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L’oracle anuncia el naixement d’un personatge no volgut, un mal nascut. Augura que aquest fill 
portarà tragèdies a la família. Així doncs se l’abandona a la naturalesa dins el seu bressol i se’l 
sotmet a una dura prova de supervivència. Quan l’infant aconsegueix arribar a la vora del riu viu 
Gea la mare terra l’acull i el protegeix. 
 
Després de sobreviure a l’exposició i protegit per la Deessa, serà el personatge singular capaç 
d’explorar territoris llunyans i fundar noves ciutats, més vida. El personatge que se salva de la 
desgràcia serà fort, valent i tindrà capacitats extraordinaries per orientar-se, lluitar i desxifrar 
enigmes. Serà alimentat i criat per una lloba, una cèrvola, un porc senglar o bé una àguila. L’entorn 
de la seva infancia i l’alimentació que tindrà, marcarà el seu caràcter. La seva educació serà 
marginal, creixerà en els boscos, en tindran cura pastors, llenyataires, agricultors i prostitutes. 
 
El desconeixement dels seus orígens farà que, quan tingui 18 o 20 anys d’edat, emprengui un 
viatge per descobrir on va néixer. En arribar a la ciutat després d’estar-ne al marge des del seu 
naixement, comet actes de violència irreparables, d’aquesta manera es compleix la profecia que hi 
havia a sobre d’ell. 
 
Davant d’aquests actes horrorosos, la ciutat l’expulsa una altra vegada i emprèn el viatge. 
Aquesta vegada buscarà unes terres on pugui fundar una nova colònia. El viatge consistirà en 
una travessa per mar, a través de deserts i altres espais aporis infranquejables, on haurà de 
demostrar la seva astúcia. Simbòlicament aquest trajecte serà una prova pel fundador que el 
farà renéixer i trencar amb el passat, com si hagués creuat l’infern. 
 
Una última prova espera al fundador, aquest haurà d’enfrontar-se al monstre. Haurà de vèncer 
l’animal horrorós que guarda el territori on es volen establir. La necessitat de dominar la font 
d’aigua del lloc, fa que pugui lluitar i vèncer al monstre sigui serp, toro o drac. La sang vessada 
durant la lluita i l’aigua aconseguida purifiquen el terreny i Gea la mare terra l’acull de nou. 


