
 

 

LA BOTIGA DE ROBOTS 
Hola! Em dic Robi i us vull explicar com vaig esdevenir el robot 
més popular de la botiga.  

Una tarda que la mecànica estava avorrida, em va construir utilitzant 
les peces que li havien sobrat després de muntar altres robots.  
Cada peça era diferent, i aquest va ser el resultat...  

Aquest soc jo! 
Les meves peces no són perfectes, però totes funcionen i puc fer un 
munt de coses! El que més m’agrada és explicar històries i ballar.  
Al magatzem, la música sempre sona mentre els mecànics treballen, 
així que em passo el dia assajant  els meus passos de ball preferits.  
Cada mes, l’aparador de la botiga es canvia i tots els robots volem 
ser els elegits per ser-hi.  Però a mi mai no m’escullen, diuen que 
estic fet de retalls i que a un robot com jo ningú no el compraria.  
Això no és veritat i és injust que jo no tingui les mateixes 
oportunitats de ser elegit que la resta de robots. Per això vaig pensar 
un pla per tal de demostrar tot el que valc.  
El primer que vaig fer va ser colar-me en una de les capses que 
porten a la botiga. Vaig esperar i esperar. Quan tot estava en 
silenci... vaig fer un bot i vaig sortir-ne! 
Vaig anar cap a l’aparador i quan els altres robots em van veure, no 
s’ho podien creure!  
Jo els vaig explicar que tots som iguals i mereixem tenir les mateixes 
oportunitats. Segur que hi havia molts nens i nenes a qui els 
agradaven els robots diferents com jo.  
No els va semblar gaire bé, però, al final, em van deixar un espai en 
un racó de l’aparador. Quasi no se’m veia, però ja me n’encarregaria 
jo de cridar l’atenció!  
A les deu en punt les portes de la botiga s’obriren. Llavors vaig 
comptar fins a tres i vaig posar en marxa la música que tenia 
programada. 
Vaig començar a ballar i, en molt poc temps, una munió de gent 
estava parada davant l’aparador contemplant com jo em movia.  
Els venedors estaven tan ocupats organitzant les prestatgeries de la 
botiga que no s’havien adonat de res, però molts clients van entrar 
preguntant el preu del robot ballarí.  
“El robot ballarí? No en tenim cap de robot que balli” -deien.  
Llavors, quan els van assenyalar l’aparador, van descobrir tot el que 
estava passant.  
En aquell moment es van adonar que s’havien equivocat. 
No m’havien volgut per ser diferent i no em van tractar igual que a la 
resta de robots, però molta gent em volia comprar!  
Des d’aquell dia totes les peces soltes del taller s’utilitzen per a 
construir robots.  
Ara som un dels models més venuts de tota la botiga!  
Però el més important... 

 
...hem après que tots i totes som iguals i hem de tenir les mateixes 
oportunitats. 
 


