
2º AVENTURA:QUI VIU AQUÍ?

Feia unes setmanes que Mauro havia començat primer de l'ESO, en l'institut de 
Vivers. No li semblava per a tant. Seguia jugant amb els seus amics de col·legi 
que també anaven al mateix centre. Havia conegut a alguns companys més 
que jugaven en els partits del pati. 

Trobava a faltar a Nicolás. D'altra banda, la mateixa cantinela cada dia: 
classes, entrepans de tonyina i carreres interminables per les escales. Al 
principi li havia espantat el canvi de primària a secundària: més deures i més 
normes que complir. Però ja s'havia acostumat a la rutina. 

A tot menys al somriure d'Abril. Canviava gairebé cada dia. De vegades 
destacaven les seves dents, unes altres es mossegava els llavis abans de 
respondre resolta a qualsevol pregunta o treia la llengua quan feia algun 
comentari graciós,... Abril s'asseia en primera fila i Mauro podia observar el seu 
perfil somrient des de tres files més enrere. 

Ella sí que havia suposat una novetat. Encara que li sortia de polleguera aquest 
ressort de riure que se li disparava amb qualsevol ximpleria. Abril. L'última 
pàgina de la seva agenda amagava les lletres del seu pensament. Lletres 
soltes que no s'atrevia a unir per no reconèixer que aquesta noia li agradava.

A més, què podien tenir en comú una candidata a periodista i un futur 
futbolista? Així s'havien definit en la presentació del primer dia de classe. Bé, 
pensant-ho bé algunes parelles de la premsa del cor formaven aquesta parella: 
periodisme i futbol. Tot això es trobava dansant en el cap de Mauro. 

De moment, tan sol havien intercanviat algunes paraules en l'optativa de teatre 
(assignatura que ell odiava profundament però que desafortunadament li havia 
tocat cursar). I aquestes paraules tampoc van ser molt enginyoses per part de 
Mauro. 

Havien hagut d'interpretar una escenita d'amor. Pertanyia a una obra de 
Shakespeare. Abril va dir segura i confiada el seu paper, mirant-li dolçament als 
ulls. Quan va ser el torn de Mauro només va poder quequejar. No li importava 
que Abril fos alguns centímetres més alta. Diguem que li molestava més recitar 
un text amorós mentre se subjectava un capell de plomes tres talles més gran 
que el seu cap. Òbviament tots van riure, inclosa Abril. Mauro es va sentir petit i 
ridícul.

-Saps que els gossos ja estaven domesticats en la Prehistòria? -va dir un 
alumne-. Entre classe i classe es creaven diferents grups on es comentava 
qualsevol cosa. Aquesta frase en concret va treure a Mauro dels seus 
vergonyosos records.

–Em vaig assabentar perquè va haver-hi una cacera en la qual es van portar 
als gossos.
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Era dilluns i hi havia molt del que parlar, sobretot de jocs nous descoberts.

-Encara així jo prefereixo a la recol·lectora. L`he posat Abrilix. Resulta que 
menjar fruits i arrels era comú en aquesta època -l'última frase pertanyia a 
Abril-. Mauro es va apropar de forma automàtica.

-Quin fàstic! -van corejar la resta-. Començaren a riure davant la coincidència 
de veus. 

-Amb el caçador també pots passar-te la pantalla. Mauro es va sorprendre en 
escoltar la seva pròpia veu i d'estar, sense saber com, en el mig de la 
conversa. El silenci següent li va recordar a Mauro que havia trencat la primera 
norma d'un grup: estar convidat. 

-Tu també jugues a ILIÓN? -li va rescatar Abril a través de la pregunta- A què 
és genial? I fins quina prova has arribat? -Abril, en la seva emoció, no esperava 
resposta-.

Oh,oh! Mauro es va adonar que si no contestava, el grup notaria que tan sol 
havia fet un intent amb escassos resultats. 

–Bé, és que això de la història em sembla una mica rotllo -va acabar per dir 
Mauro.

L'entrada de la professora i la cara de desil·lusió d'Abril van trencar el moment.

COVA NEGRA (Xátiva, Espanya). Fa 30.000 anys

Un grup d'Homo Sapiens, entre els quals es troben els familiars dels nostres 
personatges, emigra cap a Europa a la recerca de millors aliments. Han trigat 
generacions per realitzar caminant la travessia entre Àfrica i Europa.

Les diferències entre un continent i un altre són abismals1, sobretot en el que 
al clima es refereix. Europa està coberta la major part de l'any amb vents 
gèlids i mantells blancs. La fauna i la vegetació s'han adaptat al clima fred i el 
mateix intenten els nostres viatgers.

Aquest nou lloc els oferirà moltes sorpreses però encara no coneixen la major 
de totes: l'existència d'una nova espècie d'ésser humà, el Neanderthal. 

Com serà la trobada?

Feia més d'un mes que Mauro no havia tornat a aparèixer per ILIÓN. No 
obstant, la conversa d'aquest matí, va despertar de nou la seva curiositat pel 
joc (o més aviat per Abril?). 

Després de berenar a casa, Mauro encara es trobava famolenc però aquesta 
vegada de preguntes: 

1 Abismals: Enormes.
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-Abril i més gent de la classe eren fans d'ILIÓN? 
-Tan frikies eren com per comentar jugades i intercanviar-se trucs?
-Havia existit més d'un tipus d'ésser humà? 

Mauro va decidir centrar-se en aquesta última qüestió que era la clau de 
l'enigma proposat.

Va obrir la Wikipedia en una altra finestra de l'ordinador i va escriure la paraula 
Neanderthal. Aquesta vegada Abril no li tornaria a agafar desprevingut. No 
pensava tornar a quedar com un ximple davant d'ella i els seus amics. Abans 
de començar a llegir, va pensar: Aquests no eren els homes que vivien en les 
cavernes? 

Neanderthal
L'home de Neanderthal és una espècie extingida del gènere Homo.  Va 
habitar Europa i parts d'Àsia occidental des de fa 230.000 anys fins a 28.000 
anys enrere. En un període d'aproximadament 5.000 anys, es creu que va 
conviure paral·lelament als mateixos territoris europeus amb els primers 
homes moderns a Europa (Homo Sapiens). 

Vivien en grups organitzats, formats per uns trenta membres.

Els Neanderthales tenien un crani allargat i ampli, baixa alçada, complexió 
robusta i nas ampli. Trets que indiquen adaptació a climes freds. El seu 
cervell era igual o fins i tot més gran que el dels homes moderns. Un 
Neanderthal tindria una altura d'1,65 m. Si bé la seva estructura òssia no els 
feia corredors de llarg alè, sí eren caminants de llargues distàncies. 

Estudis anatòmics2 realitzats han determinat que el Neanderthal podia 
articular una fonètica3 limitada respecte a la qual actualment posseeix l'home 
modern.

Amb aquesta informació ja estava preparat per impressionar a Abril amb els 
seus coneixements recentment adquirits. Facin les seves apostes, senyores i 
senyors!

En la tribu de Maurius predomina la indecisió. Han de passar la nit en la cova 
de la muntanya o buscar un altre refugi per al fred glacial? Durant generacions 
han ascendit per Europa, comprovant en els seus ossos la baixada de 
temperatures. Encara que tenen robes fetes amb pells d'animals, els seus 
cossos no estan preparats per a nits de vent i neu, una després d'una altra.

En arribar a l'entrada de la cova, el xaman parla el primer com era el costum:

2 Estudis anatòmics: Estudis sobre el cos humà.
3 Fonètica: Pertanyent o relatiu a la veu humana.
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XAMAN: El nostre poble sempre ha evitat viure en les coves per no 
profanar4 la casa dels óssos cavernaris. Aquests éssers han estat des 
dels inicis dels temps. No podem apropiar-nos del seu espai.

-Óssos de les cavernes? -va preguntar Mauro- I per què hauria d'haver-hi un ós 
dins d'aquesta cova precisament? No es senten rugits, no hem vist 
trepitjades,.... Aquest xaman, sempre tan negatiu.

MAURIUS: Ningú parla de viure en la cova, sinó de refugiar-se fins que 
els rajos de sol tornin. El grup de caçadors podem investigar què hi ha a 
l'interior. En el cas que existeixi algun ésser viu habitant la cova.

Si Mauro pogués incloure intencionalitat en els comentaris del seu personatge, 
Maurius hagués dit aquesta última frase amb un to maliciós i incrèdul.

ABRILIX: Necessitem descansar en un lloc sec i protegit del fred. 
Romanguem en la cova fins que puguem buscar una altra solució, tal 
com proposa Maurius.

El somriure de Mauro era evident. Tenia seguidors en el joc. Segur que l'opinió 
d'Abril sobre ell milloraria, si s'assabentés.

Abans d'entrar a la cova, Maurius utilitza la petita torxa que li acompanya. En 
l'aventura anterior el foc ha estat un gran aliat. Per això ha decidit continuar 
amb el seu kit prehistòric (llança de sílex, torxa i botins ben calents).

Amb la il·luminació descobreixen que no hi ha cap ésser viu al que témer. Però 
les escasses dimensions de la cova els obligaran a estar més atapeïts del que 
esperaven.

Després d'entrar l'últim membre de la tribu, es sent un crit de sorpresa. 
–Hi ha restes humans!-crida un d'ells-. El pànic comença a estendre's com un 
pessigolleig pels cossos de tots els Homo Sapiens. 

Quan Maurius apropa una mica més la torxa, el xaman parla: -És un 
enterrament, tranquils. 

Però després d'observar-ho uns minuts més, hi ha un detall que inquieta al 
xaman. L'esquelet no és el d'un d'ells. El xaman ha practicat desenes 
d'enterraments. Per pròpia experiència sap que els ossos que té davant són 
diferents als que ell coneix. Decideix no comentar aquest últim descobriment a 
la tribu, cansada pel fred dels últims temps.

Clareja la terra amb una capa nevada que oculta qualsevol forma de la 
naturalesa. Òbviament hauran de romandre una temporada allí. Almenys fins 
que els camins tornin a ser visibles. Però és necessari buscar un espai més 
ampli en el qual puguin romandre fins que millori el temps. No és l'únic motiu. 
La cova funerària és la casa dels morts. I els vius l'han de respectar, si volen 
que la sort els acompanyi.

4 Profanar: Tractar alguna cosa sagrada sense el degut respecte.
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El grup es divideix en funció de les tasques que han de realitzar: uns cuinen en 
una petita foguera, uns altres arreglen les pells de bisó en previsió d'una altra 
nit de fred. 

Mentre, el grup de caçadors fa un volt de reconeixement. No han de desplaçar-
se molt per trobar novetats. 

-Fum! -crida el caçador que va més avançat-. 

I ja se sap que on hi ha fum, hi ha foc que algú ha hagut d'encendre (a no ser 
que hi hagi caigut un raig, però aquesta és una altra història).

-No estem sols -diu Maurius detenint al grup i obligant-los a retrocedir al punt 
de partida. Aquest és un assumpte per tractar amb tota la tribu.

MAURIUS: No sabem qui habita aquella cova d'on semblen sortir línies 
fumejants. Tampoc coneixem les intencions dels seus habitants. A més, 
comença a ser urgent saber on passarem la propera nit.

En aquesta ocasió era el personatge de Mauro el que es mostrava previngut5. 
Els grans óssos de les cavernes no li atemorien tant com els éssers capaços 
d'utilitzar el foc. Igual que ells.

XAMAN: Qui o què? No sabem si són humans.

Aquest és un comentari molt poc típic del xaman, tan reflexiu en les seves 
participacions. Ha decidit donar a conèixer el seu descobriment del dia anterior. 

MAURIUS: Llavors, no podem arriscar-nos. Hem d'anar armats i plantar-
los batalla si fos necessari.

Estava clar que eren Neanderthals. Mauro va identificar en els detalls del 
xaman, la descripció que havia llegit en Wikipedia. Tenir aquesta informació li 
va donar valor per plantar-los cara.

ABRILIX: Per què ser diferents a nosaltres els converteix en perillosos?. 
A més, utilitzen el foc i enterren als seus morts. No ens poden separar 
tantes coses. No tenim motius per desconfiar. Igual hauríem d'anar i 
presentar-los els nostres respectes.

Massa tarda. És la segona vegada que el grup experimenta el pessigolleig de la 
por. Per això encarreguen a Maurius que prepari l'estratègia (Mauro es fregava 
les mans de l'emoció. La partida era seva).

La idea és la següent: el xaman anirà en primer lloc com el representant de 
major edat de la tribu. Les dones, al darrere, portaran els millors adorns per 
regalar als visitants. D'aquesta manera ocultaran als caçadors amb les seves 
armes bé afilades i preparades per a un possible atac.

5 Previngut: Persona que pren precaucions per evitar córrer riscos.
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El xaman respira profund. Es troben a tan sol uns passos de la cova dels 
estranys habitants. Quins aspectes i quins costums tindran? Decideix triar la 
curiositat entre totes les emocions que experimenta. 

El crit d'un nen Neanderthal saca al xaman dels seus somnis. Abans que el 
grup d'Homo Sapiens pugui reaccionar, està envoltat. Han descobert el seu pla.

La curandera Abrilix pensa amb ràbia: Com hem estat tan estúpids de seguir 
l'estratègia de Maurius? Hem anat amb la intenció d'atacar-los. A més, hem 
oblidat que els Neanderthals coneixen perfectament la zona.

Efectivament, els Neanderthals els estaven esperant. S'han plantejat els 
mateixos dubtes que els Homo Sapiens. Qui són aquests alts éssers que 
utilitzen el foc com ells però que no obstant això emeten aquests sons tan 
estranys?

Es sent el tro de la tempesta que s'apropa. És la distracció que utilitza Maurius 
per atacar. Està segur que si no aprofita aquesta oportunitat, seran els 
Neanderthals els que prendran la iniciativa. Ràpidament treu la seva llança i 
l'apunta cap a l'estrany ser que està més a prop. Aquest, sense pensar-ho dues 
vegades i amb una força descomunal, li arrabassa la llança d'un cop. Dos 
Neanderthals més s'abalancen sobre Maurius, que cau de cara al sòl. 

Has perdut una vida! Tan solament et queden dues oportunitats.

La pantalla de l'ordinador va reflectir la seva temeritat. Mauro va maleir la seva 
impaciència. Què li havia empès a actuar així? No s'havia adonat que la lluita 
cos a cos era totalment desigual? Els Neanderthals era forts i els seus braços 
eren el doble de grans.

Quan la situació semblava desesperada per a la tribu, el xaman comença a 
cantar. Són els sons que utilitza en els inicis d'un ritual. Aprofitant la confusió, 
ha donat uns passos cap a la paret de la cova i ha començat a realitzar traços 
amb un carbó vegetal. Mentres canta, van apareixent els trets humans d'un 
caçador. El xaman està dibuixant a Maurius! A continuació el carbó traça la 
llança que empunyava el caçador, envoltat d'altres cossos humans més baixos 
però més forts.

L'objectiu del xaman és reflectir que, malgrat les diferències, tots són humans. 
Però sobretot, a través de la música i la cançó, els vol transmetre que el món 
dels morts els iguala. La mort de Maurius crea un nexe d'unió. Ambdós grups 
realitzen ritus funeraris i per tant respecten als seus morts. Els Neanderthals 
entenen el missatge. Després d'acceptar els regals de la curandera, els 
acompanyen a una cova per enterrar el cos de Maurius. Allí hauran de passar 
la nit.

La tribu s'ha salvat gràcies al xaman però haurà de posar-se novament en 
marxa en sortir el sol.
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Resol l'enigma:

El Neanderthal era molt semblant a l'home modern en aspectes culturals com  
el coneixement del foc, la comunicació, l'art o el costum d'enterrar als seus  
morts.

No obstant això, físicament tenia l'aparença d'un cosí nostre que fos baixet i  
molt fort.

Homo Sapiens i Neanderthals van arribar a conviure en terres europees, fins a  
l'extinció d'aquests últims (fa 25.000 anys aproximadament). Malgrat les  
diverses teories, la seva desaparició continua sent un misteri.
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