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El banc de la Mota

Servidora de sopa,
la professió de futur

L’Associació de Dones Vergelitanes ha tingut la idea de fer 
un calendari de dones. Ep!, que cap mascle masclista no 
es faci il·lusions: no té res a veure amb aquells calendaris 
que porten alguns camioners per fer més amens els seus 
llargs trajectes. No, aquest, com ja deveu haver vist a hores 
d’ara, mostra vergelitanes (de naixença o d’adopció) en els 
diferents àmbits del dia a dia de Verges: embarassades i 
mares de nenes, dones de més de vuitanta anys, treballa-
dores de diferents sectors...

Quan a l’agost pengen el cartell anunciador, veig que n’hi 
ha un en què em puc incloure: «8 d’octubre a les 15 h a la 
plaça Major: servidores de sopa (vestides de servidores)», 
diu.

El dia previst, doncs, carretera i manta, i cap a Verges hi 
falta gent! Amb una tramuntanada de ca l’Ample que tot 
just ens dóna una treva a aquella hora, em planto a la plaça 
Major amb vestit i mitges negres (quina calor!), i davantalet 
i còfia blancs, com marquen els cànons de la bona servi-
dora de sopa.

Es veu que, per decisió d’última hora, han canviat el dia 
de la sessió fotogràfica i només hi acudim quatre arreple-
gades que no ens n’hem assabentat. Sort que la Lourdes 
López, diligent, s’encarrega de ser-hi amb la fotògrafa i la 
nostra bona fe no ha estat en va! Cap al rec, fotografies de 
models soperes, sense cullerons ni perols, i ja ens engan-
xaran a la foto amb la resta de servidores (el Photoshop fa 
miracles!). A l’hora de la veritat, però, veig que només hem 
sortit al calendari aquelles quatre arreplegades. Això no és 
just: hi havia d’haver figurat tot el grup.

Tot plegat ha durat un quart, el rellotge del campanar no 
enganya. Un cop canviada de roba, aprofito la treva tra-
muntanal per a pair, al banc de la Mota (el físic, el de fusta), 
el dinar que la intempestivitat de l’horari m’ha obligat a fer 
a corre-cuita.

Paint, paint, penso en totes les coses, a vegades estra-
folàries als ulls aliens, que podem arribar a fer per man-
tenir les tradicions. Penso en els orígens d’aquests àpats 
comunitaris de Carnaval, reminiscència de ritus religiosos 
ancestrals que els romans ja transformaren en festes en 
honor de Saturn (els carnavals de l’antiguitat). I penso con-
cretament en els orígens de la Sopa a Verges.

Diu la llegenda que els barons d’aquí eren tan llestos, 
que, després d’escanyar la gent tot l’any amb els impostos 
de l’època –en totes les èpoques n’hi ha hagut, d’impos-
tos–, aprofitaven les sobres de la collita de l’any per a acon-
tentar-la amb una menjada col·lectiva. I, ja se sap, poble tip, 

poble amansit. Ara bé, no patiu, que els nostres barons no 
eren pitjors que els de la resta del territori; en tenim com 
a mostra el Ranxo de Vidreres, o el de Capmany, o el de 
Ponts, l’Escudella de Castellterçol, l’Escudella de Recapte 
d’Arenys de Mar o la Catxipanda del Segrià, entre molts 
altres.

En aquestes ratlles, però, no vull descriure l’origen ni els 
detalls de l’àpat comunitari vergelità; ja ho va fer el xef en 
cap de la nostra sopa, en Joan Brusi, en el número 1 (p. 42) 
de la revista, i també en parlen amb una gran dosi de bon 
humor els de la Comissió de la Sopa en el 16 (p. 32). Allò 
que m’interessa, en realitat, és compartir amb tots vosal-
tres la conclusió a què vaig arribar. L’engego.

En vista dels temps actuals, en què els governs s’han 
aficionat a fer d’esquiladors i les úniques pobres ovelles 
esquilades som, com hem estat sempre, el poble, cada 
dia augmentarà encara més el nombre d’aturats, de sense 
sostres, de professionals qualificats que no troben feina ni 
tan sols de repartidors de propaganda, de joves amb carre-
ra que no veuran sortida als seus estudis... I tothom haurà 
de recórrer –molts ja ho estan fent– als menjadors socials.

Per tant, noies estudiants, dones de totes les professi-
ons i edats, demaneu a les veteranes del Dimarts de Car-
naval (Margarita Roviras i Mariona Geli) que us facin un 
curs intensiu de servidores de sopa, que, tal com van les 
coses, serà la professió del futur.
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