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COMPRENSIÓ LECTORA 

 
VA DE SAVIESA POPULAR  

 

Ja ho diu la saviesa popular: "més val tard que mai". Tot i que això és molt discutible 

i deu anar en funció de les circumstàncies de cadascú, podríem dir que en general 

és ben certa aquesta afirmació.  

En aquesta ocasió ens referim concretament a la pluja. I és que la pràctica absència 

de precipitacions durant un període de quatre mesos (de mitjans de novembre a 

mitjans de març) ha fet perillar la collita fins a tal punt que hi ha llocs que ja no la 

salvaran. A la nostra rodalia diuen que hi ha de tot, però sembla que la desitjada 

pluja encara ha arribat a temps en molts llocs.  

També diu la saviesa popular, però, que "no es pot dir blat fins que sigui al sac i ben 

lligat". Els més escèptics encara hi afegeixen allò de "i que el sac no sigui foradat". 

En fi, que si no torna a ploure quan toca, tampoc collirem res. No obstant, expliquen 

els meteoròlegs que les previsions a llarg termini -poc fiables, ja ho sabeu- auguren 

una primavera en que les dites populars es compliran. Sí, aquelles que diuen que "a 

l'abril, aigües mil" i que "al maig, cada dia un raig". Bé, ja ens ho trobarem.  

No voldríem ser pessimistes, però ja sabeu també allò que "les desgràcies no vénen 

mai soles" i el panorama no és gaire encoratjador: l'economia aturada, molta gent 

sense feina, retallades per tot arreu... O sigui que no seria gens estrany que la 

meteorologia es volgués "afegir a la festa" i també ens fes la guitza, de manera que 

"no volíeu 'caldo', dues tasses".  

A més, les notícies que ens arriben sobre l'estat de les arques públiques són 

esfereïdores, tant a nivell local com nacional, estatal o europeu. I com hi hem arribat 

fins aquí? La resposta potser ens la podrien donar els nostres avantpassats. "Només 

és té allò que s'estalvia", deia el padrí de casa. I la padrina potser hi afegiria que n'hi 

ha que "tenen les mans foradades".  

No voldríem incitar-vos a l'alcoholisme i dir que, davant el panorama que se'ns 

presenta, haurem de seguir aquell antic consell de "a les penes, gots de vi". En 

qualsevol cas siguem moderats, seguint el consell d'aquell adagi que diu "val més un 

got del negre que tota l'aigua del Segre". Un got de vi no ens farà cap mal i a més 

consumirem un producte del país (si no és un Rioja, és clar).  

Com sempre, més aviat volem ser optimistes i recomanar-vos que no perdeu 

l'esperança. Això sí, com que esperança ve d'esperar, no us ho "prengueu al peu de 

la lletra" i us penseu que la salvació "ens caurà del cel". Procurem-hi ficar alguna 

cosa de la nostra part, si no... Que ja sabeu que "de mica en mica, s'omple la pica" i, 

com que "qui dia passa, any empeny", potser en poc temps haurem "sortit d'aquest 

mal tràngol". 
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