
Una gran fressa sacseja el poblat dels 

homes. És un terratrèmol? Una plu ja de 

meteorits? No! És una bandada d’animals 

 dinozoics que fugen d’una glaciació! Però 

hi ha dues mamuts perdudes. Es deuen 

          haver quedat atrapades 

        en el glaç? El Mumu 

          i els seus amics 

          corren a buscar-les, 

        en l’aventura més... 

glacial de la prehistòria!

ROTOTOMMUMU

Mogut i entremaliat, és un
nen que les fa de ben grosses!
Li encanta clavar bastonades

a tort i a dret, i escampar
polls com si fossin

pètals de rosa.

El cadell de dinosaure més tímid 

de la prehistòria dinozoica. És 

estudiós i ben educat, i li agrada 

moltíssim la llet de mamut.
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A la prehistòria, l’albada és un espectacle.

El sol naixent il·lumina a poc a poc tot el 

món, fins i tot quan el món té un son feixuc. 

Ja se sap: als mamuts, els pterodàctils i els 

brontosaures els encanta dormir fins tard!

Era un matí normal en el poblat. El Ro-

totom dormia arraulit a la cua del Mumu, 

que l’havia anat a trobar el vespre anterior.

El cadell d’home i el dinosaure, feliços, 

roncaven com dos volcans en erupció.

9

CAPÍTOL 1

UNA CONFUSIÓ. . .  
MEGALÍTICA
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Capítol 1

Des que s’havien cone-

gut, eren els amics més me-

galítics de la prehistòria!

Els altres nens del po-

blat també dormien a les

seves cabanes. L’Alma

descansava sobre els seus 

rínxols rossos, que li fe-

ien de coixí. El Granit 

somiava convertir-se en 

el més gran inventor 

de proverbis del món 

(professió per a la 

qual no estava gaire 

dotat).

El poblat estava 

tranquil i en silenci. 
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11

Una confusió... megalítica!

L’únic so era el cant d’un petit pterodàctil 

matiner, que no parava de refilar.

De cop, es va notar una forta vibració al 

terreny. BRUMMMMMMMM...

—Oh, que bo que sóc! —va comentar 

l’ocellet, inflant el pit amb orgull—. Tinc 

una veu tan potent que fa vibrar tot l’oasi!

Però llavors es va adonar que la vibració 

continuava encara que no cantés. Va deixar 

de fer refilets i, molt espantat, se’n va anar 

aletejant com una oca dinozoica.

La senyoreta Popup, la mestra de dents 

de sabre, es va despertar sobresaltada.

—Pels ullals corcats de l’àvia! Però, què 

passa?

No ens ha d’estranyar que un tigre vis-

qués amb els homes: de fet, no era l’únic 
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Capítol 1
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animal! Tant ella com l’Otel·lo, el ma-

mut, en un cert moment de la seva carrera 

de bèsties salvatges, van decidir que eren 

massa vells per passar-se els dies corrent 

per la jungla. I es van oferir a ajudar els 

homes: la senyoreta Popup com a mestra i 

l’Otel·lo com a mamut savi del poblat.

La mestra va mirar per la finestra i es va 

espantar. Una colla d’animals corria cap a 

l’oasi! Mamuts, óssos, senglars... tots cor-

rien com llebres prehistòriques (que encap-

çalaven el grup) i semblaven aterrits. Van 

arribar al poblat i van provocar una confu-

sió... bestial!!!

—Qui gosa molestar el nostre son? —va 

exclamar l’Arruga Ruga, el cap del poblat. 

Havia sortit de la cabana amb roba interior.
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14

Capítol 1

—UAAAAA! Qui ha posat el desperta-

dor tan aviat? —va preguntar el Granit.

El Mumu i el Rototom també van treure 

el cap. En veure el dinosaure, els animals 

es van espantar més.

—Auxili! Un dinosaure menjallebres! 

—van cridar les llebres prehistòriques.

—Socors! Un dinosaure menjallops!

—van udolar els llops.

—Nooo! Un dinosaure menjaratolins! 

—van xisclar els ratolins dinozoics.

El Mumu va intentar calmar-los.

—Calma, jo no menjo animals! Només 

llet, flams, pastissos, verdura... 

Els llops van recuperar la seva sang freda.

—I doncs, què hi fas, en aquest oasi 

d’humans? —va preguntar un llop.
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Una confusió... megalítica!

—Tinc molts amics, aquí! I vosaltres, per 

què heu vingut?

Un ós gegantí, pelut i amb les ungles molt 

llargues va contestar:

—Per buscar refugi. —I es va posar a 

plorar. 

—Mireu, nosaltres vivíem a les selves 

del nord. Hi teníem un clima fresc, un sol 

tebi, pastanagues boníssimes... Fins ahir, 

SNIFF! —va continuar una llebre.
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Capítol 1
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—I doncs, què va passar ahir? —va pre-

guntar el Rototom.

—Una GLACIACIÓ! —va contestar la 

llebre—. D’un dia per l’altre es van conge-

lar els arbres, els llacs, les pastanagues..., 

tot es va convertir en un gegantí i megalí-

tic caramell! Vam haver de fugir!

La senyoreta Popup se’ls va mirar.

—Ja se sap... cal estar a l’aguait de les 

calamitats de la prehistòria!

Llavors va parlar una femella de mamut. 

Era de color rosa i tenia un ble ros al cap.

—No sabíem on anar! Ni què fer!

—No t’hi amoïnis, germaneta! Ja me 

n’ocupo jo! —va dir... l’Otel·lo.

Tothom se’l va mirar amb els ulls esba-

tanats: havia dit «germaneta»?!?
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