
 
 

TRO I TROIA 

 

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

Mireu-se’l! Aquest és en Macarró...  Oi que fa cara de cregut? És un fatxenda que 
sempre diu que no: “No ho vull!”, o “No m’agrada!” o, simplement: “No, no i no!”. 

I ara mireu-vos aquest altre noi, llarg i prim. És en Fideu. Porta ulleres i somriu, perquè 
voldria ser amic d’en Macarró. Però aquest sempre li diu que no. A en Fideu li agradaria 
molt que en Macarró li deixés el seu cavall, que es diu Tro. Però en Macarró li replica 
que ni parlar-ne, no, no i no, perquè en Fideu no ha anat mai a escola d’equitació.  

Això és veritat, perquè en Fideu va a escola de robòtica. I té molta traça per inventar, 
dissenyar i compondre robots... de tota mena i mida i ús..., com aquest que avui 
l’acompanya... i que regalarà al seu avi. 

 

TRO I TROIA 

En Tro és un cavall mansoi, calmat, que està una mica trist i avorrit, perquè com a 
qualsevol altre cavall, a en Tro li agradaria molt que el seu amo el tragués a passejar 
fora de la reixa del gran jardí d’aquella casa, i galopar enllà, cataclop-cataclop, camps a 
través...  

Però a en Macarró no li agrada galopar, sinó anar al pas. I és que, per molt que faci el 
fatxenda, tot el que en Macarró ha aconseguit aprendre a l’escola d’equitació es 
resumeix en dues paraules: “arri!”, per anar endavant, i “booo”, per aturar-se. I no ha 
volgut aprendre res més...  

Per això no vol sortir de casa.  

No, no, no, I’ll just stay right here. 
My horse makes me happy, I have  nothing to fear. 
No, no, no…I just won’t go! 
I won’t cross the gate. I’ll stay here and wait. 
 
No, no, no, I’ll just stay right here. 
My horse makes me happy, I have  nothing to fear. 
 

En Fideu, cada dia, s’atura a l’altra banda de la reixa, i observa, molt atentament, el pas 
d’en Tro i el seu amo. Ah! Si ell pogués muntar a cavall, ni que fos una estoneta... Com 
el faria galopar, cataclop-cataclop, camí enllà! 

 



En Fideu ha tingut una idea genial! Ha demanat als seus companys d’escola, la 
Tallarina, que és una crac en qüestions mecàniques, i en Galet, que és un trumfo en 
qüestions de càlcul, que observin i prenguin nota de com és, què fa i què no fa un cavall 
com en Tro. Per què? Ahhh, misteri! És un secret... 

Després han començat els preparatius. Han fet fotos i dibuixos de cavalls. N’han 
mesurat l’alçada i la llargària; els angles i diàmetres de cap i coll; l’amplada de les 
anques, la distància entre les potes posteriors i anteriors...  

Quan aquests càlculs han estat fets, ha calgut dibuixar i preparar els mecanismes, rodes, 
rodetes, engranatges, corretges de transmissió, cables, materials, cargols, pius i, 
sobretot, sobretot, el quadre de comandaments... Per què? Ahhh, misteri! És un secret... 

This is a horse you can ride, of course. 
He’s tall and (he’s ) agile, and not a bit fragile. 
If you know how to treat him, you’ll find he’s the best. 
But without good control, you’ll be put to the test. 
 
But without good control, you’ll be put to the test. 
 
Heus aquí que dies després, quan en Macarró fa el pinxo damunt el seu cavall... veu..., 
bufa!, un cavall molt més alt, gros i lluent que en Tro! Un cavall imponent, magnífic, 
impressionant! “Per a mi! Per a mi!” s’encapritxa en Macarró. “Vull muntar-hi! Vull 
pujar-hi!” I se sent una veueta que diu, tot deixant anar una escala: “Puja-hi, si vols! 
Munta’l, si pots!” Graonet a graonet, en Macarró s’hi enfila, mentre que, per una altra 
escaleta, de dins del cavall en surten en Fideu, la Tallarina i en Galet, tot dient: 
“Macarró, tens un cavall de debò que es diu Tro. Doncs sàpigues que aquesta meravella 
mecànica nostra es diu Troia!!!”  
En Fideu li recomana: “Per engegar-lo no cal dir “arri!” 

La Tallarina l’aconsella: “Per aturar-lo no cal dir “booo!” 

I en Galet li explica: “Només cal fer anar amb seny els comandaments!” 

Sí, sí... Els comandaments! Així que en Macarró els remena, sense saber què toca ni 
com es fan anar, aquella bestiassa de Troia es posa en marxa, espetegant, renillant, 
trontollant, botant, pernejant...  

“Noooo! Noooo!! I noooooo!!!!”—xiscla el ximplet d’en Macarró, tocant més i més 
botons atabaladíssim...  I com més s’esvera ell, més es desboca Troia...” Arri! Nooo! 
Booo! NoooOOO!!!!” i així fins a perdre-hi la gorra ell... i les molles i les rosques en 
Troia. Mentrestant... En Fideu i els seus amics han agafat pel ronsal el cavall de debò, 
que tant han observat i delejat, hi han muntat, i han anat a passeig, cataclop-cataclop, a 
vegades al pas, a vegades al trot, i a vegades al galop, però sempre cantant, feliços i 
contents, tant ells tres com en Tro, que, per fi, pot veure què hi ha a l’altra banda de les 
reixes... I li agrada!  
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