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uh, el Cromanyó



Alentejo, Portugal  
ESTIU de 2015 
En el jaciment 

Us presente a Paulo i Yelena, dos germans que es troben passant les seues vacances d'estiu prop 
de la ciutat portuguesa d’Évora, a la província anomenada Alentejo. 

Sabíeu que en aquesta província existeixen moltes restes dels nostres avantpassats, els 
anomenats homínids prehistòrics? 

Doncs anem a conèixer una mica més sobre ells 
i com van viure. 

Filipe, el mestre d'història de Paulo i 
Yelena, es troba en la mateixa ciutat 
on estiuegen. Els ha convidat a visitar 
unes excavacions que s 'estan 
realitzant en un nou jaciment on 
s'acaben  de descobrir unes restes 
molt antigues. 



Paulo i Yelena arriben al jaciment, on els rep el seu mestre. 

—Hola, Paulo. Hola, Yelena. 

—Bon dia, mestre Filipe —contesten tots dos. 

El mestre Filipe els dona la benvinguda i els va explicant el que fa el seu equip d'arqueòlegs. Així 
es diu a les persones que estudien el passat de l'home a través de les restes que es descobreixen, 
normalment enterrats. 

—Els arqueòlegs treballen molt a poc a poc i amb molta precisió per a no desbaratar les restes 
que es troben enterrats en la terra —els explica el mestre a Paulo i Yelena—.Són molt fràgils i cal 
tractar-los amb molta cura. 

—I què estan desenterrant? —li pregunta Paulo 
mirant fixament el jaciment. 

—Hem  trobat unes restes dels homínids que 
van viure en aquesta zona fa uns 7.000 a n y s , 
en una època que es diu Neolític, que significa 
nova edat de pedra. 

—Oh, això és fa molt temps! —li contesta 
Yelena. 



—Al contrari, Yelena —li respon el mestre Filipe—. Els homes i dones prehistòriques van aparéixer 
fa molts més anys. Es calcula que els primers homínids, els anomenats Homo habilis, van 
aparéixer en la Terra fa més de 2 milions d'anys. 

—I això d'allí què és? —pregunta Paulo mirant cap a l'altre costat. 

—Són monòlits. Anem a veure’ls. —els diu Filipe a Paulo i Yelena. 

Els tres s'acosten a unes pedres verticals d'uns dos metres d'altura. 

—Guau! És increïble !—exclama Paulo—. I això ho van fer els homes i dones 
prehistòriques? 

—Sí, Paulo. Portaven roques pròximes i les 
col·locaven dempeus en forma circular o 
el·líptica. Entorn d'elles es reunia el poblat i es 
feien cerimònies.—els compta el mestre. 

—Sí que són altes! —comenta Yelena mentre 
no deixava de mirar a l'alt dels monòlits. 

—Voleu que us compte com vivien els homes i 
dones prehistòriques? —els pregunta Filipe. 

—Sí, sí, per favor —responen alhora Paulo i 
Yelena. 



—El primer que heu de saber és que els homes i dones prehistòriques no eren tots iguals. Va 
haver-hi diverses espècies que van anar apareixent progressivament en la Terra. Cada espècie 
era cada vegada més intel·ligent fins a arribar a la nostra. Sabeu com es diu la nostra espècie? —
els pregunta el mestre. 

—No —contesta Paulo una mica sorprés per la pregunta. 

—Ja, ja, la nostra espècie es diu Homo sapiens —es contesta a sí mateix el 
mestre—. I abans va haver-hi unes altres. Us sona l'home de Neanderthal? 

—No —contesta Yelena. 

—Bé, els Neanderthals van conviure amb els Homo sapiens, però al final van 
desaparéixer per diverses causes i només va quedar la nostra espècie. 

—Ara seieu per ací. La història dels homes prehistòrics és molt 
llarga. Tanqueu els ulls i imagineu aquest mateix lloc fa 7.000 
anys... 

 



Alentejo, Portugal  
FA 9.000 aNYs 

El poblat 

El poblat s'ha reunit davant els grans monòlits. Per fi havien acabat el cercle amb aqueixes últimes 
i enormes pedres que havien portat. 

El sol s'estava posant per l'horitzó i la lluna 
començava a brillar en el cel. 

Un dels homes s'acosta al centre del 
cercle i comença a dirigir-se als altres. 

—Ahhh, acabat està cercle. Sol bo. Ens 
donarà bons aliments i carn bona. 

—Uka, uka, uka —repeteix la resta de la 
tribu saltant—. Uka, uka, uka. 



Amagat entre els arbres, un xiquet està observant tota la 
reunió. El seu nom és Uh i serà el protagonista d'aquesta 
història. 

Uh ha d'amagar-se perquè encara és molt xicotet perquè li 
deixen assistir a les cerimònies del grup. Abans que acabe la 
cerimònia ha de tornar al poblat perquè ningú li trobe a faltar 
quan tornen tots. 

«Uh, córrer, córrer a poblat», pensa. Ja era el moment de 
tornar. 

Ràpidament, Uh es dirigeix cap al poblat de la 
seua tribu. 

Estem en el període anomenat Neolític  i els 
homes han passat de viure en coves a viure 
en xicotets poblats, convertint-se en 
sedentaris. 

Per a establir els poblats trien llocs fèrtils amb 
abundant aigua, preferiblement prop de rius. 

Les cases dels poblats són rectangulars amb 
les parets de fang i el sostre de palla i tenen 
tres funcions: 

rebost per als aliments, estable per al bestiar i 
habitació. 



Uh arriba al poblat i es dirigeix a casa dels seus pares. Allí la seua mare, que es diu Eh, li està 
esperant. 

—Hola, Uh. On estaves? — li pregunta. 

—Hola, ma. —respon—. Vaig cuidar bestiar. adeu. 

—Sí, ves. Uh. 

Com veieu, el llenguatge 
e n c a r a n o e s t a v a t a n 
perfeccionat com l'actual, 
però bo, ells s'entenien 
bastant bé. 

En el camí es troba amb la 
seua amiga Anah. 

—Hola, Anah. vens tu i jo al 
bestiar? —li pregunta. 

—Sí, vaig —respon Anah. 



Junts arriben fins a un xicotet recinte on el poblat manté unes ovelles i cabres. Els homes 
prehistòrics ja han aprés a obtindre llet i greix d'elles. A més, els serveixen com a aliment. És l'inici 
de la ramaderia. 

Encara que continuen caçant, els homes i dones del Neolític ja s'han convertit en ramaders, 
domesticant diversos animals com a cabres, ovelles i gossos. 

El fet de domesticar animals els va oferir una disponibilitat de carn de manera contínua i no sols 
quan tenia èxit la cacera. Apareix la llet com a nou aliment incorporat a la seua dieta. 
—Demà podríem anar a veure caça amb majors —li proposa Uh a Anah. A Uh li encantava anar 
de caça amb els homes de la tribu, encara que la majoria de les vegades no li 
deixaven anar perquè era massa xicotet. 

—Sí, anar els dos —li respon Anah. 

—Anirem amagats primer i després eixir —proposa Uh 
perquè els majors no els prohibisquen anar i els 
deixen en el poblat. 

—Sí, demà ens veiem prompte tu i jo. 

—Sí —respongué i s'acomiaden fins a l'endemà. 



En el Neolític es va desenvolupar la indústria lítica, elaboren eines de pedra polida (falç, destral, 
aixada, molí...) així com l'elaboració de la ceràmica (que utilitzaven per a emmagatzemar, coure i 
transportar aliments). 
També apareix en aquest 
moment de la història, la roda. 

L'aparició del teler els permet 
fabricar teles que usen com a 
vestimenta en lloc de les  pells 
usades durant el paleolític. Per 
això podeu veure els vestits que 
porten Uh i Anah. 

Entre la vestimenta i el fet de 
viure en cases en lloc de coves, 
on vivia l'home paleolític, la 
despesa energètica destinada a 
mant indre la temperatura 
c o r p o r a l d i s m i n u e i x 
lleugerament. 



Día de caça 

Al matí següent, els homes de la tribu es preparen per a un dia de caça. El poblat necessita tota la 
carn que puguen aconseguir. 

La caça sempre és una activitat perillosa. Els homes usen llances i fletxes, s'han d'acostar molt als 
animals i necessiten organitzar-se molt bé per a poder caçar grans preses. 

El dia anterior, la tribu havia albirat en la zona un grup de mamuts, una de les seues preses 
favorites. 

Però caçar un mamut, que és més gran que un elefant de hui dia, era una tasca molt complicada. 

Fixeu-vos, un mamut pesava uns 5.000 quilos i tenia uns enormes ullals per a defensar-se. A més, 
posseïa una capa de greix en tot el seu cos de deu centímetres, la qual cosa li feia molt resistent a 
les fletxes i les llances que usaven els homes per a caçar-lo. 
 



Uh i Anah ja s'havien alçat i miraven des de lluny al grup d'homes que partia de caça. La idea 
consistia a seguir-los sense que s'adonaren. 

—Uka, uka, uka —cridaven els caçadors mentre eixien del poblat agitant les seues llances a l'aire. 
Uh i Anah els seguien amagats entre els arbustos del bosc. 
Al cap d'una estona els caçadors arriben a la plana on van veure ahir diversos mamuts.  Hui  
veuen sols a dos que es troben descansant. 

—Mamut, mamut —es 
diuen mirant-se els uns 
als altres. 

—Silenci, ja! —crida Caz, 
e l c a p d e l g r u p d e 
caçadors. 



Caz els ordena que se situen en cercle per a envoltar a un dels mamuts. Els caçadors avancen 
sigilosament cap al mamut triat. Uh i Anah estan fascinats veient la maniobra de caça. 

Quan els caçadors estan prou a prop, Caz els crida. 

—Ara disparar! 

Tots els caçadors comencen a disparar les seues llances i fletxes cap a l'enorme mamut que, res 
més veure'ls, comença a fugir d'ells. 

Al poc temps, el mamut, ferit per totes les fletxes rebudes, cau a terra i els caçadors comencen a 
acostar-se a ell lentament. 

Uh i Anah surten en eixe moment de darrere d’uns arbusts perquè pensen que ja ha passat el 
perill. 



Però l'altre mamut, que ha vist com el seu company era caçat, veu als xics i ràpidament es dirigeix 
cap a ells enfurit. És el seu moment de venjança. 

Uh i Anah veuen al mamut dirigir-se cap a ells. L'única cosa que poden veure són els seus 
enormes ullals que es van acostant cada vegada més. 

—Ens matarà! —crida Anah. 

—Córrer, córrer! —crida Uh. 

Els caçadors, que veuen l'escena des de lluny, van en la seua ajuda i ixen 
corrent a crits cap al mamut, que ja es troba molt prop dels xics. 

—Haie ja, haie ja, haie ja!— 
criden per a espantar al 
mamut.



Uh i Anah corren i corren, però ja s'estan cansant i no poden més. Cada vegada van més a poc a 
poc. El mamut els està agafant. 

—Córrer, xics, arribem ja! —els crida Caz. 

—Haie ja, haie ja! —continuen cridant els caçadors mentre corren cap al veloç mamut. 

Algunes fletxes comencen a volar per l'aire en direcció al furiós mamut, que en veure-les para de 
córrer i comença a allunyar-se dels xics. Uh i Anah cauen a terra morts de cansament. 

Caz arriba fins on han caigut  i els pregunta: 

— Estar bé? Ferits? 

—Sí, bé —respon Uh. 

—Espantada —respon Anah. 



Uh i Anah s'alcen. Estan cansats, però també avergonyits. S'han posat en perill ells i també a la 
resta de caçadors. 

—Que fer ací? És prohibit per a xiquets. Molt perillós. Heu vist —els diu molt  enfadat Caz. 

Altres caçadors també han arribat on estan Uh i Anah. La resta està preparant el primer 
mamut per a portar-lo al poblat. 

—Ho sentir. Ho sentir molt. —
diu Uh mirant cap avall. 

—Caçadors del poblat salvat 
la vostra vida. Deveu alguna 
cosa segons llei nostra. Heu 
de fer alguna cosa pel poblat 
—respon molt seriós Caz. 



Així acaba aquesta jornada de caça. En el poblat se celebra amb molta alegria l'arribada del 
mamut caçat. Ja disposaran de bastant carn per a unes setmanes i a més la pell els servirà per a 
fabricar-se abrics. Els ullals de l'animal i uns altres grans ossos els serviran com a armadura per a 
fer altres cabanyes o reparar les existents. 

A la nit, tot el poblat es reuneix per a menjar la carn del mamut. Alguns es troben prop del foc 
col·locant grans trossos de carn, mentre que uns altres preparen baies recollides en el bosc i 
vegetals que es cultiven en el 
poblat per a acompanyar la carn. 
La societat del neolític, és una 
comunitat organitzada en al qual 
hi ha repartiment de les diferents 
tasques. 

En el Neolític comença també 
l'agricultura. Els homes i dones es 
van adonar que les l lavors 
germinaven donant lloc a plantes i 
els fruits d'aqueixes donaven 
noves llavors. Els principals cultius 
van ser cereals com l'arròs, blat i 
l'ordi; llegums (cigrons, llentilles,..) 
i verdures. Per tant els hidrats de 
carboni passen a tindre un gran 
protagonisme en la seua dieta. 



Mentre el poblat es troba preparant el banquet, en la cabanya del gran cap, Geh, Uh i Anah 
esperen la tasca que els imposarà per l'entremaliadura que han fet. 

—Portat malament. Molt de perill caça té —els parla Geh. 

—Sí, sentim molt —respon Uh. 

—Segons la nostra llei, tasca per a poblat heu de fer —continua dient Geh. Després de pensar 
una mica prossegueix. 
—Ja ho tinc, netejar cova de Tomoh. Sí, aqueixa serà la vostra tasca. 

—Joooo —responen alhora Uh i Anah. 
—Dit és. Ara eixir i tots menjar —finalitza la reunió Geh. 

La cova de Tomoh era una 
antiga cova del poblat que ara 
no s'usava perquè havia quedat 
bruta de pedres i fang durant 
una tempesta. Ara Uh i Anah 
haurien de netejar-la, i així 
col·laborar en els treballs del 
poblat. 



Ah, xics i xiques, per cert, el sopar va ser tot un èxit. Mireu el menú que van prendre. 



En la cova de Tomoh 

l matí següent, Uh i Anah arriben a la cova. Entren lentament. Han d'encendre unes torxes per a 
veure dins. 

—Puaj, bruta, bruta —diu Anah. 

—Molt bruta. Això és molta faena —li respon Uh. 

Però no tenen més remei que netejar la cova a poc a poc de 
les pedres arrossegades, el fang, l'arena i altres coses 
fastigoses. 

Durant els primers dies retiren el fang i l'arena 
amb uns utensilis semblants a uns 
poals. Després algunes 
pedres. Conforme passen 
els dies, cada vegada es 
van introduint més i més en 
la cova, en zones on no 
entra gens de llum. Sols 
s’illuminen amb les seues 
torxes i unes altres que van 
col·locant en el camí subjectes a 
les parets. 



El cinqué dia que acudeixen a la cova, els xic i la 
xica descobreixen en un xicotet sortir de roca, uns 
bols amb unes pastes de colors al seu interior i 
uns pals fets amb pèls d'animals que es troben al 
costat. 

No sabien què eren aqueixos bols, però els colors 
els van cridar molt l'atenció. Van posar les seues 
mans dins d'ells i en donar-los la volta les van 
veure pintades de color. Després les van posar 
sobre la paret i… Oh, sorpresa. Havien deixat 
les petjades de les seues mans en color en la 
paret 
de la cova. 

—Mira, la meua mà —li diu Uh a Anah. 

—I mira, la meua,  ju, ju, ju. —riu Anah. 

Havien descobert que podien pintar en la paret. 
Aqueixos bols eren màgics! «D'on havien 
eixit?» es preguntaven. 

—Guardar i demà seguim —li diu Uh a Anah. 



Els dos tornen al poblat perquè ja és tard, però ja tenen moltes ganes de tornar a la cova l'endemà 
i no per a netejar-la, sinó per a continuar pintant amb aqueixos colors màgics que han descobert. 

L'endemà, Uh i Anah s'alcen més prompte del normal per a anar a la cova. La mare de Uh 
s'estranya en veure al seu fill tan content i nerviós. 

—Uh, per què content tu? Vas netejar cova. No entenc. 

—M'agrada netejar, Ma. —respon. 

I s'acomiada. És normal que la seua 
mare no entenguera aquest nou 
comportament del seu fill. 

Ja en la cova, Uh i Anah continuen 
investigant la màgia dels colors dels 
bols. 

—Mira, Uh. Pintant cercles. 

—Bé, Anah. Segueix així. 



Així com passen els dies, els xic i la xica pinten cada vegada millor i passen més temps en la 
cova. A més de pintar també han de continuar netejant, encara que realment la cova ja està 
bastant neta. 

I així, amb el pas dels dies, comencen a dibuixar animals: un ren, un bisó, un mamut. Després 
pinten als caçadors i les cabanyes del poblat. 

Els pinzells de pèl d'animal els són molt útils i els comencen a utilitzar prou bé. 

—Mira, Anah. Dibuixat la caça del mamut. 

—Què bé és! —exclama Anah—. J o 
dibuixat cabanyes de l pob la t . Són 
moltes. M'agrada —continua parlant 
Anah. 

—Bé, Anah, així segueix —li 
anima Uh. 



Però aqueix dia s'ha fet molt tard. Uh i Anah no s'han adonat perquè han estat molt entretinguts 
pintant tota la vesprada en les parets de la cova. Estan molt cansats, així que decideixen dormir 
una estona abans de tornar al poblat. 

Però es queden adormits massa temps. 

En el poblat ja és de nit i Eh s'adona que el xic i la xica no han tornat encara. Eh avisa al pare de 
Uh, que es diu Ah. 

—Ah, Uh no tornat de cova. No saber on està. 

—Estrany, Eh —respon Ah. 

—Aniré a buscar a la cova. 

Ah i Enah, el pare de Anah,es 
dirigeixen cap a la cova. Porten dues 
torxes per a guiar-se en la foscor. 



Ah i Enah entren en la cova. 

—Uh, Anah! On estar? —criden tots dos. 

No es veu molt, però s'endinsen més i més en la cova. 

—La cova és neta. Bona faena de xic i xica—afirma Enah. 

—Sí, cert —respon Ah. 

—Uh, Anah! Parlar! —crida 
Enah. 

Després d'un tros caminant 
veuen als dos adormits en el 
sòl de la cova. 

—Uh, Anah, despertar. Estar 
bé? —els pregunta Ah. 



El xic i la xica obrin els ulls i es posen dempeus d'un salt. S'adonen que s'han quedat adormits i 
que ha passat bastant temps. 

—Oh, hem dormit. Estem cansats. Perdó pa —li diu Uh al seu pare. 

—Estic bé —li diu Anah al seu. 

—Bé, tornar al poblat. És tard —diu Ah. 

Els quatre es posaran en 
marxa quan Ah veu una cosa 
escrita en la paret de la cova. 
Aproxima la seua torxa i 
comença a veure els dibuixos 
que havien fet Uh i Anah 
durant els últims dies. Es 
queda mirant-los movent la 
seua torxa d'un costat a un 
altre per observar-los bé . 
L l a v o r s e l s q u a t r e 
s'aproximen cap a la paret 
pintada. 



—Trobar bols màgics i pintar la paret, estar malament? —li pregunta Uh al seu pare. 

—No, Uh. Ser genials. Magnífics! —exclama Ah, que en veure aqueixos dibuixos no ix de la seua 
sorpresa. 

Enah també s'ha quedat impressionat. 

—Ser meravellosos! Ser artistes. Felicitats! 

Uh i Anah es posen molt contents. Els seus dibuixos els han agradat molt als seus pares. 

—Tornar a poblat. Comptar els vostres 
dibuixos a tots i ensenyar-los demà 
—acaba dient Anah. 

Els quatre inicien el retorn al 
poblat. 



Al matí següent, tot el poblat es dirigeix cap a la cova per a veure les pintures d’Uh i Anah. En 
arribar a la cova i veure els dibuixos tots es queden fascinats per les pintures. Els aplaudeixen i els 
feliciten. 

Amb el pas dels dies Uh i Anah ensenyaran a pintar a altres xics i xiques del poblat. Els més 
majors es dedicaran a preparar més pigments com els trobats en els bols màgics, molent 

diferents argiles i mesclant-los amb 
sucs de vegetals. 



Volta al jaciment 

—Ja veieu, així era la vida en la prehistòria —els resumeix Filipe—. Fins i tot amb pocs mitjans, 
aqueixos homes i dones se les van arreglar per a sobreviure —prossegueix el mestre— i gràcies a 
ells estem nosaltres ací com els seus descendents. 

—El millor és que els xics i xiques no havien d'anar al col·legi —comenta Paulo. 

—Ja, ja, ja —riu el mestre—. L'escola només era diferent, Paulo, res més. Els antics homínids 
també havien d'aprendre un munt de coses per a poder sobreviure. 

Ja és tard i Paulo i Yelena han de tornar. S'acomiaden del seu mestre. Ha sigut un dia molt 
complet i han aprés moltes coses. 

—Ens veiem en classe, mestre —s'acomiada Yelena. 

—Adeu. 

—Adeu! Gaudiu de les vacances 
—s'acomiada Filipe saludant-los 
amb la mà. 



Mi primer viaje al Sistema Solar  
Viaje a las estrellas 
La guerra de Troya 
El descubrimiento de América 
Amundsen, el explorador polar 
Atlas infantil de Europa 
Las malas pulgas 
El reto 
Descubriendo a Mozart 
¡Sácame los colores! 

ALTRES llibres publicas

La Historia y sus historias 
Descubriendo a Dalí  
Cocina a conCiencia  
Descubriendo a van Gogh 
Apolo 11, objetivo la Luna 
El lazarillo de Tormes 
Descubriendo a Mondrian 
Mi primer libro de historia 
OVNI 
La tortilla de patatas 
El asesinato de la profesora de 
religión 




