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Hi ha un pèl  
a la sopa!
Carles Cano

Il·lustracions de Carmela Mayor





Aquell xiquet odiava la sopa. L’odiava 
amb un d’eixos odis profunds i enquis-
tats que només dediquem a molt rares 
coses. I és clar, cada volta que hi havia 
sopa, el circ que es muntava a sa casa era 
de campionat. 
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8 Els seus pares ho havien provat tot: les 
estrelletes, les lletretes, els barrufets… 
S’havien disfressat, havien provat amb 
la tele, havien contractat un contador de 
contes, dos pallassos, el quartet de mú-
sica de corda del poble… Sempre amb el 
mateix resultat: sopa escopida repartida 
per tota la cuina, i les celles i el cap xor-
rant de fideus. Allò, però, no havia passat 
mai, mai fins aquell dia:

—Hi ha un pèl a la sopaaaaaaa!!!!!!!!! 
—cridà el xiquet amb veu d’àngel caigut 
o que cau. 
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Son pare, tement la pitjor, és a dir, que 
el xiquet continuara cridant i acabaren 
venint les ambulàncies i els bombers com 
havia succeït altres vegades, es llevà de 
dues sarpades la camisa i es llançà de cap 
al plat. 

El capbussó fou espectacular, i deixà 
sopa repartida per tota la taula i les pa-
rets, com sempre, d’altra banda. 

9



El xiquet, amb la boca com un rap i 
uns ulls com unes taronges, va emmudir, 
però es recuperà de seguida i encetà un 
d’aquells plors amb fort aparell acústic, 
que no sols va fer acudir tots els vehicles 
amb sirena de la contornada, sinó que 
també va fer aparéixer la directora gene-
ral de Parcs Naturals, perquè els ànecs, 
els agrons i les granotes de la llacuna, que 
quedava a vint quilòmetres d’allí, havien 
desaparegut de sobte.
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