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Bé, avui és la diada de Sant Jordi, així que volem compartir amb 
tots vosaltres aquesta petita adaptació per fer-vos reflexionar. 

Hi havia una vegada una estudiant a la universitat, allà la noia cursava 2n de carrera en 

l’especialitat de dret, estava encantada i motivada perquè estudiava el que li agradava... però, 

rebia classes de ciències polítiques per part d’un docent que li volia fer la guitza... però la Lea 

mai li va baixar el cap, i sovint eren molt freqüents les seves disputes. 

Un dia el mestre estava esmorzant al bar de la facultat, la Lea que venia amb la seva safata va 

seure al seu costat. El docent molt alterat, li va dir:  

- “Senyoreta Lea, vostè no entén que una porca i un ocell no seuen junts a menjar”. 

La Lea li contestà: 

- “Estigui vostè tranquil professor, jo marxo volant”. 

I es va canviar de taula 

En escoltar això el mestre es va enutjar perquè va entendre que l’estudiant li havia dit PORC, 

va decidir venjar-se en el següent examen de la seva assignatura...                                             

Però, la discent va respondre correctament a cadascuna de les qüestions i activitats que li va 

plantejar a la prova. Llavors quan aquest li va fer entrega de la prova corregida, li va fer la 

següent interpel·lació: 

- Lea, si vostè va caminant pel carrer i es troba dues bosses, una que conté saviesa i 

l’altra diners, quina de les dues bosses s’emportaria? . 

L’estudiant va respondre sense titubejar: 

- “La de diners, professor” 

Aquest somrient va dir-li: 

- “Jo, en el seu lloc, hagués agafat la de saviesa, no li sembla?” 

La Lea va respondre: 

- “Cadascú  pren el que enyora, senyor” 

El docent ja histèric escriu en el full de la prova: “Ruc” i el torna a la jove. 

La discent agafa el full i seu al seu lloc... al cap d’una estona es dirigeix a la taula del professor i 

li diu: 

- “Professor, vostè m’ha signat el full, però no m’ha posat la nota”. 

MORALITAT... Si permets que una ofensa et faci mal... t’ho farà, però, si pel contrari no ho 

permets, l’ofensa tornarà al lloc d’on va sortir. 


