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Per a la senyora Bo,

a qui demano una mica més de paciència
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U n tiranosaure rex caminava sigil·losament per 

Atapuerca.

El tiranosaure era un dels dinosaures més temuts. 

Les seves dents no tenien res a envejar a les d’un 

tauró. Tenia unes potes molt veloces, com a mínim, 

per a algú de la seva mida.

Els braços… Bé, els braços no eren res de l’altre 

món. Semblaven aletes de pollastre. Però ningú és 

perfecte.

Aquest tiranosaure rex, però, tenia un parell de 

particularitats.

1
Un, dos, tres,

tiranosaure rex
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La primera: les seves dues dents prominents, que 

eren rodones com una cullera.

La segona: que estava una mica perdut.

Concretament, en una època que no era la seva.

El tiranosaure rex s’estava passejant per un poblat 

humà de la prehistòria. I tothom sap que els dinosaures 

i els humans no van viure a la mateixa època.

Per sort, el tiranosaure no pensava devorar ningú. 

El seu únic interès era atrapar algú jugant a fet 

a amagar. Esclar que, per això, el seu olfacte de 

dinosaure no tenia rival.

El tiranosaure va arrufar el musell. Olf, olf! Havia 

olorat el rastre d’una nena. Va arribar al magatzem 

de bols de fang. Olf, olf! Ja gairebé hi era.

—T’he enxampat! —va exclamar, en inclinar-se sobre 

un atuell de terrissa. Efectivament, la nena era allà.

—Dimonis! —Qui protestava era la Mona 

Sàpiens, la nena més intel·ligent de la seva era—. No 

és just que facis servir el teu olfacte de dinosaure, 

Pere.
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El tiranosaure va somriure, satisfet. Però encara li 

faltava trobar algú més.

—Crec que ja he vist en Nian!

En Nian Dertal era el geni de les disfresses. Ningú 

es camuflava millor. Però al tiranosaure li semblava 
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haver-lo vist de cua d’ull. Estava amagat darrere un 

arbre.

El tiranosaure va córrer cap a ell. Però quan 

gairebé hi era a sobre, va descobrir l’engany.

Es tractava d’en Nyuc, el mamut nan. En Nian li 

havia posat la seva roba perquè s’assemblés a ell.
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En Pere va seguir buscant en Nian fins que es va 

rendir. I aleshores l’amic va aparèixer al seu costat:

—T’he enganyat! —va exclamar en Nian—. Zoc el 

campió de fet a amagar! Ha!

En Nian s’havia disfressat d’una muntanya de 

bols. Sempre els aconseguia despistar.

En Pere estava a punt de respondre quan… zas!

Alguna cosa va passar a tot drap entre els dos 

aixecant un núvol de pols.

—A…a… atxim! —va esternudar en Pere.

I de cop i volta va tornar a ser un nen cavernícola.
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—A TXIM! —I una altra vegada—. Atxim, 

atxim, ATXIM!

En Pere Saure no va parar d’esternudar fins que 

el núvol de pols no va haver desaparegut del tot.

Ja no quedava ni rastre del tiranosaure rex. I és que 

en Pere tenia el do de convertir-se en dinosaure quan 

volia, però hi havia un inconvenient: cada cop que 

esternudava tornava a ser un nen com els altres.

Al seu costat hi havia la Mona Sàpiens i en Nian 

Dertal, els seus millors amics.

2
Una visita
inesperada
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Ells no es podien transformar en dinosaures, però 

no els feia cap falta. La Mona era molt intel·ligent, 

capaç d’inventar qualsevol cosa. I en Nian era un 

neandertal, així que coneixia més tècniques de 

camuflatge que un camaleó. 

—Què ha estat això? —va preguntar la nena. No 

havia pogut veure bé el que els havia passat corrent 

pel davant.
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—Fos el que fos, no li fa cap por un tiranosaure 

—va respondre en Pere, fregant-se el nas.

De sobte, van tornar a sentir soroll de passes. 

Una bandada s’acostava al trot. S’havien de posar a 

recer!

La Mona va lligar en Nyuc, el mamut nan, amb un 

cap de la corda. Després va llençar l’altra punta per 

sobre d’una branca.

Els tres nens van estirar amb força per alçar 

l’animal. Després es van enfilar pel tronc per posar-

se a recer.

Tan bon punt van ser dalt de l’arbre, una pila 

de mamuts els van passar veloços pel costat. No 

n’havien vist mai tants de junts! Fins i tot en Nyuc, 

que era un de l’espècie, estava impressionat.
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Quan la bandada va desaparèixer, els nens van 

baixar de l’arbre, preocupats.

—Els mamuts van directes al poblat! —va 

advertir en Pere, i van arrencar a córrer cap allà. 

Però quan van arribar al poblat al cap d’uns 

minuts, no hi van trobar cap desastre. Ben al 

contrari: hi regnava un ambient festiu.

Els mamuts no havien aparegut sols. Anaven 

muntats per un grup de genets, procedents de regions 

remotes. Els nouvinguts acabaven de descavalcar i 

feien estiraments després del llarg viatge.

La Gran Dolina, l’anciana líder d’Atapuerca, va 

sortir de la seva cova. Semblava 

més sorpresa que el dia que en 

Crok Manyó va trencar una 

roca d’un cop de cap.

—Què és tot aquest 

xivarri? —va exclamar.

Llavors un dels 

nouvinguts va anar a 



21

trobar-la. Era un cavernícola d’aspecte vell, amb 

una enorme tofa de cabells blancs.

Els dos es van quedar glaçats, l’un davant de 

l’altra. Semblaven dues feres a punt d’atacar-se. Tot 

el poblat estava en silenci.

Tot de cop, van fer xocar els turmells. Es van 

ensenyar les genives. I van improvisar un concert de 

refilets.

—Els està agafant un atac? —va preguntar en 

Pere.

A la fi, la Dolina i el foraster es van escopir a les 

mans i van encaixar.

—Els forasters tenen unes maneres ben estranyes 

de saludar —va dir la Mona, molt impressionada.

—No éz eztrany, éz diferent —es va defensar en 

Nian, que es va donar per al·ludit.

Ell bé que ho sabia. Com a neandertal, tenia molts 

costums diferents dels humans. Com quan feia burilles 

per dir bon dia. O es tirava un rot per felicitar algú pel 

seu aniversari.
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A vegades, en Pere i la Mona sospitaven que en Nian 

s’inventava la meitat d’aquells costums. Però com que 

no coneixien cap altre neandertal per comparar-ho, ho 

deixaven estar.

Un cop feta la salutació ritual, l’anciana Dolina 

es va dirigir a la resta dels nouvinguts.

—M’alegro molt de veure-us, amics de terres 

llunyanes —va anunciar a plens pulmons—. Sigueu 

benvinguts a Atapuerca!





1. Una entremaliadura prehistòrica

I pròximament…
3. L’edat de gel

La primavera del 2023 a les llibreries
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