
 
 

ELS TRES DESITJOS 
 

Avui explicarem una història d’aquelles que només el nostre autòmat sap dibuixar...  
Un bon sofà... Un llacet per aquí...Un llacet per allà...Un caparrot de carbassa... Un altre 
caparrí de carbassa...Quatre retocs... i ja està! Heus aquí el matrimoni Tarambana al saló 
de casa seva! 

I quina casa! No hi falta res!  Als Tarambana els agrada seguir el darrer crit de la moda, 
de l’art, de la tècnica... o del que sigui. Són molt moderns, aquest parell...Tot i que 
encara fa més modern  dir-ne “snobs”, “cool” o “fashion”, oi?  

Mobles de disseny, plantes filipines, catifes i tapissos, escultures que qualsevol museu 
envejaria... No hi ha dubte que el matrimoni Tarambana té de tot i força! 

 

ELS TRES DESITJOS  

 

Com que el matrimoni Tarambana sempre segueix el darrer crit de la moda, avui han 
anat de compres i, a part de quatre cosetes banals, per fi han pogut aconseguir, a preu 
d’or, el robot més anhelat del món...  

“Prepara’t, amor meu, i meravella’t –explica ell–. Aquest robot pot fer que els nostres 
millors desitjos es tornin realitat!”  

Efectivament, el robot està programat per materialitzar els desitjos. Un botonet per a 
cada desig. El robot dels Tarambana té tres botonets. Per tant, poden demanar NOMÉS 
tres desitjos... Ja cal que rumiïn quins... 

Els Tarambana s’asseuen a taula per rumiar millor, amb calma, fredament, què poden 
desitjar, ells, que tenen de tot. No s’hi val a badar!  Només poden demanar tres coses... i 
haurien de ser coses importants, si no volen malbaratar aquella oportunitat.  “Potser un 
perfum d’ala de papallona?” No, massa volàtil... “Potser un viatge a la lluna?” No, com 
a casa, enlloc... “Potser, potser, potser...”  

What do I wish for? What will it be? 
I want to make sure that it’s perfect for me! 
 
Passa l’estona i el senyor Tarambana té gana. Sense voler, se li escapa de dir en veu 
alta: “Tant de bo hi hagués una bona botifarra, en aquest plat!” 
 Ai, ni mai que ho hagués dit!  



Bip-bip-biiiiip, el botonet del caríssim robot es posa en marxa... i se sent que diu: “Bo-
ti-far-ra vols, bo-ti-far-ra tens! Pri-mer de-sig, com-plert! 

Ai, quan ella s’adona que el seu marit ha fet la poca-soltada de demanar una vulgar 
botifarra! Es posa feta una fúria. S’esvalota, s’enrabia, crida... “Una botifarra! Al 
ximple del meu marit no se li ocorre res més que desitjar una botifarrota!” 

Ja hi som! Es barallen i s’escridassen: “Taral·lirot!” ”Sòmines!” “Capsigrany!” 

Enmig de l’esbatussada, ell perd el control i... se li escapa de dir en veu alta: “Tant de 
bo se t’enclastés la maleïda botifarra al nas!” 

Oh dear, oh dear, what a surprise! 
I spoke too soon, and this is the prize. 
 
Ui, ui, ui! Ni mai que ho hagués dit! 
Bip-bip-biiiiip, el botonet del robot es posa en marxa... i se sent que diu: “ Al nas la 
vols,  al nas la tens! Se-gon de-sig, com-plert! “ 

Ara sí que l’ha feta grossa, el senyor Tarambana,  amb el seu desig! Li ve una suor 
freda, està tot compungit...  

I no solament perquè tenir una dona que du una botifarra al nas no és gens “fashion” ni 
“cool” ni fa “snob” –més aviat fa lleig, oi?–, sinó sobretot perquè ell se l’estima de 
debò,  la Tarambaneta del seu cor.   

Així doncs, com que encara hi són a temps, fan les paus i recorren al tercer desig: l’únic 
veritablement raonable en aquelles circumstàncies...  

En veu alta i clara, el senyor Tarambana desitja: “Tant de bo desaparegués toooot el que 
hi ha en aquesta casa a canvi que el nassarró de la meva dona tornés a ser el d’ahir, quan 
encara no havíem comprat a preu d’or aquest tòtil de robot dels desitjos!”  

Bip-bip-biiiiip, el tercer botonet del robot es posa en marxa... i se sent que diu: “Tot  fo-
ra  ho  vols,  tot  fo-ra  ho  tens, ro-bot  in-clòs! Biiiiiiiip.... 

Be careful what you wish for, be careful what you say. 
You don’t want to find yourself in a bad way. 
 
Be careful what you wish for, be careful what you say. 
You don’t want to find yourself in a bad way. 
 
I així fou: fora nassarrot..., fora robot..., fora escultura..., fora sofà..., fora catifa..., fora 
planta..., fora cadires i fora taula! A casa dels ara pelats i pobres Tarambana només hi 
han quedat ells... i la botifarra! 
I on deu haver anat a parar ara, aquell robot tan extraordinari?  

Pot aparèixer a qualsevol banda, potser a casa vostra i tot... O sigui que aneu en compte! 
No s’hi val a desitjar coses a la babalà! 
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