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Un perol mig ple d’aigua, una bola de sagí, cebes, ci-
grons, mongetes, carn de vedella, xai, porc, gallina, 
fideus, arròs..., moltes hores de cocció i ben remenat! 
Si anem remenant, hi trobem ingredients no coneguts 
per tothom.
Hi trobem un grup de gent, on tothom és benvingut, 
que es troben per «anar a fer llenya», sovint desafiant 
la fred de les primeres setmanes de l’any.

Si us hi fixeu bé, també hi veiem un fet que d’entrada 
associaríem al mes de desembre per TV3: sembla La 
Marató! Sí, de fet, funciona pel mateix procediment. 
Aquest grup organitzen una cercavila amb músics i 
tot. I, voltant, voltant, ens trobem immersos en «la 
passada», que no és més que una marató de recollida 
d’ingredients. També ho és d’ingressos, que són bà-
sics per a poder adquirir la resta d’aliments que neces-
siten per a fer-la bullir.

Si remeneu fort el perol, veureu com suren unes co-
setes vermelles i negres amb tocs de blanc... No, no 
són bocins de pebrot; són les barretines dels braços 
que es necessiten per a fer arribar el treball de mol-
tes hores a plaça, on tothom espera, amb un got de 
vi i un bocí de pa, emplenar el plat de ceràmica amb 
l’anagrama de la Sopa; els braços dels qui carreguen 
els perols des del rec fins al menjador descobert més 
gran de l’Empordà. «La Sopa a plaça!», així de clar.

«I els bocins negres i blancs?», us preguntareu. No 
són bocins de ceba massa torrada, no; són les dones 
i noies que, culler en mà, us faran arribar el fruit de 
la nostra feina; feina i dedi-
cació de tots els grups de 
treball durant l’any.

En l’últim bull hi han apa-
regut els agraïments saltant 
de bombolla en bombolla. 
No seríem justos amb to-
thom, i ens en deixaríem 
molts, segur. Les cebes 
d’en Falgàs o el pa d’en 
Sunyer en són uns bons 
exemples. El reguitzell de 
col·laboracions és immens. 
Ningú no es molestarà si 
esmentem, però, la gent 
del mas Veguer: la Maruja, 
l’Eugeni i les seves nenes 
ens acullen sempre millor 
que no ens mereixem. I 
mai, repetim, mai, no sa-
brem agrair-los prou el que 

La Sopa

TOT REMENANT PEROLS
fan a casa seva per nosaltres. També hem d’agrair les 
subvencions, les hagudes i les que, esperem, vindran; 
sense aquestes tampoc no fóra fàcil renovar els atuells 
i equipaments.

D’un cop sec de remenador dins del perol 25 –sí, 
sí, en fem 25!–, en surt una bossa plena de les altres 
activitats en les quals col·laborem. Són col·laboracions 
d’anada i tornada: tothom en surt beneficiat.

L’arròs del Dilluns de Pasqua, autèntica paga per a 
tothom qui ha fet possible el Dijous Sant. La subven-
ció de l’Associació La Processó de Verges sempre és 
ben rebuda. 

I els del camp de futbol: ens deixen utilitzar les seves 
instal·lacions i ells utilitzen els nostres estris per a fer 
els sopars del divendres després de l’entrenament.

La Sopa ja es a punt! No ha parat de bullir mentre us 
cuinem aquestes ratlles.

Volem informar-vos que estem treballant en la cons-
trucció del nostre bloc (l’enllaç de contacte serà laso-
pa.cat), on iniciarem una recollida d’imatges de la Sopa 
amb la vostra col·laboració, esperem. També podreu 
veure la sortida que vàrem fer l’any passat a les jor-
nades Fem Bullir l’Olla, a Caldes de Montbui. Hi tro-
bareu, a més a més, informació sobre la Baixada del 
Ter que solem fer a principi d’agost i que, des d’aquí, 
declarem festa tradicional.

Bon profit!
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