
1º AVENTURA: ALIMENTA A LA TEVA TRIBU!

VALLE DEL RIFT (Àfrica). Fa 200.000 anys.

En la sabana1 africana, la tribu d'Homo Sapiens rastreja animals amb els quals 
alimentar-se. La gran plana àrida solament queda interrompuda per algun arbust 
solitari o, en el millor dels casos, per un enorme baobab2. És l'estació seca i la 
falta de pluges dificulta l'obtenció d'aliments. 

Però aquest any la situació ha empitjorat: una sobtada ona de calor originada pel 
canvi climàtic ha provocat que les rajades de grans mamífers fugin cap al nord 
d'Àfrica. Seguint les seves petjades, els 25 membres del grup inicien la marxa. 

Què podran menjar a partir d'ara?

-Bah! Aquesta és la prova que he de superar? Però si sóc caçador. Això està 
xuclat, que comencin a tremolar els mamuts -va cridar entusiasmat Mauro en el 
paper de Maurius-.

Igual Mauro s'havia deixat portar per l'emoció, perquè difícilment anava a trobar 
una mamut en plena sabana...

Després de moure el ratolí de l'ordinador d'un costat a un altre sense cap 
resultat, Mauro va caure en el compte que existia una pantalla d'Ajuda. 

Abans d'emprendre l'aventura, has de tenir alguns aspectes en compte:
• Has d'afrontar el repte amb un dels instruments o professió que vas 

seleccionar a l'inici de la partida. Si vols aconseguir la màxima puntuació, 
només amb ell hauràs de superar la prova proposada.

• En el cas que necessitessis ajuda extra, podries triar entre diverses 
opcions:
1. Seleccionar un altre instrument de la teva llista.
2. Intercanviar un dels teus objectes pel d'un altre jugador.
3. Demanar ajuda a un altre personatge.
4. Utilitzar la carta “Destapa la Història”.
5. Parlar amb un personatge del passat.

Qualsevol d'aquestes possibilitats pot ajudar-te a superar la prova. Però 
ves en compte! Pot disminuir la teva puntuació o portar-te a una situació 
imprevista.

-Està clar, trio la fletxa de punta de sílex i a caçar! -va dir Mauro- A què estic 
esperant?

1 Sabana: Paisatge típic de clima càlid i d'escasses pluges. Solen ser planes amb 
poca vegetació. 

2 Baobab: Arbre de gran tronc típic de les zones àrides d'Àfrica. Pot mesurar fins a 
30 metres.
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I va tornar a centrar-se mentalment a la Vall del Rift, a milers de quilòmetres i 
anys d'on ell es trobava.

La tribu està reunida per decidir la millor forma d'alimentar-se. Han fet un alt en 
el camí per passar la nit. Una vegada que han improvisat tendes de campanya 
amb branques i pells d'animals, comença la reunió. Tots els membres de la 
tribu estan convidats a participar. El primer a parlar és el xaman. Per la seva 
edat i la seva capacitat d'endevinació, li correspon l'honor d'iniciar la conversa:

XAMAN: Mai abans havíem viscut una situació semblant. La selva es 
retira dia a dia davant l'avanç de la calor i la sabana. Els arbres, 
entristits, perden les seves fulles i els seus fruits. Els animals fugen 
davant el sòl ardent. I nosaltres darrere d'ells. 

>>Però què hi ha després de les muntanyes? Cap dels nostres 
avantpassats va marxar tan lluny. No sabem què trobarem més enllà. 
Potser el sol i la lluna no vulguin acompanyar-nos en aquest viatge. La 
meva proposta és esperar i demanar a la Deessa de la Fertilitat3, Mare 
de tots els éssers vius, que tot torni a ser com abans.

La majoria de la tribu assenteix davant les paraules del xaman. Ell, millor que 
ningú, coneix els capritxos de la naturalesa perquè pot contactar amb els 
esperits. Però encara així, el grup tem a aquesta amenaça desconeguda i el 
suport no és unànime4.

Des de l'altre costat de l'ordinador, Mauro veia com es desenvolupava l'escena. 
No li havia convençut en absolut l'argument del xaman. Li recordava als 
consells dels seus avis (posa't la bufanda!): prudents però sense cap emoció. 
Ara arribava el seu torn per donar la seva opinió.

MAURIUS: Amb tots els meus respectes, xaman, les peticions a la 
Deessa Mare no seran suficients per alimentar a tota una tribu. 

>>El nostre grup compta amb experts caçadors. Si els animals fugen, 
per què no correm darrere d'ells com a depredadors que som? No ens 
alimentem de carn? No tenim veloces cames per perseguir-los? Les 
nostres armes no estan prou afilades?

S'escolten alguns crits d'ànim quan Maurius acaba de parlar. Els seus 
companys recolzen aquest iniciativa més activa. És ben conegut l'èxit dels 
caçadors en les seves expedicions de caça. Sempre capturen grans peces que 
comparteixen. El soroll dels estómacs comença a guanyar posicions. La tribu 
es troba en una situació desesperada.

-He donat el típic discurs de persones amb èxit, com el meu veí Joaquín. Quan 
ell organitza un partit, tots volen jugar en el seu bàndol -va dir de forma 
orgullosa Mauro-. 

3 Fertilitat: Capacitat de donar vida.
4 Unànime: Quan tots els membres d'un grup estan d'acord.
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Però encara existeixen opinions diferents a les expressades pel moment:

-CURANDERA: Estic d'acord amb el xaman. Hem de ser pacients. La 
Deessa Mare sempre ens ha ofert la naturalesa per alimentar-nos. Per 
tant, hauríem de continuar amb aquest ritual per millorar la nostra 
situació. 

>>No obstant, Maurius, la teva proposta no em sembla tan encertada: 
Com aguantarà tota la tribu el ritme d'una cacera que no sabem com 
acabarà? Em sembla millor alimentar-nos de petits animals i arrels que 
estan al nostre abast.

-Arrels i petits animals? -va dir un Mauro sarcàstic-5. Es tracta de donar de 
menjar una tribu famolenca, no de preparar un berenar en el jardí d'infància. 

Estava clar que no li agradaven les coses a mitges. O tot o gens. Mauro 
considerava que era millor arriscar-se, sobretot si es comptava amb més d'una 
vida (com el seu avatar Maurius).

Davant la falta d'un acord, la tribu decideix una solució intermèdia: els homes 
joves acompanyaran a Maurius en una batuda6 d'antílops. Són els últims 
mamífers que han vist per la zona. Mentrestant, les dones, nens i persones 
majors romandran prop del campament buscant herbes, fruits i arrels. Per la 
seva banda, el xaman realitzarà un retir en una cova per iniciar els rituals de 
fertilitat.

Maurius accepta la decisió de la tribu perquè li beneficia: si els membres del 
grup que retarden l'expedició no els acompanyen, caçaran més ràpidament 
 grans animals. D'aquesta forma demostrarà que la seva proposta és la més 
encertada. I qui sap? Igual, malgrat la seva joventut, ho consideren com a futur 
cap de la tribu.

La batuda comença l'endemà: 5 caçadors s'engeguen amb les seves llances 
preparades: les puntes de sílex afilades, els tendons ben nuats i les canyes 
greixades. Poc més porten com a equipatge perquè la velocitat és la seva millor 
arma. 

Dos dies amb les seves dues nits necessiten per trobar el ramat d'antílops. 
Encara que són bons rastrejadors7, els antílops han iniciat una carrera salvatge 
davant la calor sufocant.

El tercer dia el cansament afecta els rastrejadors. En aquesta carrera sense fi, 
han acabat les seves provisions de fruits secs. No obstant això, se'ls ha omplert 
la borsa d'un temor gairebé palpable: les muntanyes. Mai abans han perseguit 

5 Sarcàstic: Persona que utilitza la burla o la ironia per ofendre a algú.
6 Batuda: Acció d'explorar una zona buscant algú o alguna cosa.
7 Rastrejadors: Persones que són capaces de seguir el rastre i les petjades d'un 

animal.
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a un animal pendent a dalt. No saben quant podrà durar aquella esgotadora 
aventura. 

Maurius manté el comandament i l'orientació, sense plantejar-se si s'ha 
equivocat en la seva decisió. Té un objectiu i no vol fracassar davant de la tribu. 
Quan el grup comença a perdre l'esperança, els antílops apareixen en el seu 
camp de visió. Un esforç més i ho hauran aconseguit. El ramat nota la 
persecució humana i fuig espaordida8.

-Merda! -maleeix Maurius davant la seva falta de previsió-. I si els perdo en 
l'últim moment? No puc deixar-los escapar!

De sobte, el relleu es posa al seu favor: una gran bretxa s'obre a la muntanya, 
creant un abisme davant d'ells. Els antílops no tenen temps de retrocedir i 
cauen en massa pel congost9. Difícilment sobreviurà cap. Maurius llança un crit 
d'alegria. Cau de genolls esgotat. Ho han aconseguit! Ara solament els queda 
baixar per les pedres i recollir als animals morts.

Una llum vermella en la pantalla va treure a Mauro del joc. Al principi va pensar 
que indicava la superació de l'aventura. Però no. Era un avís:

Has aconseguit caçar els animals necessaris per alimentar a la tribu. Però 
has de superar el següent obstacle: Com podràs transportar-los i arribar a 
temps per alimentar al grup?

Mauro no s'havia detingut a pensar en aquest aspecte. Però era cert que 
Maurius es trobava molt allunyat del campament. I per tant, tècnicament, no 
havia solucionat el problema. 

-Si estigués Nicolás aquí.... Ell sempre sap com sortir d'aquests destrets -va dir 
atabalat Mauro-. 

El seu amic s'encarregava dels plans estratègics, mentre que ell els portava a 
la pràctica. Aquesta vegada, no tindria aliats fora del joc. 

Després de rebutjar diverses idees, Maurius decideix aprofitar totes les llances 
dels seus companys. Vol construir una espècie de llitera. Amb ella podran 
transportar la caça. Però al primer intent, les llances es parteixen davant el pes 
dels antílops.

Mauro estava furiós per l'imprevist. Havia triat un personatge fort i experimentat 
en aquestes aventures. Però no era suficient. 

El grup de caçadors és molt reduït per carregar amb tots els antílops. Maurius 
no té més remei que recórrer a una solució alternativa: tallar la carn amb la 

8  Espaordida: Espantada, amb por.
9  Congost: Pas estret entre muntanyes.
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punta de sílex i seleccionar els trossos més sucosos. Deixarà la resta per als 
animals carronyers10.

Però aquesta nova tasca, els obliga a romandre en aquest espai estret fins a la 
nit. Esbocinar trossos de carn amb una pedra no és fàcil.

El vent els porta grunyits de lleons. Han olorit la sang. Els caçadors comprenen 
el perill al que hauran d'enfrontar-se. Amb tanta activitat, no s'han molestat a 
buscar un refugi per a la nit. En la foscor no podran defensar-se de les feres.

No va tenir una altra sortida. Mauro va decidir utilitzar un altre dels objectes de 
Maurius: la torxa encesa. Amb aquesta decisió restaria punts de la partida. 
Però el grup de Maurius necessitava encendre un foc per espantar als 
depredadors. Ja es trobaven a prop. Els caçadors no sobreviurien en un espai 
desconegut. Tan sol el foc els protegiria. 

El grup espera al voltant de la foguera a l'arribada de l'alba11. Tot aquest temps, 
els lleons es mantenen a una certa distància. Rugint, però sense atrevir-se a 
apropar-se. Solament quan les primeres llums il·luminen el cel, els lleons 
abandonen la seva espera. És llavors quan els rastrejadors carreguen els seus 
sacs i emprenen la llarga marxa cap al campament. 

Triomfant, Maurius lidera l'expedició. L'esgotament es reflecteix en el seu 
rostre. Reconeix per fi el grup d'arbres on està acampada la tribu. Curiosament, 
ningú surt a rebre'ls. Ni tan sols els nens corren a la seva trobada amb 
l'esperança d'agafar un tros de carn. Hauran arribat tard? Tan afeblits estan els 
membres de la tribu que no són capaces de donar-los la benvinguda?

Quan els rastrejadors es troben a uns metres, observen a la tribu reunida en 
cercle. Les dones i ancians que han romàs en el campament, parlen i riuen 
animosament. Quan els veuen, s'aixequen per ajudar els nouvinguts.

Has alimentat a la tribu! Prova superada.
Però no ets el guanyador de l'aventura.

La pantalla emergent va informar a Mauro del final de la partida, però 
òbviament no amb el resultat que esperava. 

-Què? Per què? Tan sol hauré perdut alguns punts per utilitzar la torxa. I la 
cacera ha anat d'allò més bé.... -va dir Mauro sense sortir de la seva sorpresa-. 

Va seguir llegint en el seu ordinador:

Totes les opcions proposades pels personatges són vàlides. 
La puntuació es reparteix entre tots els participants.

-On es va a comparar un bon filet de carn amb una arrel polsegosa o una 
figureta d'una dona nua? Segur que al xaman i a la curandera no se'ls ha 

10 Carronyers: Animals que s'alimenten de les restes d'animals morts.
11  Alba: Moment del dia en el qual surt el sol.
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ocorregut gens millor per alimentar a la tribu -va cridar Mauro mentre copejava 
el teclat amb ràbia-.

Mauro no podia amb tanta indignació. Estava convençut que es mereixia un 
final millor. Va apagar l'ordinador de males maneres i es va  fer un cop de 
porta. La bicicleta li estava esperant al portal. Tan sol volia pedalejar i perdre's 
pels carrerons del poble fins que arribés setembre.  
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Resol l'enigma: 

Mauro estava equivocat. Les tribus d'aquesta època no consideraven al  
caçador com el protagonista més interessant de la història. 

Les societats prehistòriques eren més igualitàries que en èpoques posteriors. 
Cada personatge tenia el seu paper en aquesta obra que va passar a cridar-se  
Prehistòria: caçadors, recol·lectors, xamans i curanderes …. Tots eren  
importants. I per menjar, qualsevol aliment era benvingut. 

La majoria de la seva alimentació es basava en la recol·lecció de fruits.  
Lògicament, era més fàcil recollir arrels. I els animals de la prehistòria no  
estaven disposats a ser caçats. 
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