
 
 

 
 

Sopa de carbassa a YouTube 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8UCOvy_uRJI


SOPA DE CARBASSA 
 
Endinsada en el bosc hi ha una vella cabana blanca amb carbasses al jardí. Fa una bona olor de 
sopa! I amb sort, a la nit, podria ser que veiéssiu per la finestra un gat tocant una gaita, un 
esquirol amb un banjo i un aneguet cantant.  
 
Sopa de carbassa, la millor del món.  
Feta pel gat, que talla la carbassa a trossos. 
Feta per l’esquirol, que remena la sopa. 
Feta per l’ànec, que posa la quantitat precisa de sal.  
 
Els tres xarrupen la sopa, canten la seva cançó i després corren al llit. Sota l’edredó cosit pel gat, 
brodat per l’esquirol i omplert amb suaus plomes de l’ànec.  
 
La pau regna a la vella cabana blanca, tots tenen la seva feina, tots són feliços, i així ho sembla.  
 
Però un mati, l’ànec es va aixecar més d’hora, va anar de puntetes cap a la cuina i va somriure 
tot mirant la cullera de l’esquirol: “No seria fantàstic”, va pensar, “que jo pogués fer de cap de 
cuina?” 
 
Va acostar-se un tamboret, va saltar-hi al damunt, i es va anar estirant fins que amb el bec va 
tocar la punta de la cullera.  
 
L’ànec va tornar corrent al dormitori i aixecant la cullera va dir: “Avui em toca a mi remenar la 
sopa!”  
 

“Remenar és la meva feina!”, va cridar l’esquirol. “La cullera és meva, torna-me-la!” 
 

“Ets massa petit”, el va escridassar el gat. “Seguirem cuinant com sempre.”  
 
Però l’ànec va agafar-se fort a la cullera, i l’esquirol va estirar amb totes les seves forces, i uuuu, 
la cullera va saltar pels aires, i van caure al cap del gat.  
 
Va haver-hi raons, un escàndol, una batussa terrible, una baralla, un daltabaix a la vella cabana 
blanca.  
 

“No em puc estar aquí”, va gemegar l’ànec. “Mai no em deixeu que us ajudi.” I va omplir un 
carretó, es va posar el barret i se’n va anar.  
 
“I és clar que tornaràs, quan haurem netejat, oi?”, cridava el gat enfurismat.  
 

L’esquirol brandia la seva cullera al aire, però l’ànec no va tornar, ni per esmorzar, ni per dinar… 
 

“Jo el trobaré”, va riure’s el gat. “Es deu haver amagat per aquí fora.“ 



 
“M’hi jugo el que vulguis que està amagat a la carbassera.“ 

 
Però l’ànec no era a la carbassera. No el van trobar enlloc. Van esperar i esperar tota la tarda. El 
gat vigilava la porta. L’esquirol anava amunt i avall.  
 

“L’ànec se’n penedirà quan torni”, va rondinar.  
 

Però l’ànec no va tornar, ni a l’hora de la sopa. La sopa no era bona, va sortir massa salada. 
Tampoc tenien gana. Ploraven sobre el plat. I les llàgrimes queien a la sopa i la feien encara més 
i més salada.  
 

“L’hauríem d’haver deixat remenar la sopa”, va gemegar l’esquirol. 
 

“Nomes volia ajudar-nos”, va dir el gat tot plorant. “Anem-lo a buscar!” 
 
El gat i l’esquirol, morts de por, es van endinsar en aquell bosc tan fosc. Patien per l’ànec, tot 
sol entre els arbres, i les guineus, i els llops, i les bruixes, i els ossos, però no el van trobar.  
 
Van caminar sense parar i van arribar a la vora d’un cingle molt alt i molt alt. 
 

“Potser ha caigut per aquí”, va gemegar el gat.  
 
“Jo el salvaré!”, va cridar l’esquirol, i va baixar una llarga corda. Quan va arribar a baix, va 
mirar per tot arreu, però no va trobar l’ànec.  
 

Llavors el gat va xiuxiuejar amb una veueta trista: “ Potser l’ànec ha trobat uns amics millors.”  
 
“Potser”, va gemegar l’esquirol, “uns amics que el deixen que els ajudi.” 
  

I quan més hi pensaven, mentre tornaven a casa, més segurs estaven que allò era el que havia 
passat.  
 
Però quan ja arribaven a casa van veure que hi havia llum a la vella cabana blanca.  
 

“És l’ànec!”, van exclamar. I van entrar corrents a la casa.  
 
L’ànec estava molt i molt content de veure’ls i a més tenia molta gana. I tot i que era tard, van 
pensar que podrien fer … sopa de carbassa! 
 
Mentre l’ànec remenava la sopa, el gat i l’esquirol no van dir res. Tampoc quan l’ànec va 
remenar la sopa tan de pressa que va esquitxar per tot arreu. Ni tan sols quan l’olla es va 
cremar. Després l’ànec va ensenyar l’esquirol com mesurar la sal, i la sopa seguia sent la millor 
del món. Un cop més, la pau regnava a la vella cabana blanca.  


