
Loreto: Hola Jaume. 

Jaume: Hola Loreto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

L: A que es deguda aquesta alegria i aquest bon ànim? 

J: Es que estic molt content 

L: es perquè al guanyar Conchita Eurovisió ja ningú es posa amb el teu 

bigoti passat de moda? 

J: No es això i el meu bigoti no està pasat de moda. 

L: Es perquè han clonat a Xavi i torna a tenir 22 anys? 

J: Noooooooooooooooooooo 

L: Com només penses en futbol ... 

J: No es això dona, estic content 

perquè para nostra Trobada vénen els 

nostres padrins: en Maties i la 

Montserrat de Montblanc, que aquest 

any compleixen 20 anys,els han 

restaurat i els han fet noves robes. 

L: Què bé, feia tant que no els vèiem 

J: I no només és això. 

L: Ah... Qui més ve? Explica'm. 

J: Saps que hi ha un nen de 8 anys a 

Reus que té un gegant que es diu "el 

Gegantó Japonès"? Doncs també ve. 

L: Quin bona notícia, crec que el seu gegant mesura més de 2 m. 

J: 209 cm exactament, ha de ser un nen molt fort per a poder amb un 

gegant tan alt i de fusta. 

L: Ja ho crec.  

J: A més vénen els gegants de La Selva del Camp. 

L: Malgrat no poder anar a la seva Trobada per coincidir amb la Fira 

de les cireres  vendran? Quin gran detall per la seva banda. 

J: I vénen també els nostres amics aragonesos de Valdealgorfa. I no 

només vénen amb les seves dolçaines si no que és el primer any que 

portaran de viatge al seu gegant. 

L. Quin gran notícia, a més vénen de molt lluny. 

J: Doncs no és el grup que ve de més lluny. 

L: No????? Però si Valdealgorfa està a gairebé a 200 km. Qui pot 

venir de més lluny encara?. 

J: Vindran els nostres amics de Leganés. No venien des de l'any 2002. 

L: Faran més de 500 km per venir a Bràfim?  

J: Sí, jo espero que portin a Oceáno, l’ultima vegada que va venir a 

Bràfim era un capgròs  però ara és un gegantó que tira aigua per les 

antenes!!!!!!! 



L: Doncs a mi el que més m’agrada és "Gaya, la dragona". 

J: El que sempre m’ha cridat molt l’atenció a mi és  Leovigildo. 

L: Tu i la teva afició per les pel·lícules de terror... 

J: Escolta, que jo no tinc la culpa que li tallessin el cap. 

L: Se sap per què li van tallar el cap? 

J: No, hi ha moltes teories, una d’elles diu que era perquè no estudiava 

prou. 

L: Deixem els temes escabrosos i digues-me qui més ve a la nostra 

Trobada. 

J: Vénen també els nostres amics de  La Pobla de Mafumet. 

L: Ens ho passem molt bé en la seva Trobada, sempre reparteixen 

gelats. 

J: I un altre grup que vénen des de lluny són els de Centelles que estan 

a més de  100 km de Bràfim. 

L: No són els que la seva geganta és una bruixa amb una serp a la mà?. 

J: I un gegant amb cap de carner. 

L: Quina por. 

J: Je je, No et preocupis que són molt dòcils 

L: Si no m’equivoco vindran 7 colles.  

J: Doncs encara no estan tots. 

L: Qui et deixes? 

J: Falten els gegants de Botarell. 

L: Espero que no se'ls rebenti la roda del remolc com ens va passar a 

nosaltres quan vam ser allí. 

J: Ja seria casualitat. Amb els de Botarell ja estem tots 

L: Home, tots el que es diu tots no estan. 

J: Tens informació que jo no 

tinc? Qui més faltaria? 

L: Doncs qui vols que sigui? 

Tots els nens i nenes del poble 

i de fora d'ell. 

J: És veritat, una Trobada 

sense nens és com un estiu 

sense gelats o sense platja. 

L: Doncs a descansar que toca 

preparar una bona Trobada 

amb molts amics. 

J: Només falta una cosa: Visca 

Bràfim i Visca la Festa Major. 

L: Visca 
 


