
Ammassalimmiut. Els darrers inuit de la terra de Tunu 

 

El dia 21 de desembre va començar l'hivern a casa nostra sense sensació de fred, 

però la conferència de l'Aula impartida per l'antropòleg, Francesc Bailón, 

especialitzat en la cultura dels inuit i concretament dels Ammassalimmiut, ens va 

deixar glaçats a tots, amb els sorprenents i interessants comentaris de la vida 

d'aquestes persones. 

Molt destacable és l'estima i l'interès que Francesc Bailón té per aquesta civilització 

que amb el pas del temps, l'ha fet ser un referent mundial sobre els Inuit. El seu 

sobrenom "Palante" ha quedat ja en la part est de Groenlàndia donant un dels cinc 

noms a un nen i a un gos. 

Hi ha moltes coses noves i que eren desconegudes per a molts de nosaltres sobre 

aquesta civilització com ara que hi ha el 96% de la població de Groenlàndia a la 

zona oest i en la zona est, (Tunu = zona contraria u oposada) és a on només hi ha 

els Ammassalimmiut, que en una extensió tan gran com dues Espanyes hi viuen en 

total 3.500 persones, cristianes, que parlen 5 idiomes (anglès, danès, alemany, el 

seu propi i el de Groenlàndia), que es localitzen en petits pobles, tenen molts fills 

des de molt joves i a vegades els “regalen” a parelles que no en tenen o que estan 

sols. Tenen educació i sanitat pública i gratuïta per a tothom, inclòs per als turistes. 

En les cases no hi aigua corrent, ni comuna. Mengen del que casen i pesquen, i ho 

fan en cru. Assegura Bailón que dona molta energia i provoca escalfament el fet de 

menjar les coses fredes i crues. També destaca que són persones en les quals no 

ha observat l'existència de l'egoisme ni la paraula guerra. Es declara un enamorat 

d'aquesta civilització i d'aquesta terra que l'hi aporta una sensació de solitud, 

silenci i pau extraordinaris sempre que hi va i que procura fer-ho dos cops per any. 

Malauradament, aquesta cultura ancestral corre el perill de desaparèixer per 

sempre com a conseqüència del nostre maltractament al planeta.  

 

Montse Moral 

4-1-2022 

 

 
 

 

 

 


