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ELS DINOSAURES 
 

Hi havia una vegada un arqueòleg anomenat Owen. Volia descobrir els 

dinosaures, com vivien quantes races hi havia... Amb l´ajuda de l´Einstein van 

fabricar una màquina del temps per poder viatjar al passat.  

   - Estàs preparat Owen?- va preguntar l´Einstein.  

   - Sí - va afirmar l´Owen. 

-Bé doncs, tres, dos, un, viatge en el temps!-va cridar l´Einstein. 

Quan l´Owen va arribar a l’època dels dinosaures es va quedar bocabadat. Les 

vistes eren molt boniques i a més a més hi havia un munt de dinosaures: 

Indoràptors, Estegosaures, Brontosaures, Pteranòdons, Triceratops... 

- Vaig a investigar una mica - va dir l´Owen 

L´Owen va clicar un botó i la màquina del temps es va transformar en una “giro-

esfera”.  

De sobte va començar a ploure i s’escoltaven uns  trons aterradors. La tempesta 

s’apropava.  

- O no, això es dolent, molt dolent. Sí sonen molts trons seguits podrien 

espantar als dinosaures i empènyer molt fort i crear un gran caos,  llavors 

s´enfadarien entre ells - va pensar l´Owen.  

En aquell precís moment va sonar un tro que va espantar a un Estegosaure i va 

donar un cop a un Triceratops.  

L´Owen passava per allà al mig i el dinosaure el va empènyer contra un altre 

dinosaure i així repetidament  fins que un Indoràptor va acabar perseguint-lo. 

L´Owen va intentar despistar a l’Indoràptor entre unes pedres però no va poder. 

Al final va entrar a una cova fosca i profunda  i l’ Indoràptor es va espantar. 

- Uf, menys mal que ha marxat, però per què ?- va pensar l´Owen. 



 

                                                    
 
En aquell instant es van obrir uns ulls grans i terrorífics a l´esquena de l´Owen, 

es va girar a poc a poc i... De la cova va sortir un Tiranosaure Rex! El dinosaure 

va donar-li un cop cap a la “giro-esfera” i va sortir disparat pels aires. 

     - Aaaaaaaaaaaah!!!!! - va cridar l´Owen, llavors la “giro-esfera” va caure al 

terra i es va espatllar. 

    - O no i ara com tornaré a la meva època?- es va preguntar a ell mateix.  

Finalment es va girar cap a la dreta i va veure un Quetzalcoaltus amb unes ratlles 

vermelles al cos. L´Owen es va apropar al dinosaure per intentar acariciar-lo 

lentament, es va treure un tros de carn de la butxaca i li va donar al 

Quetzalcoalus. 

     -Bon dinosaure, bon dinosaure. Et diré Red. -va dir l´Owen. De cop i volta va 

aparèixer el Tiranosaure Rex, l´Owen  va pujar a sobre d’en Red i d’un salt va 

començar a volar.  

- Ja se que no funciona, són els cables del condensador de fluxe! 

- Red tu a distreure’l al Tiranosaure Rex, mentrestant  jo arreglaré els 

cables que fallen -va dir l´Owen.  

Llavors en Red va baixar en picat contra el Dinosaure gegant i l´Owen va saltar 

abans de que ataqués el Tiranosaure Rex. L´Owen va arreglar els cables el més 

ràpid que va poder,  va pujar a la màquina del temps i va intentar encendre-la 

però no va poder de cap manera. 

-Vinga, vinga engegat si us plau -va dir l´Owen desesperat. 

 El Tiranosaure Rex va intentar mossegar al Quetzalcoaltus però no va poder i 

en Red se’n  va anar volant. El dinosaure gegant es va girar i va veure la màquina 

del temps i va voler  menjar-se la 

  -Ràpid, ràpid, va funciona màquina si us plau. Ràpid que veeeeeeeee! -

va cridar l´Owen. 

-Ha funcionat?- va preguntar l´Owen 

-Owen, ets tu, Owen? -va dir una veu misteriosa  

-Ets tu Einstein? -va preguntar l´Owen 

-Sí, sóc jo amic meu!- va dir content i feliç  l´Einstein .L´Owen va saltar de 

la màquina del temps i va abraçar a l´Eistein. 

-Pensava que estaves perdut en el temps!-va dir l´Einstein 



 

                                                    
 

-No, home no -va dir l´Owen 

-Doncs llavors, on has anat?- va preguntar l´Einstein 

-Doncs he anat a...-i l´Owen va explicar a l´Einstein tot el que havia passat. 

Quina aventura tan gran, no l’oblidarien mai però aquesta experiència va valdre 

la pena. Quines emocions més fortes havien pogut viure. Es preguntaven: 

Quan en viurem una altra de tan emocionant? 
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