
 
 

EL ROBOTOLí I LA MIXETA 

 

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

Una vegada, un compositor asiàtic, informàtic i empàtic va entossudir-se a aconseguir 
una música digital, universal i genial, on prenguessin part toooots els possibles sons 
d’aquest món.  

Per captar-los tots, tots, i tots, va construir un cúbic i lúdic robot estrambot, amb una 
antena receptora fina i ondulant, i dues plaquetes triangulars a banda i banda, prou 
sensible per captar qualsevol soroll o sorollet.  

Tot plegat tenia l’aspecte i la mida d’un ratolí xic, tant, que el compositor asiàtic 
informàtic i empàtic el va batejar amb el nom de ROBOTOLÍ. 

 

EL ROBOTOLÍ I LA MIXETA 

 

Com que el compositor asiàtic, empàtic  i informàtic vivia en un àtic, va decidir fer les 
primeres proves del seu robotolí en un medi natural: en una masia on podria captar 
còmodament, confortablement i atentament els sons dels animals. 

I en va trobar una de ben gran, enmig de la natura, on hi havia tota mena de bestiar 
domèstic i baladrer, el so del qual podria copsar el seu robotolí, si anava fins allí. 

Així doncs, compositor i ratolí cap a la masia van anar, i l’experiment va començar.  

Heus aquí la caseta de la....GOSSA que guarda la masia de tot mal.  
When the dog goes bow-wow, I can hear that, and how! 
He guards his house well, that much we can tell! 
I heus aquí el robotolí disposat a entrar en funcionament i copsar la veu de la gossa.  

Bup, bup, bup!! 

La gossa es va posar a bordar amb uns lladrucs que espantaven!!!  

Bup, bup, bup!! 

El robotolí els va capturar i computar: bzzzz-bip-bíp. 

Heus aquí el corral de la....BURRA que tragina les saques de la masia.  

 

The donkey brays loudly, and he does that so proudly. 



After eating his hay, he does like to bray. 
ihoo!! 
 

I heus aquí el robotolí disposat a entrar en funcionament i copsar la veu  de la burra.  

Ihoo, ihoo, ihoo!! 
La burra es va posar a aïnar amb uns brams que esparveraven!!!  

El robotolí els va capturar i computar: bzzzz-bip-bíp. 

Heus aquí l’estable de la....VACA que produeix la llet de la masia.  

The cow says moo when she wants to talk to you. 
She gives milk to all, to make sure they grow tall. 
Moooooo!! 
I heus aquí el robotolí disposat a entrar en funcionament i copsar la veu de la vaca.  

Moooooo!! 
La vaca es va posar a mugir amb uns bramuls que eixordaven!!!  

Moooooo!! 

El robotolí els va capturar i computar: bzzzz-bip-bíp. 

Heus aquí la cleda de... l’OVELLA que produeix la llana de la masia.  

Baa-baa, baa-baa!!! 
Baa-baa says the sheep when she’s ready for sleep. 
Her wool keeps her warm in a damp winter storm. 
I heus aquí el robotolí disposat a entrar en funcionament i copsar la veu de l’ovella.  

Baa-baa, baa-baa!!! 
 

L’ovella es va posar a belar amb uns bels que esborronaven!!!  

Baa-baa!!! 
El robotolí els va capturar i computar: bzzzz-bip-bíp. 

Heus aquí l’estany de les... OQUES que ponen els ous de la masia.  

 

The duck makes a quacking sound that’s easy to hear. 
Her quack, quack, quack is a pleasure to the ear. 
I heus aquí el robotolí disposat a entrar en funcionament i copsar la veu  de les oques.  

Quack, quack, quack!! 

 

Les oques es van posar a nyequejar amb uns quac-quacs que esgarrifaven!!!  

Quack, quack, quack!! 



El robotolí els va capturar i computar: bzzzz-bip-bíp. 

El savi compositor asiàtic, informàtic i empàtic va creure que, per avui, ja havia aplegat 
prou sons per poder començar a compondre una simfonia digital, total, universal i 
genial, amb els crits que li havien proporcionat la gossa, la burra, la vaca, l’ovella i les 
oques. Va recollir el seu robotolí, i el va entrar a casa... on encara hi havia...una altra 
bestiola domèstica! 

Quina? 

El músic va deixar el robotolí descansant a la butaca, vora la llar de foc, i ell se’n va 
anar a compondre la seva partitura simfònica barrejant i harmonitzant els sons, timbres i 
registres greus, aguts, sonors, sords, sopranos, barítons o contralts dels crits dels 
animals. 

Però... aquella butaca... era el lloc preferit... de la... 

...silenciosa... sigil·losa... melindrosa...afectuosa...i mimosa.... Mixeta,... la gata 
que...capritxosa... cautelosa... i golosa, sense dir ni mèu.... 

Mmmm , va engolir el robotolí! 

Aquesta fou la tràgica trajectòria d’aquell cúbic i lúdic robot estrambot, que havia de 
servir per fer una música simfònica digital, bestial, fraternal, total, universal i genial...i 
que va acabar...FATAL. 
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