
ROTOTOM
La prehistòria no havia 
estat mai tan divertida!

Mogut i entremaliat, és un nen que en fa de ben grosses! Li encanta clavar bastonades a tort i a dret, i escampar 
polls com si fossin 

pètals de rosa.
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El monstre de la llacuna dinozoica

Un monstre misteriós ronda la prehistòria. 
El seu crit fa estremir i les seves potes deixen 
empremtes megalítiques! D’on ve? Menja
 humans o dinosaures? Quan un cadell de la 
llacuna demana ajuda als dinoamics per salvar 

el seu poblat, el Rototom i la seva colla 
decideixen intervenir-hi. 

Qui té por del monstre 
de la llacuna? 

Els dinoamics, no!
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MUMU

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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LA MIGDIADA 
INTERROMPUDA

El sol brillava tan alt i fort que fins i tot els pei-

xos del riu es bronzejaven satisfets.

La brisa estival s’havia esvaït sota el pes feixuc 

de la calor i la tarda era xafogosa. Més aviat, tòr-

rida. Més aviat, sufocant!

El Rototom i els seus amics s’havien allunyat 

del poblat per anar a refrescar-se al riu, però, com 

que l’aigua era fangosa i calenta com el brou del 

cuiner Gedeó, havien decidit fer una pausa.

—Anem a l’ombra! —va proposar el Rototom—. 

Així que obro la boca, el sol m’asseca la llengua!

—A més, és l’hora de la migdiada! —va anun-

9
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ciar el Granit, que acabava de trobar dos arbres 

entre els quals estendre l’hamaca. Va fer un salt 

i... PLOF!

S’hi va llançar al damunt. Al cap de pocs segons 

ja roncava, plàcid com un ós peresós prehistòric.

El Rototom i l’Alma el van imitar i, per no ser 

menys, es van ajeure a les seves hamaques res-

pectives.

L’únic que encara era a l’aigua era el dinosaure 

Mumu. 
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Per què? No ho sabia ni ell. De fet, va remugar:

—Jo també tinc son... UÀ! Jo també tinc 

calor... UÀ! I jo també vull descansar a l’ombra, 

per mil meteorits... UÀ!

Però, com que no tenia cap hamaca a l’abast, 

el dinosaure va buidar el seu sarró i va decidir 

estendre’l entre dos arbrets.

Després es va ajeure en aquell jaç improvisat, 

però, sota aquell pes megalític, els dos troncs es 

van plegar i el pobre sarró va baixar fins a gaire-

bé tocar a terra, es va tensar i... va fer saltar el 

Mumu cap amunt.

FIUUU!

El dinosaure va acabar encastat entre les bran-

ques d’una alzina dinozoica, amb la panxa sobre 

un niu de pterodàctils i blens de fulles que li sor-

tien dels forats del nas.

—Ajuda! Ajuda! Traieu-me d’aquí, per favor!!!

La fressa va despertar els nens de la becaina.



10127946 Dinoamics-7.indd  12 10127946 Dinoamics-7.indd  1302/07/15   09:49

—Com t’ho has fet per 

anar a parar aquí?! —va 

preguntar el Granit.

El dinosaure va dir 

balbotejant:

—Daixò... No ho sé 

ben bé. Potser he calcu-

lat malament la capa-

citat del sarró... la per-

pendicularitat de la 

capbussada... el pes 

especí fic del meu cul...

El Mumu era real-

ment un dinosaure 

instruït. Llàstima que 

la instrucció no ser-

veixi de gaire quan 

estàs penjat enmig 

de la selva dinozoica, 
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amb la cua cap amunt i les ulleres ben tortes. Al 

final, els nens van ajudar el seu amic a alliberar-

se i ell va decidir fer la becaina als peus d’un pla-

taner. Tot just havia començat a somiar un mar 

de bols plens de llet i patatetes (el seu menjar 

preferit), quan un ronc molt fort va despertar tot 

el grup.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ...

—Mumu, deixa de roncar com un rinoceront 

refredat! —es va queixar l’Alma, mentre es tapava 

les orelles amb els rínxols rossos.

—Però, si no he estat jo! —va contestar-li el 

dinosaure.

Llavors, tots es van girar cap al matoll d’on 

procedia el soroll: un eixam de mosquits va anar 

cap a ells en un deixant compacte. Conduïa els 

insectes punxeguts una vella coneguda nostra...

—MOSQUI! —la va reconèixer el Rototom.

La Mosqui, de fet, feia temps que vivia al poblat 
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dels homes. No perquè li 

agradés particularment, 

sinó perquè la graciosa 

mosquita hi havia trobat 

l’amor. Que justa-

ment era ell, el 

nen de cabells es -

tar rufats i faldons 

de ratlles: el Rototom.

És clar, la Mosqui sabia que la història d’amor 

entre una mosquita i un cadell d’home no era 

una cosa fàcil. Però no li feia res: no passa gai -

re sovint que es trobi l’ànima bessona en la 

prehistòria!

Els mosquits els van començar a picar.

—AU, AU, AU, AU! —van cridar els nens.

El Rototom va protestar:

—Però, per què (AU!) ens ataqueu així (AU!), 

no us hem (AU!) fet res!
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Al final, els nens es van capbussar al riu per 

protegir-se. Tots menys el Granit, que odiava 

banyar-se i va anar a embolcallar-se a l’hamaca 

com una salsitxa. Tot i això, encara va rebre unes 

quantes fiblades.

Al final, els mosquits es van allunyar, i una nena 

de cabells arrissats i pèl-rojos va treure el cap 

d’un arbust, rient i aguantant-se la panxa.

—Ha, ha, ha! Mireu-vos, esteu plens de fang... 

Sembleu caques de pudentosaure!

L’Alma va aixecar el cap del riu fangós i va mirar 

la nena.

—Espineta! —va exclamar molt enfadada—. 

Què hi fas, aquí?!




