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ÖTZI, L'HOME DELS GELS 
 

 

Quan aquell setembre de 1991 els Simon, un matrimoni alemany afeccionat 

a l'alpinisme, van decidir que anirien a fer una excursió cap a la regió d'Ötz, 

poc s'imaginaven que toparien amb el cos momificat d'un ésser humà que 

apareixia en mig dels gels. A partir d'aquell moment es va iniciar una 

aventura arqueològica que encara dura. 

 

Un gran descobriment 

 

Aquell remot indret prop del massís Similaun, a més de 3.000 metres 

d'alçada, era Itàlia o bé Àustria? Les fronteres als cims dels Alps no eren 

gens clares i va caldre refer-les de nou. Per 92 metres va resultar que Ötzi 

havia aparegut a la regió sud-tirolèsa, actualment dins de l'Estat italià. 

 

Es deia Ötzi aquell personatge? 

 

No ho sabem pas, com es deia, però aviat els 

diaris el van anomenar així perquè s'havia trobat a 

Ötz, i a més Ötzi resultava un nom simpàtic. 

 

Qui era, aquella  mòmia? 

 

Era una persona que s'havia perdut i mort de fred feia temps?, Un soldat?, 

Un pastor?, Un excursionista? O era molt més antic? Aviat els arqueòlegs es 

van adonar que la mòmia era prehistòrica pels objectes que l'acompanyaven. 

 

Sabem que era prehistòric, però de quina època? 

 

Les anàlisis de radiocarboni ens diuen que era de fa cinc mil dos-cents anys, 

de l'edat del coure. També ens ho confirma la destral que portava feta 

d'aquest metall. 



Ötzi era un home prehistòric, a qui poc desprès de morir va caure 

damunt una nevada, i després una llengua  de glaç al va cobrir, 

quedant liofilitzats el cos i les seves pertinences. Això ha fet que 

es conservessin i hagin pogut ser estudiats tan bé. 

 

Què portava l'Ötzi? 

 

Portava un cinturó amb una bossa plena d'objectes: allò que li calia per a fer 

foc, per a tallar eines de sílex i per fer reparacions d'urgències. Del cinturó 

també devia dur penjats cordills, uns fongs curatius... I duia una motxilla amb 

l'ànima  de fusta d'avellaner i dos brasers portàtils fets amb escorça de 

bedoll. 

 

Qui era? Per què va morir? 

 

Ötzi no es va  morir perquè estava malalt: 

Va ser assassinat. Algú li va disparar una fletxa per l'esquena. Ferit de mort, 

va caure i es va donar un cop al cap amb una pedra. Això el va rematar. 

 

Per què el volien matar? 

 

No ho sabem, però estem segurs que fugia d'una baralla o d'un combat. 

Portava un canell ferit i a les seves armes  hi havia restes de sang de quatre 

persones diferents. Ötzi també devia haver ferit o matat diversa gent. 

 

Qui era Ötzi? 

No era un camperol qualsevol. Segurament es tractava d'un cabdill o d'un 

guerrer, d'alguna persona important de la comunitat. 

 

Algú important que va tenir una mala fi? 

 

Sí. Qui li havia de dir que després de tants anys sota el gel acabaria sent tan 

famós. Avui es troba en un museu a la ciutat de Bolzano, dins d'una càmera 

frigorífica cuirassada on l'han visitat més de tres milions de persones. 



Comprensió lectora 
 

1. Quants anys fa que els Simon van viatjar a Ötz? 

 

           _________________________ anys. 

 

2. Els Simon eren... 

 

□ Escaladors 

□ Excursionistes 

□ Corredors 

□ Dos amics alemanys 
 

3. Els Simon estaven fent una excursió a prop del massís de Similaur a... 

 

□ menys de 3.000 metres d'alçada 

□  3.000 metres d'alçada 

□ 92 metres d'alçada 

□ més de 3.000 metres d'alçada 
 

 

4. On es va trobar l'Ötzi? 

□ Entre Itàlia i Àustria 

□ A Àustria 

□ A Itàlia 

□ A Similaun 
 
 
5. Els Simon van trobar... 

 

□ Una persona que s'havia perdut 

□ Un pastor 

□ Un soldat 

□ Un home prehistòric  
 



6. L'Ötzi era un home  de fa... 

 

□ 5.000 anys 

□ 5.200 anys 

□ 520 anys 

□ 5.00.200 anys 
 
 
7. L'Ötzi va morir  a causa de... 
 

□ Un allau de neu 

□ Una fletxa 

□ Un cop al cap 

□ Un atac de cor 
 

8. Sabem que l'Ötzi era de l'edat de bronze per: 

 

□ La seva roba 

□ Les seves armes 

□ Per la seva alçada 

□ per la seva destral 
 

9. L'Ötzi el volien matar perquè... 

 

□ Fugia d'una baralla 

□ Era un lladre 

□ No ho sabem 

□ Era un guerrer 
 

10. Si volem veure l'Ötzi , on hem d'anar? 

 

      ___________________________________________



Nom:  ________________________________  Data: __________________ 
 
 

 

ÖTZI, L'HOME DELS GELS 
 

Fes una descripció de com era l'Ötzi, l'home dels gels. Utilitza la informació 

que hem extret del text per explicar com era, com vestia,  a què es dedicava, 

etc. 
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