
ISBN 978-84-246-7299-7

Benvinguts a la prehistòria
Aquí viuen els primers nens del món, 

com la Mona Sàpiens, una peculiar inventora; 
en Crok Manyó, més bèstia que un goril·la; 

o en Pere Saure… l’únic cavernícola 
que no té res d’especial.

Almenys fins que una poció  
el converteix… en un diplodocus!
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Per a en Crus, 

que em va deixar el llapis 

i em va regalar la seva amistat
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A questa història que et vull explicar va passar 

a Atapuerca, que és un lloc amb tantes coves i 

túnels que sembla un formatge gruyère.

Però abans de començar ens hem de remuntar una 

mica en el temps.

Vora deu mil anys, que es diu aviat.

Va passar abans que tu nasquessis. Abans fins 

i tot que nasqués la teva àvia, i l’àvia de la teva 

àvia. És anterior als telèfons mòbils, els lavabos 

i les piràmides. Una història tan antiga… que la 

1
Els primers 

nens del món
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coneixem com la prehistòria, el moment en què van 

aparèixer els primers humans.

I com sempre que hi ha humans, també van 

arribar els primers nens i nenes.

Si et sents especial quan ets el primer a fer una 

cosa, imagina’t viure a la prehistòria. Tant era 

si et pelaves el genoll o et posaves el dit al nas: 

probablement eres el primer nen del món a fer-ho.

En aquesta època va viure en Crok Manyó, que 

era capaç d’alçar un mamut tot solet. Diuen que els 

humans som cosins llunyans dels goril·les.

En el cas d’en Crok, semblava més aviat un germà 

bessó.

També podies trobar-te la Luci Docus. Va ser la 

primera a descobrir les rimes de les paraules i, des 

de llavors, parlava sempre en vers:

—No em puc fer el llit, avui no soc capaç de 

moure un dit —deia a la seva mare.

—Tu segueix menjant aquests bolets, que després 

et tiraràs pets —deia al seu veí.
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—Per què feu aquesta cara? Creieu que soc 

pesada? —va preguntar quan li van demanar que 

deixés de rimar.

La Luci va ser la creadora de la poesia… i també 

dels maldecaps.

Un altre nen extraordinari era en Brok Linx, un 

geni dels negocis. Abans que existissin els diners, ell 

ja havia descobert el poder del troc. 
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La primera vegada va intercanviar una dent que 

li havia caigut per una corda.

Aquella corda la va canviar per un atuell de terrissa.

L’atuell, per una capa d’ovella. I així, després de 

noranta-nou trocs, cada un més valuós que l’altre, es 

va convertir en el propietari d’una dotzena de coves 

amb bones vistes.

—El meu pròxim objectiu és crear una col·lecció 

de pedres de luxe —deia a tothom que l’hi 

preguntava. En Brok era la viva imatge de l’èxit.
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Com pots veure, cada nen i cada nena d’Atapuerca 

tenia una característica que el feia especial. Tots ells 

eren els primers en alguna cosa.

Amb una excepció: en Pere Saure. Era el nen més 

menut de tot Atapuerca. No tenia la força d’en Crok 

Manyó ni l’art de la Luci Docus. Les seves dues 

dents del davant haurien servit per fer un bon troc, 

però encara no li havien caigut, com a en Brok Linx. 

I així, amb tota la resta.

Esclar que aquesta és la seva pre-història, el que 

ell era abans de la història de veritat. Perquè la seva 

aventura estava a punt de començar.
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Tot va començar un dia normal de primavera. 

Només que era un dia de primavera prehistòric: 

hi havia més possibilitats que un os de les cavernes 

t’enxampés i se t’endrapés que de patir un atac 

d’al·lèrgia.

En Pere Saure es va llevar com un dia qualsevol. 

I en el seu cas això vol dir que es va llevar muntant 

un sarau descomunal.

—Vull venir amb vosaltres!!! —suplicava als seus 

pares—. Plis, plis, sisplaaaau!

2
L’arbust garlaire
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El senyor Saure mirava d’espolsar-se’l de sobre, 

però en Pere se li havia aferrat ben fort als peus.

—És massa perillós. El Monstre de les Cavernes 

encara ronda per aquests verals.

—Pensant-ho bé, a casa no s’està tan malament.

La seva mare li va acariciar el cap amb tendresa.

—Un dia tu també sortiràs a explorar —el va 

consolar la Lili Saure—. Vinga, va, esmorza, que 

aviat faràs l’estirada.

En Pere havia de sentir aquesta frase dia rere dia. 

Però l’estirada no arribava mai! 
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Estava tip de ser tan nyicris. Tenia la força d’un 

cuc de terra. Els braços i les cames que semblaven 

branquillons. Una vegada, d’un cop de vent va sortir 

volant!

Llavors va veure l’esmorzar que tenia al plat i 

encara va ser pitjor. En comptes d’una cuixa de 

pollastre, tenia troglobròquil bullit!
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Quin disgust. El troglobròquil era la verdura 

més fastigosa del món. Si tens la sort de no 

haver-lo tastat mai, deixa’m explicar-te que tenia un 

gust repugnant i feia olor de pet de mamut. Si no has 

olorat mai un pet de mamut, tens el doble de sort.

—Fins després —va remugar mentre els seus 

pares sortien per la porta.

Decebut, en Pere es va acabar l’esmorzar i es va 

vestir. Era el primer dia de classe i no podia fer tard. 

De camí, no va deixar de pensar en tot el que 

l’esperava quan fos gran. Ja veurien quan creixés. 

Seria el més valent del món! No hi hauria ningú 

amb qui no es pogués enfrontar!

De cop i volta va xocar contra un arbust… plof!

I va caure a terra.

—Socors!

En Pere es va aixecar com una fletxa. Esperava 

que ningú hagués vist com fins i tot un arbust podia 

tombar-lo.

Però aleshores es va fixar més bé en l’arbust.
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Tenia fulles, braços i cames.

Espera. Braços i cames???

En Pere Saure no només era un nyicris, també 

tenia una altra peculiaritat. Cada cop que 

s’espantava arrencava a esternudar sense parar.

—ATXIM!!!

La meitat de l’arbust va sortir volant. En 

realitat, era una disfressa, i qui la duia no era 

sinó… en Crok Manyó, el nen més desagradable 

d’Atapuerca. Tot i que tenia la mateixa edat que en 
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Pere, en Crok era un ganàpia. I si no estava fent la 

guitza a algú és perquè s’estava menjant un poll.

—Crok? —va preguntar en Pere.

—Com ho has sabut? —va preguntar, com si la 

seva disfressa fos una obra d’art—. Els grans m’han 

convidat a participar en la Missió Especial, però no 

ho xerris a ningú!

I se’n va anar al trot. Si es topava algú, li deia «Soc 

un arbust, no em molestis!» i es quedava tan ample.

En Pere es va quedar amb les ganes de saber-ho: 

en què devia consistir aquella Missió Especial?
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Nota de l’autor

L’autor d’aquest llibre (el mateix que l’ha escrit i 

dibuixat) ha de fer un aclariment: el troglobròquil 
NO existeix.

Però alerta! Això no vol dir que sigui una 

invenció.

El troglobròquil va existir en la prehistòria, però 

les mares i els pares en van gastar tant per castigar 

els nens que se’l van acabar tot.

Si vas als supermercats SempreSurty i en 

demanes al teu verduler de confiança, no en tindrà. 

Ni una fulla. No és que no te’n vulgui donar, sinó 

que ja no queda ni un sol troglobròquil fresc en tot 

el món, ras i curt! I que consti que si fos per ells, te’n 

donarien amb molt de gust.

Els supermercats SempreSurty tenen els 

productes més frescos i saborosos. I descomptes per 

a famílies i joves!
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Els supermercats SempreSurty també tenen molts 

diners per pagar publicitat, però això no té res a 

veure amb aquesta pàgina. Com a mínim, això és el 

que ha acordat afirmar l’autor d’aquest llibre, que 

lamenta la interrupció. No es tornarà a repetir.

Postdata: Compra als supermercats SempreSurty!

ELS MILLORS 
PREUS!





2. La Mamutó

La diversió continua a...

El setembre del 2022 a les llibreries!
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L’autor
En Pablo C. Reyna va néixer a València el 1987 i 

des de fa temps viu a Madrid. És agent de literatura 

infantil i juvenil de dia i aprofita la nit per escriure 

i dibuixar.

Ha escrit llibres d’aventures virtuals, dracs 

casolans, avis pirinencs i periodistes d’institut. 

També és autor del webcòmic Libreros.

Pere Saure és la primera obra en què també és 

autor de les il·lustracions.

www.pablocreYna.com
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