
Alarma al poblat dels humans: s’acosta un huracà! 
La tempesta acaba aviat, però el Rototom i els seus 

amics s’adonen que algú ha desaparegut: és 
el Roquet, el germà del Granit! On 

és? S’ha perdut? Se l’ha endut 
el vent? O potser... l’han 

segrestat? Els dinoamics surten 
a buscar-lo. Trobar el cadell 

d’home serà una 
aventura megalítica!

rototommumu
La prehistòria no havia 
estat mai tan divertida!

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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CAPÍTOL 1

L’ESTACIÓ 
DE LES PLUGES

L’escola prehistòrica és un lloc ben curiós.

Els nens hi aprenen tot el que menja cada dia 

un mamut, si al dodo li agrada volar i, quan van 

d’excursió, de tant en tant assisteixen al naixe-

ment d’una muntanya o al moviment de les pla-

ques tectòniques.

Aquell dia de tardor, la senyoreta Popup, la 

mestra de dents de sabre, estava preguntant als 

alumnes els últims temes que els havia explicat.

—Algú de vosaltres sap què és l’estació de les 

pluges?

Tots els nois l’escoltaven molt atents, i també 
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Capítol 1

una mica atemorits: aquella tigressa de dents de 

sabre era una mestra bona, però també severa!

La senyoreta Popup va passejar la mirada en-

tre els bancs de pedra.

—I doncs? Qui m’ho sap respondre?

Doncs, ningú va dir res. Tothom mantenia un 

silenci absolut.

RRROOONNNFFF!

Ehem, gairebé tothom.

Hi havia algú que roncava sorollosament, re-

penjat al banc.

Era el Rototom, el noi més entremaliat de la

 prehistòria, que durant les

 classes de ciències s’apa-

gava com una flama

 al vent i queia en

 un son d’allò més

 profund. La seva

 cabellera plena de
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L’estació de les pluges

polls es movia amunt i avall, seguint el ritme de 

la respiració.

L’Alma, el Granit i els altres companys van riu-

re per sota el nas: el seu amic era incorregible!

La senyoreta Popup va fer un salt felí (que era 

una mica la seva especialitat, juntament amb el 

pas esmorteït) i es va atansar sense fer soroll al 

Rototom.

Mentre la classe emmudia, va fer un rugit tan 

potent que l’Alma es va haver de tapar les orelles 

amb els seus llargs cabells rossos. Al Granit no li 

va fer falta: la cera de les orelles el protegia perfec-

tament del so dels rugits, els terratrèmols i fins i tot 

els xisclets aguts dels pterodàctils que passaven.

GRRROOOOARRRR!

El Rototom va esbatanar els ulls, va esbatanar 

les orelles i va esbatanar la boca, tot alhora. I 

mentre els seus companys van esclafir a riure, va 

entendre que havia fet alguna cosa malament.
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Capítol 1

La mestra de dents de sabre es va allisar el pe-

latge per fer-se passar la ràbia.

—I doncs, Rototom... La meva classe realment 

és tan avorrida?

—Oh, no, no ho és pas! Però és que ahir em 

vaig quedar estudiant fins molt tard i... ara... estic 

molt cansat i...

La mestra va parlar a poc a poc:

—Llavors, si has estudiat, em sabràs explicar 

què és l’estació de les pluges. En vaig parlar jus-

tament ahir!

Van córrer tot de murmuris per la classe. Tots 
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L’estació de les pluges

reien per sota el nas, alguns es clavaven cops de 

colze i els més estudiosos, com l’Alma, aixecaven 

la mà per dir: «Jo ho sé! Jo ho sé!». En canvi, el 

Granit es ficava el dit petit a l’orella plena de cera, 

mentre les companyes se’l miraven amb cara de 

fàstic.

El Rototom va observar la mestra, després el 

seu bastó, i un altre cop la mestra. Quan va co-

mençar a parlar, suava com si estigués sota el sol 

d’agost.

—Doncs, daixò... L’estació de les pluges és el 

període en què... bé, en què cau molta pluja. 
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Capítol 1

Hauria de començar justament aquests dies, i és 

una bona llauna!

La senyoreta Popup va somriure, complaguda, 

lluint els seus enormes ullals en forma de sabre.

—Molt bé, Rototom! Crec que t’ho has inven-

tat una mica, però la resposta és correcta, així 

que et posaré una bona nota.

El Rototom estava molt content i va fer gira-

voltar el bastó, després es va girar cap a l’Alma i 

li va fer una llengota.

Durant tota la classe, el noi va mantenir a la 

cara un somriure tan ample com la cua d’un 

brontosaure. Per fi havia aconseguit una bona 

nota! Era la primera de... sempre!

Aquell havia de ser un dia de sort. I de fet, al 

final de la classe, els nens van trobar un amic que 

els esperava fora de l’escola. Tenia una gran pan-

xota, ulleres de granit i un munt d’escates de co-

lor lila...
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L’estació de les pluges

—Mumu! —van cridar tots tres alhora, mentre 

corrien a abraçar-lo.

—Ei, a poc a poc, per mil meteorits! Si em 

caieu tots al damunt, em convertiré en una cro-

queta de dinosaure!
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