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Opinió

Les supersticions
Des de l'antiguitat, l'excessiva veneració i temor a 
coses desconegudes i misterioses donava pas a les 
supersticions.  Podria  semblar  que  aquestes 
tinguessin per causa una manca de fe en la religió 
del poble, però era precisament el contrari, és a dir, 
un excés de bona fe i també credulitat, incultura i la 
impossibilitat  d'anàlisi  científica  el  que  fomentava 
aquestes falses creences. 

Anem doncs a analitzar algunes de les supersticions 
més conegudes, coses “quotidianes” que es veu que 
donen mala sort:

¡
- Trencar un mirall: Una superstició prou obvia, ja 
que la mala sort ja l’has tingut al trencar-lo. 

- Passar per sota d’una escala: Hi ha vegades que 
resulta  pràcticament  impossible  no  passar-hi  per 
sota per que et foten les escales d’una manera que 
és inevitable passar-hi per sota. Doncs sabíeu que la 
bajanada aquesta ve perquè l’escala simbolitza un 
triangle  que representa  la  Trinitat?,  i  es  veu que 
creuant-la s’atempta contra ella.

- Creuar-se amb un gat negre: Una mala passada 
pels seus amos. Però què dóna mala sort? Que un 
gat negre se’t  creui  per  davant o que la persona 
creui per darrera del gat?

- Tirar la sal: Una superstició ben curiosa ja que si et 
cau la sal damunt la taula dóna mala sort, però si la 
tires per damunt de l’espatlla, bona sort... i si et cau 
a la taula per damunt de l’espatlla?

-  Trepitjar  primer  amb  el  peu  esquerre  a 
l'aixecar-se:  I  si  t’han  amputat  la  cama  dreta? 
Sempre ha de ploure sobre mullat, en aquest cas, 
mala sort per duplicat.

- Obrir un paraigües en un lloc tancat: Però ja és de 
babaus obrir un paraigües sota cobert!

-  Creuar-se amb un guenyo en sortir  de casa pel 
matí: ja és mala sort que amb la gentada que hi ha 
pel  carrer,  el  primer  que  et  trobis  tingui  un  ull 
desviat.

- Que un actor  surti  a l’escenari  amb un peça de 
roba  groga: estesa entre els actors.

 
-  Que  el  nuvi  vegi  la  núvia  vestida  abans  de  la 
cerimònia: evidentment, seria molt millor per a ell 
que la veiés despullada.

A més d’aquestes més o menys conegudes, n’hi ha 
d’altres  que  hem  descobert  llegint  sobre  les 
supersticions  i  que  ens  eren  totalment 
desconegudes i ens han fet certa gràcia:

-  Resar  amb les  cames  creuades:  Tant  de  temps 
resant alguns creients i ara resulta que si ho feien 
amb les cames creuades tenien la mala sort que no 
es complissin els seus desitjos.

-  Posar  el  pa  al  revés  a  la  taula:  Com  es  posa 
segons quin pa al revès? I les llesques? Tenen una 
cara A que dóna bona sort i una cara B que dóna 
mala sort?

- Tallar-se les ungles els dies que no tenen erre: La 
millor de totes. Ja ho sabeu, no ens podrem tallar 
les  ungles  els  dilluns,  dijous,  dissabte  i  diumenge 
(encara  que  hi  ha  gent  que  tampoc  ho  fa  ni  els 
dimarts, ni dimecres, ni els divendres)

  Un home sense sort.    

                                                                       


