
ILIÓN: TRAVESSA EL PASSAT 

Vaja avorriment d'estiu! No havien arribat encara els amics de Mauro i el poble 
dels seus avis es trobava desert de bicicletes.

Tan sol eren un parell de mesos els que passava lluny de València, però juliol i 
agost estaven transcorrent molt lentament. Mauro trobava a faltar als seus 
companys de col·legi, sobretot a Nicolás. A més, sentia curiositat davant la 
perspectiva del curs següent en un centre nou. Sovint es trobava pensant al 
setembre. Tan diferent seria tot?  

D'altra banda, la seva rutina diària al poble composta a caçar capgrossos, ja no 
li semblava un pla tan genial com en anys anteriors. Si almenys tingués 
germans amb els quals discutir, el temps no se li faria etern.

Mauro mirava una vegada i una altra el seu correu, impulsat per un tic 
inevitable.Tot el que rebia era publicitat. Així que esborrava compulsivament els 
emails de la safata d'entrada. 

<Mauro, tens una sol·licitud de participació>

 En la safata d'entrada, hi havia una invitació a un joc enviat pel seu company 
Nicolás. Per fi algun missatge diferent a <Has guanyat un cotxe> o <Premi de 
1000 euros!> . 

Ho va obrir il·lusionat. Li agradava jugar en internet. Jocs esportius, de construir 
grans ciutats o d'estratègia. Era igual el tema. Li encantava jugar. I sobretot, 
guanyar. En realitat, pràcticament qualsevol cosa que tingués a veure amb 
internet li fascinava. Podia ser molt més atrevit i graciós en un xat que en una 
conversa real. (Entre tecla i tecla sempre li donava temps a escriure alguna 
cosa enginyosa). 

ILIÓN. A primera vista no ho associava amb res conegut. 

–Espera -va dir Mauro-, no hi havia un videojoc amb un nom semblant? Això és 
Imperium, un joc sobre romans, gens que veure.

Es va acordar de les patrulles de soldats uniformats desfilant per la ciutat de 
Roma. Havien estat bé aquestes partides a casa de Nicolás. Ell sí que era un 
friki dels jocs! 

Llàstima que els seus pares haguessin decidit que València era una ciutat molt 
sorollosa per viure. S'havien portat al petit Nico a un diminut poble de Terol, 
amb més ovelles que persones. De sobte, es va imaginar a Nicolás dirigint a un 
exèrcit llanut cap al campanar. Aquest pensament graciós va donar pas a la 
tristesa per la separació dels dos amics.

Mauro no tenia gens millor que fer fins que baixés una mica el sol i la gent 
despertés de la migdiada. A més, els seus pares no li deixarien estar molt més 
estona pegat a l'ordinador. Aprofitant el silenci de la casa, va iniciar una partida.
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Sense adonar-se, es va trobar triant personatge. No sabia encara en què 
consistia el joc però li donava una mandra terrible llegir-se les instruccions. 
Semblava estar ambientat en la prehistòria perquè hi havia tres personatges 
vestits de pells i pèl embullat.
 

1. Caçador d'antílops.
Aquest personatge és fort, alt i jove. Té un aire al seu veí Joaquín, el lligó de 15 
anys que viu dues portes més enllà de la dels seus avis. Porta el pèl a l'altura 
de les espatlles, tapant-li un dels ulls i un pendent en el nas. Això últim no té 
semblat amb el caçador. Joaquín no viu al poble dels seus avis. Ja els 
agradaria a les noies. Solament va de visita, com Mauro. I cada any li guanya 
un parell de centímetres més d'altura i de simpatia.

2. Recol·lectora de fruits i curandera.
Realment és un noia maca que li agradaria trobar en un carrer de València. És 
lleugerament més baixa que el caçador d'antílops i el seu cos no és tan 
musculós. Excepte les seves cames. Serà de tant caminar per recollir herbes 
curatives.Té una mirada profunda i seriosa que contrasta amb un ampli 
somriure.

3. Xaman de la tribu.
Supera en edat a la resta dels personatges. A més, té poders per contactar 
amb els esperits de la naturalesa. La tribu valora la seva experiència en la vida. 
A l'edat de 30 anys, pràcticament se li considera un ancià. Porta una llarga 
barba que li dóna un aire de persona respectable i li protegeix en els dies de 
fred.

Mauro va llegir de pressa les anotacions que acompanyaven als avatars1, 
perquè ja havia decidit que el caçador encaixava amb la seva idea de passat 
prehistòric. Què millor que córrer darrere d'animals salvatges, inflar-se a filets i 
lligar-se a les troglodites, com faria el seu veí Joaquín? A més, per una vegada 
que podia ser alt i fort, no anava a malgastar l'oportunitat.

S'anomenaria Maurius.

De sobte, els ulls del caçador es van creuar amb els de Mauro. (Bé, és una 
forma de parlar). Més aviat, Mauro es va veure sorprès per algunes 
característiques de l'aspecte del caçador.

-Un moment, els homes de la prehistòria no tenien més pinta de simis? o 
realment eren tan semblats a nosaltres? -va dir Mauro-.

Va buscar alguna imatge en la seva ment d'aquella època. Va recordar el seu 
llibre de Medi Social de sisè de primària. En ell apareixia una seqüència 
d'éssers: els primers més similars als micos (encorbats, peluts i amb les quatre 
extremitats fregant el sòl) i els últims amb una aparença plenament humana.

1 Avatars: Personatges dels jocs d'internet.
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-Probablement som més iguals del que pensava -va concloure Mauro-. Bé, 
seguim.

Més decisions. Maurius ha d'anar acompanyat d'una sèrie d'objectes per 
començar la seva aventura. Escull el que pensa que un caçador necessitarà en 
la seva marxa: 

• Una llança amb punta de sílex2: Serà interessant posseir una pedra 
tallant que s'utilitza per caçar i tallar qualsevol material.

• Una torxa encesa: Mauro sap que en aquesta època s'ha descobert el 
foc. Però una cosa és conèixer-ho i una altra saber encendre-ho. 
D'aquesta forma s'evita futurs problemes.  

• Uns botins de pell: Caçar animals planteja més dificultat que perseguir 
una pilota. I ell no va a cap lloc sense les seves sabatilles esportives de 
marca. No va a permetre que al seu personatge li dolguin els peus.

Va rebutjar molts elements com amulets, bols, herbes curatives, carbó vegetal, 
figures humanes,.... objectes que no li van semblar molt útils per al perfil del 
seu jugador. 

-I monedes? Com m'apanyaré per realitzar algunes compres si fos necessari? 
-va dir Mauro-. Probablement amb les peces d'antílop que caci, no tindré 
problemes per realitzar intercanvis. 

I amb aquesta decisió, Mauro va acabar amb el problema que s'havia plantejat. 

Tan sol quedava clicar el botó de 

2 Sílex: Pedra de gran duresa que s'utilitzava en la prehistòria per elaborar eines 
tallants.
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 COMENÇA EL JOC


