres i guineus
àrtiques, ptarmigans, falcons, caribús i el que més m’interessava, bous mesquers.41
El 1960 es van introduir 27 exemplars d’aquest bòvid a la regió procedents del
nord-oest de l’illa, i amb el temps van arribar a ser poc més de 5.000. El 1986
alguns d’aquests animals van ser traslladats de Kangerlussuaq a Pituffik, al nord
de Groenlàndia, i després se’n van capturar més per portar-los a Ivittuut, al sud
de l’illa, a Nunavik, a la regió del nord d’Upernavik, i a Naternaq, entre Aasiaat
i Qasigiannguit. Els bous mesquers de Kangerlussuaq es van estendre cap al sud
fins a l’àrea de Nuuk. L’economia de subsistència dels caçadors inuit ha permès
que avui en dia tinguin una quota creixent de captures de 1.500 exemplars a
l’any. La presència d’aquests animals s’ha reduït com a conseqüència de l’escassetat de líquens, el seu aliment preferit, i actualment n’hi ha uns 4.000 a l’àrea de
Kangerlussuaq, un dels pocs llocs del món on encara és possible veure’ls.
Mentre pensava en aquests tres objectius, vaig sortir del poble i vaig
encaminar les meves passes cap al camí que portava tant al Russell Glacier com
al Sugar Loaf. La carretera sense asfaltar s’anava elevant a poc a poc fins que
penetrava a la vall. Des del punt més alt proper a Kangerlussuaq les vistes eren
meravelloses, però, alhora, esperpèntiques. A l’est hi havia un mantell de neu que
cobria les muntanyes mentre el gel solidificava els rius i llacs del voltant. A l’oest
treia el cap l’aeroport internacional com si fos un oasi enmig del desert blanc,
com un alè de vida enmig del no-res. Sumit en aquests pensaments, les hores em
van semblar minuts, i sense adonar-me’n ja estava tornant a l’aeroport; el meu vol
sortia al cap d’una hora.

41. El bou mesquer (Ovibos moschatus) és un bòvid que pot arribar fins als 2,3 m de
longitud i 1,5 m d’altura a la creu, i un pes màxim de 400 kg. La seva capa doble de pèl, una
d’interna, densa i curta, i una altra d’externa, llarga i llanosa de color castany fosc, amaga
un cos robust i compacte amb unes potes, orelles i cua de poca longitud. Originari de les
regions polars a les àrees de tundra, pertany a la subfamília Caprinae, igual que les cabres i
les ovelles (n. de l’a.).
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7
Des de Kangerlussuaq, tal com indiquen els senyals que hi ha a l’aeroport,
el Pol Nord Geogràfic queda a 3 hores i 15 minuts amb avió, i Nova York, per
contra, és una mica més lluny, a 4 hores de vol. Tanmateix, sentia que realment
era molt més a prop de l’únic lloc on les brúixoles sempre apunten cap al sud que
no pas de la ciutat dels gratacels. Va ser aleshores quan realment vaig començar
a adonar-me de l’indret on era i del que això significava per a mi. Si en aquell
moment hi havia un lloc al món on pensava que es trobava l’última frontera
humana habitada aquest era, sens dubte, Kalaallit Nunaat.
Mentre esperava per pujar a l’avió vaig fer un tomb pel petit aeroport, que
només té dues portes d’embarcament: una per als vols domèstics i l’altra per als
internacionals. A més, hi ha una botiga petita de records, un restaurant, un hotel
i l’oficina de turisme del poble. Dues pantalles informen de les arribades i les
sortides dels vols previstos per al mateix dia. De sobte, mirant-ne un, el meu cor
es va sobresaltar. L’avió a Kulusuk sortia al cap de vint minuts, un lloc que havia
refusat des del principi per la dificultat que implicava. Allà hi vivien els inuit de
la costa est, molt diferents dels que veuria al llarg d’aquest viatge i potser, algun
dia, la meva recerca dels poetes de l’Àrtic em portarà cap a aquest territori tan
inhòspit i salvatge…

Inuit de l’est de Groenlàndia
Són el grup inuit més oriental i els últims d’aquesta ètnia que van contactar amb l’«home blanc». Durant molt de temps han viscut completament aïllats
del món exterior, i això, en certa manera, ha influït en el seu desenvolupament
cultural. A Groenlàndia, la regió on viu aquest poble és coneguda amb el nom
de Tunu, que significa «el costat oposat o revers», ja que precisament la major
concentració humana es troba a l’altra part de l’illa, a la costa oest. De totes
maneres, aquest terme també s’empra per designar un grup que és completament
diferent de la resta de groenlandesos. Descendents directes dels Dorset i hereus
de la cultura Thule, han aconseguit adaptar-se a un medi físic molt diferent d’altres llocs de Groenlàndia. La costa est de l’illa es caracteritza per unes condicions
molt peculiars, ja que està banyada pel corrent fred del Labrador, procedent de
l’oceà Glacial Àrtic. Aquest corrent arrossega enormes trossos de glaç, cosa que
dificulta les comunicacions marítimes, i al llarg de molt de temps han mantingut
aïllada la població d’aquesta regió. A més, el mar glaçat aquí és molt perillós i
insegur, i el clima és força inestable.
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Al segle xix els inuit de l’est de Groenlàndia, Iit o Iivit (tots dos termes
contemporanis) estaven dividits en tres grups diferents: primer, els habitants del
nord-est, que van ser vistos el 1823 pels capitans Douglas Clavering i Edward
Sabine, els quals van trobar una comunitat de dotze persones mentre exploraven
la costa entre els 72° 5ʼ i 75° 12ʼ de latitud nord. Un temps després aquest poble
va desaparèixer, segurament per causes naturals, tot deixant nombroses restes
de la seva presència en aquells paratges.42 Després també hi havia el grup del
sud-est, que vivia a l’àrea compresa entre el cap Farvel i el paral·lel 64° nord, i
que el 1887 va emigrar cap al sud i es va barrejar amb la població nativa que vivia
als voltants del cap Farvel, a l’extrem més meridional de l’illa. Finalment, també
hi havia els Ammassalimiut, Ammassalimmiut o Tunumiit, que habitaven tres
fiords: Sermilik, Ammassalik i Sermiligaaq, entre els paral·lels 65° i 67° de latitud
nord. Eren una població de 413 individus (193 homes i 220 dones),43 repartida
entre onze comunitats que vivien condicionades per les exigències rigoroses del
medi. Això provocava que els assentaments estiguessin distribuïts a partir de dos
imperatius fonamentals: una dispersió d’individus en grups familiars (de deu a
diverses desenes de persones) allunyats els uns dels altres per treure major profit
del terreny de caça, i un nomadisme regular a causa, d’una banda, d’un canvi
d’ubicació del campament d’hivern de la família patriarcal (cada 2 o 3 anys), amb
el fi de no esgotar els recursos d’un mateix lloc, i de l’altra, la dispersió a l’estiu
de les famílies nuclears cap a àrees on emigraven les foques, els salmons i els
ammassat («capelins»; Mallotus villosus), peix que dóna nom al grup i a la regió
d’Ammassalik, que significa «lloc on hi ha molts capelins».
A partir del maig les famílies se separaven per anar a viure a altres zones,
però al juny tornaven a reunir-se a l’àrea de Qinngeq per pescar els capelins i
intercanviar productes regionals. Durant l’estiu dormien en tendes de pell,
mentre que a l’hivern ho feien en grans cases patriarcals semienterrades, amb
parets fetes amb blocs de terra i pedres planes intercalades. De vegades fins i
tot utilitzaven la fusta flotant disponible per a la teulada i els pilars que havien
d’aguantar la plataforma, mentre que la pell de foca servia per cobrir el sostre i
aïllar les parets interiors. La casa constava d’una única habitació rectangular de 8
a 10 m de longitud i 5 m d’ample, amb un llarg i baix corredor d’entrada col·locat
en la direcció contrària al vent. En algunes ocasions solien posar divisions per
formar habitacions.44 Les cases tenien dues finestres translúcides, fetes amb
42. Mirsky, op. cit., pàgs. 279-280.
43. Aquest cens va ser realitzat a finals del 1884 per Hanserak, un catequista i intèrpret
de la costa occidental de Groenlàndia. Robert Gessain, The Ammassalimiut Kayak and its
Demographic Evolution. Extret de: Objets et de Mondes. Volum VIII, Capítol 4, hivern del
1968: www.arctickayaks.com/PDF/Gessain1968/Gessain-TheAmmassalimiut.pdf.
44. Aquestes separacions delimitaven el lloc que havia d’ocupar cada persona segons
la seva relació social dins de la família. Així, els homes solters i els visitants dormien sota
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intestí de foca i situades a la façana sud-oest perquè entrés la llum, la qual també
era produïda per la llàntia d’esteatita, que servia, alhora, per cuinar i escalfar la
llar, i era propietat privada de cada dona casada. La temperatura en aquest tipus
de cases oscil·lava entre els –7,5 °C de dia i els –12 °C de nit. Malgrat això, però,
dintre de la casa els nens anaven despullats i els adults només portaven un petit
eslip de pell. En aquest tipus d’habitatges, herència dels Thule, hi vivien entre
20 i 30 persones, i eren habituals a partir del segle xviii.45 Les cases d’hivern
acostumaven a ser a prop dels llocs on el corrent marítim impedia la formació de
gel marí, ja que facilitava les condicions necessàries per caçar foques en aquesta
època, a més de balenes blanques, morses, narvals, óssos polars i taurons. A
banda, pescaven als rius i al mar. Tot plegat constituïa la base de subsistència
tradicional.
Els Ammassalimiut eren un grup nòmada que va heretar dels Dorset el
dialecte i les tècniques de caça. Per desplaçar-se utilitzaven un petit trineu estirat
per 3 o 4 gossos, l’umiaq (o umiak, embarcació de pell de morsa o foca barbuda
que podia arribar a tenir uns 9 m de llarg), i també els caiacs. Quan caçaven
foques les pells pertanyien a la mare del caçador, i si era morta, a la seva dona. Si
mataven un ós polar la pell i el cap pertanyien a qui l’havia vist primer, i la resta
es dividia en quatre parts. Les condicions a la regió d’Ammassalik són molt dures.
Per aquest motiu, en el passat, en èpoques d’escassetat, sovint es practicava l’infanticidi femení i els vells se suïcidaven, i fins i tot les vídues es llençaven al mar
amb els seus fills per no posar en perill la supervivència de la comunitat.
Entre els Ammassalimiut hi havia el costum de no pronunciar el nom
d’una persona morta fins que no es reencarnés en algú altre. Aquest període de
prohibició podia durar des d’alguns dies fins a diversos anys. Si el nom propi
també s’utilitzava per designar un objecte era necessari trobar ràpidament un

les finestres a ambdós costats de l’entrada de la casa, mentre que les parelles podien disposar
de les seves pròpies habitacions juntament amb els seus fills (n. de l’a.).
45. S’han trobat prop de 230 cases d’hivern en 95 assentaments en els fiords de
Sermilik, Ammassalik i Sermiligaaq, pertanyents a quatre períodes diferents. Les més antigues són rodones o ovalades, per a una sola família. A continuació, se n’han trobat algunes
amb forma quadrada, en las quals vivia una sola família i que daten dels segles xvi i xvii.
Després també hi havia les grans cases comunals del segle xviii per a diverses famílies
disperses i, finalment, hi havia les cases descobertes per Gustav Holm el 1884, que són
més modernes i bastes. Es creu que aquesta agrupació en cases, on podien viure diverses
famílies, s’explica per la Petita Edat de Gel (1650-1850 dC), que va endurir les condicions
climàtiques i va provocar aquest tipus d’assentaments, on gràcies al treball col·lectiu i a la
major presència humana a les llars s’estalviaven energies (no disposaven de prou greix de
foca per a la llàntia d’oli) i esforços. El repartiment comunitari dels aliments com a ajuda és
també una herència Dorset (n. de l’a.).
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nou terme que el substituís.46 Generalment, l’angakkoq, responsable de l’observança dels tabús, era l’encarregat de buscar el nom sense esmentar la paraula
prohibida, pronunciant una oració que impliqués l’ús del nou terme. Després
d’aquest canvi en el vocabulari la paraula quedava establerta fins i tot després de
la reencarnació de l’home. També existia el ritual epònim.47 Un altre dels curiosos costums que tenien era que el pretendent havia de raptar la seva esposa
abans de casar-se amb ella. Consumat el matrimoni la parella s’establia a casa
dels pares del marit. Practicaven, també, l’intercanvi d’esposes i, a més, realitzaven una cerimònia en què les llànties d’oli s’apagaven i tot seguit els convidats es
lliuraven a la promiscuïtat sexual. En aquest cas només estaven prohibides les
relacions amb parents fins al quart grau. El tordlut entre els Ammassalimiut era
una pràctica habitual, igual que la fabricació dels tupilaat (plural de tupilak),48
unes petites figures que representaven criatures mítiques o espirituals. Servien
per protegir-se dels esperits dolents i per tenir poders màgics.
Van tenir contactes amb els habitants de l’oest a través del grup que vivia
a la costa sud-est i van aconseguir productes europeus abans de la seva arribada a
aquelles terres. L’agost del 1884 l’explorador danès Gustav Frederik Holm (18491940) va dirigir una petita expedició de 19 homes, disset dels quals eren groen
landesos occidentals, per la costa sud-est de l’illa a la recerca de l’assentament
oriental dels víkings. Remant en umiaat (plural d’umiaq) i caiacs van arribar a
la regió d’Ammassalik, on es van trobar amb els Ammassalimiut. Aquest va ser
l’últim grup inuit que va tenir contacte amb l’«home blanc». Van passar l’hivern
plegats i després, l’estiu del 1885, van viatjar cap al sud. Durant set anys ningú més
visitaria la zona, fins que Carl Hartvig Ryder (1858-1923), un altre oficial de la
Marina danesa, va arribar a l’àrea el setembre del 1892, precisament quan el grup
estava a punt d’abandonar el seu assentament estival per instal·lar-se en els seus
quarters hivernals. Després d’aquests primers contactes, l’Administració danesa
va instal·lar, el 1904, la primera escola a la regió d’Ammassalik. Al principi es va
intentar protegir el grup prohibint la venda de productes europeus i acceptant
només l’intercanvi comercial dels seus utensilis i eines, tot i que aquestes restriccions es van eliminar ràpidament el 1905. Els natius es van tornar dependents
dels articles occidentals (tabac, armes de foc, municions, farina, etc.). Per poder
46. La paraula carquit era el terme que es feia servir, com a mínim des del 1872, per
designar el caiac com a conseqüència de la mort d’un home que portava aquest nom i que
no li havien posat a cap altra persona. Informació recollida per Gustav Holm el 1884 (n. de
l’a.).
47. Per a més informació vegeu la nota 52 d’aquest mateix capítol.
48. Es creu que l’origen comercial dels tupilaat va començar quan Gustav Holm, el
1884, va preguntar a quin tupilak s’assemblava. Als Ammassalimiut els va semblar difícil
dibuixar-lo, de manera que el van tallar en fusta. Es diu que des d’aleshores va començar la
producció en sèrie d’aquest objecte que després s’estendria per tot Groenlàndia (n. de l’a.).
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satisfer-los es van crear parades comercials d’abastiment, no gaire distants entre
si, ja que la banquisa hi bloquejava l’accés per mar durant deu mesos a l’any i això
dificultava la logística comercial.
Amb aquest canvi radical en les seves vides, les cases comunals van deixar
de tenir sentit i la família nuclear va passar a gaudir d’una major autonomia,
vivint en llars molt més petites i més ben equipades que les tradicionals. Com a
conseqüència, el nomadisme va començar a deixar pas al sedentarisme. El 1925
el 10% de la població del districte d’Ammassalik va ser conduïda 1.000 km més al
nord per fundar la colònia de Scoresby Sund. Aquesta idea, de l’escriptor i explorador danès Ejnar Mikkelsen (1880-1971), tenia els objectius següents: augmentar la possibilitat de caça en altres àrees i evitar així el descens del nombre d’animals; disminuir la població de la regió d’Ammassalik, ja superpoblada (s’havia
duplicat en 30 anys), i el més important, respondre als noruecs sobre la sobirania de la costa nord-est de Groenlàndia. Actualment, aquesta és la població més
septentrional del litoral oriental i és coneguda amb el nom natiu d’Ittoqqortoormiit. Als anys 30 la població nativa de la costa est es va duplicar i els assentaments es van convertir quasi en permanents. El 1935 els aliments i els vestits
dels natius pràcticament encara no havien canviat. Les llargues cases comunals
van desaparèixer el 1940, i a partir dels anys 50 les cases prefabricades i de fusta,
tipus danès, es van convertir en l’hàbitat comú dels Ammassalimiut, mentre que
la seva vida tradicional era profundament modificada. El 1950 la població nativa
era de 1.207 persones al districte d’Ammassalik i de 261 al municipi de Scoresby
Sund.49 L’eliminació de la mortalitat infantil va provocar una explosió demogràfica. El nivell de vida va augmentar i els fills dels caçadors es van convertir en
empleats de l’Estat. La dieta alimentària tradicional va ser alterada, provocant
el desenvolupament de malalties venèries i respiratòries, així com càries dental.
Curiosament, als anys 50 era la població amb menys analfabets del món.50
Actualment, a la costa est hi viuen 3.577 persones, majoritàriament
inuit que resideixen en dos municipis en què hi ha nou assentaments: districte
d’Ammassalik (3.031) i districte d’Ittoqqortoormiit (546).51 Els inuit de l’est de
Groenlàndia segueixen vivint amb una relació estreta amb la natura. La caça i la
pesca són els seus mitjans de subsistència habituals, encara que la majoria de les
famílies avui en dia també depèn d’un ingrés estable procedent d’altres professions.
Així mateix, també reben, igual que la resta de la població groenlandesa, un subsidi
49. Damas, op. cit., pàg. 638.
50. Robert Gessain, Les esquimaux, Éditions Bourrelier, Paris, 1958, pàg. 77.
51. Els últims censos oficials realitzats per població i districte són de l’any 2005. Més
informació a: www.ub.ntnu.no/formidl/utgivelser/til_opplysning/to_nr15.html; en.wikipedia.org/wiki/Category: Cities_and_towns_in_Greenland; www.statgreen.gl (Statistics
Greenland).
98

del Govern danès. Viuen en comunitat, gaudint de moltes de les comoditats del
món modern i mantenint moltes de les velles i antigues tradicions,52 que han
sabut adaptar a les seves noves necessitats. El turisme està començant a substituir
el negoci de la caça de foques, molt debilitat després de la prohibició d’exportarles a la UE a causa de les matances que es fan al Canadà. Tanmateix, els caçadors
segueixen rebent uns subvenció per cada peça que capturen.

8
Vaig sortir en direcció a la ciutat d’Ilulissat en un avió d’hèlixs DHC-7 de
mig centenar de places. El vol durava cinquanta minuts i la visibilitat era perfecta
per poder gaudir de la costa occidental groenlandesa. Mitja hora després de
deixar Kangerlussuaq van començar a aparèixer els primers icebergs que navegaven majestuosament cap al sud. Després vam passar per la impressionant glacera
Sermeq Kujalleq i, finalment, els meus ulls van albirar la pintoresca i nevada
ciutat d’Ilulissat. Per fi havia arribat a la meva destinació final.
Ilulissat, localitzada als 69° 13’ nord i 51° 06’ oest, és la tercera ciutat més
gran de Groenlàndia i la major de la zona nord. Situada a uns 250 km al nord del
Cercle Polar Àrtic, està banyada per les aigües de la badia de Disko. El municipi
d’Ilulissat (Ilulissat Kommuniat), que cobreix una àrea de 47.000 km2, té 5.005
habitants, dels quals 4.533 viuen a la ciutat, cap del districte. Ilulissat, que significa «icebergs», és un dels destins turístics més populars de l’illa gràcies a la seva
proximitat amb el Sermeq Kujalleq (Ilulissat Icefjord).
Fa entre 3.500 i 4.000 anys l’àrea d’Ilulissat va ser habitada per primer cop
per les cultures de Saqqaq i, posteriorment, Dorset. Els primers europeus que
van visitar la zona de la badia de Disko van ser els nòrdics, que van navegar per
la costa oest a la recerca de foques i morses. Després, al segle xvii, van arribar
baleners holandesos interessats a caçar cetacis per així poder obtenir productes,
com l’oli i els ossos de balena, que satisfessin el creixent mercat europeu. Al lloc
on hi ha l’actual port d’Ilulissat, que van anomenar Maklykout, van establir relacions comercials amb els inuit, intercanviant comptes europeus, fusta, armes i
ferro per pells i altres productes autòctons. Lamentablement, alguns estrangers
52. Al cementiri de Kulusuk, per exemple, es pot observar encara la tradició inuit del
ritual epònim. No existeixen noms a les creus ni a les tombes perquè segons el costum ancestral a un recent nascut se li posa el nom de l’últim difunt de la comunitat i d’aquesta manera
l’ànima del nom continua viva en el nounat (n. de l’a.).
99

van enganyar els inuit en totes les oportunitats de transacció comercial que van
tenir, i el Govern dels Països Baixos, veient la importància de l’assumpte i el mal
tracte que estaven rebent els groenlandesos, va decidir aplicar les penes màximes, i va passar a considerar l’engany comercial com un acte de pirateria a partir
de l’any 1736.
Un any després va arribar a la regió el missioner Poul Hansen Egede
(1708-1789), i en aquell moment el poble de Sermermiut ja era un important
assentament amb més de 200 habitants. A poc a poc, i gràcies a l’èxit de la missió
religiosa, van anar arribant a la zona comerciants europeus. En aquella època el
comerç i el monopoli a Groenlàndia estaven sent bloquejats per la intervenció
holandesa que entorpia el desenvolupament dels projectes danesos. El resultat
va ser l’única batalla naval que hi ha hagut a Groenlàndia, i va ocórrer just a
fora del port de Maklykout. Així doncs, el 6 de juny del 1739 tres vaixells danesos van capturar quatre vaixells holandesos que havien violat l’embargament
comercial. D’aquesta manera Dinamarca en va sortir victoriosa i la competència
holandesa va ser eliminada. Aquell mateix any es va construir una casa a l’actual
badia d’Ilulissat per emmagatzemar el greix de balena,53 i el 3 d’agost del 1741
el mateix Poul Egede va fundar la ciutat que avui és coneguda com a Ilulissat.
Aquest assentament va ser concebut inicialment com un centre comercial, casa
de camp i missió evangèlica a l’estiu. El 1742 l’establiment va rebre el nom danès
de Jakobshavn («Port de Jacob») en honor al comerciant Jacob Sørensen Severin,
de Sæby (Dinamarca), que va controlar el monopoli comercial de la costa oest de
Groenlàndia des del 1734 fins al 1749. El 1745 Jakobshavn va començar a créixer
com a ciutat. La caça de balenes per part dels holandesos, al voltant d’Ilulissat, va
acabar el 1780. Només dos anys més tard, Jakobshavn obtenia l’estatus de colònia i tenia el seu propi administrador, i després es convertiria en metròpoli i eix
central dels serveis a la badia de Disko. El 1850 la ciutat tenia 262 habitants, i el
1919 ja havia arribat als 423. El 1992 la urbs albergava 4.156 persones, mentre
que la resta de la població del districte d’Ilulissat estava repartida en quatre assentaments: Ilimanaq (82), Oqaatsut (62), Qeqertaq (119) i Sarqaq o Saqqaq (152).

9
A les 15.10 hores l’avió aterrava a l’aeroport d’Ilulissat. Després de recollir la motxilla en l’única cinta d’equipatges que hi havia, vaig sortir fora del
53. La casa de fusta més vella de Groenlàndia està situada a Qasigiannguit i data del
1734 (n. de l’a.).
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recinte. La temperatura exterior (–4 °C) era relativa tenint en compte que queia
un sol de justícia. No hi havia cap taxi a l’aparcament situat davant de l’aeroport.
Tanmateix, sí que hi havia una furgoneta de l’Hotel Arctic, que esperava uns
clients que precisament havien vingut en el meu vol. Quan ja hi havien pujat,
la dona que la conduïa (diria que danesa) em va preguntar en anglès cap a on
anava. La meva idea era conviure amb una família inuit i no tenia cap intenció
d’estar-me en un hotel. Ella va somriure i em va dir que no em preocupés, que
em portaria a un lloc on em podrien ajudar. És així com, després d’haver deixat
els clients a l’Hotel Arctic, que es trobava situat de camí a la ciutat, em va portar
al centre d’Ilulissat, on hi havia un local que, segons sembla, era una oficina de
turisme i botiga de souvenirs alhora.
Tourist Nature va ser fundada el 1993 per un italià anomenat Silver
Scivoli. Aquest home, nascut el 19 de maig del 1948, va marxar a Groenlàndia
amb 32 anys amb un amic amb el qual formava un grup musical. Després de la
gira va conèixer una dona inuit amb la qual es va casar el 1980 i va tenir quatre
fills: Monica, Walter, Daniel i Heidi. El 1998 es van divorciar i uns anys després
va conèixer la Marie, la seva parella actual. La Marie té una filla d’un matrimoni
anterior, que es diu Navarana. En Silver era un home d’estatura mitjana, amb
ulls sortints i un gran bigoti. El seu aspecte em recordava els típics pistolers del
spaghetti western. El primer que em va preguntar és d’on era. Quan li vaig dir que
vivia a Barcelona es va quedar bocabadat, i em va explicar que feia molts anys
havia visitat la ciutat. A continuació li vaig preguntar si coneixia alguna casa on
pogués instal·lar-me amb una família inuit. Sorprès novament, em va comentar
que provaria de trobar-me algun lloc on pogués viure durant la meva estada a
Ilulissat. Li vaig comentar que era antropòleg i que havia decidit dedicar-me a
l’estudi i la investigació de la cultura inuit feia sis anys. Per mi era molt important
conviure amb una família groenlandesa, i així vaig intentar transmetre-l’hi, ja
que m’imaginava que no devia estar gaire acostumat a aquest tipus de demandes.
Ràpidament va fer mitja volta i es va dirigir cap al seu despatx, que era al final de
l’establiment. Mentre esperava en Silver em vaig posar a mirar els objectes que hi
havia exposats a la botiga. Hi havia màscares, alguns ulut (plural d’ulu, ganivet
tradicional de la dona), pells d’ós polar, caribú i guineu àrtica, qilaat o tambors,
preciosos tupilaat, petites qullit (plural de qulleq), com aquí es coneix les antigues
llànties d’oli, etc. Tot i que els objectes eren molt interessants, la meva intenció
era, per descomptat, contactar amb un artista local per encarregar-li que m’elaborés alguns objectes tradicionals.
Al cap de trenta minuts i després de diverses trucades, em va dir que
havia trobat la casa d’una família inuit on podria passar una temporada. Es tractava del matrimoni format per Hans Geisler i Mona Lange Geisler. Així doncs,
en Silver va tancar la tenda i em va portar amb la seva furgoneta a la que seria
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la meva casa durant les pròximes setmanes. De camí vam passar a prop d’una
petita gasolinera, un gran Pisiffik A/S o supermercat i un camp de futbol de terra
on jugaven els dos equips de la ciutat: Y-69 i N-48 (els números corresponen a
l’any en què es van fundar). Després, al girar per un carrer, vam topar amb el
Sporthallen, on a banda de l’handbol, el joc en equip més important de Kalaallit
Nunaat, també es fan festes i espectacles musicals. Un cop passat el pavelló d’esports vam tornar a girar a l’esquerra, just on hi havia un cementiri antic. Aquí,
en el passat, els inuit eren enterrats de manera tradicional, és a dir, amuntegant
pedres sobre el cos sepultat perquè no el devoressin els animals. Tan sols hi ha una
creu que indica la funció d’aquest recinte, i per tant aquí no ha estat enterrat cap
inuit cristià. Després del cementiri vam encarar un carrer que ens va portar cap
al sud d’Ilulissat. Just al final del camí hi havia la casa dels Geisler. La casa estava
pintada d’un to verd herba que contrastava amb els colors groc, vermell o blau de
les cases contigües (el colorit de les cases és molt comú a Kalaallit Nunaat). Igual
que ocorre en altres parts de l’illa, la casa estava edificada per sobre del nivell
del sòl i sostinguda per uns pilars de fusta i ciment. Aquest mètode d’aïllament
evitava que la neu sepultés la casa o en dificultés l’entrada a l’hivern.
En Silver em va acompanyar fins a les escales negres de fusta que servien
per accedir a la casa. Em va dir que quan ja estigués instal·lat l’anés a veure per
pagar-li, així com per mirar les possibilitats de fer alguna excursió per la zona.
Malgrat tot, em va advertir que era temporada baixa i que potser trobaria algun
problema o altre per desplaçar-me a altres pobles. Després d’acomiadar-me’n
amb un ciao i un sincer agraïment, vaig pujar les escales i vaig trucar a la porta.
Quan es va obrir tots els meus somnis van patir un col·lapse momentani. No
podia creure el que estava veient, i no tenia gaire clar si hi estava preparat.
Va sortir a rebre’m un inuk d’estatura mitjana, prim, d’ulls negres i enfonsats
i mirada despreocupada. Portava diversos tatuatges al braç esquerre i duia les
mans ensangonades. Em va mirar i va somriure amb astúcia. Li vaig estrènyer la
mà, tot i que, a jutjar pels seus moviments, no s’esperava que ho fes. Aleshores,
amb una petita rialla, em va indicar que passés amb la mà ensangonada. Vaig
deixar les coses al rebedor.
—Qanorippit? («Com estàs?») —em va preguntar.
—Ajunngilanga («Estic bé») —vaig respondre, davant la seva sorpresa.
—Hans-mik ateqarpunga («El meu nom és Hans») —es va presentar.
—Francesc-mik ateqarpunga («El meu nom és Francesc») —li vaig indicar ràpidament.54
54. Després els Geisler em van canviar el nom perquè el consideraven horrible (igual
com ja ha succeït moltes vegades amb altres «homes blancs» que han conviscut amb els
102

A continuació va aparèixer una dona robusta d’uns 160 centímetres d’alçada. Duia unes ulleres negres que li empetitien els ulls, i igual que en Hans,
també tenia les mans ensangonades.
—Mona-mik ateqarpunga —em va dir l’amfitriona, assenyalant-se amb
l’índex dret.
—Natseq —es va afanyar a dir-me ella, mentre reia de la meva mirada
atemorida.
Després d’indicar-me que em tragués les sabates al vestíbul, costum típic
a Kalaallit Nunaat, la Mona em va agafar del braç i em va portar a la cuina, on
acabaria trobant la resposta. Hi havia mitja foca esquarterada i escorxada, i li
estaven traient el fetge, el cor i les entranyes. En aquell precís instant vaig sospirar
alleujat. A continuació en Hans em va ensenyar la meva habitació, que era just
a l’altre costat de la cuina i a la qual s’accedia a través d’un passadís, on hi havia
un guarda-roba i una rentadora. L’habitació tenia uns vuit metres quadrats i una
finestra sense persianes, però amb cortines, que donava a l’exterior. Disposava
d’una tauleta de nit i d’un petit armari que mai vaig arribar a utilitzar. Després
em van ensenyar un lavabo on el mateix terra feia de plat de dutxa. Les tovalloles,
ordenades per colors i ben enrotllades, estaven col·locades en un prestatge. El
menjador estava ple de plantes disposades en pilars al costat de la finestra. En
un cantó hi havia una tele, un vídeo i, al davant, un equip de música amb un
reproductor de CD col·locat a la paret blanca. Un enorme sofà marró de cuir,
amb una tauleta central de vidre i un prestatge blanquinós, replet d’ornaments
groenlandesos (nines i tapets), completava els objectes i el mobiliari que es podia
veure en aquell menjador espaiós. Al costat hi havia el dormitori dels Geisler,
amb un llit, una tauleta de nit i un armari. Tant les parets del passadís com del
menjador i la resta d’habitacions estaven repletes de fotografies familiars i també
del matrimoni Geisler (dues de les fotos eren de la seva boda). Finalment, la
casa disposava d’un traster i d’una enorme terrassa amb vistes a l’impressionant
Kangia, atapeït d’icebergs.
Després de deixar les coses a l’habitació vaig decidir anar a fer un tomb
i començar a digerir tot el que estava vivint. A les 18.30 h havia de tornar per
sopar. Aleshores la Mona ja hauria acabat de jugar al bingo amb un programa
de televisió de l’únic canal d’emissió que, sense antena parabòlica, es pot veure a
Kalaallit Nunaat: el KNR, que comparteix programació amb el canal danès DR.
A l’exterior no feia gaire fred, almenys jo no el sentia, tot i que el termòmetre que
hi havia a la cuina dels Geisler marcava –10 °C. Em vaig encaminar cap a una
zona plena de gossos, alguns lligats i altres solts. De cop, una nova visió va acabar
inuit). Així doncs, vaig passar a dir-me Francesqui, tot i que alguns cops van fer l’esforç de
pronunciar el meu nom original (n. de l’a.).
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cimentant la idea preconcebuda que portava dels inuit. Un caçador, mentre es
desplaçava amb un trineu de gossos, estava parlant a través del mòbil. Només
portava unes hores a l’illa de gel i havia après més que en cinc anys de lectura.
Finalment, vaig tornar a casa dels Geisler sabent ja per endavant què era el que
soparia. La foca, acompanyada de patates, era més bona del que pensava. Estava
una mica resseca, i això que me la vaig menjar mig feta. Era com menjar carn
amb gust de peix. Al cap d’uns minuts de començar a sopar en Hans es va aixecar
de la cadira i va portar a la taula infinitat d’ampolles de cervesa i vi. Per la seva
part, la Mona m’entregava un tros de fetge cru perquè el tastés, i també de cor.
Suposo que veure’m menjant la foca crua devia ser tot un espectacle, perquè en
Hans i la Mona no deixaven de somriure.
Mentre estàvem menjant i bevent vaig intentar comunicar-me amb ells.
En Hans parlava una mica l’anglès, tot i que em costava molt entendre’l per culpa
de la pronúncia literal que feia de les paraules; la Mona, contràriament, només
sabia danès i Kalaallisut. Els vaig explicar una mica la meva vida mentre en Hans
s’encarregava d’anar-ho traduint a la Mona. De seguida vaig comprendre el sentit
de les paraules d’Ingmar Egede sobre l’antropòleg i la família inuit. Així doncs,
vaig decidir presentar-me com una persona interessada a conèixer els inuit i
fer-hi amistat. Així de simple però complex alhora. Els vaig comentar que vivia a
Barcelona, que només coneixien pels Jocs Olímpics. Així mateix, també els vaig
dir que tenia una noia esperant-me. Finalment, els vaig dir que aquest era el meu
segon viatge consecutiu a l’Àrtic i el primer a Kalaallit Nunaat. A continuació els
vaig preguntar una mica sobre les seves vides, però amb molta cautela i amb la
sana intenció de trencar el gel. En Hans havia nascut el 13 de setembre del 1957
a Aasiaat, mentre que la Mona, nascuda el 6 de març del 1961, era originària
d’Ilulissat. Estaven casats des del 23 d’abril del 1994 i no tenien fills. La Mona era
cuinera en un parvulari des de les 8 del matí fins a les 4 de la tarda, de dilluns
a divendres. D’altra banda, en Hans conduïa un taxi verd fosc de la marca Audi
i feia torns de treball amb un altre soci, repartint-se la jornada sense un horari
específic. El matrimoni Geisler tenia també com a mitjà de transport una barca
que estaven intentant vendre, ja que la Mona tenia por de navegar durant l’estiu.
Hi havia un tercer membre de la família, per dir-ho d’alguna manera: en Pipi
(desconeixien el significat que té en català), un bonic gos groenlandès de color
ocre que naturalment vivia a l’exterior de la casa, lligat a una estaca. Recordo que
havia llegit en un fantàstic llibre de Peter Høeg, La señorita Smila y su especial
percepción de la nieve, que els primers groenlandesos que van arribar a Dinamarca
als anys trenta es van quedar estupefactes al veure que els danesos tenien gossos
a les cases. Una de les primeres coses que van escriure als seus familiars és que
només els porcs tenen gossos a l’interior de les seves cases.
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Després de quatre ampolles de vi i vuit cerveses que es veu que ens vam
beure entre els tres, el cap estava començant a donar-me voltes. No sé si va ser
l’alcohol, la foca o el jet lag, o totes tres coses alhora, però només recordo que
vaig acabar aferrat a la tassa del vàter abocant fins i tot les entranyes, mentre la
porta del lavabo s’obria i quatre ulls em miraven amb un somriure lleuger. Pocs
minuts després alguns ulls més s’havien afegit a la festa, en la qual jo era el protagonista. No sé com vaig anar a parar al llit. Només recordo haver mirat el rellotge
i adonar-me que m’havia passat quasi sis hores parlant amb ells. Crec que el meu
primer dia a Kalaallit Nunaat va ser més fructífer del que m’esperava. D’una
banda, estava content de ser en aquell lloc i orgullós de viure aquelles experiències; de l’altra, em sentia molt marejat. Al final els meus ulls es van tancar amb la
sensació que acabava de guanyar dos amics i també una ressaca terrible.
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Capítol IV
7 d’agost del 1818, badia de Melville (Groenlàndia)
Ross va escriure al seu diari de navegació que durant l’episodi del 7 d’agost
«ni els capitans ni els oficials, ni tan sols els que havien estat tota la vida al servei
de Groenlàndia, havien passat mai per un perill semblant, i van declarar que un
balener normal i corrent hauria quedat fet miques».1 Per evitar un nou incident
com aquell, que podia posar en perill les seves vides, Ross va decidir buscar un
refugi a la badia de Melville, una mesura que en altres condicions potser hauria
estat encertada. Acabaven de sortir d’una tempesta i ara entraven a la boca del llop.
Si som a la badia de Baffin observarem que hi ha tres tipus de gel diferents:
el gel marí, que es fa i es desfà bastant ràpidament; el gel de la costa, sòlid i bastant
segur durant quasi tot l’any, i finalment la banquisa central de glaç flotant, que
s’alimenta de l’oceà Glacial Àrtic i que s’acostuma a acumular en blocs de gel que
es desplacen a la deriva depenent de la temperatura del mar i del vent procedent
del nord. Normalment aquests icebergs solen moure’s cap al sud. Tanmateix, aquest
cop va succeir al contrari. El fet que el vent bufés fort a la badia de Baffin va provocar que el gel que anava cap al sud canviés de direcció. Per això Ross va optar per
buscar refugi a la badia de Melville en el glaç sòlid i més segur de la costa. Allà, i en
condicions normals, estarien més protegits.
Però només William Baffin i Robert Bylot havien arribat fins aquelles latituds. Per tant, no sabien què els podria passar, ja que no disposaven de prou informació per preveure-ho. El vent va canviar de direcció, la banquisa de glaç central va
començar a acumular-se, i Ross i els seus homes no van tenir més remei que sortir
d’aquell refugi que ja quasi estava acabat. Novament la sort s’aliava amb l’expedició
i no es va haver de lamentar cap pèrdua humana. Això sí, abans de marxar van
tenir temps de presenciar com el refugi desapareixia enmig d’un paisatge desolador
en què la banquisa i el gel flotant xocaven per fer-se lloc. No hi havia treva. Aquell
espectacle els advertia del que els podria passar en un futur. S’havien escapat pels
pèls, però, fins quan els duraria la sort? El 8 d’agost la calma va tornar no tan sols
1.

Ross, op. cit., pàg. 77.
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al mar sinó també als homes. El destí els concedia un respir. El capità John Ross va
donar ordres de continuar més cap al nord. Van tornar la boira i el glaç, però de
moment tot semblava tranquil. A través de la boira guaitaven, davant dels ulls de la
tripulació, les primeres terres situades al nord, i els homes van començar a contemplar atònits una glacera immensa de 300 km que apareixia davant seu. Quan eren
a l’altura de la prima franja del litoral lliure de glaç, el capità de l’Artilleria Reial
Edward Sabine, que s’havia embarcat a l’Alexander com a astrònom i naturalista,
i el subtinent Bushnan, van arribar en barca a una petita illa on van descobrir
algunes tombes i un tros d’arrel que servia per igualar les metxes de les llànties d’oli.
L’illa la van batejar amb el nom de Bushnan. Podia ser que hi hagués persones
vivint en aquelles latituds tan al nord? Qui era aquella gent?
Les preguntes anaven apareixent entre la tripulació i a poc a poc s’intuïa que allò no podia ser casualitat. Hi havia d’haver alguna explicació sobre les
restes trobades. Així doncs, no és estrany que la decisió que van prendre John Ross
i William Edward Parry fos continuar endavant. Sabien que aquelles troballes
podien canviar l’avenir de l’expedició, així com condicionar el futur de l’exploració
polar. Així és com va començar la història d’una trobada que no només canviaria
les vides d’aquells homes, sinó també el destí de tot un poble.
Havien sortit d’hora del poblat. Era una bona època per a una cacera i
havien d’aprofitar el temps al màxim. Abans que arribés el fred hivern havien
d’emmagatzemar prou menjar per no passar gana, cosa que solia succeir sovint,
sobretot en aquelles latituds tan septentrionals. De sobte, a mitja tarda, i mentre
es disposaven a tornar, van veure unes ombres a l’horitzó. Atònits, van contemplar
com alguna cosa en forma de bèsties, que semblava que vinguessin de la lluna, es
dirigia cap a ells, viatjant en unes illes flotants amb ales blanques. Potser eren allà
per matar-los. Tots van sentir pànic i en el moment en què es van retirar, atemorits,
un d’aquells homes va fugir cap a les muntanyes amb la por reflectida als seus ulls.
Probablement ja no el tornarien a veure mai més.
Aquell matí fred del 9 d’agost del 1818 s’havia aixecat una espessa boira
matinal que a poc a poc es va anar dissipant. La tripulació estava ocupada en les
feines matinals, sense oblidar, però, aquell glaç de més de dos metres de gruix que
va estar a punt d’aixafar-los i que a més d’un encara li treia la son. Els vaixells eren
al nord-oest de la badia de Melville, a la latitud 75° 55’ nord i 65° 32’ oest, al nord
de l’illa de Bushnan, entre un lloc conegut amb el nom de Savissivik o Savigsivik i
el cap York, situat al sud del cap Dudley Digges i reconegut per William Baffin el
1616. En sec, i mentre els dos vaixells anaven costejant, des de l’Isabella van veure
uns homes a través de l’escassa broma. Eren a sobre de la banquisa, a 7 o 8 milles
de les naus. La tripulació dels dos vaixells estava astorada. Com podia ser que hi
hagués éssers humans en aquelles latituds tan al nord? Ross va pensar, al principi,
que potser es tractava de baleners que havien naufragat.
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Ben aviat, al matí, Ervick i els seus nebots, Marshuick i Otooniah, juntament amb un grup de cinc homes, inclosos Meigack i el seu fill Kaweigack, van decidir endinsar-se en la banquisa per esbrinar si el que havien vist el dia anterior era
un miratge. Van sortir amb els trineus, els quals eren estirats per gossos, i Ervick,
el més vell de tots, anava al capdavant. Hi havia boira matinal, i el fred, amb les
parques i els pantalons de pell, era suportable. De sobte, a l’horitzó, van tornar a
veure aquells monstres que tant els havien atemorit, mentre un calfred recorria el
cos dels vuit homes. Ervick, confús i perplex, no sabia realment què fer. Ara, aquelles bèsties eren més a prop que ahir i mai havia vist res semblant. Els altres homes
esperaven que el vell digués alguna cosa; al cap i a la fi era el que tenia més experiència i, consegüentment, més saviesa. Però no hi va haver pas cap resposta; només
silenci. De cop, com si fos una revelació, Ervick va recordar la profecia d’una dona,
anomenada Maage, que deia que un dia «apareixeria a l’oceà un gran vaixell amb
uns pals alts».2
Mentrestant els dos vaixells s’anaven apropant cada vegada més a la vora.
Ross va manar anar cap a la direcció on eren aquells homes. Anaven decidits a trobar-s’hi. De sobte, aquells vuit homes que anaven en trineu van avançar
també cap als vaixells, però van retrocedir immediatament. Què és el que estava
passant? La boira matinal pràcticament havia desaparegut, i el sol, cada cop més
alt, millorava la visibilitat. Els mariners es mantenien als seus llocs, però els ulls els
tenien clavats en aquells éssers estranys. Mentrestant, a la banquisa, els vuit homes
havien baixat dels seus trineus i miraven atònits les dues naus.
Ervick i els altres homes estaven aclaparats. Aquells vaixells, que eren com
illes flotants amb ales blanques, els semblaven un autèntic prodigi. Mai havien vist
res que s’hi assemblés. Aquella cosa era com «una illa de fusta que avançava amb
ales pel mar i que portava moltes cases i habitacions plenes de gent bulliciosa».3 Per
si fos poc, algú del vaixell que físicament s’assemblava a ells parlava, sorprenentment, una llengua similar a la seva, però diferent alhora. I quan van veure que
des de les dues naus, mentre estaven virant, els feien gestos molt estranys es van
espantar. A continuació els natius van realitzar junts un crit a l’uníson intentant
que els sentissin aquells éssers estranys. Després van començar a fer gestos per intentar allunyar-se’n, i amb una gran rapidesa van pujar als trineus i van fugir cap al
litoral. Havien d’apartar-se al més aviat possible d’aquelles illes flotants i de la gent
que hi habitava.
John Sackheuse va interpel·lar els desconeguts amb el seu dialecte groenlandès meridional, però no semblava que l’entenguessin. De cop, la tripulació va sentir
com aquells homes «van llençar un crit a l’uníson, acompanyat de gestos estranys,
2.
3.

Harper, op. cit., pàg. 29.
Ibíd., pàg. 29.
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i van marxar amb els trineus a una velocitat sorprenent».4 En aquell precís instant
Ross va comprendre que havien de ser esquimals. Potser els senyals que havien fet
amb el braç, com a intercanvi de salutacions des dels dos vaixells, els havien espantat? A quasi una milla de distància van observar que els trineus s’aturaven. Els
homes de tots dos bàndols es van contemplar mútuament. La llum del sol era cada
cop més intensa; les mirades, cada cop més inquisitives. Van passar dues hores i
semblava com si el silenci s’hagués apoderat de les ànimes d’aquells homes. Hi havia
la sensació que ningú estava disposat a fer el pas següent. Tanmateix, John Ross va
ser el primer a fer-ho. En un acte que alteraria el rumb d’aquella trobada, va decidir enviar una barca amb obsequis de tot tipus: ganivets, roba, etc. Els mariners
que anaven a la llanxa encara no sabien que aquest primer pas canviaria el futur
d’aquesta gent. Van arribar a la vora de la banquisa i a sobre d’un monticle de més
d’un metre d’alçada van col·locar els ganivets i les peces de roba. Després es van
retirar de l’escenari.
Aquells homes, ficats en pells d’animals, no van mostrar cap entusiasme.
No es van ni moure. En realitat no volien saber qui eren aquelles persones ni d’on
venien. Simplement desitjaven que se n’anessin. Ervick i els seus companys sabien
que la millor opció era quedar-se on eren, observant el següent moviment que fessin
aquells desconeguts. Així doncs, van manifestar un gest d’indiferència, ignorant
completament els regals deixats a la banquisa. Tant aquells éssers com els objectes
estranys els causaven una desconfiança total.
A bord tothom estava sorprès. Com podia ser que mostressin aquella indiferència pels objectes que els regalaven i que potser no havien vist mai? Davant del
fracàs de la primera temptativa van enviar una segona barca i aquest cop hi van
dur un gos esquimal que al coll portava diferents collarets blaus de granadura. En
un iceberg van col·locar una bandera blanca, en què hi havia dibuixats la lluna i
el sol sobre una branca de bruc, l’únic arbust àrtic que van trobar en aquella regió
inhòspita. A l’asta de la bandera també van lligar un sac que contenia més obsequis i que tenia pintada una mà gran que assenyalava cap al lloc on eren les dues
embarcacions. Fets aquests passos, van esperar per veure si es produïa algun moviment a l’altre bàndol. Però no va ser així.
Estaven paralitzats, atordits, i una suor freda recorria les seves cares.
Havien observat que aquelles illes de fusta amb ales blanques tenien petits bots que
en penjaven. Estupefactes, contemplaven com aquelles barques baixaven a l’aigua,
plenes d’éssers estranys que anaven envoltant el vaixell. Semblava «que el monstre
hagués parit cries plenes de vida».5 Portaven un gos semblant al que tenien ells. Al
coll hi tenia una pedra blava que brillava. Van observar que en una muntanya de
4.
5.
110

Ross, op. cit., pàg. 80.
Harper, op. cit., pàg. 29.

gel hi havia quelcom semblant a un drap que tenia pintats el sol i la lluna, i una
mà que assenyalava cap a on es trobaven ells. Tot i que eren a quasi una milla de
distància, gràcies a uns ulls acostumats a aquelles latituds i espais eren capaços
d’observar sense problemes el que estava succeint. Ervick i els altres homes ho tenien
molt clar. Si volien seguir vivint el millor era quedar-se on eren sense perdre de vista
aquella gent que semblaven homes però que no actuaven com a tals. Si més no, no
eren autèntics éssers humans com ells. Potser eren esperits de l’aire que venien a
visitar-los. En qualsevol cas, devien mostrar el mateix interès pel gos que pels regals.
Així doncs, els van ignorar totalment i no els van prestar cap atenció.
John Ross estava cansat. S’havia passat tot el dia intentant establir contacte
amb els natius, però només havia aconseguit una enorme indiferència per part
seva. Potser el millor seria esperar una altra ocasió més idònia. Van deixar la
bandera instal·lada al monticle de gel, i els obsequis, inclòs el gos, al lloc on els
havien dipositat. A continuació es van dirigir cap a l’oest al llarg de la banquisa a
la recerca d’un pas.
Semblava que els estrangers se n’anaven. L’actitud d’ignorar les coses que els
oferien havia funcionat. Van observar com les illes flotants, amb les seves ales blanques plenes de cases i éssers estranys, s’allunyaven. La profecia de Maage s’havia
complert. Ara havien de tornar de seguida al poblat i explicar-ho a tothom. I tot i
que tornaven a quedar-se sols novament, que és com, de fet, sempre havien estat, no
podien oblidar que si aquells éssers havien vingut un cop podien tornar-hi.
Feia ja unes hores que havien decidit marxar sense haver aconseguit el
seu objectiu. Ross, al veure que no trobaven el pas, a la tarda va decidir tornar al
punt de trobada. Potser en aquesta ocasió hi hauria més sort i es podria realitzar
el tan anhelat contacte amb aquells esquimals. Tanmateix, quan van arribar al lloc
on havien vist els natius ja no hi quedava ningú, havien desaparegut sense deixar
cap rastre. Potser s’havia esfumat així l’única esperança de contactar amb un grup
d’homes que podia aportar-los la informació necessària per trobar el Pas del Nordoest. De totes maneres, John Ross seguia tenint la convicció que si havien aparegut
aquells natius un cop potser tornarien novament al lloc on ara eren ells. De manera
que va decidir amarrar els bucs a prop del punt de trobada, però en un lloc més
favorable que els permetés observar tothom qui pogués arribar-hi.
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«I som tan ignorants que, malgrat tots els nostres conjuradors, tenim por de
tot el que no coneixem. Tenim por de tot el que veiem al nostre voltant i també
de tot allò que relaten les llegendes». Aua, angakoq Iglulik

1
14 de maig del 2002, Ilulissat (Kalaallit Nunaat)
Assegut als seients de pell de foca de l’aeroport d’Ilulissat, i mentre esperava el meu vol de tornada a Kangerlussuaq, vaig començar a reflexionar i a valorar les experiències viscudes amb els groenlandesos de la costa oest. Sens dubte,
havien sigut molt més satisfactòries del que realment m’imaginava abans d’arribar a l’illa. Una de les coses que intentava imaginar és com devia ser la vida
tradicional d’aquest grup en el passat comparant-la amb la del present.

Inuit de l’oest de Groenlàndia
Els inuit de Groenlàndia occidental habitaven la costa oest de l’illa, des
del cap Farvel, al sud (60° de latitud nord), fins a la badia de Melville (75° de latitud nord). Aquest litoral, amb més de 2.000 km de longitud, presenta nombrosos
fiords, glaceres, illes i penínsules. Aquesta regió, coneguda com a Kitaa (oest),
té una climatologia variable segons les zones. Al sud de Sisimiut (66° 55’ nord)
el clima és subàrtic, amb temperatures suaus i aigües lliures de glaç tot l’any.
Tanmateix, les condicions climàtiques de les àrees més meridionals estan determinades pel corrent fred del Labrador, que transcorre al llarg del litoral est de
l’illa i que arrossega grans masses de gel compacte que sovint arriben a bloquejar la costa. Al nord del Cercle Polar el clima és àrtic i el gel compacte al mar
comença a formar-se a partir de la península de Nussuaq o Nuussuaq (70° 30’
de latitud nord). La nit polar i el sol de mitjanit, que en alguns llocs més al nord
solen durar mesos, van condicionar el cicle vital dels inuit d’aquesta àrea. Quan
arriba l’estiu a la costa oest de l’illa, amb el desgel, el paisatge canvia radicalment de nord a sud. La neu deixa pas a la tundra i els mosquits infesten els llacs
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descongelats. Durant aquest període el litoral groenlandès de la regió de Kitaa es
tenyeix de tons verdosos tot fent honor al nom que Eirik Thorvaldsson va posar
per primer cop a l’illa.
Les diferències culturals entre les zones nord i sud de la costa oest de
Groenlàndia estan condicionades pel contrast climàtic. En línies generals, la
base de subsistència econòmica d’aquests inuit eren els mamífers marins, entre
els quals destacaven sobretot la foca marbrada i, en menor mesura, la foca de
Groenlàndia. Morses, narvals i balenes beluga eren altres dels recursos importants per als natius d’aquesta regió, sense oblidar els peixos (halibut, truita àrtica
i capelins), les aus (cormorans, ptarmigans, gavots, somorgollaires, ànecs èider,
etc.) i els mamífers terrestres (óssos polars, llebres i guineus àrtiques i caribús).
També es caçaven taurons, ja que la seva carn s’utilitzava per alimentar els gossos.
Al sud, de maig a agost, les famílies es desplaçaven a les illes costaneres per caçar
foques, i al mes de juny pescaven capelins als fiords. Quan arribava el final de
l’estiu els natius d’aquesta àrea anaven a la recerca de la truita àrtica. La resta de
l’any caçaven des dels caiacs a alta mar i als fiords.
Durant molt de temps al sud no hi va haver caribús, de manera que va
ser un recurs poc important. Al centre del litoral occidental caçaven en aigües
obertes durant tot l’any. Els capelins els pescaven al juny, mentre que als mesos
de juliol i agost les famílies viatjaven amb els caiacs i els umiaat a l’interior dels
fiords, des d’on caçaven el caribú i pescaven la truita àrtica. A la zona nord capturaven la foca sobre el gel a l’hivern i a la primavera, mentre que a l’estiu ho feien
des dels caiacs. En aquesta època pescaven capelins i truites àrtiques. El caribú,
tot i que no era un animal gaire important, el capturaven tant a l’estiu com a
l’hivern.
Els inuit vivien en cases de torba i pedra de dimensions reduïdes i forma
circular. Utilitzaven la llàntia d’esteatita per cuinar i escalfar les llars. L’iglú de neu
només es construïa durant els desplaçaments en els mesos més freds, mentre que
a l’estiu s’instal·laven a les tendes de pell. La família nuclear constituïa la base de
la seva organització social, amb un sistema de parentiu bilateral. A l’àrea del sud
lliure de glaç podien caçar durant tot l’any als seus caiacs. Aquest és el principal
motiu pel qual van aconseguir millorar els dissenys de les embarcacions i perfeccionar la tècnica de l’esquimotatge.6 La fusta flotant es va emprar en molts llocs
per fer l’estructura d’aquest tipus de barca. La quilla del caiac va ser inventada a
Jakobshavn cap al 1867. A part de l’umiaq, vaixell utilitzat tant per caçar balenes
com per desplaçar-se, el trineu de gossos va ser emprat només en les àrees al nord
6. L’esquimotatge és una tècnica bàsica de seguretat que permet al caiaquista recuperar la posició d’estabilitat inicial en cas de bolcar, i tot plegat sense haver de sortir de l’embarcació. Aquest mètode va permetre afrontar amb un risc menor les aigües braves a les quals
de vegades s’havien d’enfrontar els inuit per poder caçar els mamífers marins (n. de l’a.).
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de Sisimiut, a causa de l’escassetat de neu a les zones més meridionals, i constituïa
el millor mitjà per traslladar-se des dels campaments d’hivern fins als d’estiu.
Utilitzaven el ritual epònim. L’«eutanàsia voluntària» entre la gent gran
era coneguda però a penes la practicaven, ja que aquest grup social havia adquirit
prestigi en la comunitat gràcies a la seva experiència. La responsabilitat de cuidar
els ancians la tenia la família. No tenien caps ni dirigents. Tanmateix, la funció
de lideratge, que no de mandat, la duia a terme el millor caçador. Aquest solia
ser l’home més hàbil, generós, vigorós i viril del grup. La caça la repartia entre
els membres familiars i la resta del poblat, i a vegades fins i tot sacrificava la seva
pròpia ració per donar-la als altres. Practicaven els duels cantats per solucionar
els seus conflictes més habituals, però mai per jutjar un assassinat. Entre aquest
grup inuit es van fer molt populars la llegenda i les històries de l’heroi eremita
Qivittoq.7 De fet, es coneixen alguns casos de gent que es va convertir en ermitana i van aconseguir sobreviure durant diversos anys, totalment aïllats. Es considerava que aquest tipus de gent podia aconseguir viure en total solitud gràcies
als seus poders sobrenaturals i, per aquest mateix motiu, se’ls temia. Els angakut
eren també importants dintre de la societat tradicional dels inuit de la costa oest
i se’ls temia i respectava com a conseqüència dels mateixos poders que escapaven
de la comprensió racional.
Els inuit de la costa oest van establir una xarxa comercial centralitzada en
el mercat de Taseralik, situat a la desembocadura del Nordre Strømfjord (67° 32’
N). Aquí es reunia la gent del nord i del sud i intercanviaven mercaderies com
el ferro i la barba de balena. Malgrat que coneixien l’existència dels Inughuit del
nord de l’illa mai van tenir relació a causa de la barrera natural de glaç existent a la
badia de Melville. Van tenir contactes esporàdics amb els inuit de la costa sud-est
fins que a finals del segle xix els dos grups es van barrejar. També sabien que
existia el grup Ammassalimiut a l’est, però tampoc hi van establir cap contacte. A
partir del segle xvi els groenlandesos occidentals van començar a rebre la visita
de baleners, especialment holandesos, però també de biscaïns i anglesos. Al segle
xvii els natius del litoral oest es van veure influïts principalment per dos factors
importants que, en certa manera, van condicionar el seu desenvolupament cultural: la introducció de la pesca de la balena i el contacte amb els europeus.
Quan la captura de les balenes en aigües lliures de gel del litoral va
començar a convertir-se en una activitat generalitzada entre els natius, es van
instal·lar en poblets al llarg de tota la línia costanera, buscant sempre llocs estratègics idonis per trobar aquests cetacis. D’aquesta manera, la caça de les grans
7. Aquest heroi llegendari, els poders sobrenaturals del qual li havien permès vèncer
qualsevol obstacle durant els seus viatges per l’Àrtic, havia viscut diverses vides i les seves
aventures mitològiques eren sempre narrades amb entusiasme i respecte pels que contaven
els contes (n. de l’a.).
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balenes sobre la superfície glaçada va començar a ser una activitat secundària i va
perdre importància, sobretot en les àrees on tan sols una fina capa de gel cobria
el mar. En els assentaments en què habitaven petits grups de famílies nuclears es
fomentava la col·laboració en la pesca de les balenes. Així, al treball individual
realitzat amb els caiacs s’hi afegia una tasca col·lectiva en la qual participava tota
la comunitat, i on els homes eren els que capturaven aquests colossals mamífers
marins des dels umiaat. Aquest tipus d’associacions va condicionar que les cases
fossin més grans i de forma rectangular, per poder donar cabuda sovint a diverses famílies. L’entrada a aquests edificis de pedra era subterrània, amb un sostre
cobert de fusta flotant i torba. Es diu que aquest tipus de cases, tot i que sempre
eren plenes de fum, van ser més calentes que les cases prefabricades actuals en
les quals viuen els inuit.
Amb l’arribada, el 1721, del missioner danonoruec Hans Poulsen Egede
(1686-1758) es va iniciar un segon procés de colonització que va afectar inicialment els groenlandesos occidentals. La influència d’aquests colonitzadors va
ser més profunda aquí que en altres llocs. A més, van comprendre que la millor
manera de contrarestar les despeses derivades d’un procés de colonització era
a través del comerç. Pells i greix de foca constituïen la base de les exportacions
de la Groenlàndia occidental, mentre que els inuit rebien a canvi cereals, arròs,
sucre, cafè i també l’omnipresent religió cristiana. Sens dubte, la revolució tecnològica més important que va sofrir aquest grup inuit en aquesta època va ser la
introducció, el 1740, de les armes de foc gràcies als baleners holandesos. Aquest
fet va portar a la desaparició progressiva de l’arc i la fletxa a la costa oest i a la
consegüent extinció, a finals del segle xviii, dels caribús en alguns llocs del sud
de l’illa. Així és com la vida tradicional dels inuit d’aquesta regió va començar a
experimentar un canvi profund. Mentre els caçadors matinaven per anar a caçar,
les dones es dirigien als llocs comercials de l’«home blanc», amb el greix i les
pells de foca, per comprar tot el que necessitaven: esquers per a la pesca, fil, tabac
i fins i tot ganivets o un parell de tisores. Quan hi anaven amb els seus marits
compraven també armes de foc. Després, la dona dedicava la resta del dia a cosir,
preparar les pells i educar els seus fills fins que el marit tornava, moment en què
deixava aquestes tasques i li preparava el sopar. Més tard, seguia amb les seves
tasques diàries fins que se n’anava a dormir.
El cristianisme es va anar estenent pel litoral occidental de Groenlàndia al
llarg del segle xviii. Els missioners danonoruecs representaven el protestantisme
ortodox. També hi havia els missioners germans (moravians), que es van establir
en algunes poblacions del sud (1733-1900). El 1800 la majoria de la població inuit
de l’oest de l’illa havia estat ja batejada i convertida a la fe de Crist. Tanmateix,
aquest procés no va ser del tot senzill. Amb la presència dels missioners cristians
van anar desapareixent a poc a poc els festivals considerats pagans, prohibits
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per la nova religió arribada d’Europa.8 A més, les cançons i danses tradicionals,
acompanyades amb el tambor, van començar a desaparèixer a molts llocs, i van
ser substituïdes per les balades populars de l’Església cristiana.
Evolució de la població de Kalaallit Nunaat (1805-2005)
Any
1805
1840
1860
1880
1901
1911
1921
1930
1938
1950
1955
1960
1965
1970
1971
1972
1974
2005

Groenlandesos
6.046
7.877
9.648
9.720
11.621
13.075
14.081
16.488
18.311
22.576
25.234
30.378
35.132
38.912
39.752
40.089
40.091
50.283

Forans
251
232
280
272
384
274
413
397
1.014
1.867
2.762
4.483
7.620
8.183
8.492
9.377
6.686

Total població
6.046
8.128
9.880
10.000
11.893
13.459
14.355
16.901
18.708
23.590
27.101
33.140
39.615
46.532
47.935
48.581
49.468
56.969

Notes
1 - Fins al 1921 no s’ha inclòs la població del districte de Thule, seguint el criteri dels
censos oficials groenlandesos.
2 - Fins al 1901 no s’ha inclòs la població de la costa est de l’illa, seguint el criteri dels
censos oficials groenlandesos.

Evolució de la població de Kalaallit Nunaat (1805-2005). Informació obtinguda de: www.statgreen.gl
(Statistics Greenland); Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse Sammendrag af Statistiske oplysninger om
Grønland, 1942; Grønland 1974, Årsberetning 5, Årgang Ministeriet for Grønland, 1975.
8. Una de les poques excepcions que han quedat és la festa de l’Epifania, en la qual
els joves es disfressen i desfilen pels diferents poblats, portant en processó diversos símbols
i ninots que representen grans fal·lus. R. Kennedy Skipton, «Los esquimales de Groenlandia
Occidental», dins Pueblos de la Tierra: el Ártico, Salvat Editores, Barcelona, 1991, pàg. 87.
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Les dones, que es tatuaven la cara i de vegades les mans, els braços i les
cames, van haver d’abandonar aquest costum, ja que les idees cristianes europees consideraven aquest tipus d’ornaments impropis d’una dona. Els diumenges es van convertir en el dia de descans i se celebraven les festes de la religió
de Jesucrist. Es van produir alguns moviments sincretistes i visionaris, com el
cas del fals profeta Habakuk i la seva esposa Maria Magdalena, que va provocar
l’agitació popular, però que va desaparèixer per la seva pròpia inèrcia. Habakuk,
considerat el guru de la seva època (finals del segle xviii) a la regió de Maniitsoq,
no deixava de ser un «gran encantador» de dones joves. També al principi del
procés de colonització el nombre de xamans va créixer espectacularment per
lluitar contra el poder cristià dels missioners. Però no només els inuit no van
acceptar al principi la presència dels cristians a les seves terres, ja que els baleners
i els exploradors també van tenir alguns problemes amb els obstinats enviats de
Déu. Malgrat això, es va continuar amb la tasca cristiana, i es van crear esglésies
i escoles per a la població nativa. A mitjan segle xix tots els inuit de la costa oest
de Groenlàndia sabien llegir i escriure.
El 1789 es van censar 5.122 inuit a la regió occidental de l’illa.9 Tanmateix,
l’augment progressiu de la població es va veure frenat amb el contacte europeu,
sobretot durant el darrer període de colonització, quan la tuberculosi va passar a
ser la primera causa de mortalitat. La mort per ofegament dels inuit que caçaven
en caiac va passar aleshores a un segon pla. Malgrat això, el 1900 es van registrar
11.118 groenlandesos occidentals, i el 1950 la població nativa s’havia quasi duplicat, assolint la xifra de 20.730 individus natius a la regió de Kitaa.
El 1906 es va introduir la ramaderia al sud de Groenlàndia, tot i que ja
el 1721 s’havien introduït animals domèstics que produïen llet per a la població.
Va ser gràcies als sacerdots i a la gent que treballava a la Companyia del Comerç
Reial de Groenlàndia. No va ser fins al 1783 que es van establir granges per l’esforç d’Anders Olsen i la seva dona groenlandesa, Tuperna, a Igaliku. El 1924 es
va establir la primera granja ovina a Qassiarsuk. El 1981 hi havia unes 24.000
ovelles de les quals tenien cura més de vuitanta famílies. Actualment el bestiar
oví (uns seixanta ramats) se segueix criant als districtes de Narsaq, Nanortalik i
al poble d’Arsuk. La propietat privada de la terra no existeix a Kalaallit Nunaat,
de manera que la responsabilitat d’atorgar el dret d’explotació dels terrenys recau
en la mateixa comunitat de ramaders. L’escorxador NEQI A/S de Narsaq sacrifica
uns 20.000 xais a l’any, quantitat a la qual s’ha de sumar un nombre important de
xais sacrificats per ramaders privats. Els productes procedents de la cria d’ovelles es comercialitzen pràcticament tots a l’illa. Tot i que Groenlàndia no és una
regió plenament agrícola, la cria d’ovelles ha passat a ser una activitat econòmica
suportable, sobretot gràcies als esforços fets per evitar la importació de farratge a
9.

Damas, op. cit., pàg. 597.
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través del conreu de camps relativament grans que a l’estiu produeixen la pastura
necessària per alimentar les ovelles durant el llarg hivern. El 1924 s’hi van introduir les primeres llanxes motores. El 1926 la gent major de 55 anys de la costa
oest es va convertir en pensionista, i el 1932 els ancians ja podien viure en un
asil. Als anys 50 es va introduir la cria de rens (7.000 exemplars), tot i que no era
gaire rendible si no es combinava amb la pesca. Avui en dia només als districtes
de Nuuk i Narsaq se segueix duent a terme aquesta activitat. La venda d’alcohol als natius (prohibida perquè els afectava durant les activitats diàries) va ser
novament permesa, sense cap tipus de restricció, el 1954. Amb la introducció del
cristianisme es van prohibir la poligàmia i els divorcis, els quals van tornar a ser
legalitzats a partir del 1955.
La regió de Kitaa té una població de 52.289 habitants (2005), la majoria
dels quals són inuit groenlandesos que viuen en uns 108 pobles repartits en 15
municipis: Aasiaat (3.310), Ilulissat (5.005), Ivittuut (176), Kangaatsiaq (1.480),
Maniitsoq (3.588), Nanortalik (2.389), Narsaq (2.088), Nuuk (14.874), Paamiut
(1.957), Qaqortoq (3.418), Qasigiannguit (1.408), Qeqertarsuaq (1.032), Sisimiut
(6.109), Upernavik (2.943) i Uummannaq (2.512).10 La capital de Kalaallit Nunaat
(Nuuk) és la major aglomeració humana de l’illa amb 14.501 habitants. En definitiva, es pot dir que un 92% de la població es concentra a l’oest, on el clima és
menys rigorós.
Actualment, l’idioma groenlandès occidental, conegut com a Kitaamiutut
o Kalaallisut, es parla a partir de diversos subdialectes des del cap Farvel fins a
Upernavik, tot i que en aquest darrer lloc tenen un dialecte que segons sembla
està estranyament influït pel Tunumiutut (groenlandès oriental). El primer llibre
escrit en una llengua inuit va ser publicat el 1742 per Hans Egede, utilitzant l’alfabet romà. El 1750, el seu fill, el missioner danonoruec Poul Egede, va ser el
primer a publicar un diccionari de traducció del groenlandès al danès i al llatí
(1750), una gramàtica (1760) i un catecisme (1756), també en Inuktitut. A més, va
completar la traducció iniciada pel seu pare en llengua nativa del Nou Testament
(1766). El 1851 el missioner germanodanès nascut a Groenlàndia Samuel Petrus
Kleinschmidt (1814-1886), dels Germans Moravians, va sistematitzar l’ortografia
del groenlandès occidental. Ho va fer introduint una lletra especial i tres accents
per representar els sons distintius de la llengua. El 1973 aquesta ortografia va ser
substituïda per una altra basada en l’actual alfabet romà.
En certa manera, la vida dels inuit de la costa oest de Groenlàndia s’ha
fet cada cop més fàcil gràcies a la modernització de la societat, als subsidis rebuts
per part del Govern danès i als ingressos procedents del turisme creixent. És cert
que sobretot a la capital i en algunes zones de la costa oest les drogues, la sida,
10. Font: vegeu la nota 51 del capítol III.
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els assassinats provocats per l’alcohol i la lliure possessió d’armes són elements
que estan interferint en el desenvolupament cultural dels inuit de la costa oest.
A banda d’aquests problemes, heretats bàsicament d’Occident, han de fer front
a un món modern i recuperar molts dels elements tradicionals que els han definit culturalment. En aquest sentit, la regió d’Uummannaq és un clar exponent
que demostra que s’ha aconseguit trobar un equilibri entre tradició i modernitat.
L’arribada d’un hoste o un visitant en molts llocs de l’oest de Kalaallit Nunaat
continua sent avui en dia un motiu de celebració, en la qual tota la comunitat
participa, tot i que en aquest cas la música moderna occidental ha substituït la
dansa del tambor.11 D’una manera o altra aquest grup inuit segueix buscant en les
seves pròpies arrels els principals símbols d’identitat. Un exemple d’això són els
jocs tradicionals inuit que encara es poden observar a la Groenlàndia occidental,
on la força i l’agilitat decideixen el guanyador. O com ocorre també en el cas de la
lluita cos a cos o el joc de la pilota, que ja van practicar els seus avantpassats per
primer cop el 1586 amb la tripulació de la nau de John Davis, que és una de les
poques coses no destructives que els «no natius» han portat a aquesta illa.

2
Aquests dotze dies d’estada a l’àrea de Disko m’havien permès observar
que en pobles petits de la regió, com Oqaatsut o Ilimanaq, modernitat i tradició
anaven més o menys de la mà, mentre que en una ciutat com Ilulissat la balança es
decantava més cap a la primera opció. Sens dubte, el present de Kalaallit Nunaat
està condicionat pels últims 300 anys de la seva història.

Període Colonial (1721-1944)
El 1710 el missioner luterà danonoruec Hans Poulsen Egede va començar a preparar un projecte per establir una missió religiosa a Groenlàndia que
pogués finançar-se a través del comerç i de la indústria balenera. Davant la perspectiva de trobar els descendents de l’antiga cultura Nòrdica, s’havia proposat al
rei de Dinamarca-Noruega, Frederic IV, un pla per colonitzar l’illa novament. El
3 de juliol del 1721 Hans Egede i la seva família van desembarcar a Gilbert Sound
11. Actualment encara existeix la tradició de la dansa del tambor, però només en algunes zones de l’àrea d’Uummannaq (n. de l’a.).
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i es van establir a l’illa de Habets, a l’entrada del fiord de Godthåb.12 Hans Egede
no va poder cristianitzar els descendents de la cultura Nòrdica, els quals creia
que s’havien tornat pagans, ja que havien desaparegut feia quasi 300 anys. La seva
nova missió era llavors predicar l’Evangeli entre la població nativa. El 1724 es va
batejar els primers nens indígenes. Com que el negoci comercial no prosperava i
els beneficis obtinguts de les activitats baleneres no eren els esperats, Hans Egede
va decidir traslladar-se el 1728 a Godthåb, que significa «Bona Esperança». Amb
el temps la ciutat passaria a ser l’eix central de la colònia. El 1729 es va publicar
el llibre de Hans Egede Det gamle Grønlands nye Perlustration, traduït després
a diverses llengües. L’any següent es va fundar la primera escola amb l’objectiu
d’ensenyar a llegir la Bíblia i acceptar voluntàriament l’autèntic Evangeli abans
del baptisme. Tanmateix, el concepte d’assentament permanent i la concentració
de la població indígena xocaven amb el nomadisme del model de vida inuit.
Hans Egede va aprendre la llengua nativa. Va dedicar totes les seves forces a ensenyar i convertir els inuit i a perfeccionar-se en el seu idioma. Considerava els
indígenes com a gent senzilla i amable. Aquesta segona colònia, però, va acabar
com la primera, i a causa de l’escorbut es van veure obligats a marxar d’aquell
lloc. Christian VI, el successor del rei Frederic IV, que veia com la colònia groen
landesa, després de deu anys, seguia costant diners en lloc de produir-ne, va decidir que els colons abandonessin l’illa el 1730. Hans Egede, animat per la seva
esposa Gertrud, va preferir quedar-se amb la seva família i deu mariners més,
juntament amb els seus feligresos. Després que el rei veiés l’obstinació del missioner va manar que enviessin un vaixell d’aprovisionament el 1733. Però aquest
fet seria desastrós per a la població groenlandesa, ja que al vaixell hi viatjava
un inuk que tornava a casa malalt de verola. El resultat va ser que 2.500 inuit
van morir com a conseqüència del contagi d’aquesta malaltia, que es va estendre durant tot l’any 1734. Mentrestant, els missioners moravians, seguidors del
bisbe i teòleg alemany Herrnhut de Nicolaus Ludwig Zinzendorf (1700-1760),
s’establien a New Herrnhut, al sud de l’actual Nuuk, el 1733, finançats pels Països
Baixos i Alemanya.
Les missions s’estaven situant en llocs que no eren propicis per a la caça,
cosa que va afectar greument l’economia de subsistència nativa i va perjudicar els
establiments comercials que teòricament no podien comprar els productes que
els natius necessitaven per subsistir. D’aquesta manera es va produir un conflicte
d’interessos entre les missions i les sucursals comercials que va acabar amb el
triomf de les segones i la consegüent dispersió de la població indígena. El procés
de colonització es va basar sobretot en les missions i el comerç. L’hegemonia
danesa, que va durar 258 anys, va comportar la creació de la Companyia del
Comerç Reial de Groenlàndia, la KGH (Kongelige Grønlandske Handel), que va
12. Larramendi, op. cit., pàg. 182.
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controlar el monopoli comercial a la zona. Inicialment es tractava d’apoderar-se
del comerç indígena, que estava en mans dels Països Baixos, i d’establir les bases
de les futures colònies al llarg del litoral occidental.
És així com el 1743 es van crear una sèrie d’establiments comercials que
no van ser controlats per la Companyia del Comerç Reial de Groenlàndia fins al
1774. Ja des del 1734 s’havia començat a estendre el monopoli comercial amb la
creació de Christianshåb (1734), Jakobshavn (1741-1742), Frederikshåb (1742),
Ritenbenk (1755), Holsteinsborg (1756-1764), Uummannaq (1758-1761),
Egedesminde (1759-1761), Upernavik (1771), Godhavn (1773) i Julianehåb
(1774-1776). En pocs anys s’havien establert colònies al litoral occidental de l’illa,
des de Nanortalik fins a Upernavik. Els assentaments situats a la costa nord-oest
i est de Groenlàndia van continuar aïllats i no van caure sota el control danès fins
poc abans de començar el segle xx. Els llocs comercials i les missions servien
per ajudar els nadius en les èpoques de fam i penúria. La població més feble, les
vídues, els orfes i els poc hàbils per a la caça, s’instal·lava a prop dels assentaments
de l’«home blanc» per evitar portar una vida miserable. En aquesta època els
serveis mèdics els realitzava un infermer que es traslladava d’un lloc a un altre
com a tripulant en vaixells baleners.
El 1735, i com a conseqüència del brot epidèmic, va morir Gertrud
Egede. El seu marit va decidir llavors tornar a Copenhaguen amb la família, el
9 d’agost del 1736, deixant el seu fill Poul a Groenlàndia. El 1741 Hans Egede va
ser nomenat bisbe de Groenlàndia, i se li va encarregar el treball de supervisar
les missions a l’illa, tasca que va dur a terme fins que va morir, el 1758. Amb el
temps Hans Poulsen Egede seria conegut com L’Apòstol de Groenlàndia, i la seva
obra quedaria reflectida en la política posterior seguida per Dinamarca en la seva
colònia americana.
Com a resultat del contacte amb els «no natius» es van introduir noves
tecnologies de caça entre els inuit (armes de foc, taalutaq o taaloq,13 i la caça de
la foca amb xarxes). Així mateix, hi va haver matrimonis mixtos i va augmentar
la població mestissa, poc especialitzada en la caça; tot i que, en general, durant
tot el segle xviii les epidèmies van provocar una gran mortalitat entre la població
nativa. L’economia de subsistència inuit es va anar tornant cada cop més dependent de l’exterior. Finalment, el 1776 Dinamarca va iniciar una política proteccionista i aïllacionista, impedint així l’accés de vaixells estrangers a les costes groenlandeses. Aquesta nova estratègia va coincidir amb el debilitament de l’economia
holandesa a conseqüència de les guerres europees i de la caiguda de la indústria
balenera. El 1782 es van nomenar inspectors per controlar l’administració del
13. Es creu que va ser introduït per un danès al segle xviii. Larramendi, op. cit., pàg.
182. El taalutaq consisteix en una pantalla blanca de camuflatge. Feta de cotó o lli, serveix
sobretot per caçar foques, ja que el color de la tela es confon amb el blanc de la neu (n. de l’a.).
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comerç i es va implantar un sistema de preus fixos amb el fi de protegir la població groenlandesa de l’explotació. El 9 d’abril del 1782 Johan Friedrich Schwabe
(1749-1821), un inspector danonoruec, va ser l’encarregat d’establir una sèrie
de mesures i procediments per defensar els interessos groenlandesos. Aquestes
regulacions van ser importants, ja que van constituir les bases de la política colonialista durant tot el segle xix.
• Els fills dels matrimonis mixtos, si era possible, havien de ser educats
com a caçadors i, en cas contrari, havien d’aprendre un ofici.
• En les dependències comercials s’havia de controlar que cap caçador
vengués coses que necessitessin ell o la seva família durant l’hivern.
• La venda d’alcohol estava prohibida entre els inuit, excepte per als que
es dedicaven a la caça de balenes, cas en què era ineludible.
• Els caçadors més experts només podien dedicar-se a aquesta activitat, i
els que no ho fossin havien d’aprendre un ofici.
• Es constituïen una sèrie de sancions contra els europeus que no complissin les normes. Tanmateix, els indígenes quedaven exempts de càstig en
cas d’incompliment.
• Quedava instaurada una mena de seguretat social, finançada gràcies
a una petita retenció de la producció que després es guardava i només
s’utilitzava en moments d’absoluta necessitat o per aconseguir un metge.
Totes aquestes lleis i estratègies tan sols pretenien protegir la població
groenlandesa, preocupant-se sobretot pel seu benestar.14 Això no obstant, malgrat
les reformes introduïdes per Johan Friedrich Schwabe, moltes d’aquestes mesures no es van complir, tal com va succeir en el cas dels baleners britànics, que
durant les Guerres Napoleòniques que afectaven Europa (1799-1815) van ser els
únics que van abastar l’illa quan Groenlàndia va quedar aïllada d’Europa, sobretot arran del bloqueig de la Royal Navy de les aigües territorials de Dinamarca
i Noruega, cosa que va dificultar la comunicació entre ambdós països (18071814). Tot i que el subministrament a la colònia groenlandesa no va ser suficient,
almenys van aconseguir sobreviure durant aquells anys d’aïllament respecte a la
metròpoli. El final de les Guerres Napoleòniques, per part de Dinamarca, es va
concretar amb la pau de Kiel, al gener del 1814. Aquest tractat contenia la cessió

14. Damas, op. cit., pàg. 564.
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de Noruega, per part de Dinamarca, a Suècia. D’aquesta manera es posava fi a
més de 400 anys d’història comuna.15
Però les coses no van pas millorar per a Groenlàndia, ja que la guerra
havia provocat que Dinamarca quedés en bancarrota. I per si això fos poc, uns
anys abans, el 1800, la gran epidèmia de la verola havia causat la mort d’una
tercera part de la població groenlandesa. Malgrat que el 1804 es va introduir la
vacunació sistemàtica i un metge permanent es va instal·lar a l’illa, en un important centre balener conegut com a Godhavn (l’actual ciutat de Qeqertarsuaq, a
l’illa de Disko), la població no va començar a créixer fins al 1825, augmentant
considerablement a partir del 1850. Va ser a causa d’una disminució de les epidèmies; de l’assistència prestada en els llocs comercials, sobretot en èpoques de
fam i escassetat de recursos; de la millora en les condicions socials i la qualitat
de vida, i de la introducció a les cases de la torba i la pedra, de làmines de fusta i
finestres de vidre. A partir d’aquest moment es va començar a plantejar la pesca
industrial com una activitat econòmica alternativa per solucionar el problema
que podia suposar l’augment de la població.

15. Noruega va voler aleshores recuperar la seva independència. Va redactar i aprovar
la Constitució (1814), que encara avui segueix vigent. Suècia va permetre que Noruega
mantingués la seva Constitució a canvi d’acceptar la unió sota un regne suec. Aquesta unió
es va dissoldre formalment el 1905, tot i que Noruega ja funcionava des de feia temps com
un país independent (n. de l’a.).
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Evolució de la població a Kalaallit Nunaat (1805-2005)
Habitants*
6.046
8.128
9.880
10.000
11.893
13.459
14.355
16.901
18.708
23.590
27.101
33.140
39.615
46.532
49.468
56.969

* Aquestes xifres inclouen la població no nativa

Núm. d’habitants

Any
1805
1840
1860
1880
1901
1911
1921
1930
1938
1950
1955
1960
1965
1970
1974
2005

Any

Gràfic de l’evolució de la població de Kalaallit Nunaat (1805-2005). Informació obtinguda de: www.
statgreen.gl (Statistics Greenland); Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse Sammendrag af Statistiske
oplysninger om Grønland, 1942. Grønland 1974, Årsberetning 5, Årgang Ministeriet for Grønland, 1975.
124

Entre el 1854 i el 1865 es va obrir una mina de criolita a Ivittuut (Ivigtut),
convertint-se així en el primer recurs que no tenia res a veure amb l’economia
de subsistència tradicional. Tot i que va tenir un paper important dintre de la
colònia, als natius mai se’ls va permetre treballar a la mina.16 D’altra banda, es va
decidir augmentar la mà d’obra nativa, instruint-la, si era necessari, a Dinamarca,
a càrrec de la KGH i del cost públic. Durant el segle xix l’administració cultural i
política es va acabar consolidant a través de la creació d’escoles de magisteri, del
diari editat en llengua nativa Atuagagdliutit (1861) i de la introducció, a partir del
1856-1857, d’òrgans autonòmics d’àmbit local (Forstanderskaber), en la gestió
dels quals participaven funcionaris i un prestigiós caçador de foques de cada
districte de l’illa. Aquesta institució va començar a regular-se entre els anys 1862
i 1863, quan van començar a escollir-se democràticament els representants de
cada districte. Aquests consells s’encarregaven d’administrar la pròpia comunitat,
d’educar els natius i de reprendre, en certa manera, el poder polític perdut com a
conseqüència de la colonització, tot i que la justícia danesa va seguir aplicant-se
només als colons. Durant aquest període la llengua groenlandesa es va recolzar
en l’ensenyament, l’activitat missionera i la producció literària. Això va ajudar a
eliminar l’analfabetisme de la població nativa de la colònia. Aquestes accions van
aconseguir pal·liar, en certa manera, l’estancament de la cultura groenlandesa
de la segona meitat del segle xix. D’altra banda, els missioners van aconseguir
introduir-se en la societat groenlandesa, sobretot arran d’haver après la llengua
nativa. El dialecte que es parlava als voltants de Godthåb va ser utilitzat a les
escoles i les esglésies de la costa oest, així com al diari Atuagagdliutit. Al final es
va convertir en la llengua vernacle escrita emprada en tots els districtes colonials.
Fruit de l’ús d’aquest idioma en comú va començar a desenvolupar-se durant els
segles xviii i xix un sentiment d’identitat groenlandesa (kalaaleq o kalaalleq).
Si bé les fronteres del país estaven tancades als vaixells estrangers, es
va permetre l’entrada de les expedicions que tinguessin un caràcter científic
o exploratori. Això va ajudar a trobar nous grups inuit fora de la colonitzada
Groenlàndia occidental. És així com el 1818 John Ross va trobar, a l’actual
districte d’Avanersuaq, els esquimals polars (Inughuit). El 1823 els capitans
Douglas Clavering i Edward Sabine van localitzar, per primer i últim cop, els
habitants nord-orientals de l’illa. I finalment, el 1884, els Ammassalimiut van
tenir el primer contacte extern amb l’arribada de Gustav Holm a les seves
terres. Tanmateix, a finals del segle xix la colònia groenlandesa continuava
incloent només la costa oest, mentre que a l’extrem nord i a la costa est els
16. La criolita és un mineral pertanyent a la classe dels fluorurs que s’utilitzava en
el procés d’obtenció de l’alumini. La seva importància radicava en la facilitat que tenia de
dissoldre l’òxid d’alumini, i per aquest motiu s’emprava per fondre l’alúmina, aconseguint
així el preuat metall mitjançant el procés d’electròlisi (n. de l’a.).
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natius continuaven sent autosuficients i sense a penes contacte amb l’exterior.17
A partir del 1878 es va produir un augment de les expedicions a l’illa gràcies
a la creació d’una comissió per a l’exploració de la geografia i la geologia de
Groenlàndia. D’aquesta manera van sorgir nombroses expedicions noruegues,
nord-americanes, franceses, suïsses, alemanyes, britàniques i daneses. Sovint es
reclutaven guies inuit que morien en moltes d’aquests exploracions àrtiques, ja
que solien acabar en tragèdia.
A principis del segle xx moltes coses van començar a canviar a
Groenlàndia, i aquell sentiment d’identitat nacional, nascut al segle xviii s’havia
ja generalitzat i reforçat. Després de l’Expedició Literària Danesa (1902-1904),
realitzada per Ludvig Mylius-Erichsen (1872-1907), Count Harald Moltke (18711960) i Knud Rasmussen, en la qual es va obtenir informació valuosíssima sobre
els costums i la llengua dels esquimals polars, es va començar a plantejar un canvi
en un sistema colonial que ja havia quedat obsolet. El paper de les missions va
ser assumit per l’Església groenlandesa i els antics organismes van ser substituïts
per noves institucions (consells regionals) més d’acord amb la situació política i
social que estava vivint el país. D’aquesta manera, amb la llei d’administració del
1908 es van formar consells municipals i autonòmics autosuficients, amb representants escollits democràticament. La Direcció General de Groenlàndia es va
desvincular així de la KGH.
Gràcies a un clima anual més benigne, la caça de foques es va reduir
bastant, cosa que va comportar que el 1906 s’introduís la cria d’ovelles al sud
(el 1924 Otto Frederiksen va ser el primer ramader oví a temps complet a
Qassiarsuk) i que dos anys després comencés l’explotació comercial de la pesca.
Si bé a principis del segle xx la venda de pells de guineu era molt productiva,
durant els anys 30 va deixar de ser-ho.
El 1914 es va intentar introduir la cria de guineus, i uns anys més tard, de
visons (1938), però cap d’aquests intents va prosperar. El 1911 s’havien creat els
Landstings (consells), un al sud i un altre al nord (tots dos acabarien unint-se el
1951). Així, els consells de districte van ser substituïts per administracions municipals electes i igualment es van instaurar els dos consells provincials escollits
democràticament. Malgrat totes aquestes novetats, les decisions més importants
per a la colònia se seguien prenent des de Copenhaguen, on els natius groenlandesos no tenien representació. A més, l’Administració de Justícia seguia sent
la tradicional i no es plantejaven aplicar un codi penal com els que hi havia a
Europa.

17. S’han omès les dades històriques del districte d’Avanersuaq, ja que les tractarem
més endavant (n. de l’a.).
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A partir del 1920 el caiac va començar a perdre importància en els llocs
on es practicava la pesca comercial, i amb l’arribada de les llanxes motores, el
1924, es va convertir en un mitjà de transport secundari. Respecte a l’umiaq, va
començar a construir-se amb l’estructura de fusta i la coberta de lona. El 1923
la pesca del bacallà, sobretot al sud, va adquirir una relativa importància, ja que
la captura es feia individualment i sense explorar els grans bancs de peixos de
la zona de l’estret de Davis, on feinejaven vaixells estrangers que van fundar la
base operativa de Faeringhavn. Mentrestant, Knud Rasmussen va finalitzar el
1924 la 5a Expedició Thule. Una mina de carbó es va obrir a Qullissat (19241972), situada a l’illa de Disko, cosa que va provocar que algunes famílies inuit es
desplacessin a la zona i abandonessin la seva habitual economia de subsistència,
ja que en aquest cas sí que s’utilitzava mà d’obra nativa. El 1925 es va establir una
nova reglamentació que implicava l’ús de la llei de manera diferent, en funció de
si s’era danès o groenlandès. Aquell mateix any es va dictaminar l’obligatorietat
escolar des dels 7 anys fins als 14. El sistema sanitari es va beneficiar de la creació
de nous hospitals i de la lluita contra una malaltia tan estesa com la tuberculosi.
Després d’haver-se independitzat el 1905, Noruega no va acceptar la sobirania de la Corona Danesa sobre la colònia groenlandesa, ja que molts noruecs
seguien pensant que Groenlàndia era una antiga possessió del país. El 1917 els
EUA van reconèixer la regió de Thule, a l’extrem nord de l’illa, com un territori
de Dinamarca, després d’haver comprat les Antilles (actualment, Illes Verges)
el 1916. Noruega no va concebre que aquest dret pogués aplicar-se a les zones
abandonades de l’illa. És així que el 1931 el balener noruec Hallvard Devold va
prendre possessió de la part est deshabitada. Ho va fer per iniciativa pròpia, però
amb el recolzament del Govern noruec, que va reconèixer l’ocupació territorial.
Finalment, el 5 d’abril del 1933 el Tribunal Internacional de La Haia va confirmar
la sobirania danesa sobre tot el territori groenlandès.
Amb l’ocupació alemanya de Dinamarca, el 1940, Groenlàndia va tornar
a quedar-se aïllada. Aquest fet va motivar que es firmés un acord amb el Govern
nord-americà per garantir la seguretat i l’abastiment de l’illa mentre durés la
guerra. A partir del 1941, els EUA van començar a instal·lar bases aèries militars
a les costes est i oest, amb la intenció de protegir els combois que feien viatges
transatlàntics del perill dels U-boote. Les despeses derivades d’aquest compromís van ser cobertes en part per l’augment de la producció de criolita. Durant
la Segona Guerra Mundial la situació de Groenlàndia va anar empitjorant per
moments. Els groenlandesos es trobaven en un nivell baixíssim de vida, a causa
de la política proteccionista portada a terme pel Govern danès des del segle xviii,
que intentava evitar el contacte massiu amb l’exterior i el canvi radical del mode
de vida natiu. L’augment de la població no permetia l’autosuficiència econòmica
i, per tant, els calia ajuda exterior.
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Als anys 40 es van produir una sèrie de canvis que van afectar sobretot
els natius de la costa oest (principalment del sud-oest), mentre que a les regions
de Thule i Ammassalik continuaven vivint a la manera tradicional. Els fogonets
Primus van substituir la tradicional llàntia d’oli (qulleq); les botigues de pell van
passar a ser de lona, i, contràriament, l’ús del trineu de gossos va augmentar a
causa de la seva funcionalitat. L’esperança de vida en aquesta època era de 32,2
anys per als homes i 37,5 anys per a les dones. El 1950 quasi el 4,5% de la població
que habitava l’illa era de Dinamarca. Ja en aquella època la població groenlandesa demanava la igualtat de condicions entre colons danesos i natius.
Després d’acabar la Segona Guerra Mundial Dinamarca va seguir mantenint la seva política exterior amb la cooperació estatunidenca i l’adhesió a l’OTAN.
Tanmateix, el 1951 va ser necessari modificar l’acord de les bases militars en un
tractat de defensa de Groenlàndia. D’aquesta manera, els Estats Units van ser
autoritzats per construir la base aèria de Thule i per conservar les que tenien a
Søndre Strømfjord (costa oest) i Kulusuk (costa est). Actualment, només la base
militar de Thule, coneguda també com a Pituffik, segueix sent nord-americana.

Era Moderna: el progrés polític i la reforma econòmica (1945-1979)
La situació caòtica que estava vivint el país va fer que els polítics groen
landesos exigissin acabar amb la política proteccionista danesa i demanessin
invertir econòmicament a l’illa. La població nativa sol·licitava, alhora, el 1945,
l’eliminació del sistema colonialista i la modernització de Groenlàndia. El 1948 el
primer ministre danès, Hans Hedtoft, va viatjar a la colònia per estudiar el cas. A
la tornada, una comissió, formada per quatre danesos i quatre groenlandesos, va
confeccionar un informe arran de la documentació recopilada pel primer ministre. Com a resultat, se suggeria l’eliminació del monopoli comercial i la reforma
administrativa de Groenlàndia, transformant-la en un únic Consell Nacional. A
partir d’aquí es va constituir un pla d’acció denominat G-50. El 1952 el Consell
Nacional va aprovar el projecte d’un estatut en detriment del que ja existia per
a la colònia de Groenlàndia. El 1953 Dinamarca el va aprovar, acceptant, a més
a més, que hi pogués haver dos escons per als representants groenlandesos al
Folketing (Parlament de Dinamarca). Així, amb la nova Constitució danesa, que
va entrar en vigor el 5 de juny, Groenlàndia deixava de ser una colònia i s’incorporava com la regió del nord de Dinamarca.
De seguida es van engegar un seguit de reformes que van implicar, entre
altres coses, una ampliació dels serveis sanitaris i l’assistència social, amb més
128

hospitals i personal especialitzat,18 i també amb un increment de les infraestructures. Així mateix, s’acabava amb el monopoli econòmic de la KGH, que va
modificar les seves funcions, dedicant-se al subministrament i la distribució de
mercaderies a Groenlàndia, així com a la compra, el processament i la venda de
productes autòctons. D’altra banda, la companyia passava a gestionar les comunicacions a nivell intern i extern. A més, es creava l’Organització Tècnica de
Groenlàndia (GTO). Amb aquestes mesures el país s’obria a l’empresa privada.
Una altra de les novetats va consistir a establir una nova administració el Consell
Regional de la qual era escollit pel poble groenlandès. Igualment, els canvis van
afectar la divisió territorial, tot formant-se municipis o comunes locals. També
es va iniciar un nou pla educacional en què l’Església es desvinculava de les escoles i tornava a les seves funcions habituals. Així mateix, s’implantava un nou
sistema d’ensenyament per als groenlandesos. Aprendre danès es va convertir
en un requisit indispensable per continuar els estudis superiors a Dinamarca.
Un sistema d’impostos, administrat per la Hisenda Pública, una sèrie d’ajudes
socials per a la creació de nous llocs de treball i la reforma del codi penal, adaptat a les noves circumstàncies i als costums tradicionals de la població nativa,
van ser algunes més de les mesures preses.19 Amb aquestes noves lleis i reformes Groenlàndia deixava de ser una societat tradicional i passava a integrar-se
al món modern.
A partir dels anys 50, i tal com va succeir també amb els inuit d’Alaska i
del Canadà, la població groenlandesa va ser obligada a concentrar-se en ciutats
on ningú es coneixia. Com que la majoria de natius eren pescadors i caçadors, el
resultat d’aquesta nova redistribució territorial va ser l’augment de la taxa d’atur,
ja que el procés de centralització demogràfica va resultar incompatible amb l’ofici
de caçador. Tot i que es pretenia que amb aquesta nova política augmentés el
nivell de vida de la població nativa, mitjançant el desenvolupament de la caça i
la pesca, la industrialització de les ciutats i la generalització del sistema de salaris, el resultat no va ser tan bo com s’esperava. La ràpida transformació de la
societat groenlandesa va comportar grans canvis en l’estructura social que van
18. Als anys 50 els groenlandesos continuaven tenint un problema important de salut
pública causat per la tuberculosi i la falta d’higiene. Això provocava que hi hagués un índex
de mortalitat alt (n. de l’a.).
19. El 1954 es va introduir el codi penal a Groenlàndia. Tret d’algunes excepcions, el
sistema més estès era el règim de presó oberta. La pena de mort no existia. A causa d’una
major concentració a les ciutats, els delictes van augmentar fins al punt que Groenlàndia té
actualment un dels majors índexs de criminalitat del món. Un ampli sector de la població
groenlandesa segueix pensant que el codi penal necessita revisar-se novament. Una de les
majors diferències entre la legislació danesa i la groenlandesa és que normalment es castiguen amb multes les infraccions que a Dinamarca haurien comportat penes d’arrest menor
o presó. Peter Høeg, La señorita Smila y su especial percepción de la nieve, Círculo de
Lectores, S. A., Barcelona, 1995, pàg. 110.
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anar acompanyats d’importants problemes socials. Les famílies nuclears, que
compartien un mateix espai social al poble, van passar a viure a les cases unifamiliars situades a la urbs. La seguretat i la protecció de la comunitat tradicional
existents en pobles de trenta habitants es van convertir en inseguretat i por ara
que vivien en poblacions de 1.000 habitants. La figura del pare va perdre poder
i autoritat, i el gran caçador es va convertir en un ésser marginat. Aquest menor
control, unit a la incertesa derivada dels canvis econòmics i socials, i la presència de joves danesos que desestabilitzaven la relació percentual entre el nombre
d’homes i dones, va provocar que augmentés de manera increïble la xifra de fills
naturals, que van arribar a ser entre el 50% i el 60% del total de naixements.
Això va provocar que les mares solteres fossin habituals a la societat groenlandesa. Ajudades en l’educació dels seus fills pels avis i veïns, rebien, a més, un
subsidi estatal. Aquestes mares no han estat mai estigmatitzades i continuen sent,
encara avui dia, un element habitual d’aquesta societat.20 La inseguretat familiar
i els canvis produïts per la concentració en ciutats van quedar reflectits també
en l’augment extraordinari del consum d’alcohol, de l’índex de criminalitat i del
nombre de suïcidis. Actualment aquests tres fenòmens continuen situats entre
els que presenten els índexs més elevats del món.
Tot plegat va causar que a finals dels anys 50 els polítics groenlandesos
pressionessin les autoritats daneses amb el fi de revisar les noves reformes i traspassar el control a les institucions locals, sobre les quals hauria de recaure un
major poder de decisió. Consegüentment, el 1964 una comissió va presentar un
nou pla decennal (G-60) per al desenvolupament dels serveis socials i la industrialització. Tanmateix, aquest nou projecte amb prou feines va canviar la situació
groenlandesa, excepte en un augment de les inversions i una major concentració
de la població autòctona a les ciutats. Un cop van ser aprovades pel Folketing,
les noves lleis van entrar en vigor. Una d’aquestes establia que la retribució dels
funcionaris havia de dependre del lloc de naixement. D’aquesta manera s’obria
una nova controvèrsia entre Groenlàndia i Dinamarca, ja que aquesta diferència salarial afavoria la minoria danesa que vivia a l’illa (Llei núm. 168 del 27 de
maig del 1964). No va ser fins al 1990 que aquesta mesura discriminatòria va ser
abolida, malgrat que el 1966 es creés una formació política d’escassa durada, el
Partit Inuit, l’objectiu principal de la qual era aconseguir la igualtat econòmica
entre totes les persones que vivien a Groenlàndia.21
20. Una dada concloent és que el 1988 el 75% dels nens groenlandesos van néixer
de mares solteres, en bona part a causa dels subsidis governamentals i de la disminució del
nombre de matrimonis. Larramendi, op. cit., pàg. 201.
21. El Parlament groenlandès va adoptar la Llei núm. 5 del 14 de maig del 1990,
segons la qual se suprimia per als funcionaris públics l’antic «criteri del lloc de naixement».
Avui en dia els mèrits propis i el coneixement del groenlandès són l’únic raonament vàlid (n.
de l’a.).
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Durant els primers anys de descolonització seguia havent-hi un desequilibri econòmic i social entre groenlandesos i danesos. Un clar exemple és que
mentre que els primers eren majoria i la seva participació en l’empresa privada
estava començant a augmentar, els segons representaven, el 1960, el 8% de la
població total però posseïen la meitat dels béns privats. Durant els anys 50 i 60, a
part de les millores sanitàries, les cases de pedra i torba van ser substituïdes pels
habitatges de fusta, molt més còmodes, més ben aïllats i escalfats amb petroli.
Aquests avenços van provocar, entre altres coses, un descens de la mortalitat
infantil que va ocasionar una explosió demogràfica. A més, durant els anys 60 es
va guanyar la lluita contra la tuberculosi, cosa que va comportar un augment de
l’esperança de vida.
Des del principi es va veure que la indústria pesquera es convertiria en
l’autèntic motor econòmic a partir del qual es desenvoluparia la Groenlàndia
moderna. Aquesta activitat s’havia de dur a terme al sud-oest, mentre que en els
municipis del nord continuarien amb la caça de foques. En els treballs més especialitzats, com per exemple en el sector de la construcció, es va utilitzar sobretot
mà d’obra danesa; a diferència dels inuit, als quals els va tocar implicar-se en el
desenvolupament pesquer. Les primeres mesures adoptades per portar a terme
un pla de desenvolupament pesquer van consistir a subvencionar els pescadors
groenlandesos perquè poguessin comprar vaixells més grans i millors amb el fi
d’augmentar la producció. En les dècades següents, la pesca de gambes i de bacallà es convertiria en fonamental per al desenvolupament pesquer groenlandès.
Als anys 50 el bacallà representava el 95% de les captures totals, tot i que l’apogeu no es va produir fins al 1962, quan es van arribar a capturar 400.000 tones
anuals. A causa de l’excés en les captures dels anys 60 i de les oscil·lacions en la
temperatura de l’aigua, durant la dècada posterior la pesca del bacallà va patir
un greu descens, i tot i que als anys 80 semblava que es recuperava, mai més va
tornar als números de la millor època. Pel que fa a la captura de la gamba boreal
(Pandalus borealis), no va ser gaire important fins a finals dels anys 70; tot i que
el descobriment de bancs de gambes gegants, el 1980, a la costa est, va impulsar
definitivament el sector pesquer. Durant aquesta dècada es va millorar la flota
de trawlers i avui en dia Groenlàndia té els millors vaixells de pesca en aigües
fredes del món. Mentre les llicències de vaixells estrangers disminuïen els vaixells
groenlandesos anaven ocupant el seu lloc. El 1988 les gambes representaven el
60% de les exportacions, convertint-se així, de fet, en el pilar bàsic de l’economia
groenlandesa.
Durant els anys 50 i 60 la venda de pells de foca va suposar una font
important d’ingressos complementària, però als anys 70, a causa de les protestes
ecologistes, va patir un descens brusc. Després de la prohibició, per part de la
CEE, el 1982, d’importar productes derivats de la foca, ja no tornaria a tenir la
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importància que havia adquirit unes dècades enrere. El sector miner també va
ser important durant aquella època de reforma econòmica, tal com ho demostren les mines de zinc i plom a Mesters Vig (1956-1963) i de marbre, zinc, plom
i plata a Marmorilik o Maarmorilik (1965-1990).
Entre els anys 1961 i 1965 l’esperança de vida de la població s’havia
quasi duplicat respecte als anys 40: per als homes era de 56,7 anys i per a les
dones, de 63,2. El nombre d’habitants d’origen danès va augmentar en les dècades següents, a causa dels sectors pesquer i de la construcció, de manera que als
anys 70 representaven gairebé el 20% de la població total de Groenlàndia. D’altra
banda, gràcies a les activitats pesqueres, a un clima més benigne i a un mar
lliure de gel durant tot l’any, les majors concentracions humanes van començar
a desenvolupar-se al sud-oest de l’illa. Un altre dels aspectes importants d’aquest
període de descolonització va ser el creixent compromís polític dels mateixos groenlandesos, a causa, entre altres motius, d’un accés millor de la joventut indígena als estudis superiors. Això va afavorir l’arribada d’una nova classe
política, jove, radical i educada, amb moltes ganes d’imposar el criteri natiu per
damunt de l’interès danès. Tanmateix, molts d’aquests joves es van queixar d’haver estat enviats forçosament a Dinamarca perquè s’acostumessin a pensar com
a danesos, ja que l’ascens social dels groenlandesos només es podia aconseguir
parlant danès. D’aquesta manera, l’inuk groenlandès passava a convertir-se en el
«danès del nord», rebent la mateixa educació cívica que els altres danesos. Però
aquesta fase de «danesificació» va desembocar en un període d’agitació política
a Groenlàndia.
A partir del 1967 el Consell Nacional va elegir el seu propi president
groenlandès. El 1971 dos joves pertanyents a la nova generació política groenlandesa, Lars Emil Johansen (1946- ) i Jonathan Motzfeldt (1938-2010), van
ser escollits com a representants del Consell Regional, i això suposaria un canvi
molt important per a la història del país. L’educació, massa «danesificada», i el
pla d’agrupació de la població nativa en ciutats eren accions que començaven
a ser molt criticades. A més, es plantejava atorgar més poder polític al Consell
Regional. El 1975 el 75% dels groenlandesos vivia en nuclis urbans, mentre que
el 1950 la xifra era tan sols del 25%. El resultat d’aquest augment espectacular va
ser la desaparició progressiva de la vida tradicional inuit. Però aquesta política de
concentració de la població estava quedant greument perjudicada com a conseqüència de la caiguda productiva en el sector pesquer, a causa dels efectes d’un
canvi climàtic, cosa que va motivar que es busquessin altres fonts de finançament que permetessin continuar amb el pla decennal. L’explotació de les matèries
primeres era la millor opció, però la menys segura.
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L’esperança de tenir un major control sobre la pròpia política econòmica
va ser una de les causes que van motivar l’aparició de nous moviments polítics
que van aparèixer als anys 70 arran del referèndum celebrat el 1972 sobre l’adhesió de Dinamarca a la CEE, i en el qual el poble groenlandès va haver d’acatar
el resultat malgrat que més del 70% de la població havia votat de no adherirs’hi. El conseqüent enrenou polític, alimentat per un ressentiment creixent cap a
Dinamarca, va conduir a la creació, a Groenlàndia, de tres partits polítics: Siumut
(«Endavant»), de formació nacionalista, afiliat a la Internacional Socialista, que
demanava una forta gestió econòmica i que fos fidel als principis socialdemòcrates; Atassut («Comunitat i Dependència»), grup més moderat i vinculat al
Partit Liberal, que defensava la llibertat econòmica dels ciutadans malgrat que
sol·licitava la continuïtat de la cooperació amb Dinamarca, i finalment, hi havia
el partit Inuit Ataqatigiit («Ésser Humà i Comunitat»), la més radical de totes les
formacions, que pregonava la identitat ètnica dels groenlandesos que pertanyien
al mateix grup que els inuit del Canadà, Alaska i Sibèria. A més, pretenia disminuir la dependència respecte a Dinamarca.
Així mateix, el 1972 el Consell Regional va sol·licitar al Govern de
Dinamarca que estudiés la possibilitat de concedir-li un major control i més
participació en el desenvolupament de Groenlàndia. A continuació es va crear
una comissió formada per polítics groenlandesos i danesos per negociar el futur
polític de l’illa. La situació era propícia, ja que el Consell Assessor Regional tenia
cada cop més poder, els partits polítics locals seguien pressionant per aconseguir
l’autogestió i Groenlàndia feia temps que ja era una realitat política.
El 1973 Dinamarca va entrar a la CEE. Molts groenlandesos van sentir
en aquell moment que les restriccions duaneres imposades per aquesta organització serien perjudicials per al seu comerç exterior, dirigit bàsicament al mercat
nord-americà. El 1975 la Reforma Municipal va permetre als consells regionals
disposar dels ingressos tributaris, concedint-los, a més, el control i la gestió dels
assumptes locals. Entre el 1971 i el 1975 l’esperança de vida dels homes era de
59 anys, i la de les dones, de 65,4 anys. El 1974 s’havia legalitzat l’avortament
lliure i també gratuït, que, juntament amb la introducció dels anticonceptius,
va controlar el creixement de la població, sobretot arran de l’explosió demogràfica dels anys seixanta. El 1977 Groenlàndia va participar en la primera Inuit
Circumpolar Conference (ICC).
Després de les recomanacions i propostes de la comissió creada per estudiar el cas groenlandès, el Folketing va aprovar, el novembre del 1978, la Llei
d’Autonomia de Groenlàndia. El 17 de gener del 1979 es va celebrar un referèndum amb una participació del 63% de la població groenlandesa. Hi ha haver
12.754 vots a favor i 4.705 en contra. Així, l’1 de maig del 1979 Groenlàndia
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aconseguia la seva autonomia política.22 Malgrat aquest estatus de semiindependència, Dinamarca va seguir controlant i gestionant temes com la política
exterior, la justícia, les finances i la defensa, mentre que l’explotació dels recursos no renovables seria conjunta amb Groenlàndia. Els ingressos tributaris i una
subvenció global per part de Dinamarca es van convertir, a partir d’aleshores,
en les bases sobre les quals ha descansat l’economia groenlandesa. El primer
ministre del Govern groenlandès (Landsstyre) després de les eleccions va ser
Jonathan Motzfeldt, i el partit que va tenir la majoria al Parlament groenlandès
(Landsting) va ser el Siumut. Per aquella època l’esperança de vida havia baixat
una mica en el cas dels homes (57,2 anys)23 i havia augmentat en el de les dones
(66,6 anys). Noves perspectives de futur s’obrien per a aquesta autonomia, i des
d’aquell instant els groenlandesos van començar a reconstruir un país que havia
quedat quasi reduït a les cendres.24

3
Ilulissat representava una mica la història recent de Kalaallit Nunaat.
D’una banda, el colonialisme danès havia deixat aquí la seva empremta i alguns
edificis n’eren el millor exponent. De l’altra, la ciutat reflectia el moviment i l’activitat dels groenlandesos, que intentaven compaginar el món modern amb el
tradicional. Ilulissat s’havia convertit, en els últims anys, en una de les ciutats
més importants del país. Igual que en molts altres llocs de la regió nord de l’illa,
hi ha més gossos que persones, pel fet que el trineu és el mitjà de transport més
important durant els mesos d’hivern i primavera. L’estiu i una part de la tardor
són les pitjors èpoques per a aquests huskies groenlandesos, ja que no poden
exercir la funció per a la qual són cuidats i alimentats, és a dir, arrossegar un
22. Ens remetem als informes presentats pel Govern de Dinamarca, en virtut de
l’article 40, del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, pel que fa a la introducció
de l’autonomia a Groenlàndia, que figuren als documents CCPR/C/Add.19, CCPR/C/37/
Add.5 i CCPR/64/Add.11. Dinamarca ha ratificat el Conveni núm. 169 de la OIT sobre
pobles indígenes i tribals en països independents, que és aplicable a la població indígena de
Groenlàndia. La ratificació de Dinamarca es va veure alentida per les autoritats del Govern
Autònom, que van confirmar que la Llei d’Autonomia de Groenlàndia respecta les disposicions del Conveni. Tercer informe periódico de Naciones Unidas (1996).
23. Damas, op. cit., pàg. 701.
24. Informació extreta de: www.denmark.dk; www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/groenland.htm; www.gh.gl; http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia; www.greenland-guide.gl.
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trineu i ajudar en la caça. Lligats a posts o estaques clavades a terra, esperen
durant mesos que arribi el fred i, així, la tan anhelada neu. Normalment fins als
tres mesos els gossos van sols. Passat aquest temps són lligats amb la resta del
grup. La presència dels quasi 6.000 gossos a Ilulissat fa no solament que la comunitat sembli abandonada al desordre, sinó també que constitueixi una amenaça
si els gossos passen gana. Per aquest motiu és fàcil veure en determinades zones
de la ciutat, sempre allunyades de les cases, tanques per evitar que s’escapin. En
general, cada dimecres una patrulla es dedica a recórrer els carrers i mata els que
estiguin solts. Això ho fan com a mesura per controlar la natalitat. S’ha de tenir
en compte que els gossos a Kalaallit Nunaat són símbol de poder i identitat cultural, fan un servei i proporcionen el respecte dels seus amos. Per això, quan un gos
es fa gran deixa de ser útil, de manera que l’abandonen, sabent que una patrulla
el recollirà per sacrificar-lo. Amb aquesta mesura el propietari evita sacrificar
l’animal ell mateix.
A l’estiu els groenlandesos agafen les llanxes motores i els caiacs per
desplaçar-se per la costa, mentre que el cotxe només serveix per anar de l’aeroport a la ciutat i per moure’s per la urbs, malgrat que aquí les distàncies són
curtes. També hi ha servei de taxis i autobusos escolars. La companyia de ferris
Disko Line, des de mitjan maig fins a finals de novembre, connecta setmanalment amb la majoria de pobles de la regió compresa entre Aasiaat i Saqqaq.
L’halibut, la gamba i la foca són de les fonts més importants d’ingrés per
a una bona part de la població que o bé es guanya la vida directament de la pesca
o treballant en les dues fàbriques que hi ha de peix, o treballa a les indústries o
comerços associats, essencials per mantenir aquestes activitats. El modern port
alberga una flota pesquera de més de setanta vaixells. Tanmateix, actualment
el turisme és l’activitat econòmica principal, sobretot els mesos d’estiu, i la gran
glacera situada al sud-est de la ciutat en té una gran part de la culpa.
El Sermeq Kujalleq25 és una de les glaceres més ràpides i actives del món,
ja que avança 19 metres de mitjana cada dia. És el major productor d’icebergs
de l’hemisferi nord i el segon del planeta després de l’Antàrtida. El seu volum
anual d’evacuació de gel és superior als 20 km3 (algunes fonts fins i tot parlen
de 35 km3), i produeix uns 20 milions de tones diàries d’icebergs, quantitat que
equivaldria al total d’aigua consumida en un any pels ciutadans de Nova York.
Aquesta producció de gel correspon al 10% de la generada per tot el casquet
glacial de Groenlàndia. Situat a uns 250 km al nord del Cercle Polar Àrtic, el
Kangia o Ilulissat Icefjord, de 40.240 hectàrees, és l’entrada marítima del Sermeq
25. Des de l’1 de juliol del 2004 el Sermeq Kujalleq és Patrimoni de la Humanitat.
XXVIII Conferència del Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO realitzada a Suzhou
(Xina) entre el 28 de juny i el 7 de juliol del 2004: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=21500&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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Kujalleq, una de les nombroses glaceres que des de l’indlandsis desemboca el seu
gel al mar. El fiord glaçat d’Ilulissat té 600 m de profunditat i 45 km de capa de
gel en el seu interior que flueixen cap a la badia de Disko, a prop de la ciutat dels
icebergs. A la boca del fiord la profunditat del mar és d’uns 200 a 300 m, motiu
pel qual molts icebergs s’hi queden encallats i acaben erosionant-se i canviant
de posició. Tanmateix, durant la primavera, quan puja la marea, tones i tones de
massa de gel que poden arribar a tenir fins a 1.000 m de llargada aconsegueixen
arribar al mar, desplaçant-se després cap al sud i arribant a Newfoundland i fins
i tot a Nova York.
Alguns pensen que l’iceberg que va impactar amb el RMS Titanic el 14
d’abril del 1912 a 400 milles de Newfoundland procedia precisament del Sermeq
Kujalleq. Els moviments d’aquesta glacera depenen de les condicions climàtiques
mundials i van ser registrats per primer cop a mitjan segle xix (tot i que s’hi
havien estat fent observacions des de feia més de 250 anys). Tot plegat ha permès
tenir un millor coneixement dels canvis climàtics i de la glaciologia de l’indlandsis. D’altra banda, la gran producció de masses de gel manté en moviment
constant les aigües del fiord. Això provoca que hi hagi una important oxidació
del mar i, en conseqüència, la producció de nutrients en aquesta àrea és bastant
elevada. Sota aquestes condicions de la glacera, moltes vegades canviants, tots els
assentaments de l’àrea d’Ilulissat s’han establert, desenvolupat i, en alguns casos,
desaparegut.
Ilulissat disposa de depuradores d’aigua marina i, a més, de manera regular un camió cisterna s’encarrega d’abastir d’aigua (imeq) els dipòsits de les cases.
Hi ha diverses botigues de subministrament a la ciutat, entre les quals destaquen
dos grans supermercats. Un és l’Ilulissat Center Market, on es poden comprar
aliments, electrodomèstics, roba, etc. Així mateix, també hi ha un banc (Nuna
Bank), nou llars d’infants (inûno), dos col·legis d’ensenyament primari i secundari (atuarfik), una oficina de correus (allakkerivik) i una central telefònica a la
nova botiga KNI a Alanngukasik. Igualment, també tenen un hospital (napparsimavik), servei d’emergències i una presó. El servei religiós d’Ilulissat està regulat per dues esglésies. La de Zion va ser construïda el 1782 gràcies al missioner
Jørgen Jørgensen Sverdrup, que va veure la necessitat d’edificar una església per
a la seva comunitat de creients. Entre els anys 1777 i 1779 els residents groenlandesos d’Ilulissat i d’Oqaatsut van caçar 59 balenes i van recollir 157 barrils
d’oli de balena, mentre que els cristians danesos van aconseguir emmagatzemar
52 barrils d’oli i van obtenir 25 barbes de balena. Amb els beneficis comercials
obtinguts gràcies a la venda d’aquests productes van pagar una part de la construcció d’aquesta església. A principis del segle xx es va usar com a hospital.
El 1907 l’edifici es va restaurar i entre 1929 i 1931 va ser ampliat i desplaçat 50
metres cap a l’interior. L’església sol obrir els diumenges. A sobre de l’altar hi ha
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una còpia del famós Christus de Bertel Thorvaldsen (escultor danès, 1770-1844),
mentre que del sostre de l’edifici penja un vaixell de fusta, element decoratiu
característic de moltes esglésies groenlandeses. El calze és del 1840 i els canelobres, del 1789. La font i el plat de bateig són del 1779. Aquí també es troben els
retrats de Hans Egede i Jørgen Jørgensen Sverdrup. Naalakkatta Illua és el nom
d’una altra petita església a prop del Sporthallen i significa, simplement, «La Casa
de Nostre Senyor». Al principi, va ser construïda al poble de Qullissat, a l’illa de
Disko, però quan el carbó es va esgotar, el 1972, l’establiment va ser abandonat
i l’any següent el temple el van traslladar a Ilulissat. En Hans i la Mona em van
confessar que només van a l’església per Nadal i Setmana Santa. La resta de l’any
escolten la missa per la ràdio, igual que molts altres inuit d’Ilulissat.
La ciutat compta amb una bona infraestructura turística. En aquest
sentit, però, hi ha certes limitacions en els serveis que impedeixen que hi hagi un
turisme de masses. Hi trobem un ampli ventall de possibilitats pel que fa a l’allotjament: cases privades de famílies inuit, Ilulissat Hallen, Ilulissat Youth Hostel i
escoles (skolekollegiet o skolehjemmet). Per descomptat, també hi ha hotels, des
dels més senzills, com el Cabin Inn o Disko Bay House, fins als més cars i luxosos, com el Hvide Falk Hotel i, sobretot, l’Hotel Arctic.26 Es preveu que en el
futur se n’obrin més i que s’ampliïn els que ja existeixen. La intenció és satisfer la
demanda creixent de turisme a Kalaallit Nunaat.
A banda dels restaurants27 ubicats als mateixos hotels (Restaurant Ulo,
Hvide Falk Restaurant), a Ilulissat també es pot menjar al Ristorante Pizzeria
Panorama; al molt transitat Center Grill ApS de menjar ràpid (hot dog i snack);
la Brasserie Takanna i el Cafè Iluliaq. Per a aquells a qui els agradi sortir de nit
poden anar al bar musical del Naleraq Hotel, on els caps de setmana es pot assistir a concerts de grups de música groenlandesos, a la Disco Kununnguaq (ai, si
Knud Rasmussen aixequés el cap!) o al Pub Tuukkaq. Finalment, la ciutat disposa
de diverses agències que organitzen tours pels voltants: Ilulissat Tourist Service,
Tourist Nature, Arctic Adventure i Greenland Tours Elke Meissner.
A Ilulissat van néixer els exploradors Jørgen Brønlund (1877-1907) i
Knud Rasmussen, Kununnguaq o el petit Knud,28 i la casa on va viure durant
els seus anys d’infantesa és ara un museu. Aquest edifici alberga una exposició
de fotografies sobre la història i el desenvolupament de la ciutat. En una de les
sales hi podem trobar informació sobre expedicions antropològiques i estudis
26. L’Hotel Icefjord és un altre dels establiments de categoria superior que acull molts
dels turistes que arriben a Ilulissat (n. de l’a.).
27. Actualment, també hi ha el Hong Kong Cafè, on serveixen hamburgueses, peix i
un mediocre menjar xinès (n. de l’a.).
28. Knud Rasmussen era fill de pare danès (Christian Vilhelm Rasmussen) i mare
groenlandesa (Sophie Louise Susanne Fleischer); (n. de l’a.).
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lingüístics realitzats a la zona àrtica americana. Una mostra d’objectes de la
primera època danesa a Groenlàndia i dels antics habitants inuit de la regió,
així com una exposició dedicada al fill predilecte de la ciutat, Knud Rasmussen,
completen les sales d’aquest interessant edifici. Un altre museu que es pot visitar
és el Hunting & Fishing Museum,29 dedicat a la caça i la pesca tradicionals dels
inuit, i que conté també una àmplia mostra dels principals mitjans de transport
natius com són el caiac, l’umiaq i el trineu de gossos. També hi ha l’Emanuel
A. Petersen Art Museum, on s’exhibeixen obres d’aquest pintor danès (18941948), corresponent a l’època colonial de Groenlàndia. Gràcies a les seves
il·lustracions al llibre Greenland in Pictures, publicat el 1928, va introduir al
continent europeu la màgia de l’Àrtic. L’edifici d’aquest museu va ser construït el
1923 per l’arquitecte Helge Boysen-Møller (1874-1946) com a residència per als
comissionats comercials. El Cold Museum, anomenat també «el dipòsit negre»,
que és a sobre del port, es troba situat en un edifici antic que data de l’època
dels baleners holandesos. El museu és actualment un dipòsit d’instruments i
maquinària vells i inclou una col·lecció d’extintors d’incendis, antics utensilis per
fer el pa, una balança d’escales i la recreació d’una boteria.
A Ilulissat encara es conserven alguns antics costums inuit, tal com es pot
observar, per exemple, en moltes de les festes que s’hi celebren i que serveixen
per reforçar la identitat cultural d’aquest poble. El 21 de juny, Dia Nacional de
Groenlàndia, se celebra per tot el país amb diversos festivals i nombroses activitats. El dia comença amb un esmorzar en comunió i discursos a les oficines
municipals. Després de la missa a l’església de Zion, els homes fan demostracions de navegació en caiac, mentre que les dones ho fan sobre l’umiaq. També se
celebren balls folklòrics amb vestits tradicionals i es canten cançons populars.
Així mateix, hi ha música als carrers i s’hi representen obres de teatre, tot plegat
acompanyat de petits pícnics arreu de la ciutat. El 20 de novembre el sol desapareix per l’horitzó i comença la foscor àrtica fins al 12 de gener. L’endemà, quan
el sol reapareix a Ilulissat (12.47 h), se celebra un festival que tothom espera
amb impaciència. La població es desplaça a Seqinniarfik (Holms Bakke), un lloc
situat a uns dos km al sud-est de la ciutat, per donar la benvinguda al sol davant
dels imponents Sermeq Kujalleq i Kangia.

29. Està tancat des de l’any 2005 (n. de l’a.).
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4
El petit aeroport d’Ilulissat seguia ple de gent esperant per agafar el vol
amb destí a Kangerlussuaq. Començava a pensar el pitjor, i al mirar la pantalla
d’arribades i sortides les meves sospites es van fer realitat: el vol s’havia endarrerit dues hores. A continuació, per l’altaveu, una veu femenina comunicava als
passatgers que l’avió que ens havia de portar a Kangerlussuaq s’havia avariat a
l’aeroport de Nuuk. Vaig respirar fondo. No s’hi podia fer res, només pensar en
les coses bones que m’havien passat durant el viatge. Per tant, em vaig proposar
reviure un d’aquells moments extraordinaris que es guarden per sempre més en
la memòria.
Va ser el 5 de maig quan vaig tenir l’ocasió de veure una de les coses més
meravelloses i increïbles que la naturalesa hagi produït mai: el Sermeq Kujalleq.
Recordo que en veure’l per primer cop els meus sentits van perdre el seu camí,
el cos va sofrir un col·lapse emocional i les mans van començar a suar a deu
graus sota zero. No podia creure’m el que estava veient. De la meva boca només
va sortir una expressió que davant de tanta bellesa no va fer sinó empetitir:
«Guauuuuu!». Què més podia dir si ni tan sols podia creure’m el que els meus
ulls, oberts com unes taronges, estaven veient? Com puc descriure milions de
tones de gel amuntegades caòticament, en moviment constant, escopint el seu
últim alè al mar en forma d’icebergs? Com puc explicar com de petit se sent un
observant la mare d’aquelles bèsties parir enormes masses de gel sense ordre ni
concert? Impossible! Ni la millor de les fotos ni el poeta o escriptor més hàbil, i
amb perdó de tots, seria capaç d’expressar el que pot sentir l’ésser humà davant
d’aquesta naturalesa magnànima. Recordo que va ser el primer cop que vaig
plorar per l’emoció de veure un paisatge.
Però si el Sermeq Kujalleq i el Kangia eren fascinants, no ho era menys,
tot i que en un altre sentit, l’important jaciment arqueològic de Sermermiut, que
està situat just al davant d’aquell prodigi de la naturalesa en el seu estat més pur.
Sermermiut, que significa «la gent pel gel», és un dels quasi 120 assentaments
antics que han existit a l’àrea de l’Ilulissat Icefjord des de fa almenys 3.500 anys.
L’establiment va ser un dels més grans de Groenlàndia en el passat, amb prop
de 250 habitants i una vintena de cases. Si l’espectacle l’oferia la glacera Sermeq
Kujalleq, la història era patrimoni exclusiu de Sermermiut, on es concentraven
bona part de la prehistòria i història àrtiques dels inuit groenlandesos.
Segons les investigacions arqueològiques, el primer assentament va ser
Saqqaq PreDorset (1410 ± 120 aC). Després va ser habitat pels Dorset (550
aC-150 dC) i finalment pels Thule i Inugsuk (1010 ± 120 dC i 1240 ± 120 dC).
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Gràcies a les excavacions dutes a terme a Sermermiut per Therkel Mathiassen i
Jørgen Meldgaard el 1953 i el 1955, les posteriors realitzades el 1958 pel mateix
Mathiassen i les efectuades per Eigil Knuth, a Peary Land, durant el 1949, la
cultura Dorset va ser reconeguda com a singular i més antiga que la cultura
Thule. A més, a Sermermiut no s’ha trobat cap connexió entre les cultures
Saqqaq i Dorset, de manera que se suposa que procedien de migracions diferents (Helge Larsen i Jørgen Meldgaard, 1958).30 El 1727 els primers comerciants
danesos van descobrir Sermermiut i el van convertir en l’assentament més gran
de Groenlàndia en aquella època. Es creu que va ser abandonat el 1850.
Després de més de 3.000 anys d’existència, el jaciment segueix mirant cap
al mar, com feien els avantpassats dels inuit i tal com ho segueixen fent ara els
seus hereus. Avui a penes queden restes del que en el seu dia va ser aquest famós
lloc. Empremtes d’antics ciments d’algunes cases i nombroses marques indueixen a pensar que allà, fa molts anys, hi va haver foc per cuinar i escalfar-se. Però
sense cap mena de dubte el que més em va estremir, enmig d’aquest paisatge
meravellós i sublim que envolta l’assentament de Sermermiut, va ser l’anomenat
Kaellingekloften. Antigament, aquest precipici de 35 m de profunditat era el lloc
escollit per les dones grans per suïcidar-se en èpoques d’escassetat, fam i penúria. D’aquesta manera deixaven de ser una boca més que calia alimentar. Mirant
aquell abisme que moria just al peu de la glacera vaig comprendre com de difícil
devia ser per als inuit viure en les regions àrtiques i com de tremendes devien ser
les condicions en les èpoques més dures de l’any. Tot i que per molt que deixés
volar la meva imaginació mai més podria arribar a concebre el que pensaven i
sentien aquelles dones abans de llençar-se al buit.

5
Un dels pitjors records, però alhora també dels millors, que em venien al
cap mentre esperava a l’aeroport va ser el dia que vaig viatjar en trineu de gossos
amb en Lucas des d’Ilulissat fins a la població d’Oqaatsut. Recordava que havia
sigut precisament el dia més fred de la meva estada a Kalaallit Nunaat, ja que vam
arribar als –17 °C. A més, feia vent, i la veritat és que jo no anava gaire ben preparat amb les meves botes de trekking, uns pantalons de neu, un simple forro polar
i un anorac. Molt poca roba per tant de fred. Més o menys vam tardar unes cinc
30. Damas, op. cit., pàgs. 19, 535 i 544.
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Mapa de l’àrea de la badia de Disko (expedició 2002), confeccionat per Francesc Bailón.

hores a arribar a Oqaatsut. El terreny pel qual ens movíem era molt irregular, amb
constants pujades i baixades de muntanyes i creuant algun llac glaçat. Vam trigar
a arribar més del compte per culpa del mal temps i de l’orografia de la zona. Quan
finalment vam entrar al poble d’Oqaatsut semblàvem dues ombres que arribaven
d’un desert glaçat acariciat per una tempesta de neu. Més tard, bevent un cafè
calent, vaig comprendre que observar la vida dels inuit implicava també patir les
mateixes condicions climàtiques en què viu aquest poble, i que, per tant, no em
quedava més remei que aguantar-les. Tanmateix, el més important d’aquell dia
va ser que gràcies a en Lucas, un dels millors caçadors inuit d’Ilulissat, i als seus
dotze gossos groenlandesos, havia fet el meu primer viatge en trineu.
El poble d’Oqaatsut (antigament s’escrivia Oqaitsut), situat als 69° 21’
nord i 51° 01’ oest, es troba situat a uns 20 km al nord d’Ilulissat. Ubicat en una
península i davant dels icebergs de la badia de Disko, l’assentament està envoltat de restes històriques d’antigues cases de torba que reflecteixen l’antiguitat
d’aquest lloc. El poblet d’Oqaatsut, que significa «els cormorans», va rebre el nom
per la colònia d’aquests ocells que habiten en els penya-segats més pròxims. Al
principi, aquest assentament va funcionar com un centre de negocis de baleners
holandesos al segle xviii, els quals li van posar el nom europeu de Rodebay, que
significa «la badia del descans». L’edifici per processar el greix de balena i extreure’n l’oli, la boteria i el magatzem estan encara en ús. Situada al costat del port
glaçat, aquesta construcció contrasta amb la resta de cases pintades de colors
cridaners que hi havia al poble. Un enorme bidó de ferro oxidat per emmagatzemar l’oli del major cetaci i una grua, que solia agafar les balenes que arribaven
arrossegades pels vaixells fins a la costa, podien encara observar-se en el lloc on
fondejaven antigament els baleners holandesos.
El poble d’Oqaatsut, situat al municipi d’Ilulissat, té 45 habitants, majoritàriament natius groenlandesos que viuen repartits en unes vint cases. La seva
gent depèn en gran part de la caça i la pesca, ja que es tracta d’un assentament
tradicional de caçadors de foques i pescadors. En aquest lloc podem trobar una
oficina de correus, una escola-església en el mateix edifici, el Pilersuisoq A/S
(supermercat), un lloc de primers auxilis, una estació d’energia dièsel (220 V) i
dos dipòsits depuradors d’aigua a través del procés d’osmosi. La gasolinera KNI és
l’encarregada del subministrament de la gasolina, el gasoil, el querosè i el gas. La
major part dels habitants tenen telèfon i també televisió. Així mateix, hi ha dues
cases velles colonials que s’han convertit en un Youth Hostel i un bar restaurant
(antic dipòsit de la KGH). L’H8, que és com es diu, és l’únic lloc en tot el poble
on serveixen menjar, i el porten uns alemanys, Ingo Wolff i la seva dona Uta, que
van emigrar a Groenlàndia el 1998. Aquí es pot menjar halibut, foca, balena i bou
mesquer. Igual que en molts altres pobles de Groenlàndia, a Oqaatsut hi ha més
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gossos que persones, ja que aquí els dos únics mitjans de transport que hi ha són
el vaixell i, sobretot, el trineu de gossos.
Quan en Lucas i jo vam arribar-hi, ens vam separar durant una bona
estona, jo per passejar pel poble i ell per visitar uns amics. Recordo que no es
veia ningú pel carrer; semblava com si el poble estigués deshabitat. De sobte, va
succeir una cosa que seria fonamental per als meus futurs projectes. Com sortint
del no-res, dues persones van aparèixer a prop de l’escola-església del poble i es
van dirigir cap a mi. No vaig deixar passar l’oportunitat i vaig intentar comunicar-m’hi. Després de presentar-me, més amb gestos que no pas amb frases, en
Kalaallisut, vaig treure llapis (a temperatures baixes el bolígraf no funciona) i
paper i els vaig preguntar com es deien, on vivien, si estaven casats, quants fills
tenien, què pensaven dels estrangers que visitaven les seves terres per conèixer
la cultura, etc. Malgrat la infinitat de preguntes que els vaig fer, em van contestar
molt cortesament. Es deien Angutdluk, l’home, i Kavssâluk, la dona.31 Estaven
casats, tenien dos fills i no els semblava malament que estigués interessat per
conèixer el poble inuit. A continuació la conversa es va tornar encara més interessant, quan Angutdluk, a la pregunta d’on vivien, em va dibuixar un mapa
de Kalaallit Nunaat i va escriure-hi la paraula Qaanaaq. Em van explicar que
eren d’aquell poble i que havien vingut a Oqaatsut a visitar uns parents. Em van
comentar que al nord el mar ara estava glaçat i que els habitants del lloc es desplaçaven en els seus trineus de gossos per caçar i pescar. A més, van insistir que ells
eren caçadors del Gran Nord, molt diferents dels inuit d’Oqaatsut. També em van
dibuixar una tenda construïda unint dos trineus que, pel que sembla, anomenaven tupeq. Finalment, abans d’acomiadar-nos els vaig pregar que m’escrivissin
en un paper les últimes paraules que havien pronunciat i que jo no havia entès.
Quan vaig tornar a Ilulissat vaig saber què era el que volien dir-me: «Si desitges
saber qui són els autèntics inuit hauràs d’anar algun dia més al nord, molt més
enllà del lloc on el mar comença a glaçar-se. I només allà sabràs realment com
viuen els grans homes». Angutdluk i Kavssâluk eren Inughuit i m’estaven «convidant» a visitar la seva terra per aprendre com sobrevivien al municipi habitat de
manera natural més septentrional del món: el districte d’Avanersuaq. Em vaig
recordar aleshores del llibre que havia llegit de Jean Malaurie. Va ser el senyal que
necessitava per continuar el meu camí.
En Lucas i jo vam tornar a Ilulissat per una ruta diferent, però no vam
aconseguir evitar les constants pujades i baixades de muntanyes i la travessia
de llacs glaçats. En diverses ocasions vam bolcar el trineu i fins i tot vam haver
31. Alguns dels noms que apareixen en aquest llibre no són reals. El motiu és bé per
protegir la identitat dels confidents o simplement perquè els implicats no han volgut que els
seus noms sortissin publicats. En qualsevol cas, no són inventats, ja que existeixen o han
existit entre els inuit de Kalaallit Nunaat (n. de l’a.).
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d’ajudar els gossos a arrossegar-lo quan el terreny en dificultava el desplaçament.
Tot i que encara no coneixia el significat de les últimes paraules d’Angutdluk,
tan bon punt va senyalar Qaanaaq al mapa vaig saber que eren Inughuit. La
satisfacció d’haver conegut aquest matrimoni em va fer oblidar les penalitats del
viatge de tornada, sobretot del fred que estava passant. En Lucas no va obrir gaire
la boca durant el trajecte de tornada a Ilulissat. Ja en tenia prou amb els gossos,
el trineu, les muntanyes, els llacs glaçats, el fred i la càrrega afegida d’un «home
blanc». No podia imaginar-me que aquest petit caçador m’estigués guardant una
sorpresa.
Després de deixar el trineu i els gossos en un carrer d’Ilulissat, va cridar
un taxi perquè ens portés al Tourist Nature, on en Silver ens estava esperant.
El vehicle va recórrer 300 m abans d’aturar-se. En Lucas va pagar al taxista 25
DKK (corones daneses) i, impassible, va baixar del cotxe i es va dirigir cap a la
botiga, deixant-me amb un pam de nas. En aquell moment no vaig entendre
aquell episodi. Més tard vaig comprendre que igual que a un inuit no li agrada
el fred encara que en faci, tampoc l’entusiasma caminar si tenen algun mitjà per
desplaçar-se. És evident que amb el trineu de gossos no hauríem pogut arribar al
centre d’Ilulissat, però un cop més els groenlandesos tornaven a sorprendre’m.

6
Vaig mirar novament la pantalla informativa. El vol a Kangerlussuaq s’endarreria una hora més. Començava a tenir una sensació estranya, com si realment avui no fos el dia indicat per marxar d’allà. Vaig abandonar la sala d’espera
de l’aeroport i vaig sortir a l’exterior. No feia gaire fred, i el cel s’estava començant
a tapar. Alguna cosa em deia que aquella nit nevaria sobre la ciutat dels icebergs,
sobre aquelles masses de gel que tant em van fascinar el dia que vaig visitar la vila
d’Ilimanaq.
El 7 de maig havia agafat un vaixell pesquer, gràcies a les gestions oportunes d’en Silver, per deplaçar-me fins al poble d’Ilimanaq. El recorregut del
vaixell no deixava de ser una mica perillós, ja que per arribar a aquest poblet
havíem de creuar l’impressionant Kangia, un laberint d’icebergs sense rumb ni
destí fix. L’embarcació navegava lentament entre aquelles masses flotants. Els
membres de la tripulació, acostumats a aquests paratges, no paraven d’observar aquelles formes que semblaven fetes de nata muntada, mentre jo, empetitit,
romania atònit davant de tals majestuositats glaçades. Cada bloc de gel era un
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nou descobriment i cada moment era únic, com també ho eren els icebergs que
ens trobàvem. I així, enmig d’una naturalesa que ens plorava a crits el seu dret a
ser respectada, vam arribar per fi al nostre destí.
El poble d’Ilimanaq es troba situat al municipi d’Ilulissat, uns 25 km al
sud d’aquesta ciutat, a les coordenades geogràfiques 69° 05’ nord i 51° 07’ oest.
Aquest poblet també es coneix amb el nom danès de Claushavn, que probablement honora el capità balener holandès Klaes Pieterz Torp, que va ser a la badia
de Disko des del 1719 fins al 1732. Ilimanaq significa «lloc d’esperança per a la
caça». Aquest establiment va ser fundat al voltant del 1741 i encara avui en dia és
possible veure-hi drets alguns bonics edificis colonials del segle xviii. Des de la
seva creació el poble a penes ha canviat, i actualment els seus habitants segueixen
vivint de la caça i la pesca.
Aquest petit assentament, en el qual viuen 98 persones, la majoria dels
quals són inuit groenlandesos, disposa d’una església, una petita escola i una
zona d’esbarjo per als nens. També hi ha un heliport on els helicòpters periòdicament porten provisions al poble. El Pilersuisoq A/S és el centre d’abastiment
d’Ilimanaq, on s’hi pot trobar des de verdures i fruites congelades, importades de
Dinamarca, fins a begudes de tota classe, roba, vídeos, alguns CD de música, etc.
Aquí no hi ha automòbils, però sí motos de neu, tot i que el mitjà de transport
més habitual segueix sent el trineu de gossos i el vaixell, si bé algunes persones
encara utilitzen caiacs vells. La vida quotidiana aquí gira al voltant dels cicles
marcats per la natura, i la pesca és la principal base de subsistència: el Tasiussaq
Fjord, als afores del poble, és un lloc famós i excel·lent per pescar truites àrtiques. També les aigües que banyen la costa d’Ilimanaq són un lloc propici per a
la captura de balenes entre mitjan juny i principis de setembre. A més, aquesta
zona atreu nombrosos excursionistes fascinats pels bonics paisatges que envolten
el poble i per la possibilitat de fer trekking pels voltants.
Una de les coses que més em va sorprendre, i que també havia observat
al poble d’Oqaatsut, és que la majoria de la gent de les petites poblacions no
entenia l’anglès; és més, alguns pràcticament no sabien ni danès. Ara començava
a comprendre la política, iniciada després de la creació del Govern Autònom,
que pretenia revitalitzar els petits poblets amb el fi de mantenir i recuperar el
passat del poble groenlandès. Realment, entre Ilulissat, d’una banda, i Oqaatsut i
Ilimanaq, de l’altra, hi havia una gran diferència. En aquests dos últims pobles un
sentia la força de la tradició trucant a les portes de la modernitat.
En aquest poblet hi ha uns 100 gossos. És dels pocs llocs on encara no s’ha
instal·lat una depuradora d’aigua de mar en condicions. El sistema de desguàs no
existeix, de manera que el vàter, a l’interior, té una bossa de plàstic on van a parar
els excrements i l’orina. Diàriament, la brossa es crema en lloc de reciclar-se. Els
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habitants d’Ilimanaq van a caçar tant a l’estiu com a l’hivern, i al mes de juliol es
desplacen cap als llacs de l’interior per pescar. La millor època de pesca al mar
és durant els mesos d’abril i maig. Els inuit d’Ilimanaq em van explicar que se
sentien realment identificats amb el seu mode de vida, i també orgullosos de ser
qui eren. Arne Lange, un dels millors caçadors de la regió, era dels pocs habitants que sabia parlar anglès. Encara recordo quan em va dir que ser inuit no és
una condició en aquesta terra, sinó un dret. Afirmava que difícilment l’«home
blanc» algun dia entendria el que és formar part de la natura, i que res ni ningú
podran separar l’inuk de la seva terra. També em va explicar que malgrat témer
allò desconegut, precisament perquè no ho entenien, sabien que d’ells depenia una manera de viure que des de feia mil·lennis s’havia convertit en l’única
manera que coneixien de sobreviure a l’Àrtic. Per això, quan al tornar d’Ilimanaq
el vaixell va quedar atrapat al gel, tot i que vam aconseguir sortir-ne, vaig començar a comprendre la naturalesa de les paraules d’Arne.

7
Si alguna cosa m’emportava d’aquest viatge era, per sobre de tot, l’experiència viscuda, o, com afirmava Joseph Campbell, haver viscut l’aventura per a la
qual estava preparat. Per aquest motiu, esperant aquell avió que mai arribava, em
venien al cap records dels dies passats a Ilulissat. Pensava en el dia que vaig demanar a en Hans i la Mona de fer-los una truita de patates i que ells, fent-me una de
les seves bromes, em van dir que no se la volien menjar. A les sis de la tarda vam
sopar halibut, i cinc hores després em van demanar, somrient, que els fes una
truita de patates. Tot i que primer em calia aprendre’m de memòria els ingredients en Kalaallisut: naatsiiat («patates»), manik («ous»), taratsut («sal»), uanitsut
(«ceba»), immuk («llet») i punneq («mantega de ren»). Finalment, la truita va
sortir molt bona, malgrat que els ous eren molt petits i que la mantega estava
substituint el gran absent de la dieta mediterrània: l’oli d’oliva. Per descomptat, ho
vaig «immortalitzar» en una foto que vaig guardar amb molt d’afecte.
Tampoc podia oblidar la tristesa que em va provocar veure nens de
catorze anys bevent alcohol a les deu del matí o durant el temps lliure de l’escola. Sens dubte, a Kalaallit Nunaat encara li quedava molt per millorar. I encara
més quan, per exemple, molts groenlandesos són capaços, en determinats dies
de l’any (com Setmana Santa i Pentecosta), de no consumir alcohol. O igual
146

que els diumenges, quan la compra de begudes alcohòliques al Pisiffik S/A està
prohibida. Però si aquestes eren mesures que tenien més a veure amb una moral
cristiana, per què no es convertia en una norma sociocultural? Per exemple, a
Resolute Bay (Nunavut) la mateixa comunitat inuit ha prohibit el consum d’alcohol. Que potser no és possible generalitzar aquesta pràctica entre totes les poblacions inuit de l’Àrtic? És que no veuen que l’alcohol els anul·la com a individus i
els converteix en éssers humans indefensos? També és cert que a Kalaallit Nunaat
vaig comprendre que moltes de les actituds inuit en aquelles condicions extremes
no eren fortuïtes, sinó fruit d’una causalitat; probablement, una barreja de soledat, aïllament, desassossec i pèrdua de la identitat cultural. Així doncs, es tracta
d’un problema de difícil solució.
Altres records que m’emportava de la meva estada a Ilulissat tenien a
veure amb l’humor negre dels inuit, difícil de digerir al principi. El dia que vaig
tornar d’Oqaatsut en trineu de gossos no sentia els dits dels peus. Vaig tornar a
casa d’en Hans i la Mona caminant, i ni així els meus dits van arribar a escalfar-se.
Vaig pensar que la família groenlandesa que m’acollia sabria com ajudar-me. Així
doncs, amb el cos tremolós vaig demanar un remei per als meus peus. En Hans
va anar a la cuina i va tornar amb unes tisores. Què volia fer? Tallar-me’ls!? En
aquell moment jo no estava per gaires bromes, però vaig somriure. Havia llegit
molts cops que els inuit, davant de les adversitats, somriuen. Potser és una bona
manera d’alliberar tensions o de prendre’s els problemes de la vida d’una altra
manera. Afortunadament, de seguida em van recomanar que em despullés i que
em tapés bé amb el nòrdic. Unes hores després estava renovat.
Una altra de les coses que recordava era el costum d’en Hans i la Mona de
no avisar mai quan marxaven de casa, tot i que sempre saludaven quan hi tornaven. Hi havia vegades que em tornava boig buscant-los. Probablement als inuit
no els agraden els comiats, siguin de la naturalesa que siguin. En aquest sentit,
mai podré oblidar les llàgrimes de la Mona al veure’m marxar, les abraçades dels
pares que acomiaden els seus fills perquè puguin continuar els estudis en un altre
lloc o els laments d’una dona que veu com el seu marit no torna d’una sortida de
caça. Segons la meva humil opinió, la naturalesa indòmita d’aquesta terra ha fet
que aquesta gent sigui més forta davant de les adversitats, però no prou com per
suportar, millor que qualsevol altre ésser humà, l’absència dels éssers estimats.
Tal com un dia em va dir en Hans: «Els inuit no sempre estem rient. Plorem quan
és necessari i somriem quan tenim motius per fer-ho».
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A les 5 de la tarda una veu càlida anunciava a través dels altaveus de l’aeroport d’Ilulissat que el vol a Kangerlussuaq havia estat cancel·lat. Al principi,
aquella notícia va causar estupor entre els passatgers. La gent corria d’un lloc a
un altre per recollir les maletes, i també per parlar amb la dona que havia donat
la mala notícia o amb l’encarregat d’expedir els tiquets d’embarcament. En uns
minuts, el petit aeroport es va sumir en un autèntic caos. Tanmateix, hi havia
algú en aquell lloc que realment se sentia feliç per aquella notícia. Per mi aquest
nova situació significava quedar-me uns dies més a Ilulissat. Ens havien informat que l’avaria de l’avió era greu i que ens hauríem d’esperar uns quants dies a
la ciutat dels icebergs, ja que no hi havia cap avió de recanvi que pogués cobrir
aquella ruta. De sobte em vaig posar a cantar una cançó de country de Garth
Brooks, titulada Rodeo, que havia escoltat infinitat de cops a casa d’en Hans i la
Mona.32 Crec que la gent que em va veure devia pensar que m’estava tornant boig,
però va ser una manera de treure tots els nervis de l’espera i exterioritzar un estat
d’ànim que tenia més a veure amb l’alegria que amb la pena. Tot i que el millor
encara no havia arribat.
La companyia Air Greenland em va retornar els diners que havia hagut
de pagar per excés de pes a l’equipatge. Després em van informar que les despeses dels dies que em quedés a Ilulissat i Kangerlussuaq anirien a càrrec seu.
Així doncs, passaria més temps a Kalaallit Nunaat i a sobre amb l’allotjament
i el menjar gratis. Què més podia demanar? A continuació, una furgoneta em
va portar al luxós Hotel Arctic. A l’arribar-hi, vaig lliurar un cupó que m’havia
donat Air Greenland. Mentre em feien el check-in vaig observar que hi havia una
vitrina amb algunes peces realitzades pels artistes locals. Al costat d’un ulu s’hi
llegia en una etiqueta el nom de Kristian Fly, el mateix artista que en Hans i la
Mona m’havien presentat uns dies abans.
A en Kristian li havia encarregat un ulu i un tupilak. Va trigar una setmana
a fer-me’ls, però va valdre la pena esperar. Aquelles peces, que ara portava en una
de les meves motxilles, eren les meves joies més preuades d’aquest viatge. Després
de deixar les coses a l’habitació i trucar a en Hans i la Mona per donar-los la bona
notícia, vaig sopar al luxós restaurant Ulo de l’Hotel Arctic. Mentre menjava un
32. A moltes dones inuit els encanta la música country. Ho he pogut comprovar en
algunes cases de Kalaallit Nunaat en les quals he viscut. La Mona em va explicar un dia que
és una música molt tradicional, amb molta força i que a més, quan l’escoltes, t’entren ganes
de ballar. Aquesta mena de cançons i balls nord-americans es van fer molt populars durant la
Segona Guerra Mundial (n. de l’a.).
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deliciós estofat de caribú, vaig recordar un dels motius pels quals era a Kalaallit
Nunaat: el tordlut, el duel cantat dels inuit que encara no havia aconseguit veure
ni escoltar en persona. Tant en Hans com la Mona i en Silver m’havien confirmat
que aquesta pràctica ja no es podia veure a Ilulissat i els seus voltants. En el seu
moment va deixar de fer-se, ja que les autoritats daneses van eliminar aquest
costum. Potser encara es podia veure més al nord o a la costa est de Groenlàndia,
tot i que sempre com un ritual clandestí. Em van comentar, a més, que actualment Kalaallit Nunaat es regia per un sistema judicial més d’acord amb les lleis
europees que amb les lleis groenlandeses tradicionals, de manera que tampoc
tenia gaire sentit aquesta pràctica avui en dia. Si trobava alguna cosa, seria més
aviat una representació o una exhibició que no pas un esdeveniment real.
D’altra banda, l’única informació escrita que havia obtingut en aquest
viatge va ser al Knud Rasmussen Museum, en un article al costat d’un tambor
(qilaat) procedent de la població d’Ittoqqortoormiit, a la costa est, i que deia això:
La dansa esquimal original de Groenlàndia és la dansa del
tambor, que es ballava quan succeïen esdeveniments històrics o quan
es produïa un duel cantat per arreglar alguns problemes. El kalattoqq
és la dansa dels caçadors de balenes, com s’anomena a Groenlàndia, i és
molt popular i té el seu origen en els baleners europeus. Es balla molt
a Kalaallit Nunaat i en l’actualitat els joves aprenen danses modernes
com el break.

Sincerament, vaig començar a pensar que em resultaria difícil treure
conclusions a Ilulissat sobre el duel cantat. Tampoc volia precipitar-me pensant
que potser ja no existia i que realment fos veritat que estava prohibit. Tal com
estaven les coses, doncs, vaig pensar que potser havia de canviar el meu destí
i dirigir-me a l’est de l’illa. Però de seguida vaig arribar a la conclusió que no
podia declinar aquella «invitació» que m’havien fet Angutdluk i Kavssâluk per
visitar la seva terra. Tenia clar que, encara que no presenciés un duel cantat, sí
que almenys conviuria amb els Inughuit, i podria veure moltes de les antigues
tradicions que encara conserva aquest grup inuit. Ara l’únic que podia fer era
aprofitar al màxim els meus dies de «regal» a Kalaallit Nunaat.
Estava molt cansat, però això no em va impedir, després de sopar, que
anés a saludar en Hans i la Mona. Vam estar tota la nit cantant, bevent, jugant a
cartes i gaudint d’aquells moments que un avió avariat a Nuuk ens havia regalat.
A les dues de la matinada em vaig acomiadar d’ells, i els vaig prometre que ens
tornaríem a veure unes hores després. Amb la satisfacció de tenir aquella bonica
amistat amb ells vaig dirigir-me cap a l’hotel sota una gran nevada i una foscor
tènue. Mentre tornava, vaig recordar una bonica tradició inuit que en Hans i
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la Mona em van explicar: els cementiris groenlandesos són plens de tombes
amb petits fanalets o espelmes. Això és degut al fet que els inuit creuen que tota
persona, quan es mor, necessita una llum que li indiqui el seu camí.
En arribar a l’hotel, vaig pujar a l’habitació. Després d’una agradable
dutxa, em vaig posar al llit. Al cap de poc vaig tancar els ulls i un somriure tímid
es va dibuixar als meus llavis. Encara podia seguir buscant els poetes de l’Àrtic.
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Àlbum gràfic I

1- Almirant sir John Ross, 1777-1856.

2- Capità sir William Edward Parry, 1790-1855.

3- Comandant James Clark Ross, 1800-1862.

4- L'intèrpret sudgroenlandès John Sakeouse,
1796 o 1797-1819.

5- Ruta seguida per l'expedició comandada per John Ross el 1818.

6- Pas a través del gel, 16 de juny del 1818.

7- Aparició d'icebergs a la badia de Baffin, 19 de juny del 1818.

8- Icerberg enorme, observat pels expedicionaris, juliol del 1818.

9- Els vaixells Isabella i Alexander, obrint-se pas a través del gel.

10- Perillosa situació de l'Isabella i l'Alexander, 7 d'agost del 1818.

11- Primera comunicació amb els natius de la badia del Príncep Regent, 10 d'agost del 1818.

12- Ervick, «l'herba», natiu de la badia del Príncep Regent.

13- Dibuix d'un trineu dels «Muntanyencs Àrtics».

14- Ruta dels vaixells Isabella i Alexander, des del 29 d'agost fins a l'1 de setembre del 1818.

15- L'estret de Lancaster i les muntanyes Croker al fons.

16- Un ós observat pels expedicionaris que es llença al mar.

17- Ocell trobat en una illa de la costa oest de Groenlàndia.

18- Desembarcament a Londres de l'expedició comandada per John Ross.

19- El trineu Inughuit que es va emportar l'expedició de John Ross a Londres.

