
 
 

EL PASTÍS MÉS ALT DEL MÓN  

 

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

 Plooop! Plooop! Què són aquests puntets vermells? El xarampió? Pilotes? Tomàquets?  

Doncs, no senyor! Aquestes són les cireretes confitades dels molts i molts pastissos que 
fa el famós pastisser de Xauxa, pare d’en Joanet Llaminer.  

Sempre posa cireretes als seus pastissos, com qui firma, perquè li recorden el nassarró 
del seu fill. I és que a en Joanet Llaminer tot el sant dia reclama: 

“I la cirereta, pare? Oi que hi haurà una cirereta? Un pastís sense cirereta ni és pastís ni 
és res”.  

Yum, yum, yum! 
I love cherries and I want more. 
Yum, yum, yum! 
cherries galore. 
Yum, yum, yum! 
 

En Joanet es menjaria les cireres a grapats, i el seu pare ha de rumiar i treballar molt per 
tirar el negoci endavant. 

 

EL PASTÍS MÉS ALT DEL MÓN 

 

El pare d’en Joanet Llaminer ha tingut una idea: anuncia als quatre vents que ell, el 
famós pastisser de Xauxa farà un pastís altíssim, més alt que qualsevol altre dels que 
mai s’han fet o es faran. Una obra mestra de la pastisseria  que superarà qualsevol 
rècord d’alçada!!!  

Mentre arriben periodistes d’arreu del món, el pastisser, amb la seva tauleta, calcula 
quins i quants han de ser els ingredients, quins i quants gustos tindrà, quant pot pesar, 
fins on s’enfilarà...  

Però, sobretot, quines eines caldran per fer-lo, tant si es tracta de grues gegants com de 
robots capaços de batre, pastar, enfornar, refredar, decorar...  

Heus aquí el robot batedora túrmix exprés. Mentrestant, assegut a un extrem de la 
palanca de la batedora túrmix exprés, en Joanet, golut, no para d’empassar-se una 
cirereta rere l’altre tot dient:  



“-Nyam, nyam, nyam! Cireretes vull, cireretes tinc!” 

Yum, yum, yum! 
I love cherries and I want more. 
I have cherries…cherries galore 
 
Yum, yum yum. 
I want cherries, I want more. 
I’m so happy with my cherries galore! 
 

Com que res no necessita més exactitud que l’art de la pastisseria, la construcció dels 
robots vol temps, paciència i molta ciència. Cal construir-los pas a pas, rodeta a rodeta, 
rosca a rosca...  

Quan estan acabats, revelant l’admiració mundial, el pastís més alt del món comença a 
prendre forma, capa rere capa, pis rere pis, fins als núvols! 

Llavors els robots comencen a decorar-lo amb caramulls de nata, crema, xocolata, 
maduixa i, naturalment, cireretes!  

Però, de sobte, el pastisser, que està dirigint tota l’operació, té una idea... i exclama: 

-Ep! Un moment! Pareu màquines! Falta el meu toc personal.  

Tot decidit, el pastisser s’enfila fins dalt de tot d’aquella maquinària, que no està 
calculada per aguantar el seu pes, i allarga, tant com pot, la mà per dipositar la cirereta 
que ha de coronar aquell pastís monumental... I aleshores... Ai, aleshores! 

Maledicció! El pastisser cau, la cirereta surt volant pels aires, i... 

Zziuuuuuu! El pastisser cau en picat, mentre que en Joanet menja que menjaràs, ben 
assegut a un extrem d’aquella palanca puja i baixa del robot batedora túrmix exprés, no 
s’adona de res... 

Per pura xamba, el pastisser va a parar justament a l’extrem d’aquella palanca, 
catapultant enlaire el nen i el pot de cireres!  Zziuuuuuummm! Cel amunt fins als 
núvols!!!   

Les cireretes cauen damunt la plaça, des del pot que el marrec encara du entre mans, 
però, per sort, en Joanet encara està a temps d’agafar-ne una, l’última... 

...i de dipositar-la gloriosament, amb molta cura, com qui posa la firma, al capdamunt 
del pastís més alt del món. 

Just abans de perdre embranzida i començar a caure, avall, avall... 

...Fins a la plaça, on el seu pare l’espera amb les mans enlaire, per entomar-lo amb una 
precisió digne del millor robot! 

Per celebrar-ho, a Xauxa organitzen una festassa on no hi falta res, ni banderoles, ni un 
tall de pastís per a cadascú! I  



I la gent comenta: -Al final tot s’ha resolt amb el mecanisme mes simple del món: la 
palanca. 

 

Never be shy to reach for the sky, and a robot can always be handy. 

But if something goes wrong, remember this song: 
A lever’s also fine and dandy!   
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