
3º AVENTURA. ENEMICS MINÚSCULS

Faltaven 10 minuts perquè comencés l'entrenament. Mauro anava equipat al 
complet amb ganes de donar-ho tot. Havia començat l'època d'exàmens i 
estava més nerviós de l'habitual. Un parell de carreres al camp li obligarien a 
deixar de pensar!

-L'entrenador no vindrà. Està malalt, així que es suspèn el partit d'avui -era Leo 
el que comunicava la notícia a la resta de l'equip-. Però si algú li ve de gust 
quedar-se a la plaça una estona....

Repetidor de primer curs, Leo exercia la funció de líder davant la resta del grup. 
A Mauro li queia bé. No s'aprofitava de la seva edat per imposar les seves 
idees. Coneixia tots els secrets de l'institut, i més important encara, a les noies 
de segon curs. Li recordava al Joaquín que estiuejava al poble dels seus avis. 
Potser no tan maco però amb la mateixa capacitat de convèncer. Ell parlava i 
simplement, el grup li seguia. Encara que en aquesta ocasió, els núvols 
amenaçadors de suspensos, van dissoldre el pla alternatiu i tots van marxar 
cap a les seves cases. 

No va ser el cas de Mauro. Era una oportunitat per conèixer d'a prop algunes 
de les tècniques que feien brillar a Leo. Com el moment en què xutava una 
pilota o quan picava 'ullet a les noies. 

A més, va decidir quedar-se quan va veure que Leo dibuixava en el sòl uns 
signes. Els mateixos que havia fet en la pissarra de classe una setmana abans. 
No eren grafittis, ni tampoc símbols actuals. Mauro va pensar que eren molt 
semblats als que el xaman va utilitzar per guanyar l'última partida. Volia 
comprovar si Leo estava jugant també a ILIÓN o havia estat una simple 
coincidència.

-Neanderthal o Homo Sapiens? -va dir Mauro-. No sabia molt bé com 
preguntar-li, així que va decidir fer-se l'assabentat. A continuació va començar 
a riure's en imaginar-se l'estranya situació (en el seu cap sonava millor). 
Semblava que estigués parlant un altre idioma!

-Vas superar aquesta prova? Amb quin personatge estaves jugant? -li va 
preguntar Leo abandonant els traços i el guix amb la qual els dibuixava-. Jo sóc 
León, el xaman.

Però què pesats estaven tots amb passar de pantalles! L'important era 
participar o això se solia dir en aquests casos. Mauro volia avançar en el joc i 
havia descartat les opcions més òbvies: llegir-se les instruccions o preguntar-li 
a Abril. Una per mandra, l'altra per vergonya. Solament li quedava seguir amb 
aquesta conversa.

-En el joc sóc el caçador Maurius. La veritat és que l'última vegada que vaig 
jugar, vaig perdre una vida -Mauro va optar, aquesta vegada, per la sinceritat- 
Coneixes alguna forma per guanyar o almenys superar la prova?
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-Mentre et queden vides, ILIÓN et permet passar a la següent aventura. El que 
interessa és el recompte final -li va confessar Leo-. De totes maneres, he llegit 
en fòrums d'Internet que és difícil passar-se la prehistòria si no col·labores. El 
joc està basat en el que es coneix d'aquesta època. Sembla ser que en la 
prehistòria no estava molt de moda competir. Aquesta vegada va ser Leo el que 
va riure per la xerrada tan rara que estaven tenint.

-Volia començar avui amb la tercera aventura. Perquè no et véns a casa i 
mirem com deixar enrere a aquesta tribu de cabelluts?-va dir Leo. Mauro va 
acceptar la invitació. Faltava un parell d'hores perquè el seu pare fora a recollir-
ho i Leo vivia en girar la cantonada.

ANATOLIA (Turquia, Àsia). 6.200 a. de C.

Cansats de perseguir animals i dels alts i baixos en les temperatures, els 
descendents dels nostres amics han decidit crear Çatal Hüyük, el primer llogaret 
del Neolític.

La humanitat ha sofert molts canvis: En viure en un espai fix, el grup s'ha 
multiplicat. Han inventat l'agricultura i la ramaderia per evitar les incerteses de la 
caça i la recol·lecció de fruits. Però la seguretat de la seva nova vida es veu 
amenaçada per l'aparició de la primera epidèmia de la història.

Com faran front a aquest perill desconegut?

La febre segueix pujant i la curandera Abrilix ha provat amb tots els remeis 
naturals que ha heretat de la seva família: farigola seca, camamilla, fulles 
fresques de sàlvia, infusió d'hibisc,.... però gens sembla funcionar.

Almenys 6 persones es troben en aquesta situació i el mal s'esten a tota 
velocitat. 

-Com detenir una malaltia que mai abans hem patit? -diu Abrilix mentre camina 
d'un costat a un altre. No té ni idea de quin és la causa. Encara així es dirigeix 
al bosc més proper a buscar herbes curativas.

Quan aparta les primeres branques del dens bosc, escolta vagament veus 
familiars. Murmuren més que parlen, com si volguessin que les seves paraules 
es perdessin entre els arbres. Abrilix s'apropa amb cura a uns arbustos 
propers. Vol saber qui són els amos d'aquells sons. Llavors és quan escolta la 
conversa.

LEÓN: No sé quina norma ha incomplit el poblat. Però del que estic 
segur és que els esperits de la naturalesa se senten ofesos pels nostres 
actes. Hauríem de realitzar un ritual de purificació per allunyar els mals 
esperits i trobar l'origen de l'empipament.

-Sens dubte és la veu del xaman -diu Abrilix mentre s'oculta millor entre els 
arbustos. La seva intenció no és espiar però la curiositat per conèixer el final 
del discurs pot més. Cada vegada està menys informada de les decisions que 
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adopta el grup. Per dir-ho d'alguna manera, les dones ja no són benvingudes a 
aquestes reunions.

MAURIUS: Al meu entendre, aquesta dolència té a veure amb els 
objectes brillants que porten els comerciants de l'altre costat del mar. La 
lluentor dels quals competeixen amb el sol, no poden ser ben vistes pels 
nostres avantpassats. I la situació està empitjorant: els comerciants han 
decidit assentar-se a les afores del llogaret.

LEÓN: Tenen extranys costums aquests estrangers. Hauríem d'obligar-
los a respectar les nostres creences. Igual d'aquesta manera desapareix 
la malaltia.

-Això és ridícul! -Abrilix es va sobresaltar-. No està segura si ha realitzat aquest 
comentari en veu alta. Després d'esperar uns segons amb el cor en un puny, 
veu que León i Maurius continuan parlant sense reparar en la seva presència. 
Respira alleujada.

MAURIUS: No es marxaran per voluntat pròpia. Tan solament 
respectaran a la veu més poderosa del poble. Al seu cap.

LEÓN: Però si el nostre poblat sempre s'ha organitzat sense necessitat 
de líder. Excepte quan els esperits de la naturalesa han percebut un 
perill. I de forma puntual han donat el lideratge a un membre concret.

En aquest moment León s'adona de l'enorme somriure que ocupa la cara de 
Maurius. Li mira amb insistència.

MAURIUS: I no és la situació en la qual ens trobem? Igual hauries de 
proposar als esperits a algun candidat que consideris oportú. Anem a 
facilitar-los una mica la seva labor a l'hora de triar. Ho faries pel bé de la 
comunitat.

Abrilix ja no necessita escoltar més. Maurius i León han decidit aliar-se per 
acabar amb la malaltia. Encara no pot creure's que culpin als estrangers. I 
menys encara que manipulin el missatge dels esperits. Volen que el poble crea 
que necessita un líder. A més Maurius. És cert que té bones qualitats. Però des 
que el llogaret disposa de ramats d'animals, la seva funció com a caçador ha 
perdut importància i ha augmentat la seva arrogància1. Amb aquest pla, 
Maurius aconseguix recuperar la seva posició, però no solucionarà el problema. 

Abrilix està convençuda que el mal es deu a una altra causa. Quan el seu poble 
era nòmada, ja intercanviaven objectes amb altres grups humans. I mai havien 
rebut a canvi problemes de salut. No recorda que la seva família li hagi explicat 
gens sobre una malaltia tan fulminant2. 

De tornada al poblat, es dirigeix a alimentar als animals. Es troben en la tolla 
que s'ha format als afores del llogaret. Odia aquesta tasca perquè per molt 

1 Arrogància: Actitud de la persona orgullosa que es creu superior als altres.
2 Fulminant: Que causa la mort de forma ràpida.
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ràpid que la fa, sempre es va amb picades en el cos. El seu petit veí està 
xipollejant en l'aigua, jugant amb les cries d'ovelles i donant alguns xarrups 
d'aigua per espantar la set. A Abrilix li resulta desagradable aquesta imatge 
d'aigua enfangada, plena de petits insectes. Preferia sens dubte deixar-se 
portar pel corrent del riu i beure de les seves refrescants aigües.

A més, la preocupació per la malaltia ocupa tota la seva atenció. Per això 
decideix acabar al més aviat possible amb la tasca: saluda ràpidament al noi, 
omple d'aigua els bols on beuen els animals i marxa cap a la seva casa per 
repassar l'inventari de plantes medicinals.

Tan ràpid com la malaltia, ha corregut el rumor de la possible culpabilitat dels 
comerciants estrangers en l'epidèmia. Ja s'ha encarregat Maurius d'estendre-
ho. Finalment cadascun dels vilatans considera com a pròpia la idea de reunir-
se en el centre del poble per buscar una solució. Allí els estan esperant León i 
Maurius. 

No fa falta oferir molts arguments ni proves sobre la relació de l'or i la febre. La 
gent està preocupada. Així que quan León informa de la decisió dels esperits, 
els pobladors respiren alleujats. Els sembla bé que sigui un líder qui done la 
mala notícia als comerciants. Abrilix accepta impotent la votació dels vilatans, 
perquè no té cap proposta alternativa. 

També els comerciants obeeixen la decisió. Si tot un poble els ha acusat d'una 
tragèdia, serà impossible convèncer-los. No és la primera vegada que senten 
en les seves carns la desconfiança. Però no per això dol menys. Entristits, 
recullen les seves pertinences i abandonen Çatal Hüyük.

L'actitud dels estrangers contrasta amb l'alleujament dels pobladors. Però 
aquesta alegria, desgraciadament, no dura més d'uns dies.

-Ayudaaaaaa! -és el crit de socors de la veïna mentre copejava repetidament la 
porta de fusta d'Abrilix- El meu fill no respon!

Abrilix desperta sobresaltada, aconsegueix ficar el necessari en la seva borsa i 
surt corrent després dels passos de la dona. El cos del nen tremola 
convulsivament però sembla estar dormit. Una altra vegada la febre i els 
mateixos símptomes que ha pogut comprovar en els últims pacients. 

És clar que els comerciants no són els causants. S'han marxat fa més de tres 
dies. Llavors, on està l'origen? Abrilix mira amb tristesa al seu veí i recorda 
l'escena de la tolla. Es penedeix de no haver estat més afectuosa amb el petit 
l'últim dia que ho va veure sa.

Li aplica un cataplasma3 de romaní per rebaixar-li la febre. Al cap d'un parell 
d'hores, el cos del noi reposa tranquil però segueix sense despertar.

3 Cataplasma: Medicament en forma de pasta tova que s'aplica sobre alguna part 
del cos amb finalitats curatives.
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Abandona la casa de la veïna i es dirigeix a alimentar a les seves ovelles. Està 
preocupada amb aquesta situació interminable, però les males notícies encara 
no han acabat. León li surt al pas:

–Abrilix no t'espantis, però dos de les teves ovelles han mort. I no són les 
úniques, jo he perdut a la meva egua. Després d'una nit de tremolors, va deixar 
de respirar. 

És llavors quan León reconeix la seva sospita davant Abrilix: la dolència 
contínua en el llogaret. Però no és prou sincer per admetre el pla que havia 
tramat amb Maurius. I que a més, no ha donat cap resultat.

Li és igual. Abrilix està cansada i abatuda4 per la falta de resposta. Decideix 
dormir una mica per recuperar forces. 

Vas a utilitzar la carta Destapa la Història. Estàs segur/a? 

Portava més de dues hores pensat en l'origen de l'epidèmia però Abril no 
donava amb la solució. Sense tenir en compte que estava farta de les 
ximpleries dels seus companys de joc. Era una malaltia que es donava en els 
animals i en les persones. Però on començava tot?

Sabia que si utilitzava la carta perdria punts però sentia que es trobava prop de 
la resposta i necessitava una pista. 

Destapa la Història

• Viu en les aigües immòbils. 
• El líquid vermell és el seu menjar.
• Aprofita la seva petita grandària 

per atacar sense ser vist. 
• Després del contagi, sempre 

deixa la seva petjada.

-Els mosquits de la tolla! -va cridar Abrilix exaltada-. Això és, com no ho vaig 
pensar abans? Però aquesta diminuta bestiola és capaç de provocar altes 
febres o la mort? Uff!- va esbufegar Abrilix-. I llavors li va venir al cap la 
quantitat de mosquits que hi havia vist aquest estiu sense pensar que fossin 
enemics tan temibles. 

Es va relaxar quan la seva mare li va explicar que solament alguns d'aquells 
mosquits transmetien la malària. En l'actualitat, aquesta malaltia solament es 
donava en algunes zones del món. I Espanya no es trobava entre elles. Quin 
alleujament!

Amb aquesta informació Abril va reprendre la partida. 

4 Abatuda: Persona que perdi les energies, les forces o l'ànim. 
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Abrilix convenç al poblat de la relació entre els mosquits i les febres. Per això 
relata l'incident del seu jove veí en la tolla. 

Al principi és difícil que l'escoltin perquè des que s'han establert en el llogaret, 
els homes han anat apartant lentament a les dones de les assemblees. Fins a 
relegar-les5 a les tasques domèstiques i activitats agrícoles.

Però l'enèrgica veu d'Abrilix acompanyada de la seva fama com a curandera, 
obliga al grup a prendre les seves propostes en consideració.

I com no pot suggerir la utilització d'un producte que encara no s'ha inventat (el 
repel·lent de mosquits), Abrilix proposa deixar sense habitatge al petit enemic 
Fora tolla! És la mateixa solució que ha recomanat Maurius però davant un 
enemic equivocat (pobres comerciants).

Abrilix els guanya aquesta vegada la partida. 

5 Relegar: Apartar o deixar de costat a una persona o una cosa.
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Resol l'enigma:

En la fase de la prehistòria que es denomina Neolític, els humans deixen de ser  
nòmades per viure de forma permanent en poblats (sedentarisme). S'havien  
cansat de córrer darrere del menjar.

Aquest canvi en la seva forma de vida els va portar avantatges, com tenir  
garantits els aliments de cada dia a través de l'agricultura i la ramaderia. 

Però hi havia alguns inconvenients: en els llogarets es concentrava l'aigua  
estancada i els animals vivien amuntegats en granges. Dos elements que van  
aprofitar els mosquits per créixer (vivien en les tolles i s'alimentaven de la sang  
del bestiar). A més de transmetre malalties als humans. 

Així van néixer les primeres epidèmies.
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