
Un dia en el Paleolític 
 
Hola, em dic Pau sóc un nen una mica nerviós, valent i molt poc responsable. 
Els meus amics són la Laia, la millor estudiant del món i l’Enric, un inventor que 
sempre els seus invents s’acaben espatllant. Tots tres vivim en un poble petit de 
Catalunya. 
 
Un dia al sortir de l’escola, l’Enric es va posar a fer una màquina del temps. 
-I…ja!!!- va dir l’Enric mossegant-se la llengua. 
La Laia i jo estàvem noranta-nou per cent segurs que no funcionaria. 
L’Enric va fer una màquina del temps que 
s’engegava amb un botó gros i vermell i et 
portava a qualsevol època entre la Prehistòria i 
el món actual. 
Ell tenia un gos que es deia Ric i sense voler, 
aquest va prémer el botó de la màquina amb la 
pota esquerra. Llavors, ens va xuclar i… 
Vam aparèixer en el Paleolític on eren nòmades i vivien en coves o balmes, però 
en llocs diferents, la Laia en les muntanyes i l’Enric en una cova molt gran  i jo 
en una esplanada lluny de les coves i muntanyes però de fet que la màquina del 
temps estava al costat meu. No podia marxar sense els meus amics, els tenia 
que anar a buscar. 
Finalment, després d’estar caminant durant molta 
estona vaig trobar a la Laia darrera d’una gran 
roca, amagant-se d’un cla de 15 o 20 nòmades. 
Amb vaig amagar amb ella i ens vam adonar que 
entre ells estava l’Enric, no sabíem si l'havien 
capturat, si s’havien fet amics… 
Així doncs, vam observar què feia l’Enric i si 
estava en perill o no. Al cap d'una estona vam 
veure que l’Enric havia canviat, portava una pell 
de mamut com si fos roba. Sortien de la cova i l’Enric era l'últim i vam parlar amb 
ell, ens deia que els nòmades acceptaven en el cla i estava molt content amb els 
seus nous amics però no podia quedar-se allà. Quan es va fer fosc i ningú ens 
veia, sense fer soroll ens vam anar els tres cap a casa. 
 
Tot seguit, vam veure que la màquina del temps posava en la pantalla: 
PALEOLÍTIC i ho vam canviar a MÓN ACTUAL i com un raig vam arribar-hi!!! 
I cada dia al sortir de l’escola vivim tots tres junts noves aventures. 
 
Catacric catacrac aquest conte s’ha acabat. 


