
 El malvat T-Rex ha atacat el poble del
Mumu. Té urpes, dents esmolades i dos
   grans ulls vermells que fan por.
    És el Míster Rex, el dinosaure
     més ferotge de la prehistòria!
       Saqueja coves, roba els
       aliments i. . . men ja nens!
        Però el Rototom i
         els seus amics no es
       deixen intimidar. Seran
    capaços de salvar el poble de
     les urpes de la terrible bèstia?

ROTOTOMMUMU

Mogut i entremaliat, és unnen que les fa de ben grosses!Li encanta clavar bastonadesa 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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El Mumu vagava per Sauròpolis, el poblat 

dels dinosaures, amb un posat molt moix. 

La vida era d’allò més avorrida sense els 

seus amics cadells humans: trobava tant a 

faltar el Rototom, l’Alma i el Granit!

En canvi, als altres dinosaures no els agra-

daven els homes: eren molt grollers i mal 

educats! I quines cabelleres que duien!

Però, quan el Mumu era al seu poblat, 

havia d’estar allunyat dels nens. Si algú sa-

9

CAPÍTOL 1

UN DINOSAURE  
SOLITARI
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Capítol 1

bés que els seus millors amics eren humans, 

tindria molts maldecaps.

—Bon dia, Mumu! Quin dia més bonic, 

oi? —li va dir el Coronel Dentadura, el 

cap del poblat. Era un diplodoc gegantí de 

to blavós i duia un barret de pell.

El Mumu el va saludar sense aturar-se i 

el coronel es va amoïnar una mica.

El sol brillava amb força i el poblat dels 

dinosaures era ple de coses interessants... 

però el Mumu no estava d’humor.

No va mirar la cascada que queia sobre 

l’estany on els brontosaures i els estego-

saures es divertien nedant. No va fer cas 

del bosc d’arbres altíssims. Ara ja no te-

nia ganes de nedar ni de fer res... Ell volia 

JUGAR!
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Un dinosaure solitari

Aleshores es va trobar un estegosaure 
blanc com la llet i amb els ulls vermells.

—Bon dia, Mumu! Et veig una mica feixuc, 

avui. No et deus haver tornat a engreixar? 

El Mumu, sempre amable, li va contestar:

—Bon dia, Llengut.

—Sempre sol, eh? Ui ui ui! —va burlar-se 

l’estegosaure—. Hauries de tenir amics!

El Mumu va arronsar les espatlles.
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Capítol 1
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—Te’n vas a casa? —va insistir el Llen-

gut, que era el més xafarder del poblat—. 

Mira, vinc amb tu! Em podries oferir una 

tassa de llet, una mica de verdura o un 

bon tros de pastís...

Però el Mumu no pensava convidar-lo.

—La veritat és que vaig cap a la Grafito-

teca, per llegir una mica... —va mentir.

Sabia que el Llengut, com el Rototom, 

quan sentia la paraula llegir queia en un 

son profund, amb molts roncs.

El Llengut de seguida va canviar d’idea.

—Bé, doncs..., no vinc. Acabo de recor-

dar que he de fer... una cosa molt urgent!

El Mumu va veure com l’estegosaure s’a-

llunyava i després va anar cap a una clariana. 

Va seure sobre una pedra rodona a prop 
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Un dinosaure solitari

d’una gran bassa fangosa i va mirar que no 

hi hagués ningú a la vora...

Va agafar el sarró que duia en bandolera 

i en va treure tres mitjons de pell en què 

havia dibuixat unes cares somrients. Ha-

via farcit el fons de cada mitjó amb palla 

i els havia tenyit de colors diferents. N’hi 

havia un de ros com l’Alma; un altre de 

gros i pudent, com el Granit, i després el 

més petit de tots, amb una mata de cabells 

llargs i esborrifats, com els del Rototom.
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Capítol 1

El dinosaure es va posar els mitjons a 

les potes del davant i va començar a mou-

re’ls com si fossin titelles. Els seus amics 

eren lluny i parlar amb aquells ninots el 

feia sentir menys sol!

—«Hola, Alma! Quins cabells més bonics 

que tens» —va exclamar—. «Bon dia, Gra-

nit! Veig que estàs més brut que mai!»... 

«Ei, Rototom! Quantes bastonades has cla-

vat, avui?».

—Oh, com a mínim un o dos milions... 

—va contestar per sorpresa una veueta.

El Mumu va fer un bot i va començar a 

tremolar com un flam.

Des de quan els titelles parlaven?!?

Les dents li van començar a petar com 

si fos un porugadont, va ficar els mitjons 
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Un dinosaure solitari

al sarró i va córrer a amagar-se darrere una 

roca (que només li tapava mitja cua, però).

—Q-qui ets? —va balbotejar—. Co-co-

com és que em coneixes?!?
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