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Costums i receptes prehistòriques.

Els homes primitius eren caçadors i recol·lectors. Què vol dir això? Que caçaven altres animals,
pescaven peixos i recol·lectaven (recollien) el que trobaven pel bosc o la selva on vivien. Segons es
publica a la seriosa revista Invented Nature Research, les persones adultes de les tribus  aconseguien
cada dia 1 peix, 1 petit mamífer com el conill,  2 tubercles com per exemple la patata o el moniato,
1  planta  de  fulla  carnosa  com la  bleda,  2  plantes  d’arrel  com la  pastanaga,  2  plantes  de  tija
comestible com la ceba i el  porro,  3 bolets com ara el picornell,  l'esclata-sang o si us és més
familiar el xampinyó, 3 fruites i 7 llavors com les ametlles, les avellanes o les anous.

Per què et resulti més fàcil et mostr una taula per a classificar el que aplegaven.

Animals Plantes

Mamífers Peixos Verdures Bolets Fruites Llavors 

1 dia

1 setmana

4 setmanes

13 setmanes

26 setmanes

39 setmanes

52 setmanes

Ara que ja ho has sumat i classificat, anem a fer nombres. Mira un calendari (el de l’ordinador, el de
la cuina, el del mòbil, el de la tablet, el que puguis.) o millor agafa'l perquè l’emprarem.

Quants animals caçaven en una setmana? Quants d’aquests animals eren peixos i quants mamífers?

Quantes plantes recol·lectaven en una setmana? Quantes eren verdures, quantes bolets i quantes
llavors?

Ara fes el mateix amb tota la taula i emplena-la. 

Perquè no hi he posat els mesos? Bé, perquè ells no en tenien, de mesos ni de rellotge. Ells miràven
la lluna. Recordes o saps quantes fases te la lluna? Recordes quants de dies passen de lluna plena a
lluna plena? Si no ho saps cerca-ho1.

Això si que ho sabien fer, coneixien molt bé el seu entorn i sabien que la lluna anava canviant però
sempre tornava a ser plena de tan en tan. Saber que tardava era tan fàcil com fer una retxa a terra
amb un pal cada nit fins que tornàs a ser plena. Això eren els seu mesos.

També  hi  havia  alguna  cosa  més  complicada  que  foren  capaços  d’observar:  els  solsticis  i  els
equinoccis. Aquestes paraules tan estranyes fan referència a la durada del dia i la nit i assenyalen
quan comencen les estacions. Són dies especials perquè la natura canvia i quan dic la natura vull dir
tot: els dies son més llargs o més curts, fa més calor o més fred, les plantes creixen o es moren, els
animals crien o s’amaguen….

1 Per simplificar acceptarem el mite de que la lluna tarda 28 dies en trobar-se en la mateixa fase perquè així tot ens 
quadre en setmanes i múltiples de 7.



Començarem per un que segur que coneixes: el solstici d’estiu. T’has fixat que en haver recollit les
notes en els anys normals (sense Covid ni  confinaments) la gent va a la platja i fa festa fins a les
tantes? El motiu és que és la nit més curta de l’any i tenint això en compte, com serà el dia? Serà el
dia més llarg de l’any i el començament de l’estiu.

Ara que sabem com és el d’estiu, com creus que serà el d’hivern? Just a l’inrevés: serà el dia més
curt i la nit més llarga de l’any, la nit que comença l’hivern.

Solsticis en forma de fracció.

Quines dues fraccions s’apliquen al gràfics superior?

Solstici d'hivern

Obscuritat

Llum

Solstici d'estiu

Obscuritat

Llum



Els  altres  dos  dies  especials  de  l’any  s’assemblen  molt:  les  seves  nits  i  els  seus  dies  duren
exactament igual, dotze hores (ells no sabien que duraven dotze hores) i són el començament de la
primavera o de l’estiu.

Equinoccis en forma de fracció.

Quina fracció podem aplicar a aquest gràfic?

Els solsticis i els equinoccis ens indiquen quan comencen les estacions? Recordes quantes estacions
hi ha? Recordes el seu nom i el seu ordre?

Mirant la taula de dalt, pots dir quants animals i quantes plantes caçaven o recol·lectaven en una
estació? I en un any?

Temples megalítics primitius com el d’Stonehenge assenyalen amb una precisió aquests  moments
de l’any perquè eren els moments en que s'allargava el dia, començaven les pluges, la sembra, la
collita i els permetien recol·lectar i caçar en abundància i viure millor (bàsicament tenir la panxa
plena).

Un problema que tenen les dues observacions, la del cicle de la lluna i la del cicle dels equinoccis i
solsticis o l’any lunar i l’any solar és que no estan del tot d’acord. L’any solar dura 365 ¼  dies i
l’any lunar dura 354 ⅓ dies. Això ha fet pensar molt els homes al llarg de la història i ha donat lloc
a molts de tipus de calendaris.

En realitat no fou fins 500 anys abans de crist, ara fa uns 2500 anys que un astrònom greg anomenat
Metón  descobrí  que  19  anys  solars  del  calendari  greg  es  corresponen  a  235  llunacions.  Això
s’anomena el cicle decemnovenal.

Equinoccis de primavera i/o tardor

Obscuritat

Llum



Ara ja hem calculat el que recol·lectaven per setmana, per cicle lunar, per estació i per any. Ara
convé mirar el dia a dia.

Berenar

Segons ha revelat  la revista Imagined Archaelogy el primitius berenaven de fruita. Els recipients
emprats suggereixen que empraven 352 ml de suc d’una fruita cítrica (taronja, llimona, pomelo) i
798 g d’alguna altra fruita com ara pomes, plàtans, pinyes, xirimoies…. per cada persona adulta i la
meitat per als infants.
Quants mil·lilitres de suc necessitava una família de dos adults i 7 nins? (Sí, teníen molts de nins i
nines)
Quants de grams de fruita necessitava una família de dos adults i 7 nins?

Dinar.

La recepta més emprada entre la població era conill torrat amb patates i cebes al caliu. Pot semblar-
vos minimalista però segur que menjaven més sà que nosaltres tot i que pot ser no tant. Una família
com la que hem vist abans dinava de dos conills, vuit patates i set porros. Quant es menjaven les 15
famílies del poblat (suposarem que totes eren iguales). Si un conill pesa 879 grams, una patata
grossa 546 grams i un porro 132 grams que pesa tot el dinar? I que pesa tot el dinar del poblat?

Sopar.

Si dinaven de carn sopaven de peix amb verdures. Una possibilitat descoberta per l’arqueòleg Piotr
Canyellilich era sardinetes torrades amb bledes i pastanagues bullides i esclafades. La família de set
membres tenia 56 sardinetes i 560 grams de verdures bullides.

Quan tocava a cada un si tots menjaven igual?

I quan tocaria si els adults menjassin el doble?  Sobraria res?


