La tribu de l’Aplec Scout

El Tòtem

El totemnisme, constituïx una tradició antiguíssima,
relacionada amb el respecte amb que els indis
americans tractaven a nombrosos animals, tenint en
compte les seves característiques i qualitats especials;
aquesta relació no era un fet merament religiós ni una
forma d'adoració a aquests animals. La paraula
totemnisme deriva del vocable Tòtem, utilitzat pels
indis que habitaven a Amèrica del Nord, es pot dir, que
el Tòtem era el llaç que unia un grup, clan o tribu a una
espècie animal, vegetal o objectes diversos. Aquesta
institució es basava en conceptes màgics, la creença era
que els membres d'aquest clan prenien les qualitats que
el seu tòtem els representava.
Aquest grup, generalment prenia el nom d'aquest animal, vegetal o objecte, i ho duien
a un plànol social‐familiar tan arrelat que fins i tot arribava a restringir el matrimoni a
persones pertanyents al mateix clan. Molts ni podien tocar l'animal en qüestió,
excepte festes especials en les quals s'alimentaven d'ell. Els joves, per a convertir‐se en
guerrers, havien de passar dures proves de coratge, habilitat, força i coneixements
generals que els eren imposats pels membres del clan.
Ens trobem davant un fenomen pel qual un grup humà se sent íntimament lligat amb
la natura, de la qual es serveix per viure, però la respecta, l'admira i la cuida, desitjant
prendre d'aquesta les seves qualitats. És així com el jove indi després d'una preparació,
arribava a tenir el mèrit de pertànyer i ser membre d'aquest clan.
L’escolta i la guía, al demostrar la seva maduresa com membre del moviment i el seu
grau de compromís envers ell mateix i el seu entorn, queda convidat a ser totemnitzat;
per a això també ha de passar per certes proves que els són imposades per la tribu de
Tòtem del seu grup escolta (cada tribu de Tòtem té diferents costums, cerimònies i
proves o desafiaments), si compleix amb la comanda de la tribu de Tòtem, el escolta i
la guía són Totemnitzats, és a dir, pren de la natura un nom que va a reemplaçar al seu
i pel qual serà distingit entre els altres escoltes i guies.
La totemnització té tres significats fonamentals dintre de la vida escolta:
‐ Mostra admiració i respecte per la natura com obra de Déu.
‐ Identifica simbòlicament amb les qualitats i virtuts de la natura.
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‐ Reafirma el compromís amb els ideals scouts.
…és estrany que els homes blancs es queixin per que nosaltres matem els bisonts. Ho
fem per menjar i vestir‐nos, per mantenir les nostres llars calentes.
Els vostres fills maten per plaer.
Ens deis salvatges... I ells que són?
Toro Assegut ‐Cap Sioux Hunkpapa.

LA TRIBU A L’ESCULTISME
Les tribus són una de les expressions més místiques de
l’escultisme, el primer escolta totemitzat fou IMPEESA, totem del
nostre fundador Baden Powell.
L'art dels boscos és el nostre art i les tribus són una excel∙lent eina
per a perfeccionar aquest art. La finalitat d'aquest treball és
simple: comprendre què és un tòtem, les seves modalitats, la seva
història dintre de l’escultisme i finalment com es pot dur endavant
una tribu.

DEFINICIÓ DE TÒTEM

El vocable tòtem deriva del ojibeway (chippeway) i, pel que sembla, va ser introduït
per J. Long, intèrpret indi del segle XVIII, qui ho escrivia "otam". No obstant això,
l'ortografia d'aquest vocable és una mica incerta; per aquest motiu s'ha escrit de
diverses maneres. El indianista ojibeway Peter Jones li assigna una expressió que
equival fonèticament a "toodaim"; Warren a "dodaim" i Assikinak a "ododam".
Finalment Keating, James i Schoolcraft ho van cridar "tòtem". El tòtem protegeix a
l'home, i aquest li prova la seva veneració de diverses maneres.

Existeixen diversos tipus de tòtems:

2

La tribu de l’Aplec Scout

1) Tòtem de tribu (clan‐tòtem) que és comú a tota la tribu i passa de generació en
generació.

2) Tòtem sexual, que és comú a tots els homes o a totes les dones d'una tribu.
Pertany exclusivament a un sexe.

3) Tòtem individual, que és propietat d'un sol individu i als hereus del qual no pot
transmetre's. Aquest és el tipus de tòtem que usam a les tribus d'un grup
esolta.

COM FUNDAR UNA TRIBU EN EL GRUP ESCOLTA
Tal vegada en el teu grup escolta no existeixi una tradició totémica, però si interès a
fundar una tribu. Llavors... com començar a fer‐ho?
En primer lloc ha d'existir un interès sincer de fundar una veritable tribu escolta, no
una caricatura imperfecta d'aquesta bella institució mística. Una tribu ajuda a unir als
més compromesos amb el grup escolta. No reuneix simplement als més vells, encara
que és obvi que un totemitzat ha d’haver fet la promesa i disposar d'una certa
experiència dins l’escoltisme.
L'interessat a fundar una tribu ha de reunir als dirigents amb més experiència i instruir‐
los sobre la importància de les tradicions totémicas. Després d'aquest primer pas, els
interessats informaran al Consell de Grup sobre la fundació. Aquest organisme
segurament oferirà les seves opinions favorables i haurà de nomenar als iniciadores de
la tribu. És important que hagi tres o més membres fundadors, a partir dels quals es
podrà reconstruir més tard un arbre genealógico de la tribu, tenint en compte els
fadrinatges. Realitzats aquests passos inicials, els iniciadors es reuneixen en una nit a
l'aire lliure per a fundar la tribu. Això es pot fer en un campament de grup o en altra
ocasió especial.
Com començar la tradició?
En primer lloc, els iniciadores han de triar alguns ritus, danses i símbols (preferentment
indígenes) per a usar en la cerimònia. En aquests rituals es donarà molta importància a
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la relació de l'home amb la Mare Terra. Tenint en compte això, l'inici de la tribu es
realitza generalment d'aquesta manera:
‐Un membre es retira de la fogata i espera a alguns metres del lloc que els seus
companys triin el seu nou nom. Per a aquesta fi es pot usar una corda des del lloc del
fogó fins a un lloc proper il∙luminat amb una vela i una lectura de reflexió (Pot ser la
història de Impeesa o altre text totémic). Quan els seus amics finalitzen amb l'elecció
del tòtem, poden anar a buscar‐lo o simplement jalar de la corda perquè el primer
totemitzat acudeixi al seu batiament. En aquest moment, els iniciadores revelen al seu
germà el seu nou nom. Altre escolta es retira i es repeteix el procés, triant entre tots
els primers tòtems de la tribu.
Com triar els tòtems?
Aquests noms generalment estan composts pel nom d'un animal, vegetal o objecte i
una qualitat. Per a ajudar‐se en aquestes tasques es poden dur a la cerimònia llibres
amb il∙lustracions d'animals i un diccionari de sinònims (això últim és molt útil i gairebé
imprescindible). Però les eleccions dels noms no es realitzen amb llibres tan sol.
El procés ha de ser el següent:
Els membres de la tribu tanquen els seus ulls i imaginen al candidat com animal. Quin
animal és? Un mamífer? Un au?
Tan bon punt tots han reflexionat sobre el seu company, poden començar a discutir el
nou tòtem. En aquest moment es decideix qui serà el padrí o la padrina del nou
totemitzat.
Aclariment d'importància:
Els tòtems no han de ser ofensius, sinó que han de ressaltar el millor de cada persona.
Tots posseïm atributs de valor i en aquest cas la tribu ha de destacar‐los.
Quant a les proves d'ingrés a la tribu (si és que aquestes existeixen) no han de ser
salvatges, sinó harmòniques i abans de res, divertides. Per a la segona totemització, els
iniciadores es reuneixen en la ciutat, decidint qui seran els nous Germans de la tribu de
grup. El procés es repeteix i en un campament els nous noms són revelats. Per a
congregar als nous totemitzats, el padrí (o la padrina) ha d'anar a la tenda del triat i
despertant‐lo ha de dir‐li simplement:
"La tribu et crida".
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És interessant que existeixi un llibre d'or de la tribu amb les signatures dels totemitzats
(generalment amb els dibuixos dels animals o les seves petjades) i l'arbre genealógic.

ESTRUCTURA DE LA TRIBU
Hi ha certs aspectes totémics que no han de ser passats per alt:
a) Elecció d'un Sachem: El Sachem és el Cap de la Tribu, i és qui cita les reunions de la
mateixa. Pot ser auxiliat per un Consell d'Ancians. En algunes tribus existeixen altres
càrrecs: Guia (duu als candidats al lloc de totemización), Bruixot (és qui els prepara les
proves a passar), etc.
b) Utilització de pintures i vestimentes: Els membres de la tribu poden pintar‐se la
cara per a les cerimònies i també utilitzar robes índies. En altres tribus s'acostuma que
cada integrant acudeixi amb un amulet del seu animal (Pot ser un dibuix, un peluix,
una artesania, etc).
c) Ús de danses indígenes entorn del foc.
d) Passatge de proves: Aquestes han de ser interessants, desafiadores i no agraviantes.
Algunes poden ser: pas cec (seguir una corda embenat), ingestió dels brebajes del
bruixot (una barreja àcida, una altra molt dolça i una altra molt salada), ascens a arbres
per a buscar elements sagrats, etc.

CERIMÒNIA DE TOTEMITZACIÓ
Gran Shackem diu:
(Nom del/de la Scout) lliura el teu pal Tallat i col∙loca't enfront del foc perquè el Consell
pugui veure't.
L'aspirant es col∙locarà enfront del Consell després de lliurar el pal tòtem tallat amb el
nom de l'animal triat deixant el foc al mig.
Gran Shackem diu:
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Ara vosaltres aspirants heu de cantar la cançó del Aransansan, per a nosaltres els
membres del Gran Consell de la Tribu.

ARANSANSAN
Aransansan, aransansan.
Culi, culi; culi, culi Culi,
aransansan. (Bis)
Araaaaaabi, Araaaaaabi
Culi, culi; culi, culi Culi,
aransansan. (Bis)
( Bis tot molt ràpid)

Shackem de la ploma.
La vida d'un guerrer indi és com un joc que persegueix el desenvolupament de les
qualitats individuals i al mateix temps, com en els cavallers de l'Edat Mitjana, una via
espiritual El Shackem de la ploma llegirà les lectures dels vells llops. (Totes les lectures
es poden adaptar, canviar o suprimir exceptuant el missatge del Gran Cap Seattle)
Shackem de les tradicions.
Ara per ara manquem del sentit de la noblesa, decoro i integritat i per desgràcia no
disposem de molts joves modèlics les vides dels quals ens serveixin d'exemple. Les
tribus índies teníem consciència de la pròpia vàlua, de la missió a complir i vèiem en els
nostres vells llops, models a seguir, carregats de saviesa, valor i grans habilitats,
destreses i espiritualitat.
Gran Shackem de la Guerra.
Les tribus no perseguim la conquesta de territoris ni la submissió d'altres pobles i
sempre actuem amb uns principis universals i un elevat sentit de la caballerosidad.
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L'indi posseïx qualitats de valor, esperit de sacrifici, noblesa, despreniment i
generositat que fan d'ell un exemple a seguir. No en va el guerrer indi exerceix una
perdurable fascinació.
Ara entrellaça la teva destral amb el teu cinturó escolta i posa'l al costat del foc. El
neòfit entrellaça la seva destral i cinturó i ho posa al costat del foc.
Shackem de les tradicions. Realitza la següent lectura:
Introducció al missatge del Cap Seattle
L'estat de Washington, al Nord‐oest d'Estats Units, va anar la pàtria dels Duwamish, un
poble que, com tots els indis, es considerava part de la Natura, la respectava i la
venerava i des de generacions vivia amb ella en harmonia.
En l'any 1855 el catorzè president dels Estats Units, el demòcrata Franklin Pierce, els va
proposar als Duwamish que venguessin les seves terres als colons blancs i que ells
s'anessin a una reserva. Els indis no van entendre això. Com es podia comprar i vendre
la terra?
Al seu parer l'home no pot posseir la terra, així tampoc pot ser amo del cel, de la
frescor de l'aire, de la lluentor de l'aigua. El cap Seattle, el Gran cap dels Duwamish, va
donar la resposta, a la petició del Gran cap dels blancs, amb un discurs la saviesa del
qual, crítica i prudent, esperança, fins i tot avui, gairebé 145 anys després, ens sorprèn
i admira.
«Les meves paraules són com les estrelles, mai s'extingeixen» Va dir el Gran cap
Seattle.
Missatge del Cap Seattle al president dels Estats Units en l'any 1855:
(Fragments d'una de les traduccions)
Com es pot comprar o vendre el firmament, ni àdhuc la calor de la Terra? Aquesta idea
és desconeguda per a nosaltres. Si no som amos de la frescor de l'aire ni del fulgor de
les aigües, com podran vostès comprar‐lo? Cada parcel∙la d'aquesta terra és sagrada
per al meu poble. Cada brillant mata de pi, cada òbol en les platges, cada gota de
rosada en els foscs boscos, cada altell i fins al so de cada insecte és sagrat a la memòria
i al passat del meu poble.
La sàvia que circula per les venes dels arbres duu amb si les memòries dels pells
vermelles. Els rius són els nostres germans i sadollen la nostra sed; són portadors de les
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nostres canoes i alimenten als nostres fills. Si els venem les nostres terres, vostès han
de recordar i ensenyar‐los als seus fills que els rius són els nostres germans i també ho
són seus, i per tant han de tractar‐los amb la mateixa dolçor amb que es tracta a un
germà.
No existeix un lloc tranquil en les ciutats de l'home blanc ni hi ha lloc on escoltar com
s'obren les fulles dels arbres a la primavera o com aleteen els insectes. Però potser això
ha de ser perquè sóc un salvatge que no comprèn gens. El soroll solament sembla
insultar les nostres oïdes. I després de tot, perquè serveix la vida si l'home no pot
escoltar el crit solitari del chotacabres ni les discussions nocturnes a la vora d'un
estany?
Sóc un pell vermella i gens entenc. Nosaltres preferim el suau murmuri del vent sobre la
superfície d'un estany, així com l'olor d'aquest mateix vent purificat per la pluja del
migdia o perfumat amb aromes de pi. L'aire té un valor inestimable per al pell vermella,
ja que tots els éssers comparteixen un mateix alè, la bèstia, l'arbre. L'home, tots
respirem el mateix aire. L'home blanc no sembla conscient de l'aire que respira.
Que seria de l'home sense els animals? Si tots fossin exterminats, l'home també moriria
d'una solitud espiritual; per que li succeeixi als animals també li succeirà a l'home. Tot
va enllaçat.
Això sabem, la terra no pertany a l'home; l'home pertany a la terra. Això sabem, tot va
enllaçat, com la sang que uneix a una família. Tot va enllaçat. Tot el que li ocorri a la
terra, li ocorrerà als fills de la terra. L'home no va teixir la trama de la vida; és solament
un fil. El que fa amb la trama l'hi fa a si mateix. Ni tan sols l'home blanc, que el seu Déu
passeja i parla amb ell d'amic a amic, no queda exempt de la destinació comuna.
Després de tot potser siguem germans. Ja veurem.
Sabem una cosa que potser l'home blanc descobreixi un dia: El nostre Déu és el mateix
Déu. Vostès poden pensar ara que els pertany el mateix que desitgen que les nostres
terres els pertanyin; però no és així. L'és el Déu dels home i la seva compassió es
reparteix per igual entre el pell vermella i l'home blanc.
Aquesta Terra té un valor inestimable per a Déu i si es danya es provocaria la ira del
Creador. Però vostès caminaran cap a la seva destrucció envoltats de glòria, inspirats
per la força del Déu que els va portar a aquesta terra i que per algun designi especial
els va donar domini sobre ella i sobre el pell vermella. Aquesta destinació és un misteri
per a nosaltres, doncs no entenem perquè s'exterminen els Esbufega'ls, es domen els
cavalls salvatges, se saturen els racons secrets dels boscos amb l'alè de tants homes i
es atiborra el paisatge dels exuberants pujols amb cables parlantes. On aquesta el
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matorral? Destruït. On aquesta l'Àguila? Va desaparèixer. Acaba la vida i comença la
supervivència.
Gran Cap Seattle.1855 .

PROVES DE FOC Shackem Corredor del Bosc. El primer pas de la cerimònia és
comprovar la teva "valor", pel que es realitzessin algunes proves que denominarem "
Proves de Foc". Han de ser originals i s'adaptaran al lloc i a les característiques pròpies
del xaval. Recerca de l'amulet. Entrar en una cova (que coneguem prèviament) a les
fosques o amb una vela i trobar un amulet que haurem deixat anteriorment. (Si no hi
ha cova, pot ser dintre de tepe, en una zona de bosc, etc?) Caça nocturna
d'Esbufega'ls. Buscar Esbufega'ls (de cartró o argila) en la foscor o amb ajuda d'una
llanterna durant un temps determinat en una zona on abans haurem amagat
varis.(S'utilitzarà llanterna o una vela si no hi ha lluna) Es realitzaran dues o tres proves
segons el temps que es tingui i es continuarà amb la cerimònia. Com s'ha dit
anteriorment les proves que realitzin els aspirants mai produiran en el noi por que
impedeixi superar‐la. No obligarem a l'aspirant en cap concepte i hem d'estar
convençuts per endavant que el noi o noia pot realitzar la prova. Està clar que les
proves han de tenir un mínim de dificultat perquè els nois trobin en elles un objectiu a
superar. Una vegada acabades les primeres proves de foc la Tribu i els aspirants es
reuniran entorn del foc i es continués la cerimònia.
El Gran Sackem diu: El Gran Anikuni, Esperit del Foc, vol saber si posseïu les grans
qualitats que un indi necessita per a formar part del Consell de la Tribu. Per a esbrinar‐
lo, el Gran Esperit del Foc et planteja diverses qüestions que hauràs de contestar i
superar correctament. Una sola pregunta sense contestar suposarà que no podràs
Totemizarte i hauràs de tornar a la teva tepe. Et gustael fum sagrat purificador?.
Prova'l fins que t'agradi. L'aspirant olorarà el fum de la foguera amb posat d'agradar‐li.
Escoltes el cavall de ferro a la llunyania?. Descobreix la manera d'escoltar‐lo. L'aspirant
pegués al sòl l'oïda per a escoltar al cavall de ferro (tren). Saps caminar com una serp?.
Demostra'l. L'aspirant reptara pel sòl com una serp. Saps caminar sense cames ni
braços?. Demostra'l. L'aspirant s'asseurà en el sòl i amb els braços i cames enlaire
avançarà culeando. Saps grimpar tronc d'arbre com esquirol?. Demostra'l. L'aspirant
intentés grimpar per algun arbre proper Encara que aquestes proves provoquin riures
es realitzaran amb tota serietat infonent en l'aspirant el major respecte. Les proves
poden canviar‐se o adaptar‐se segons cada Tribu. Posteriorment es passarà a la part
més important de la cerimònia.
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Shackem de les Tradicions. Ara que ja sabem de la teva saviesa i habilitat heu de ballar
el ANIKUNI al voltant del foc, al costat del gran Consell. ANIKUNI En les nits quan la
lluna Com plata s'eleva I la selva s'il∙lumina I també la prada Vells llops de la Tribu
cantaran a l'esperit A l'esperit del foc. Anikuni ua ua ni, Wawa wa nica wawa wa, Ea la
vaig unir nisi el meu, ea la vaig unir nisi el meu. Anikuni, anikuni, anikuni,anikuni........
NOMS DE TOTEM La present guia totémica pretén ser un text de suport a les tribus
scouts en les instàncies de deliberació sobre els noms dels futurs iniciats. Si bé hem
descartat aquelles qualitats negatives, no està de més recordar que la tribu ha de
destacar el millor de la persona amb el seu nou nom. QUALITATS Abnegat: Sacrificat,
generós, altruista, desinteressat. Acechante Encertat Acollidor: Hospitalari, generós,
agradable. Acróbata: Equilibrista, gimnasta, atleta. Actiu: Dinàmic, diligent, ràpid,
eficaç, afanoso, atrafegat. Actor: Comediant, Còmic, Histrión. Avançat Admirable
Afable: Afectuós, atent, amable, simpàtic, benèvol, cordial. Afortunat: Afavorit, feliç,
dichoso, agraciat, bienaventurado. Àgil: Ràpid, lleuger, raudo, diligent, actiu.
Agradable: Grat, atractiu, simpàtic, cautivante, amable, afable. Agut: Intel∙ligent,
perspicaç, sagaz, enginyós. Alegre: Jovial, content, animat, gojós, ufano, joiós, radiant,
alegrat. Alerta: Atent, vigilant, amatent. Alpinista: Muntanyenc, excursionista,
escalador, muntanyès, montañista. Altivo Altruista Amè: Entretingut, divertit, animat,
agradable. Amic: Company. Amigable: Amistós. Ampuloso Animat: Divertit. Ansiós
Afable: Tranquil, benèvol, dòcil. Parcer: Company. Apassionat: Vehement. Aplicat:
Estudiós, diligent, laboriós, constant, tesonero. Aplomat: Mesurat, serè, calmat.
Esquerp: Bravío, indócil, indómito. Harmoniós Arriscat: Gosat, temerari, intrèpid,
decidit. Artesà Artista Astut: Murri, sagaz, habilidoso. Atent: Afable, cortès, amable,
afectuós, considerat, servicial, educat. Atleta: Esportista, gimnasta, acróbata. Atlètic:
Vigorós, robust. Audaç: Atrevit, gosat. Auster: Sobri, moderat. Autèntic Autònom
Aventurer: Arriscat, explorador, expedicionario. Avesat: Adobat, destre, experiente.
Espavilat: Sagaz, astut, previsor. Avizor: Vigilant, atent, alerta, acechante, explorador.
Ballarí Baquiano: Guia, expert. Benèvol: Magnánimo, afectuós, benigne, compassiu.
Bienaventurado: Venturoso, feliç, dichoso, afortunat. Bienhechor: Defensor,
filántropo. Bochinchero: Estrepitós, alborotador. Bohemi: Errante, vagabund,
despreocupado, gitano. Bonachón: Bondadoso, ingenu, senzill, mans. Bondadoso:
Benvolent, dolç, clement. Bravío: Indómito. Bravo: Resuleto, valent, esforçat, intrèpid,
gosat, temerari. Bromista: Rialler, jocós. Bucòlic: Campestre, afable. Bueno:
Bondadoso, benèvol, generós, clement. Buscavidas: Treballador, dinàmic, diligent.
Total Caballeresco: Galante, cortès, elegant, noble. Caballeroso: Caballeresco.
Calculador Calmat: Assossegat, tranquil. Llista de carrers Canviant Caminante: Andarín,
explorador, pelegrí. Trempat: Sincer, franc, natural, despreocupado. Campestre:
Agrest, bucòlic, senzill. Cantant: Cantor. Afectuós: Afectuós, tendre, cordial. Caritatiu:
Comprensiu, generós. Cauteloso: Previngut, previsor, prudent, cauto, curós, mesurat.
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Cautivante: Seductor, encantador. Sentinella: Vigilant, guardià, vigía, observador.
Cerimoniós: Formal, pomposo, ampuloso. Precís: Destre, atinado. Científic:
Investigador, savi, especialista, expert. Circunspecto: Prudent, assenyat, discret,
formal. Cuiner Coherent: Lògic, raonable. Comediant: Actor, artista. Moderat: Mesurat,
prudent, moderat, discret, assenyat. Còmic: Graciós, divertit, festiu, jocós, alegre.
Company: Amigable, compinche. Compassiu: Piadós, clement. Comprensiu
Comunicatiu: Sociable, conversador. Confiat Conseqüent: Tesonero, perseverante.
Conseller Conservador Conservacionista Considerat Conversador: Parlador, xerraire.
Convincent: Persuasivo, eloqüent. Corajudo: Valerós, audaç, decidit. Cordial: Afable,
efusivo, amable, franc, sincer. Corredor Cortés: Amable, considerat, educat, afable.
Creatiu: Artista, inventor. Cristal∙lí Crític Curós: Acurat, metòdic. Culte: Instruït, educat,
erudit, entès, il∙lustrat. Complidor: Puntual, fidel, disciplinat. Curiós Xarlatà: Xerraire,
locuaz, parlador, conversador.
Dadivoso: Generós, desinteressat. Decent: Honrat. Decidit: Audaç, valerós, arriscat,
valent, intrèpid, gosat. Esportista: Atleta, gimnasta. Descubridor: Explorador. Detallista
Detectiu: Investigador. Dibuixant: Artista, pintor. Dicharachero: Xerraire, bromista,
ocurrent. Dinàmic: Actiu, diligent, veloç, laboriós. Diplomàtic Disciplinat: Obedient.
Discret: Silenciós, moderat, prudent, assenyat. Divertit: Entretingut, animat, jocós,
alegre, feliç. Ecologista Econòmic: Estalviador, previsor, prudent. Equànime: Justo,
imparcial, raonable. Educat: Cortés, amable, considerat. Eficaç: Eficient. Efusivo:
Afectuós, afectuós, cordial, entusiasta. Elegant Entossudit: Obstinat. Emprenedor:
Actiu, dinàmic, diligent, habilidoso. Enèrgic: Vigorós, puixant, resolt. Enigmàtic:
Misteriós. Entusiasta Equilibrat Ermità Escalador: Montañista. Escriptor: Literat.
Escultor Esmunyedís Esforçat: Animós, valerós, decidit. Esperançat Espontani: Natural,
senzill, sincer, franc. Estrateg Evasiu Excèntric Excursionista Expedicionario
Experimentat: Destre, habilidoso. Feliç: Dichoso, afortunat, satisfet, rialler. Fidel:
Devot, lleial, puntual. Filòsof: Sabio, estudiós. Ferm: Estable, serè, inflexible. Fisgón:
Curiós, espia. Flemático: Tranquil. Fogonero Formal: Judiciós, assenyat, prudent,
tranquil. Fotògraf Franc: Sincer, veraç, lleial, espontani. Fraternal: Amistós, solidari,
entranyable.
Generós: Desinteressat, dadivoso, altruista, noble. Gentil: Cortés, educat, atent,
amable. Graciós: Bromista, divertit, alegre. Guardià: Vigilant. Habilidoso Parlador:
Xerraire, conversador, locuaz. Higiènic: Net, polit. Histrión: Comediant, divertit. Honest
Honorable Honrat: Honroso. Humorista Idealista: Altruista, noble, generós. Il∙lusionat
Il∙lustrat: Sabio, cult, erudit. Imaginatiu Impacienti Impasible: Tranquil, flemático,
imperturbable. Independent Indócil: Indómito. Inquiet Instruït: Culte, savi, educat.
Inventor: Creatiu. Jocós: Humorista, graciós, còmic, divertit. Just Laboriós: Treballador,
afanoso, dinàmic. Leal: Honrat, franc, sincer. Llest: Astut, sagaz, dinàmic. Locuaz:
Xarlatà, parlador. Lògic: Assenyat. Lozano: Vivaç, fresc, sa, vigorós. Malabarista
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Mañoso: Hàbil. Meditabundo: Pensatiu, reflexiu, cavilante. Mesurat: Moderat,
assenyat, prudent. Meticulós: Minuciós, detallista, escrupolós. Mimoso Minuciós:
Meticulós. Misteriós: Enigmàtic, sigilós. Místic Moderat Montañista: Muntanyenc,
escalador, excursionista. Moralista Naturalista Navegant Obedient: Disciplinat.
Observador: Curiós. Optimista Orador: Xarlatà, parlador. Orgullós Pacífic: Assossegat,
tranquil. Pacifista Xerraire: Locuaz, parlador. Pelegrí: Viatger, caminante, aventurer,
errante. Perfeccionista: Detallista. Perseverante: Tenaç, constant, insistent, ferm.
Perspicaç: Sagaz, intel∙ligent, lúcid. Pescador Poeta: Escriptor, trobador. Previsor:
Prudent. Prudent: Assenyat, moderat, judiciós, mesurat. Polit: Prolix, endreçat, net.
Puntual: Precís, formal, metòdic.
Racional: Lògic, coherent, assenyat. Radiant: Dichoso, alegre, joiós. Ràpid Raonable:
Justo, assenyat. Rebel: Indómito. Recio: Vigorós, animós, enèrgic, vital. Reflexiu:
Pensatiu, meditabundo. Resistent Respectuós: Cortés, educat. Responsable: Assenyat,
judiciós. Reverente Rialler: Jocós, divertit. Romàntic: Sensible, tendre, idealista. Sabio:
Erudit, il∙lustrat. Sagaz: Perspicaç, intel∙ligent, astut, lúcid. Saltarín Senzill: Franco,
sincer, natural. Assenyat: Prudent, moderat, cauteloso. Sensible: Sentimental,
suspicaz. Serè: Tranquil, flemático, estoic. Servicial: Amable, educat Sigilós Silenciós
Simpàtic: Cordial. Sincer: Franco, cordial, honest. Sobri Sociable: Comunicatiu. Solidari:
Servicial. Solitari Somrient Assossegat: Tranquil, calmo, serè. Talentoso Temerari:
Valent, audaç, intrèpid. Treballador: Laboriós. Tranquil: Serè. Ufano: Gojós, alegre,
optimista. Útil Valent: Valerós, intrèpid, temerari. Venturoso: Feliç, afortunat. Veraç:
Sincer, franc. Viatger Vigilant: Observador, guardià. Vigorós Vital Voluntariós: Servicial,
tenaç. COLORES
En algunes ocasions s'utilitzen colors en substitució de qualitats. Un exemple pot ser el
propi Ernest Thompson Seton que tenia el tòtem "Llop Negre", o John Hargrave
"Guineu Blanca". Groc: Ambarino, daurat, aúreo, ámbar. Blau: Añil. Blanco: Níveo,
albo. Gris: Grisenc, marró, plomís, ceniciento. Marró: Castanyer, marró, vermellós,
rogenc. Negre: Moreno, atzabeja. Rojo: Escarlata, carmesí, colorit, purpúreo. Verd:
Verdós, aceitunado. ANIMALS La següent llista és una guia general, que les tribus
podran complementar amb enciclopèdies i àlbums sobre fauna. Aus: Àguila, còndor,
colibrí, urraca, cigonya, ànec, gavina, voltor, pingüí, falcó, òliba, búho, aguilucho,
pelícano, ñandú, estruç, perdiu, cigne, coloma, cacatua, gavilán, mirlo, gall, chorlito,
coloma, albatros, garza, corb, oreneta, flamenc, petrel. Rèptils i amfibis: Anaconda,
iguana, cascavell, gripau, granota, tortuga, caiman, cocodril, yacaré, cobra, llangardaix.
Peixos i invertebrats: Aranya, abella, grill, cranc, medusa, calamar, polp, tauró,
hipocampo, salmó, formiga, tonyina, llagosta. Mamífers: Ós, flama, pecarí, comadreja,
estarrufo, talp, lleó, guepardo, girafa, hiena, lleopard, linx, pantera, ocelote, esbufega'l,
impala, ñu, babuí, goril∙la, hipopòtam, rinoceront, puma, ratolí, dromedari, rata, gos,
llop, tigre, morsa, alci, bou, bisonte, guineu, foca, gat, jaguar, dofí, cangur, mico,
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ratapinyada, daina, senglar, cérvol, llebre, cérvol, conill, guazú‐birá, muflón, coendú,
nutria, carpincho, zorrillo, coatí, elefant, mapache, zebra, panda, esquirol, koala, dingo,
ren, teixó, coyote, chacal, antílope, castor, toro, mangosta, zarigueya
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