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PARAFRASEJANT

Una carabassa fabulosa
Un pagès de Les Preses, comarca de La Garrotxa, va tenir una extraordinària collita:
una carabassa de 180 quilos. La va portar en dipòsit a un comerciant de la localitat, tot
esperant treure’n un bon pessic. Passaren uns dies i el pagès va preguntar al comerciant:
- Què!, com ho arreglarem això de la carabassa?.
- Noi!, sí que em sap greu, però, la carabassa se m’ha podrit -li contestà el comerciant.
El pagès se n’anà tot decebut a casa seva, procurant oblidar l’afer. Passaren uns dies i un
amic li digué que el comerciant a qui havia venut la seva gran carabassa, exhibia com a
reclam, una enorme carabassa en un mercat de la comarca. Als pocs dies un altre amic li
digué el mateix, i un altre i un altre. El pagès es presentà a casa del comerciant tot pensant:
de mal parit ho ets un “rato”, però de boig ni gota, i el murri demanà:
- Necessito un sac de patates.
Quan les hi hagueren servides el pagès digué, amb cara de consternació:
- Manoi!, m’he deixat la cartera a casa i no te les puc pas pagar.
- Ja ho trobarem, no t’hi amoïnis -- digué el comerciant.
Havien passat molts dies quan el pagès anà a casa del comerciant per altres qüestions i
aquest li recordà:
- Tenim pendents unes patates.
- Ai sí!, tens raó -- exclamà el pagès -- ho sento molt però, les patates se’m varen
podrir.
- I com va acabar el negoci? -- vaig preguntar al pagès.
- Li vaig pagar les patates i ell em donà 18€ de la carabassa – contestà el pagès.

