
 
 

MILLOR QUE MILLOR 

 

Avui explicarem una història d’aquelles que només el nostre robot sap dibuixar...! 

Aquesta història va passar en un edifici on tothom és envejós i xafarder de mena, 
tothom vol el bo i millor de tot, i sempre volen seguir el darrer crit de la moda. 

Avui s’ha obert una botiga nova als baixos de l’edifici. Una botiga de robòtica 
domèstica! La senyora Maria ho comenta, il·lusionada: 

--“Anem-ho a veure?” “Ara no puc!... Però t’aviso: si tu et compres un robot avui, jo, 
demà me’n compraré dos!”  -“Ui, millor que millor! Apa, som-hi, Boby!” Bup, bup! 

 

MILLOR QUE MILLOR 

 

Dins la botiga hi ha en Hans Bones Mans, un home amb un bon nas empresarial i amb 
una gorra especial perquè no li fugin les bones idees, que és molt manyós i que sap 
treure partit de totes i cadascuna de les eines i màquines que guarda al taller! 

--“Bon dia –diu en Hans—Vol una estufa, una torradora, una rentadora...?”  

--“Ui, no!- respon la senyora Maria—De rentadora ja en té tothom! I jo vull alguna cosa 
més i millor! Vostè em podria fabricar un robot que em rentés alhora la roba, la vaixella 
i els vidres?”  

En Hans Bones Mans s’ho rumia i diu que, de moment, no té res semblant, però que ja 
mirarà de muntar-li un estri que li farà el fet.  

Ho fa. 

You can do the job if you put your mind to it. 
With all good intentions and a bit of time, 
all of your efforts will turn out just fine. 
 
Don’t hesitate to get down to the task. 
“Can I do it or not?”, you need not ask! 
 

Quan la senyora Maria porta el seu nou robot Renta-ho-tot al principal, es troba el 
matrimoni Sabatilla. I els explica d’on ha tret i qui li ha fet aquella meravella que, per 
afegitó, li endreça la roba planxada a l’armari i els coberts al calaix!!!! 

Morts d’enveja, els senyors Sabatilla van a la botiga d’en Hans i li diuen: 



- Voldríem un robot igual que el de la senyora Maria, però molt millor, esclar! Vostè 
ens podria fabricar un robot que a més de rentar, planxar i escombrar, ens faci 
massatges? 

En Hans Bones Mans s’ho rumia, diu que de moment no té res semblant, però que ja 
mirarà de muntar un estri que ho pugui fer.  

I... Ras-ras, toc-toc, zum-zum... Piiiit! Ho fa. 

You can do the job if you put your mind to it. 
With all good intentions and a bit of time, 
all of your efforts will turn out just fine. 
 
Don’t hesitate to get down to the task. 
“Can I do it or not?”, you need not ask! 
 

Quan els senyors Sabatilla són al replà del primer pis, troben el veí del segon i li 
expliquen d’on han tret aquell Robotraçut que, per afegitó, els renta les dents i els grata 
l’esquena si tenen picor. 

Al veí del segon pis se li ericen els bigotis i la barba d’enveja. Entra a la botiga d’en 
Hans, i li diu que li comprarà un robot com el dels senyors Sabatilla, però, naturalment, 
molt i molt millor! Un que, a més a més, vagi al mercat, li prepari el menjar, i li engegui 
un bon raig d’inspiració sota la boina per poder pintar els millors quadres del món... 

En Hans Bones Mans es grata la barbeta i li diu que de moment no té res semblant, però 
que ja mirarà de muntar un estri que ho pugui fer.  

I... Ras-ras...Ho fa.  

You can do the job if you put your mind to it. 
With all good intentions and a bit of time, 
all of your efforts will turn out just fine. 
 
Don’t hesitate to get down to the task. 
“Can I do it or not?”, you need not ask! 
 

Quan és al replà de l’escala, el pintor ensenya el Robotinspiració a la mestra del tercer 
pis, i li explica tooot el que aquell estri rodant pot arribar a fer, perquè, a més, li 
organitzarà exposicions als millors museus del món i li traurà els bitllets per anar-hi.  

“Oooh!” la mestra queda bocabadada. 

Per no ser menys que la resta de veïns, la mestra també vol un robot com els altres, 
però, a més, cal que el seu corregeixi l’ortografia i els deures de mates dels alumnes, i 
que ho faci, sobretot, sobretot, mentre toca la guitarra, perquè, a ella, la musica li agrada 
taaant...! 

En Hans Bones Mans–que amb tants encàrrecs no ha tingut ni temps per afaitar-se-- li 
diu que de moment no té res semblant, però que ja mirarà de muntar un estri que ho 
pugui fer. 



I... Ric-rac-ric. Ho fa.  

You can do the job if you put your mind to it. 
With all good intentions and a bit of time, 
all of your efforts will turn out just fine. 
 
Don’t hesitate to get down to the task. 
“Can I do it or not?”, you need not ask! 
 

Quan la mestra del tercer pis entra a casa amb el seu nou Roboset-ciències musical es 
troba amb la senyora Maria. I xerrant, xerrant comencen a imaginar quines meravelles 
robòtiques deu tenir el senyor Hans Bones Mans a casa seva, ell, que en sap tant de fer 
invents domèstics...  

“Guaita!, Hauríem d’anar un dia a casa seva a fer-li una visita de cortesia, no trobes?”  

“Ui, sí! I així aprofitem per saber-ho. No fos cas que hi tingués més i millors robots que 
els nostres...” 

Quan, aquell vespre, els envejosos veïns pugen a l’àtic on viu el senyor Hans, se’l 
troben, ben afaitat, regant un petit hortet. 

“—Però... com és que vostè no hi té robots, a casa?”—li pregunten, astorats. 

“Bona tarda –saluda el senyor Hans. - Saben? Amb el meu cap imagino i invento 
robots. I Amb les meves mans els faig. Per això em passo el dia muntant i desmuntant 
aparells de tota mena a la botiga. En canvi, quan sóc a casa, m’agrada veure com les 
coses que em calen de bo de bo es fan gairebé soles, amb una mica d’aigua, de sol i 
d’afecte, oi que sí, estimada mixeta? Oi que sí, robots?...” 

 “Sí, sí, sí! --Van contestar els robots. ”Tenir dues mans de debò per treballar i un cap 
de debò per pensar deu ser el millor que hi ha!  Millor que millor! Millor que millor! 
Millor que millor!...” 

I quan es va pondre el sol, i tots els veïns, robots o persones, estan desconnectats o 
dormint, encara es pot escoltar com la lluna, groga, plena i rodona, taral·leja: Tenir dues 
mans per treballar i un cap per pensar deu ser el millor que hi ha... Millor que millor! 
Millor que millor! Millor que millor!...”  
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