
L’ASE I EL TRACTOR 

 

Hi havia una vegada un home que era pagès. Va comprar  un ase per 

llaurar el camp. L’ase sempre feia el que podia, però l’home mai no 

estava content, per què deia que l’ase anava molt lent i que no feia gaire 

feina. L’ase estava trist i cansat i ja no sabia que fer, l’home havia 

amenaçat de vendre’l!! Anava de mal en pitjor!! Finalment l’home va 

decidir una cosa va decidir deixar l’ase en un racó,  l’home deia : 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

        -L’ase no serveix és vell, va lent, i cada cop menja més, ho tinc 

decidit ! em compraré un tractor! Els meus amics diuen que va molt 

ràpid i que el camp queda molt millor que amb l’ase ! 

Dit i fet l’home es va comprar un tractor i va deixar enrere les velles 

tecnologies, com va dir ell, i va dir a l’ase:                                                         

 -Ets un babau, no serveixes per a res, tens sort de que hagi decidit que 

et quedis per si de cas !!!!!!                           

                -  L’ase li va contestar                                                                              

                                                                                                                                      

  Qui  té sort ets tú,  només havies d’estar dret mirant com jo treballava!! 

                                                                                                                                    -

Calla!! Faràs que m’ho repensi!!-  va dir l’home, es va girar i va donar  per 

finalitzada la conversa.  El pobre ase es va posar molt trist i estava molt 

avergonyit del que havia dit. Però l’home  estava fet una fúria i es va dir: 

aquest  ase l’únic que sap fer es queixar-se. 

                                 

Ja ha arribat el nou tractor a la granja, l’home està molt content i no 

para de riure assegut sobre el tractor mirant com la feina es fa casi sola. 

L’ase s’ho mira i tot moix admet que el tractor va mes ràpid i que el 



camp queda perfecte i pensa:  m’agradaria que aquest tractor no m’ 

hagués tret la  feina per sempre.                                                                          

                                                                                                                                    

L’ home estava molt content amb la feina del tractor  i ja no va pensar 

més amb l’ase i ell es va haver d’espavilar tot sol menjant herba que 

trobava. L’home cada vegada que passava per davant la quadra sempre 

feia el mateix  passava olímpicament com si  no hi hagués ningú i això a 

l’ase li feia molt de mal al cor.                                                                                

 

Un dia l’home va anar a veure l’ase i li va dir:                                                     

                                                                                                                             - 

Hola, has vist que el tractor  va molt més ràpid que tú?                                   

                                                                                                                                    

 -Si ho  he vist i no tinc ganes de parlar-ne.                                                         

                                                                                                                                      

 Un dia després, d’anys d’haver treballat, l’home va anar xiulant 

alegrement cap al garatge per anar a buscar el tractor (per cert havia dit 

que s’ havia comprat un garatge?)   va voler engegar el motor, però el 

tractor com a resposta no va respondre amb el típic rum-rum si no amb 

una columna enorme de fum. L’home va estossegar i va posar-se a cridar 

com un boig :                                                                                                             

                                                                                                                                      

  - Però què ha passat? Per què no funciona?                                                     

                                                                                                                                      

 L’home finalment va decidir anar a buscar l’ase i tot remugant el va 

preparar. L’ase quan va arribar   el moment de llaurar es va clavar de 

potes i no va avançar ni un pas l’home furiós l’escridassava:                         

                                                                                                                                      

                     -ARRI ARRI !!!!!!!!! Que no arrencaràs???                                       



                                                                                                                                       

En rebre xurriacades bramà l’ase:                                                                         

                                                                                                                                      

 A mi no!!!!! Mira si amb les garrotades, pots fer caminar el tractor!!!       

                                                                                                                                      

Dites aquelles paraules l’ase va marxar i l’home es va quedar amb un 

pam de nas . I va aprendre una bona lliçó. 

                                                              FI 

 

 

Lídia Torrecillas Castelló 

Sant Jordi 2013 

1r premi Jocs Florals - Prosa 


