


Vols uniR-te aL club De Xatarris ?
visita el web més robòtic 

del planeta terra

www.lh-on.cat/Xatarris



S i quan es fa de nit  aixequeu la vista i mireu al cel , veureu que 
hi ha un planeta que brilla més que les estrelles. És Xatarris .
Aquest no és un planeta com els altres. Aquest és un planeta fet de 

metall, i és per això que brilla  tant. Els habitants de Xatarris són els 
encarregats de recollir tota la ferralla que els planetes habitats de l’univers envien 
a l’espai per reciclar-la i convertir-la en cases, parcs, edificis, i moltes coses més.



Els habitants de Xatarris tampoc 
no són uns alienígenes normals. Són 
robots i, a més, tenen una missió molt 

especial: fer feliços a tots els 
habitants de l’univers.

Fa uns anys, el governador de Xatarris, en Man-Da+ 
III, va decidir enviar un dels seus millors robots, 
el K-Li-1, al planeta Terra. Més concretament, va 
fer venir el K-Li-1 a L’Hospitalet, una ciutat molt 
coneguda a Xatarris per la seva fama d’acollidora i 
per la simpatia i amabilitat dels seus habitants.
En K-Li-1 és un robot de cinquena generació, que 
carrega les seves bateries amb energia solar 
i que, malgrat estar fet de ferro, té la capacitat de 
sentir emocions.



Quan va arribar, el K-Li-1 va participar en moltes accions solidàries, i es va sentir tant a gust aquí que, 
fins i tot, es va fer ciutadà de L’Hospitalet.
Durant aquelles primeres setmanes a la ciutat, el K-Li-1 va passejar pels parcs, pels carrers i les places, 
i veia com la gent olorava les flors , menjava patates braves , “montaditos” i altres tapes 
amb una pinta boníssima a les terrasses, reien compartint històries amb els amics i veïns... i va decidir 
que ell també volia sentir, olorar, assaborir...
Per això va iniciar un llarg viatge arreu del món tot buscant la manera d’experimentar sensacions 
humanes, igual que feia la gent de L’Hospitalet.
Aquest llarg viatge el va portar fins al nord d’Europa, i allà va descobrir una cosa que el va canviar per 
sempre. En contemplar per primer cop una aurora boreal , el K-Li-1 va sentir com els seus 
circuits tremolaven i com l’estómac li feia pessigolles amb aquell impressionant espectacle de la natura.
Va ser allà on va conèixer l’Aurora, la deessa de les albades i les aurores boreals, i es van enamorar 
perdudament l’un de l’altre.



Tan enamorats estaven el K-Li-1 i l’Aurora 
que, ben aviat, van decidir casar-se. Però hi havia 
un problema: ell era un robot, i ella una deessa.
Després de pensar-ho molt i de buscar una 
solució, l’Aurora va decidir fer servir els 
seus poders per transformar-se en un robot. 
Així és com es va convertir en l’Au-7.

Ara sí, el K-Li-1 i l’Au-7 ja es podien 
casar. I ho van fer amb una gran festa, 
amb petó robòtic inclòs, a Xatarris, el 
planeta del K-Li-1.



Després del casament, el K-Li-1 havia de continuar la seva missió 
solidària a L’Hospitalet, així que ell i l’Au-7 es van traslladar de nou 
a la nostra ciutat per seguir repartint felicitat. 
I no van venir pas sols. Van portar el seu petit amic, en 
Lle-3, un robot que té la difícil missió d’aconseguir que 
tots els habitants de l

,
univers parlin i escriguin 

correctament. Quan el Lle-3 va arribar, el primer que va 
fer és donar-nos una lliçó d’ortografia, i ensenyar-nos 
algunes curiositats sobre les diferents llengües que es 
parlen a la Terra.
El Lle-3 aviat va descobrir que L’Hospitalet 
és una ciutat súper divertida, on s’hi 
poden trobar jocs de paraules per 
tot arreu: a les botigues, a les 
escoles... i a les biblioteques! 
Per cert que, des de que va 
arribar a la Terra, el Lle-3 va 
descobrir que el seu menjar 
preferit de tot l’univers és...

la 
sopa de 

lletres!



Com que les coses a L’Hospitalet anaven força bé, l’última missió del K-Li-1 i l’Au-7 
va consistir en fer un viatge al passat per mirar de canviar alguns fets històrics i, 
d’aquesta manera, aconseguir un futur millor. Per això van portar el coet supersònic 
Ll-1-M, capaç de trencar la barrera de l’espai-temps.
La seva missió els va fer viatjar a Pompeia , a Troia i, fins i tot,  
a intentar evitar la caiguda del meteorit que va extingir els dinosaures. 
Però aquesta era una missió impossible, i els nostres amics robots van aprendre que 
la manera d’aconseguir que el futur sigui millor és treballar per fer les coses bé en 
el present. 



Aquesta missió va ser l’última aventura que el K-Li-1, l’Au-7 i el Lle-3 ens van venir a 
explicar, però van haver de marxar molt ràpid perquè resulta que el K-Li-1 i l’Au-7 no 
ho havien dit a ningú, però estaven a punt de ser pares.
Doncs bé, ja ha nascut el Mal-1-Mor!
És un robot molt trapella i bromista, que té revolucionat a tot Xatarris. 
Tot i que, en el fons, és molt bo, el Mal-1-Mor té força preocupats als seus pares i, 
sobretot, al seu amic Lle-3 perquè, a més d’estar tot el dia inventant malifetes, és un 
robot molt malparlat i que no vocalitza gens.
És per això que el K-Li-1, l’Au-7 i el Lle-3, aprofitant que havien de tornar a L’Hospitalet, 
van decidir portar-lo amb ells.



I, és clar, el Mal-1-Mor no se’n va poder estar. De seguida que va aterrar a L’Hospitalet, el seu cervell 
robòtic va començar a pensar la manera de fer-ne una de ben grossa... I vaja si ho va aconseguir!
Aprofitant que el K-Li-1, l’Au-7 i el Lle-3 estaven ocupats preparant l’encesa dels llums de Nadal, el Mal-
1-Mor va robar ni més ni menys que la clau màgica que obre totes les portes de la ciutat! 
Sí. La clau que fan servir els Reis Mags la nit del 5 de gener per deixar els regals a tots els 
nens i nenes de L’Hospitalet!
Quan el K-Li-1, l’Au-7 i el Lle-3 se’n van adonar, es van enfadar molt. I també els nens i nenes, que 
s’havien estat portant bé durant tot l’any perquè els Reis Mags els deixessin molts regals.
Per sort, encara que el Mal-1-Mor és un trapella, també té un bon cor, i es posa molt trist quan la seva 
família i els seus amics s’enfaden amb ell. Per això, finalment, no només va tornar la clau màgica sinó 
que es va acabar convertint en l’assistent oficial dels Reis Mags a L’Hospitalet, ajudant-los a repartir 
regals (i algun que altre sac de carbó) entre els nens i nenes de la ciutat.
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