Crònica Dainawhe!

diumenge, 16 d'octubre de 2011 07:42

El passat trenta-u de juliol del 2011 la tribu índia Dainawhe va assentar el seu campament a la
magnífica praderia del Pont del Malpàs. La seva vida nòmada només els permetia set dies
d'aventura per aquelles terres del Berguedà. Aquests set dies es mostraven del tot intensos i
permetien l'aproximació a la natura desitjada pels indis de la tribu.

Els petits indis organitzats per famílies van plantar els tipis (tendes índies) i van acondicionar el
terreny fent altres instal·lacions com una taula feta amb fusta, una presa al riu per
emmagatzemar aigua, i un parell de troncs convertits en una zona de descans.

Per un bon funcionament de la tribu, cada família era l'encarregada de fer unes tasques diàries,
com ara rentar els utensilis del menjar, neteja del campament, i manteniment de la latrina.

Durant els primers dies els Caps de la tribu van posar a prova els seus petits indis per
convertir-los en grans aventurers. Una de les activitats va ser la Iniciació a la Tribu Dainawhe,
una gimcana que els presentava proves d'agilitat i enginy. També vam realitzar una exploració
de l'entorn arribant fins a un molí d'aigua.

Després de dos dies de proves vam tenir un petit contacte amb la societat, fent una excursió al
poble de Saldes, que va ser recompensada amb un bon bany a la piscina municipal.

També hem tingut moments de tallers on hem confeccionat atrapasomnis, polseres,
samarretes, etc. Els moments de reflexió també han estat presents amb el raid, la promesa, i
un joc de rol que ens va fer reviure la invasió dels homes blancs a territoris indis.
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L'últim dia les condicions climatològiques no ens van acompanyar i la celebració de la nostra
festa no es va poder dur a terme. Tot i així dins els tipis va haver-hi molta gresca!

El dissabte els pares de la tribu van venir a la cloenda de la nostra gran aventura índia.

Daina...whe! Daina...whe! Daina... whe,whe,whe!
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