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nota de l’autor

Aquesta nova aventura d’en Max ens portarà a descobrir
coses del passat. Els escenaris se situen molt lluny de la
ciutat. Viatjarem a un lloc real que es troba amagat a prop
dels Pirineus, un indret on he passat molts anys de la meva
vida buscant alguns dels tresors que més m’estimo: els dinosaures. Tot i que els personatges d’aquest llibre són ficticis, la resta és ben real. Els llocs i els paisatges són tal com
es descriuen. Les tècniques científiques són exactament
aquestes i les emocions i sensacions... també.
Així doncs, estimats lectors i lectores, prepareu-vos per
viure l’emoció del buscador de dinosaures, un dels oficis
científics més meravellosos que existeixen.
Marc Boada
Fogars de Montclús
Octubre de 2014

QUI ÉS QUI?

Té dotze anys,
li encanta fer
experiments,
i quan no entén
una cosa no para
fins que hi troba
una explicació.

És el professor
d’en Max; molt
estricte però
també molt cordial,
i sap encomanar
als alumnes
la seva passió
per la ciència.

És electricista
i «cienciós»...
Assessora en
Max en tot el
que pot.

És psicòloga,
treballa en
diverses escoles,
i a més té una
consulta a casa.

Està jubilat
i viu en una
masia. És
un maniàtic
de l’ordre i
col·lecciona
objectes
fascinants.

QUI ÉS QUI?

És el cosí
d’en Max. Té
catorze anys,
és una mica
desastre i està
obsessionat
amb la música
i les noies.

És una
prestigiosa
doctora en
física teòrica
i veïna d’en
Max.

HELENA
dr. KAhLO
És
companya
de classe i la
millor amiga
d’en Max.
Li encanta
la literatura
i repartir
clatellots.

OT

És una
paleontòloga
molt entusiasta
que un dia va
caure en el
costat fosc de
la ciència.

RUFUS
És un noi de
quinze anys que
viu en una masia
amb els seus
pares i el seu
inseparable gos,
el Rufus.

1. Quin avorriment!

E

l pare i jo anàvem en cotxe a casa l’avi. Normalment hi
anàvem només de visita, i ens hi quedàvem un cap de

setmana, o com a molt vuit o deu dies a l’estiu. Però aquella
vegada hi passaria totes les vacances. I jo sol amb l’avi!

El motiu era ben senzill. En realitat, era la conseqüència directa d’una gran notícia. La mare estava
! Em vaig quedar de pedra quan m’ho van dir. Bé,
de pedra i amb un blau al peu. I és que en aquell moment
jo estava enfeinat fent un pèndol amb una bola de plom,
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i amb la sorpresa se’m va escapar de les mans i em va encertar de ple al dit gros del peu esquerre. Em vaig posar
tan content per la notícia que gairebé no vaig notar el dolor. Tindria un germanet!
La mare havia de fer repòs, especialment en els últims
mesos, que coincidien amb les vacances d’estiu. La millor
solució era que jo me n’anés amb l’avi a la seva masia perduda enmig de la muntanya.
Estava molt emocionat. Segur que serien unes vacances
ben especials. Primer, perquè naixeria el meu germanet,
però també perquè era una bona oportunitat per créixer
com a científic: tot un entorn per explorar, i molt de
temps per fer experiments amb l’avi!
Duia la maleta plena de llibres sobre els temes que més
m’interessaven: l’astronomia, la física i la història de la cièn
cia. Alguns me’ls havia deixat la doctora Morini, la veïna
que vaig conèixer quan vaig fer un dels meus millors experiments: el del pèndol de Foucault!
Que poc sabia jo en aquell moment que no em servirien
de res! De cap manera podia sospitar que, precisament
aquell estiu, viuria...
10
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una de les aventures mes emoci o nants de la meva vida.
I no tindria res a veure amb la física!
Malauradament, allò no va començar tan bé com esperava. Havien passat dues setmanes senceres i estava a punt
d’explotar. Pels bigotis d’Einstein, quin avorriment!
M’encantava ser a casa l’avi, però havia de reconèixer
que era molt avorrit. Al principi m’ho vaig passar bé, explorant els voltants de la casa i observant el comportament dels animals. Això sempre és excitant per a una ment
científica com la meva. El problema era que l’avi cada dia
feia les mateixes coses exactament a la mateixa hora. No hi
havia mai cap sorpresa, ni cap moment per a l’aventura.
Per exemple, cada matí anàvem a treballar a l’hort. I apa,
tot el matí entre bledes i tomàquets. Després, tot just abans
de dinar, ens banyàvem a la

bassa. Aquesta era la millor

part del dia, imagineu-vos! L’avi es posava un banyador de
surfista, de colors llampants, i unes ulleres ben negres, com
de dolent de pel·lícula, i anàvem a la bassa.
La bassa de l’avi és un enorme recipient circular d’aigua
on hi va a parar tota la que sobra dels dipòsits. L’home hi
11

MAX PICARD i l’enigma dels dinosaures

havia instal·lat una microdepuradora feta per ell, de manera que l’aigua era ben transparent i d’un lleuger color blau.
Durant mitja hora l’avi nedava fent cercles, tot elegant
i concentrat. Jo, en canvi, aprofitava per fer el bèstia!
—Per què aquesta aigua és una mica blava? —li vaig
preguntar tan aviat com m’hi vaig banyar.
—Doncs perquè aquesta aigua té força calç...
—Calç?

DISSOLUCIÓ:

L’aigua és el líquid més abundó
s al nostre planeta i té diversos papers essenc
ials. Garanteix l’estabilitat
del clima, transporta ingents qua
ntitats d’energia, però sobretot facilita les reaccions quím
iques i físiques entre tota
mena de compostos químics. És
per això que l’aigua és la
principal responsable de molts
dels jaciments minerals i també
del
fet que hi hagi vida. Per als cien
tífics que estudien pedres, com
els arqueòlegs o els geòlegs, l’aig
ua i els minerals que transporta
sempre s’han de tenir ben presen
ts.

—Sí, Max. L’aigua és capaç de transportar tota mena
de coses en dissolució, i com que aquí travessa tot de roques calcàries, en dissol una part. Llavors, quan brolla
a la superfície, la calç es precipita com el sucre quan la
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llet es refreda, i forma crostes pertot arreu. Per això és
blava.

—Escolta, avi, i com és que...?
L’avi em va tallar en sec. Impressionava amb aquelles
ulleres de sol, però amb el banyador de surfista no tant...
—Max, ara és l’hora del meu bany —em va dir—. Les
preguntes, després!
I va desaparèixer sota l’aigua per fer una capbussada.

Després del bany, alimentàvem les gallines amb blat
de moro i les restes de les plantes de l’hort. Després dinàvem i arribava el moment de deixar anar les gallines.
Obríem la porta del galliner i sortien totes a picar l’herba,
a buscar insectes i a córrer de forma còmica pertot arreu.
Aquest era el segon moment
més xulo del dia... Com corrien!
I l’avi s’estima més les gallines
que res. De fet li agraden tots
els animals menys els gossos. Ja
veieu quina raresa!
—Per què no tens un gos,
avi? —li vaig preguntar un dia.
13
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Ell em va mirar molt fixament mentre la closca pelada
se li il·luminava una mica.
—Doncs perquè fan molt de soroll! Un gos sempre es
fa sentir, Max. A mi els animals que m’agraden, gallines a
banda, són els silenciosos. Mira els gats. Estan ben callats!
L’avi té dos gats. Un de blanc que és sord del tot, i un fill
seu, amb taques

negres i blanques, que és tan

independent que no l’ha tocat mai ningú. Intentar agafar
aquell gat és com voler caçar un drac.
Em vaig mirar els gats, que es movien silenciosos pel
pati. Miraven detingudament cada detall, oloraven amb
delicadesa cada bri de gespa, com si el món fos sempre ple
de coses per descobrir. Eren com els científics de la natura.
Després vaig caure que l’avi també tenia una tortuga

de terra, molt vella i del tot silenciosa. I més enllà hi havia
una petita bassa plena de joncs i de peixos de colors que,
esclar, no feien mai soroll. Però cap d’aquells bitxos defensaria l’avi en cas d’amenaça.
—Però, avi... —li vaig dir pensant que vivia allà tot
sol, perdut al mig del no-res—. Un gos et podria avisar si
s’acosta algú! Et faria de vigilant.
14
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—Qui vols que vingui fins aquí, Max? Som a més de
vint quilòmetres del poble! I tinc un vigilant encara millor
que un gos: l’oca.
En efecte, a més d’unes trenta gallines, l’avi tenia una oca
i un ànec que sempre anaven junts. Dins del galliner tothom els respectava, fins i tot els galls i les gallines més velles,
que tenien molt de caràcter. Els pollets, en canvi, s’atrevien
a posar-se sota les seves potes. Eren uns trapelles.
M’encantava observar els

pollets

del galliner, els

germans petits de les gallines joves. Actuaven com un
exèrcit: com que els havien incubat tots alhora, anaven
sempre junts i aquests sí que feien molt de soroll, piulant
fortíssim i ficant-se sempre en problemes. Semblaven una
colla d’adolescents explorant el món! L’avi se’ls estimava
amb bogeria i patia quan pel cel planava la miloca, un dels
seus pitjors enemics.
La miloca és un ocell rapinyaire que, de tant en tant,
i per desesperació de l’avi, s’enduia cel amunt una gallina
o un pollet. Però no penseu que era l’únic monstre del voltant amb qui es podia amenaçar els pollets que es portaven
malament! Encara hi havia més enemics de les gallines: la
15

fura, la mostela, i fins i tot una vegada una
òliba es va endur una gallina ben grossa!
Però el pitjor de tots els seus enemics era
la guineu, una bèstia de la qual l’avi no en
podia ni sentir a parlar. Sort que, si es presentava, l’oca començava a cridar per avisar tot l’aviram
que es posés a cobert!
L’avi va seguia parlant:
—L’oca és un animal magnífic. Max, mira quines plomes tan sòlides! Si esperes que bati les ales veuràs com n’és
de grossa... Has vist que té unes dentetes al bec? Fixa’t com
retalla l’herba.
Mentre la miràvem, l’oca pasturava aliena a tot. Tenia
l’ànec al seu costat, que també menjava una fulleta aquí i
una altra allà seguint la seva amiga.
I així, mirant l’aviram cada tarda, ja havien passat dues setmanes senceres... Quin pal de vacances! Els primers dies
van ser interessants, però ja no podia més de mirar gallines.
L’avorriment era total. Em vaig decidir a parlar amb l’avi
amb tota sinceritat.
16
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—Escolta, avi. No sé com dir-t’ho però és que... Ja fa
dues setmanes que sóc aquí i m’avorreixo una mica.
—Només una mica? —va repetir l’avi aixecant una
cella—. Perquè jo em penso que t’avorreixes molt!
Un bon observador, l’avi.
—Home, doncs sí...
—Necessites un amic, Max. Algú de la teva edat.
—Doncs jo no veig ningú aquí, avi.
—Doncs tenim uns veïns.
—I on són? Perquè jo no els he vist
mai!
Ell es va aixecar sense dir res i va tornar
al cap d’una estona amb uns prismàtics.
Me’ls va donar i em va dir, tot assenyalant una muntanyeta llunyana:
—Mira cap allà! Si ressegueixes la carena amb els prismàtics, veuràs una xemeneia que sobresurt una mica. La veus?
Jo mirava a través dels prismàtics i primer no veia res, però finalment vaig descobrir una petita punxa de teules.
17
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—Allà hi viu una família que va venir d’Holanda, els
Van’t Hoff. Tenen un fill una mica més gran que tu, molt
simpàtic, que es diu Ot. El pots anar a conèixer, segur que
us entendreu molt bé. Què et sembla?
—Ostres, un amic aquí, enmig del no-res! Seria perfecte. Però no és molt lluny?
—No, home, no! Només trigaràs una hora!
—Una hora? I no hi ha una manera més ràpida d’arribar-hi?
L’avi em va mirar amb una expressió greu de suficiència.
—Max, som en plena

natura... Aquí no hi ha

ni metros ni autobusos!
—I no m’hi pots portar amb el teu tot terreny prehistòric?
—Ni parlar-ne! Aquesta és una cosa que has d’aprendre: sovint el que volem demana un cert esforç. No podem
anar sempre amb el cotxe enganxat al cul! —va bramar—.
Demà et lleves una mica més d’hora i tot passejant vas a
visitar els Van’t Hoff. Ja veuràs que és un camí molt agradable. —Els seus ulls van llampeguejar en concloure:—
I tu, com a científic que ets, segur que descobreixes coses
18
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interessants pel camí! No et pots perdre aquesta oportunitat d’explorar

la natura.

En això tenia raó, esclar. Només a la finca de l’avi hi
havia més arbres que a tota la meva ciutat!
L’endemà em vaig llevar d’hora i vaig fer via cap a casa
dels Van’t Hoff. Portava una petita motxilla amb una cantimplora i un entrepà, per
si m’agafava gana. També
duia la llibreta de laboratori,
de la qual no em separava mai, i una

brúixola que

m’havia donat l’avi amb una
advertència de regal.
—Max, has de seguir sempre els camins que vagin cap a
l’est —em va dir—. I per tornar hauràs d’anar sempre cap
a l’oest. Si fas això, no et pots perdre! I un últim detall: si
no véns a dinar no passa res, però has de ser aquí abans de
l’hora de sopar. No em facis patir, d’acord?
—Molt bé, avi, i si hi ha algun problema ja et trucaré
des de la casa dels Van’t Hoff.
19
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—Ha, ha, ha! —va riure, i no vaig entendre per què—.
Això ja m’ho explicaràs...
I va girar cua i se’n va anar cap a l’hort.
Jo estava ben content amb l’aventura. Vaig prendre
el camí de l’est, que feia una pujada suau pel vessant de la
muntanya. A poc a poc, anava guanyant alçada.
De bon matí, el sol tot just s’aixecava sobre les muntanyes llunyanes. L’avi havia insistit que marxés ben aviat,
abans que la calor fes que la caminada fos insuportable.
I tenia tota la raó! Quan arribava el migdia, estar a l’hort
em feia entendre el que patien les gambes quan les couen
a la planxa. Enmig d’aquelles muntanyes seques i àrides,
la calor podia ser insuportable, però a aquella hora l’aire
encara era fresc sota les branques.
Em vaig aturar per gaudir del

paisatge. La vista era

espectacular. El camí s’havia enlairat fins a mitja serra i
podia observar tota l’enorme vall, quilòmetres i quilòmetres fins a l’horitzó, retallada per muntanyes que la tancaven pertot arreu.
Vaig veure el poble, com una petita taca blanquinosa
20
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molt llunyana i amagada enmig de la calitja del matí. Allò
era immens i jo estava completament sol, com no ho havia
estat mai. Vivint en una ciutat, tota aquella solitud em feia
sentir petit com una puça. L’aire era quiet i no se sentien
ni els insectes. Però podia olorar l’espígol i la farigola que
escampaven la seva aroma amb la humitat del matí. Em
sentia animat!
Vaig decidir enfilar-me a una roca per immortalitzar el
moment amb una foto. Un cop dalt de la roca, amb un
barranc profundíssim als peus, vaig treure la càmera. I just
en aquell moment...
Vaig relliscar !
Mentre queia muntanya avall, pensava que no em trobaria mai ningú, que em trencaria coll i barres i que no podria fer experiments mai més. Queia cap a les profunditats
del barranc sense control, fent tombarelles, rodant amb les
pedres, la terra i les plantes.
Finalment vaig aterrar sobre un arbust ple de punxes
i vaig cridar com un boig quan se’m van clavar per tota
l’esquena. No em va sentir ningú, esclar. Estava més sol
que la una!
21
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Vaig trigar uns segons a reaccionar. Tot em feia mal i
tenia la boca plena de terra. El cap em feia voltes. Miraculosament, em va semblar que ho tenia tot a lloc, així que,
a poc a poc, em vaig atrevir a aixecar-me.
Estava

, havia caigut des d’una alçada de molts

metres! I era viu! Però necessitava fer un bon glop d’aigua
per fer-me passar l’ensurt. De mica en mica, vaig començar a remuntar el barranc fins a la cantimplora, perquè
havia perdut la motxilla uns metres més amunt.
Em va costar molt de pujar. El terreny era de sorra i,
amb les esportives, cada vegada que pujava un pas en
relliscava dos cap avall. Finalment, traient el fetge per la
boca, vaig arribar fins a la motxilla. Però abans no pogués
agafar-la per beure de la cantimplora, em vaig quedar bocabadat. UAU!
A terra, ben a prop, hi havia la

pedra més rara que havia
vist mai...
Era una roca, sens dubte,
però tenia exactament la mateixa forma que un cargol. Un
22
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cargol estrany, però un cargol al cap i a la fi. Vaig oblidar
la set i vaig agafar la pedra.
Quina meravella! Era perfecta en tots els detalls. Pels bigotis d’Einstein, què era allò?
Em vaig dir que cada cosa al seu temps. Primer seuria
per netejar-me els genolls amb una mica d’aigua i fer el
glopet que m’havia portat fins allà. Vaig respirar ben fondo per recuperar l’alè, mentre em disposava a apuntar a la
llibreta tot el que havia passat. També faria un bon dibuix
del cargol, com un naturalista competent.
Assegut en aquella muntanya remota i solitària, després
d’aquell ensurt brutal, vaig pensar que les millors troballes
poden aparèixer quan menys t’ho esperes. El cargol era un

fòssil, això ho havia llegit als llibres, i era una passada de
guapo. Un autèntic tresor de la natura. I com sempre que
m’enfrontava a les meravelles del món, el meu cap va començar a donar-hi voltes.
Com s’havia fet allò que tenia entre les mans? Com pot
convertir-se en pedra un ésser viu? Em trobava novament
davant d’un

enigma, una d’aquelles preguntes que un

cop te les fas ja no pots deixar-les sense contestar.
23
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Fòssil. Un fòssil és una pedra, però una pedra molt especial,
perquè reprodueix en tots els seus detalls un ésser viu del
passat. Ja eren coneguts a la prehistòria, però no va ser fins
al Renaixement que les ments més despertes van començar
a sospitar que eren restes d’éssers vius molt antics. Leonardo
da Vinci primer i Conrad Gesner després van creure que no eren
simples pedres curioses, però dissortadament no van ser capaços
d’explicar exactament com es produeixen. Avui sabem que els animals morts i enterrats en els sediments es mineralitzen lentament.
Els minerals són aportats per l’aigua, fins i tot una humitat minsa és
capaç, en uns pocs milions d’anys, de petrificar l’esquelet sencer
d’una bèstia ben grossa, com ara l’ós de les cavernes.

Molt excitat, vaig començar a remuntar el pendent per
reprendre el camí d’on havia sortit. Gràcies a l’accident,
havia fet aquella troballa inesperada.
Però quan era a punt d’arribar a dalt, vaig sentir una remor llunyana. Semblava un motor. Instintivament, sense
motiu, em vaig ajupir, com per amagar-me sota el talús
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del camí. El soroll s’acostava i s’anava fent més intens. Vaig
aguantar la respiració. Cotxes per allà? En un lloc tan remot? Qui dimoni...?
Els vehicles eren ja ben a prop. Ben amagat, vaig esperar
immòbil i en silenci. Van passar pel camí, a pocs metres
d’on m’havia camuflat.
Quan es van allunyar, vaig sortir a observar-los discretament. Eren tres cotxes ben estranys: uns enormes tots
terrenys de color negre que circulaven lentament i fent un
grup compacte.
Després d’esperar uns minuts, fins que va desaparèixer
tot rastre dels cotxes, vaig tornar al camí. Tot plegat era
molt misteriós !

