A l’altra banda de l’aula
Cultures perdudes a les Terres del Foc a la fi del món:
Selknam, Yamanas i Haush, Alacaluf, Kawéskar
Foto: Noi-Noia Yamana, Mission Scientifique du Cap Horn,1882-1883– Museu Marítim d’Ushuaia – Foto M. Sagarra-

Descripció del cicle ‘A l’altra banda de l’aula’
En aquest cicle d’activitats volem donar veu a les persones que
normalment estan assegudes a les cadires de les aules d’Arqueonet.
Així, algú de vosaltres es posa a l’altra banda de l’aula per explicar la
temàtica que conegui i que ens proposi i, en acabat, es fa entre tots i
totes un bon debat sobre el tema. Un espai també, doncs, per a la
reflexió.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Es vol recalcar que és un cicle de coneixement pel coneixement, on
ningú té cap guany econòmic però on tots i totes, al cap i a la fi, hi
acabem guanyant.
Feu-nos arribar, doncs, les vostres propostes per posar-vos a
l’altra banda de l’aula i posarem fil a l’agulla! Animeu-vos!

Presentació de l’activitat
La terra de foc és un arxipèlag integrat per una illa gran i més de doscentes illes menors, envoltat per l’estret de Magallanes i fins el Cap de
Forn. Els europeus a finals del s. XIX varen prendre consciència
d’aquest grups de cultures. Les mateixes tenien una vida nòmade, amb
elaboració d’armes per la cacera, habitatges molt senzilles a pesar de
les baixes temperatures, organització social simple i descentralitzada, i
tenien una cosmovisió molt rica i especial.
Els Yamana eren de tradició marítima i vivien en canoes fetes d’escorxa
d’arbres, entre el canal de Beagle i Cap de Forn. Les comunitats eren
molt petites, s’alimentaven de marisc i de la pesca i ocupaven petites
illes formant conxales (conxes). La seva indumentària era molt limitada
formada només per un triangle que cobria el sexe. També utilitzaven
pintura corporal i la seva festa més important el Kina.
Els Selknam vivien més apartats de la costa, caçaven guànacs, vestien
amb pells i tenien tendals i petites barraques per protegir-se del fred. La
seva gran cerimònia era El Hain, la iniciació dels joves barons, una
cerimònia molt complexa on utilitzaven màscares i sofisticades pintures
corporals i en la que hi participaven tant homes com dones.

Conferenciant
Montserrat Sagarra Fitó
Economista i viatgera. Soc autodidacta en matèria d’arqueologia i
d’històrica de l’Amèrica Antiga.

Data i hora
Dijous 26 de març de 2020
De 19.30h a 21h
Preu xerrada
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Accessibilitat
No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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