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Medi

Tribus de l'Àfrica
Ens ha semblat interessant iniciar un estudi de les 
diferents tribus que viuen a l'Àfrica, n'hi ha moltes, 
és  per  això  que  començarem  pels  tuaregs  i  els 
pigmeus i en edicions posteriors anirem ampliant el 
nostre estudi.

Els Tuareg:

On  viuen?  Al  desert  del  Sàhara:  Argèlia,  Malí  i 
Níger.

Quants són? Varien entre un i tres  milions.  Més 
d'un milió viuen al desert del Níger i un altre milió i 
mig a Mali.

Com vesteixen? Duen un turbant al cap que es diu 
tagelmust, els cobreix tota la cara menys els ulls. 
Bàsicament és per defensar-se de les tempestes de 
sorra del desert.

Com són les seves cases? Són una mena de tendes 
amb  una  estructura  molt  lleugera  i  fàcil  de 
transportar.   Són  senzilles  de  muntar  i  fàcils 
d'adaptar-se  al  terrirori.  La  haima,  nom  de  la 
tenda, s'adapta molt bé al mode de vida nòmada.

Com s'organitzen? Estan ben organitzats doncs les 
feines estan repartides. Hi ha dues classes socials: 
els comerciants i els agricultors.

Què  mengen? Tenen  una  dieta  variada,  mengen 
carn de tot tipus.

Quines eines  fan servir?  No en fan servir  gaires 
perquè  bàsicament són pastors.

Quins  costums  tenen? Són  fonamentalmet 
nòmades.  L'ús  del  turbant  blau.  La  societat  és 
bàsicament matriarcal.  Tenen una lluita tradional 

entre els homes i practiquen les curses de camells.

Tenen  alguna  tradició  especial?  Utilitzen  un 
alfabet  derivat  d'una  llengua  bereber  anomenat 
tifinag.  Els poden reconèixer pel turbant blau que 
porten al cap per protegir-se. No acostumen a fer 
el dejú durant el Ramadà. Enterren als seus morts 
prop del lloc on moren.

Els Pigmeus:

On viuen? A la selva equatorial de  l'Àfrica.

Quants són? Són un poble nòmada i es desplacen en 
grups de 20 a 40 persones.

Com vesteixen? Les teles procedeixen de l'escorça 
dels arbres que matxaquen fins a poder-la estirar 
per fer una mena de teixit.

Com són les seves cases i quin nom tenen?  Són 
baixes  i  rodones  fetes  amb branques  clavades  al 
terra  fins  a  creuar-se  al  mig.   Després  es 
recobreixen amb fulles.

Com s'organitzen? No tenen un únic lider.  Però sí 
que existeix la divisió del treball segons el gènere i 
l'edat.

Què mengen? Viuen  normalment  de la  caça  i  la 
recol·lecció de fruites.  Alguns tenen petits conreus 
al mig del bosc.

Quines eines fan servir? Llances, canyes i pedres.

Quins costums tenen? Adoren a déus pagans.

Tenen alguna tradició especial? Generalment, són 
monògams, encara que existeix la poligàmia.  Un 
home  obté una nova dona en pagar la dot, que és 
el preu que posa la família de la noia.

El  poble tuareg Els pigmeus


