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Al principi no portaven res de roba a sobre, perquè
no necessitaven cobrir-se, ja que vivien en la zona
d’Àfrica que feia molta calor.

També hem de dir que quan caçaven animals se’ls menjaven crus i no es
preocupaven de treure profit de la pell. Més tard quan ja coneixien el foc ,
llençaven l’animal sencer o a trossos al foc i la pell acabava cremant-se , és a
dir, que tampoc podien treure profit d’ ella.
Quan comencen a moure’s per diferents zones de la Terra i es donen compte
de que fa més fred, veuen la necessitat de
cobrir el seu cos i pensen per primera
vegada en com aprofitat les pells dels
animals que cacen.
Primer només cobrien les parts baixes del
seu cos.

Les pells també s’utilitzaven per altres coses,
com per ex., portar als nens/es petits durant
els grans trajectes.

La manera de tractar les pells era la següent :
Una vegada havien caçat l’animal, tallaven amb pedres la pell.
Després bevien la sang o l’utilitzaven per fer pintures rupestres a les
parets i sostres de les coves.
A continuació separaven amb molta cura la pell de la carn.
La carn, la llençaven al foc i després se la menjaven.
La pell la netejaven els homes, treien tots la brutícia que havia quedat
enganxada a la pell, utilitzant eines fabricades amb pedres.
Les dones s’encarregaven d’assecar-la , tallar-la i confeccionar les
peces de roba.

Mentre el clima canviava i en alguns llocs era realment fred, els homes i dones
cavernícoles s’abrigaven cada vegada més.
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Es feien pantalons que els cobrien les cames i també com unes botes de pell,
lligades amb tires de cuiro ( pell molt seca dels animals).

També les pells d’animals servien per tapar-se quan dormien dins la cova i
estar més calentets.
Moltes vegades, les pells de grans
animals s’utilitzaven per tapar les
entrades de les coves, per protegirse del vent glacial a les zones on feia
molt de fred.
També
s’utilitzaven
per
tapar
cabanes fetes amb branques si els
agafava de viatge per buscar altres
llocs on viure.

Mentre els homes caçaven, les dones fabricaven vestits amb pells d’animals.
Una vegada els homes havien netejat la pell dels animals, és a dir, li havien tret
la brutícia, la sang ..., els passos a seguir eren aquests :
La pell es tensa i s’aguanta amb estaques.
D’entrada es neteja amb una rasqueta per eliminar-ne el greix.
Després d’assecar-les sobre el foc, les pells es tallen amb una pedra
afilada i se’n foraden les vores amb un sílex punxegut (mena de pedra
de forma punteguda).
Per unir els trossos, s’agafen tires de cuiro (pells molt seca) que es fan
passar pels forats com si cosissis o bé tendons d’animals.
Feien diferents peces de roba.

En aquesta imatge veiem com l’home porta
pantalons de pell, una armilla confeccionada
amb pell i ossos per tancar-la.
També tenien temps per fabricar collarets fets
de conxes marines o ossos d’animals, com els
ullals dels mamuts.

La invenció de l’agulla
Aquest objecte va revolucionar la vida dels homes i dones prehistòrics ja que
els va permetre fabricar sacs de cuiro i vestits de debò.
L’agulla es talla en un tros de fusta o d’os amb pedres punxegudes com el
sílex. Un extrem ha de tenir la punta esmolada i en l’altre es fa un forat.

Agulles fetes de fusta

Agulles fetes amb os d’animal

Els vestits estan ben tallats. S’inventen noves formes i apareix la caputxa.
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ACTIVITATS
1. Fes una descripció d’aquesta imatge. Recorda que ha de tenir les parts:
presentació, aspecte físic i caràcter.
Títol

2. Observa la imatge e intenta sentir
el fred que feia en algunes zones
de la Terra a l’època de la
Prehistòria.
Que creus tu que estaran pensant
els homes d’aquesta imatge ?

Penses que viuen en una cova o caverna? ________
Per què? __________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Fixa’t en com van vestits.
De quins animals deuen ser aquestes pells? Anomena’n cinc :

Qui haurà caçat aquests animals?_______________________________
Qui haurà netejat les pells? ____________________________________
Amb què? _________________________________________________
_______________________________________________________________
Qui haurà tallat i cosit les pells? ________________________________
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Quines eines hauran utilitzat per tallar-les? _______________________
_______________________________________________________________
Quina eina hauran utilitzat per cosir-les? _________________________
De què pot estar feta ? _______________________________________
_______________________________________________________________
4. Fes de dissenyador /a de la Prehistòria i dibuixa ara una peça de roba
inventada per tu i digues de quin animal seria la pell.

_______________________________

