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Medi

Tribus: els Inuit i els Timicua
Els inuit són esquimals que viuen a l'Àrtic, també 
s'anomenen esquimals – que mengen peix cru-.

On  viuen?  Al  Cercle  Polar  Àrtic.  Políticament 
depenen: dels EUA, dins l'estat  d'Alsaka, d'on són 
nadius;  del  Canadà,  a  la  província  pròpia  de 
Nunavut,  encara  que  també  reclamen  territoris 
propis  a  Terranova  i  Labrador (Nunatsiavut), 
Territoris  del  Nord-oest (Inuvialuit)  i  Quebec 
(Nunavik) i a Dinamarca on són majoria a la regió 
autònoma de Groenlàndia. 

Com  vesteixen?  Tant  els  homes  com  les  dones 
duen  botes  impermeables,  pantalons  de  doble 
capa,  un  anorac  ajustat  de  doble  capa  amb 
caputxa, tot fabricat en pell.

Com són les seves cases i quin nom tenen?  Les 
case  hivernals  acostumen  a  estar  construïdes  en 
pedra sobre fusta i barbes de balena i recobert de 
molsa o herbes.

Què mengen? La dieta tradicional està composta 
de peix, foques, balenes i altres mamífers marins. 
La carn d'aquest animals es conserva tot bullint-la, 
s'assecant-la o congenlant-la.

Quins  costums  tenen? Tenen  cants  i  danses 
cerimonials.   Algunes  cançons  es  consideren 
màgiques, poden ser personals i per això es poden 
vendre  o  intercanviar.   El  principal  instrument 
musical és un tambor pla en forma de pandereta 
que toquen el xamams.

Tenen alguna tradició especial?  Les fustes de la 
platja  i  les  barbes  de  balena  es  tallen  per 
confeccionar  màscares  cerimonials  algunes  de 
mesura tan reduïda que les porten als dits de les 
dones durant les dances rituals.

Els Timucua: Són una tribu índia de Florida (EUA), 
de  família  lingüística  desconeguda,  el  nom 
procedeix  d’Atimoqua -senyor  o  capdil-,  i  també 
rebé  els  noms  d’atikmucua,  tomoca i  thinapoa. 
Formaven  una  confederació  de  tribus:  timucua, 
potano, satuniba, i altres.

On viuen?  A la costa  oriental de la  península de 
Florida, al llarg del riu Indian, al cap Canyaveral.

Quants són? Ara en queden un centenar.

Com vesteixen? Les dones duen faldilles curtes i el 
cabells  solts  i  els  homes  porten  una  mena  de 
calces, tatuatges i un nus al pèl.

Com són les seves cases i  quin nom tenen?  Les 
seves cases són al bosc envoltades d'estaques.  Els 
seus edifics sagrats els construïen als turons de cim 
aplanat.

Com s'organitzen? A cada tribu hi havia clans amb 
noms  d'animals,  tenien  presoners  de  guerra,llurs 
descendents eren els  seus  esclaus.   Posseïen una 
organització militar força desenvolupada. S

Què mengen? Peix, carn, producte de la cacera, 
fruits silvestres i arrels.

Quines eines fan servir?  Eines i armes fetes amb 
petxines  i  ossos  de  peix.   Construeixen  també 
canoes,  arcs  grans  i  maces  de  fusta.  També  són 
bons terrissaires.

Quins costums tenen? Eren caçadors de cabelleres, 
caníbals i  polígams, adoraven el sol, la lluna i  la 
daina. 

Tenen alguna tradició especial? Un dia al mes fan 
cerimònies  múltiples  on,  de  vegades,  les  mares 
sacrificaven  els  seus  fills  al  sol.  Les  tombes  que 
construeixen són senzilles, amb un cercle de fletxes 
al damunt.

Texto 1: Inuit

Els Inuit
Els Timicua

http://ca.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Can?bal&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Can?bal&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Can?bal&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Florida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Florida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Florida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunavik
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunavik
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunavik
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quebec
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quebec
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quebec
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Inuvialuit&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Inuvialuit&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Inuvialuit&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Territoris_del_Nord-oest
http://ca.wikipedia.org/wiki/Territoris_del_Nord-oest
http://ca.wikipedia.org/wiki/Territoris_del_Nord-oest
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunatsiavut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunatsiavut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunatsiavut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terranova_i_Labrador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terranova_i_Labrador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terranova_i_Labrador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunavut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunavut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nunavut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alaska

