
 
 

SILENCI, SISPLAU!  
 

Avui explicarem una història d’aquelles que només el nostre autòmat sap dibuixar...  
Això era un enginyer molt i molt savi, que tothora inventava --hummmm, hummmm--, 
calculava--quiticlic, quiticlic--, i fabricava –criccrac, cricrac--, robots de tota mena, 
funció i forma: de gos, de caixa d’eines, d’espantamosques giratori... des d’un dels àtics 
més alts de la ciutat... Da-li que da-li, da-li que da-li... fins que li sortia fum del cap! 

I can’t stop inventing, I don’t know why. 
My gadgets take shape in the blink of an eye. 
A robot here, a nice toy there, 
I get my ideas from everywhere. 
 

A estones lliures, el savi Salomó en construïa un—ziiing-zzing-- que tenia forma de 
dinosaure però que cap empresa volia comprar, perquè ningú, ni l’enginyer, sabia ben 
bé per què podia servir un robot tan grossíssim—clong-clong--. 

 

SILENCI, SISPLAU! 

Un diumenge d’estiu, quan l’enginyer treballava a la terrassa amb el seu dinosaure 
metàl·lic—cling-clong-clang, quiticlac-quiticlec--, a les cinc en punt de la tarda el savi 
Salomó es va trobar malament –Ai! Ai! Ai...!-- i, no podent fer cap altra cosa, va pitjar 
allò que tenia més a mà: CliiiC! El botó d’alarma de la bèstia.  

Aquesta es va posar a udolar:—Uuuuuuuuuuuuhhh!!!, Uuuuuuuuuuuuhh, 
Uuuuuuuuuuuuhhh La gent va mirar enlaire: ”Què és això? D’on ve aquest soroll 
insofrible?—“. I tothom es va esfereir veient aquella bestiassa cridanera:  

Van venir els policies: Pimpoooo-piiiimpoooo...--;els bombers:--Niiinnnooooo-
nnniiiinnoooooo--; l’exèrcit: --brrrom-brrooom, brrromm-brooom-- i vinga intentar 
coses per fer-lo callar, sense aconseguir-ho. 

Li van catapultar tones de puré de patata amb mandonguilles: Blloppps-xafff, bllloops-
xafff--. No hi arribaven... 

Van intentar arribar-hi amb la grua més grossa que tenien: Crrrricccc-criiiiccc-
crrriccc--. No hi arribaven... 

Però, al capdavall, van aconseguir posar –clooooc!-- una campana de vidre sobre el 
dinosaure: :—Uuuuuuuuuuuuhhh!!!--.  i tot i així encara se sentia: Uuuuhh!!!--. 



Quan més desesperats estaven i més gent s’havia aplegat al carrer, la Queta Cuetes va 
insistir i insistir de parlar amb el cap dels bombers. Així que va ser davant seu, li va dir: 
--“Jo sé molt bé què cal fer en aquests casos. Deixeu-me pujar a mi que ho arreglaré...” 
“Tu??—li van respondre—“Però si ets una nena!”. “I què?” va replicar la Queta 
Cuetes... 

Després de moltes negociacions, enmig d’aquell xivarri, el cap de bombers va fer venir 
un helicòpter: --Ppppprrzzzzz-pppprzzzzz-ppprrrrrzzzz--.  

La Queta Cuetes s’hi va enfilar i.... --Riiiinng-riiing--   “El savi Salomó s’ha desmaiat i 
fa molt mala cara. Cal una ambulància. Us obriré des de dins la casa: és a l’àtic. De 
pressa...” 

Com que les ambulàncies ja eren a la plaça, en un tres i no res van tenir cura del savi 
Salomó i se’l van endur a l’hospital, per refer-lo. 

...i al cap de pocs minuts... Silenci absolut. El dinosaure havia deixat de bramar... 

Llavors, el cap de bombers no es va poder estar de preguntar a la nena:-- “Com t’ho has 
fet per fer callar una bestiassa tan i tan grossa?” I la Queta l’hi va demostrar: “Abaixant 
la palanca del so... Això és tot!”.  

Mentre enrogia, va afegir “Més fàcil no pot ser, oi? No mes es una màquina” 

La ciutat va recuperar la calma. La plaça es va anar buidant de gent, de cotxes de 
bombers, de patrulles de policia, de sirenes...  

El savi Salomó es va recuperar del tot. I de retorn a casa, va programar el seu dinosaure 
robòtic per a una cosa molt i molt especial i delicada, del gust de tothom.  

Cada dijous, a les cinc de la tarda, quan els nens surten d’escola, canten plegats des de 
dalt del terrat. I diu que l’enorme robot fa uns solos tan i tan afinats que fins i tot els 
ocells s’hi encanten. 

Here we are, all singing together. 
We have a good time in whatever weather. 
The songs may be loud, or they may be soft, 
But the birds hear them all in their flights aloft. 
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