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L’Univers és infinit. 
Els astrònoms diuen que la part que veiem des d’aquí té un di-

àmetre de més de 90.000 milions d’anys llum i conté 100.000 mi-
lions de galàxies. 

Una d’aquestes galàxies, anomenada Via Làctia, està formada 
per 300.000 milions d’estrelles. 

I al voltant d’una d’aquestes estrelles, anomenada Sol, hi or-
biten vuit planetes i un munt d’objectes més petits, com ara sa-
tèl·lits, planetes nans i cometes. 

El tercer planeta més proper al Sol s’anomena Terra i és ple de 
bestioletes la mar de simpàtiques, com ara els lèmurs i els cargols.
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ELS ROBOTOTS

miquel, surt del 
lavabo, que anem 

a dinar!

estic fent 
caca, mare!



Però ara no sé per què us explico tot això, perquè la nostra his-
tòria comença molt lluny d’aquí, a la galàxia Arcàdia. Una galàxia 
formada també per un munt d’estrelles i tot això... Vaja, que si 
voleu les dades exactes les podeu buscar a internet. 

Arcàdia és a 148 milions d’anys llum de la Terra. Per als qui pre-
feriu mesurar les distàncies en quilòmetres, això són 1,4 × 1021 km. 
És a dir: molt i molt lluny. 

Fixeu-vos-hi bé: hi veieu una nau?

creta

lerna
erimant

hespèrides

cerinea

nemea



eritia

ESTIMFAL

ego

hades

èlide
esmirna

tràcia
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pont de 
comandament

hangar principal

zona 
residencial

taverna 
per a robots 
del soterrani 37

És l’HMIS Hèrcules, una nau de càstig on la Marina Estel·lar del 
planeta Terra hi envia tots aquells energúmens que es vol treure 
de sobre. 
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i els robotots, que formen l’escalafó més baix de tota 
la tripulació. fins i tot estan per sota de l’espremedora de sucs.

en xef, el robot cuiner, els robots mecànics, 
els robots de manteniment i... l’espremedora de sucs.

i el servei 
del servei

aquest 
és el comandant 

euristeu, la màxima 
autoritat a bord.

els tècnics, 
els soldats

els oficials, 
els pilots, 

els enginyers

el servei

soc el robot 
més important!

aquí 
mano jo!

caram, 
com peseu!
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Aquests són els Robotots:

POP
La robot més hiperactiva i estressada 

de l’Univers Conegut. Si als robots 
els estigués permès fer vacances, 

seria la candidata perfecta.

ROB
Els robots tenen fama de ser molt 
espavilats, però en Rob és la prova 
que dels cibertallers de la República 
Terràqüia en surt una mica de tot. 
Això sí, ho compensa amb uns músculs 
d’acer i un cor de plata.

som els últims 
micos de la nau!

Què és 
un mico?
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BIP
Hi ha robots que tenen mala sort i en Bip n’és un. Si 

algú ha de prendre mal, segur que serà ell. Per sort, pot 
comptar amb els coneixements de la Bot per reparar-lo. 

Ningú no té massa clar quines són les seves habilitats, 
i com que no parla, no ens ho pot explicar.

Què dius!

si hi hagués un mico a bord 
segur que estaria per 

sobre nostre!

BOT
Si hi ha algú espavilat a bord de 
l’Hèrcules, és la Bot. Se sap de me-
mòria els 300.000 milions de volums 
de la Cosmopèdia i no hi ha cap humà 
ni cap robot que la pugui vèncer ju-
gant a escacs. Per això s’enfada tant 
quan considera que els seus superiors 
desaprofiten el seu talent.

bip-bip!

bip-b
ip!

bip-
bip!
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Cada tarda, un cop acabada la feina, els robots de servei de l’HMIS 
Hèrcules es reuneixen per beure un got d’oli de motor a la ta-
verna per a robots del soterrani 37. Hi és tothom: els robots de 
manteniment, els robots cambrers, els robots mecànics... i, en 
un racó de la barra, els Robotots. 

Avui estan molt enfadats perquè s’han passat el dia desem-
bussant el lavabo dels oficials de la nau. I no és una feina gaire 
agradable!

si com a mínim ens 
poguéssim dutxar...

És humiliant!

als robots no ens 
convé gaire, l’aigua.

soc més intel·ligent que 
qualsevol humà i em destinen 

a remenar els seus excrements!

estic 
desaprofitada!
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Els Robotots no tenen una feina fixa assignada, sinó que fan allò 
que ningú més no vol fer. Serveixen per a tot. Bé, per a tot no: no-
més per a les feines desagradables, cansades, perilloses, brutes, 
poc agraïdes, repetitives, en llocs on fa massa fred o massa calor, 
en horaris absurds i sense cap mena de mesures de seguretat. 

Per sort, com que els robots no tenen sentiments, no els sap 
greu fer aquest tipus de feines.

els que no tenen 
sentiments són els 
nostres superiors!

no ens sap greu, diu. jo ploro 
cada matí quan em llevo 

per anar a treballar!
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no us queixeu 
tant, robotots! a cadascú se’l 

valora per les seves 
qualitats!

Aquest és en Xef, el cap de cuina robòtic de l’HMIS Hèrcules. És 
pedant, cregut, despòtic amb la resta de robots i fa pudor d’all. 
Però fa la millor truita de patates d’aquest sector de l’Univers 
i gràcies a això és qui ocupa la posició més elevada entre els 
robots de la nau.

és fàcil 
de dir.

tu només has de 
supervisar que els robots 

de cuina pelin bé 
les patates...

...i batin els ous 
amb gràcia.
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De sobte, la pantalla principal de la taverna s’encén i hi apareix 
un missatge: 

Atenció!

tothom que tingui 
peus, que es posi 

dempeus!
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bip-
bip!

aquesta és una ordre 
per als robotots.

presenteu-vos 
immediatament 
a la sala de 

comandament 
de la nau.



15

he dit 
immediatament!

què feu, que encara 
no sou aquí?

nosaltres?
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segur que volen que 
netegem alguna cosa 

que han embrutat.

sempre fan 
el mateix!

la declaració universal dels 
drets dels robots diu clarament 

que tenim dret a descansar deu 
minuts cada dia.

són uns 
dropos...
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bip-bip!
bip-bip!

bip-bip!

fa setmanes que 
no parem ni un 

moment!
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És la primera vegada que els Robotots entren a la sala de coman-
dament. Coneixen perfectament les cuines, els lavabos, les sales 
de màquines i les bodegues de l’Hèrcules, però no han posat mai 
els peus a la sala on es decideixen les coses importants i on els 
oficials donen les ordres a la tripulació i als robots.

robotots, heu estat escollits 
per dur a terme una missió 

molt important...

la missió més important 
que l’alt comandament de 

la terra hagi encarregat mai 
a la tripulació d’aquesta nau.

és un gran honor per 
a vosaltres, espero 

que estigueu a l’alçada 
del que se us demana.
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Nosaltres?

comandant, 
està segur que no 

s’equivoca de robots?

Els Robotots s’han fet petits, petits, petits.


