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Entitats

LA SOPA

En Perol i la Sopa   

Perol: Sopa? Sopa: estàs bé?
SoPa: Perol? Ets aquí?
Perol: Sí, tranquil·la; sí, sóc aquí. Estàs bé?
SoPa: Espantada... Però sabent que ets aquí ja em tro-
bo més bé.
Perol: És que no sabia si anàvem al mateix camió d’en 
Xicu. He vist com et carregaven, però m’he marejat 
quan m’han tombat per carregar-me i no t’he vist més.
SoPa: Aiii, Perol! Vols dir que fem bé?
Perol: Què vols dir?
SoPa: Això d’anar a Medinyà per això de la Via...
Perol: Els nois així ho han decidit. Els he sentit a dir 
que serà un dia històric, i que no tindria sentit ama-
gar-nos en una data com aquesta. Te’n recordes, que 
deies el mateix el dia que vàrem anar a Torroella?
SoPa: Sí! Tens raó! Per al 600 aniversari de la Fira de 
Sant Andreu.
Perol: I pel 700 aniversari del castell! 
SoPa: I vàrem ballar a la plaça Major! Recordo que hi 
havia moltes altres parelles de gegants!
Perol: Quina calor que vaig passar! I una mica de ver-
gonya...: ballar davant de tanta gent...
SoPa: Doncs avui pla n’hi haurà, de gent! Dimarts, a 
mercat, vaig sentir unes dones que deien que tothom 
anirà amb samarretes grogues, des de la Jonquera fins 
a Alcanar!
Perol: No m’agrada, el groc: semblo més gras!
SoPa: Ai, Perol! Ara m’has fet pensar en les converses 
que vàrem tenir amb la Montserrat i la Rosa mentre 

t’emprovaves els vestits nous: que si em veuré més 
prim, que si  m’estreny l’armilla... Eres un rondinaire; 
més ben dit, ets un rondinaire!
Perol: Quin any era?
SoPa: El 1988. Que els nois varen anar a Barcelona i 
tot! Sempre he pensat que les meves mans són massa 
grosses!
Perol: Jo, rondinaire? En Sot pla que renegava mentre 
refeia els nostres «ossos»! Quina manera de renegar! 
Fins i tot et va fer posar vermella.
SoPa: Sort que amb les pintures d’en Moy ho vam dis-
simular!
Perol: Jo sempre t’he trobat bonica, fins i tot els dies 
que plou!
SoPa: No deies el mateix el dia que vàrem anar a l’ho-
menatge de la gent gran a Foixà!
Perol: Ostres, sí! Quin fart de renegar que em vaig fer! 
Recordo que deia als nois: «Voleu anar a Foixà, amb la 
pluja que cau?»
SoPa: Però va escampar i vàrem donar una bona sor-
presa a la gent gran.
Perol: Aquell dia també vaig passar vergonya. Era el 
primer dia que travessàvem el Ter.
SoPa: Perol! Què fas! Surt de sobre meu!
Perol: Ha estat sense voler! Devem ser als revolts de 
Cervià; ja arribem.
SoPa: Arracona’t, que m’arrugaràs les faldilles!

Fragment del diàleg escoltat d’amagatotis en el trajec-
te Verges-Medinyà entre els nostres gegants, en Perol i la 
Sopa, amb motiu de l’Onze de Setembre del 2013.

Vaig intentar què ens acompanyessin a la Trobada de 
Ranxos i Sopes de Vidreres del passat 17 de novembre, 
però tenien por de mal temps i deien que era massa lluny... 
Excuses, al cap i a la fi...

I això que vàrem ser moltes colles: Albons, Castellterçol, 
Capmany, Ponts, la Seu d’Urgell, Gelida, a part dels amfitri-
ons de Vidreres i nosaltres.

Sort que no hi vàrem portar els gegants! El temps, real-
ment, no va acompanyar gaire. I no sabeu com galleja, en 
Perol, si té raó en un tema!

Ara la feina serà nostra per a explicar-los que l’any vinent 
estem convidats a la Seu d’Urgell!

Salut i fins a la Passada del 2 de març i la Sopa del dia 4!

KIM CAMA I GIL
(EN NOM DE LA SOPA DE VERGES)




