
 

 

ROBOT 

 

Sabeu qui és l’Isaac? Jo sí. És un nen ni massa gran ni massa petit que viu 

amb la seva mare a la ciutat de Praga. Que lluny, oi? 

A l’Isaac el que més li agrada del món és jugar. És el millor fent filigranes amb 

la pilota, i quan juga amb el videojoc es converteix en el capità invencible 

caçador de marcians. També és el rei dels dinosaures, i si algun tiranosaure 

rex l’espanta amb un crit, gggrrrr!!!, ell se les empesca per arraconar-lo fent un 

soroll encara més esgarrifós: AARRGGH!!! Fins i tot quan juga amb els 

soldadets de plom fa unes curses divertidíssimes, i està segur que els podria 

portar a uns jocs olímpics, si no fossin tan despistats. Ei, que és per aquí! 

L’Isaac es podria passar la vida jugant, però quan està més entretingut en les 

seves aventures sempre sent aquella veu horrible que cada dia l’interromp:. 

–Isaac, m’ajudes a parar la taula? Podríem fer unes estovalles 

amb papers de colors! 

–Ara no puc, mare! Que estic jugant! 

–Doncs si no m’ajudes, no podrem dinar. I pensa a desar les 

joguines i recollir la roba que has deixat per terra! 

Uf!, rondinava l’Isaac sempre que sentia tots aquells encàrrecs. Ni que fos un 

robot! 

    L’ISAAC I EL ROBOT 

Però, per més que protestés, a l’Isaac no li quedava més remei que endreçar 

cada dia la seva habitació. Això sí, ho feia a la seva manera: quatre coses per 

aquí, tres per allà, i al final tot quedava ben amuntegat, apilant unes coses 

sobre les altres, i alguna que sortia disparada amb un cop de peu i acabava 



rebotant a qualsevol lloc. Perfecte! Ara sí que podia anar a dinar. Mmm, que 

bo...!  

Els dies anaven passant i l’Isaac-capità invencible tornava a estar concentrat 

netejant l’univers de marcians, quan es va tornar a sentir aquell so:  

–Isaac, ajuda’m a rentar els plats. Si ho fem de pressa i acabem 

d’hora, podrem anar junts a passejar. 

Sí, home, ara que estava a punt d’aconseguir un rècord en la seva puntuació. 

L’Isaac pensava que si s’estava ben quiet i no movia ni un pèl, potser podia fer 

veure que no ho havia sentit i continuar jugant com si res. 

–Isaac, he vist unes samarretes molt divertides al mercat. Si 

endreces la roba, les podríem anar a comprar plegats. –Insistia la 

seva mare. 

Així no hi havia manera de concentrar-se. A ell tant li era que la roba estigués 

rebregada, els plats bruts o les joguines escampades. Ell l’únic que volia era 

jugar. Però això la seva mare no ho entenia, i al final l’Isaac havia d’acabar 

recollint-ho tot. Quin rotllo, haver d’endreçar cada dia! Tant de bo tingués algú a 

qui pogués manar que fes tot allò!  

Un bon dia va aparèixer a la ciutat un tiet que venia de la Xina i li va portar un 

regal. 

–Què és? Què és? –preguntava l’Isaac mort de curiositat. 

No va trigar ni mig minut a obrir el paquet, i quan ho va fer, no es podia creure 

el que veia: 

–R-O-B-O-T. Un robot! 

L’Isaac no podia ser més feliç. Allò era el millor que li havia passat mai. Per fi 

tindria algú que li fes aquelles feines tan odioses.   

Li va faltar temps per anar amb el seu robot a caçar marcians, i va resultar que 

fins i tot era millor que ell. Allò era una passada. Ara eren dos capitans 

invencibles. Que divertit! 



A partir d’aquell moment, cada vegada que aquella veu terrible cridava “Isaac, 

que em pots ajudar amb els plats!”, ell hi enviava el robot.  

El robot fregava i endreçava, i mentre ho feia, encara tenia temps de xerrar 

amb la mare i explicar-li quins botons havia de tocar per tornar a fer funcionar la 

rentadora.  

Era el millor robot del món, i des que havia arribat, que ni tan sols havia de 

collir i endreçar-se la roba. 

Els dies anaven passant i la mare ja no el cridava mai quan necessitava alguna 

cosa. Cridava el robot. L’Isaac per fi podia passar tot el temps que volgués 

jugant. Però un dia va sentir una cosa ben estranya. Eren les veus del robot i 

de la seva mare que reien divertits mentre muntaven unes estovalles amb 

papers de colors, es preparaven per anar a passejar i decidien passar pel 

mercat a comprar una samarreta. 

Quina ràbia que li va fer a l’Isaac sentir allò, i llavors va ordenar al robot que 

anés immediatament a endreçar-li les joguines.  

Quan el tiet que venia de la Xina els va tornar a fer una visita, va preguntar com 

anaven les coses amb el robot.  

–Molt bé! –va dir la mare. I fixa’t quin dinar que ens ha preparat 

tan bo. 

Tantes festes li van fer, que ningú no es va recordar que l’Isaac no era a taula. 

Ni tan sols l’havien cridat per dinar. I aleshores es va adonar, tot trist, que a poc 

a poc l’havien anat oblidant. 

“Juguem?”, va preguntar el robot quan va haver enllestit totes les feines de la 

casa. Però a l’Isaac ja no el feien feliç els jocs, ell volia recuperar el seu lloc a la 

família, i per això va decidir que havia de trobar una solució. 

–Oi que ets un robot i m’has d’obeir i fer tot el que et mani? Doncs 

t’ordeno que marxis i no tornis fins que no hagis netejat totes les 

cases de tota la ciutat. 



El robot va desaparèixer en un tres i no res, però l’Isaac no s’havia aturat a 

pensar com serien les coses a partir d’aquell moment. Tot d’una, quan la mare 

va tornar a demanar que algú l’ajudés, l’Isaac s’hi va presentar corrents. 

Aquella veu ja no li semblava tan terrible. 

–Ja t’ajudo jo, mare. Però després podrem sortir junts al parc? 

–I tant que sí! –va respondre la dona contenta. 

L’Isaac de seguida es va posar a fregar i va trobar d’allò més divertida la idea 

de la mare de fer un exèrcit de soldats-culleres contra soldats-forquilles. Es va 

entretenir moltíssim encaixant la roba al calaix com si fos un puzle, i encara li 

va quedar temps per desar totes les joguines encistellant-les al cabàs. Que 

divertit que era allò de recollir amb la mare. Per què no ho havia fet abans?  

Al cap de poc, el tiet que venia de la Xina hi va tornar a anar a dinar. Però 

aquesta vegada l’Isaac es va oferir per cuinar, i tan bo li va quedar, que, dels 

deu dits que tenien, deu se’n van llepar.  

   –On és el robot? –va preguntar el tiet, que no el veia enlloc. 

–Ha marxat –va respondre l’Isaac. –Segur que hi ha altres cases 

que el necessiten, però aquí ja no ens cal. 

Mare i fill es van somriure, i diuen que el robot encara volta de casa en casa 

pels carrers de Praga. I és que, no us ho havia dit, però d’allí és d’on ve la 

paraula “robot”, que en txec vol dir “el que està obligat a servir als altres”. Ah, i 

vigileu: si algun dia quan obriu la porta us trobeu un robot amb el cap verd i una 

“T” al nas, penseu-vos-ho molt bé abans de deixar-lo entrar. 

 


