
UNS ROBOTS A LA TERRA 

Vet aquí que l’any 3253 en una galàxia anomenada Pulèndi742 hi havia 2 
robots que es deien Burle7 i Tole11. Tots dos eren una mica amples de cos de 
color groc. La seva cara era d’un rosa pàl·lid. 

U dia de matinada, al despertar-se, van veure que no estaven a casa seva. 

Tots dos ben espantats, van començar a caminar, però no veien a ningú. De 
sobte, van començar a sentir un soroll molt estrany, van córrer cap allà i van 
veure un munt de gent cridant, amb banderes a les mans.  

Ells volien saber on i a quin anys estaven, però no h veien per enlloc. Finalment 
van sentir que cridaven: “A Barcelona l’any  2150 és un any que governarà 
Carles Pèldemono”. 

Es van anar posant entre la gent per veure si podien parlar amb algú per poder 
tornar al seu any. Però tota la gent s’espantava i marxava perquè es pensaven 
que els farien mal. 

Quan ja no quedava ningú a la plaça, l’alcaldessa Ada Cortao i el president, 
Carles Pèldemono, van sortir de l’ajuntament espantats i els van preguntar què 
els hi passava. Els dos van prometre ajudar-los, amb una condició, que 
convencessin a Mariano Ramoi que Catalunya fos independent. 

I tal dit, tal fet, els dos robots es van dirigir cap al Mariano Ramoi. Van estar 
xerrant unes quatre hores fins que els robots li van dir que si Catalunya no era 
independent, se l’emportarien al seu planeta. 

Ramoi ben espantat declarar Catalunya independent. Com a recompensa, 
Carles Pèldemono i Ada Cortao, van portar dos científics perquè els 2 robots 
amb la màquina del temps que havien inventat, poguessin tornar cap a casa 
seva. 

Els dos robots van tornar cap al seu planeta orgullosos per haver ajudat a fer 
Catalunya independent i que Ada Cortao i Carles Pèldemono els haguessin 
ajudat a tornar. 

Un cop van arribar al seu planeta, van córrer a explicar-ho als seus pares. 

El Burle7 i el Tole11 no van oblidar mai la seva experiència de la Terra perquè 
per a ells havia estat una experiència inoblidable. 
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