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LA FRASE I EL COMENTARI: 6 -  10  

6. 10 febrer 2014 

Les grans obres són el resultat d’intencions modestes. L’ambició no ha d’estar al principi, abans de 

l’obra, sinó que ha de créixer amb l’obra. (T. Mann. Viaje por mar con Don Quijote). 

El tècnic, el científic, només s’ha de preocupar de fer les coses que li pertoquen, i intentar sentir-se 

satisfet amb el que fa. N’hi ha que neixen cracs i moren estimbats.   

7. 21 febrer 2014 

El progrés s’aconsegueix per l’eliminació d’hipòtesis inadequades o errònies, i no per provar o validar-

ne una. (Van Soest, 1983). 

Per exemple, suposem que una empresa de productes alimentaris per a vaques de llet té un producte, 

tipus corrector, tipus nucli, etc., i em diu, vull que demostri que la incorporació d’aquest producte a la 

ració de vaques de llet augmenta la producció. Ens asseiem i parlem. Hipòtesi: La incorporació del 

producte augmenta la producció de llet. Agafo una població de vaques, incorporo el producte a la ració, 

i sí, resulta que augmenten la producció. Cobro per la feina, es fa una campanya de propaganda, i 

tothom content. Molts instituts de recerca han fet i fan això. 

Preguntes que caldria fer: la prova es va fer a la primavera? La prova tenia una mostra amplia i 

representativa? De quina ració partíem? En definitiva, quins han estat els materials i mètodes? El Sr. Van 

Soest s’hagués fet la següent hipòtesi: La incorporació d’aquest producte no fa augmentar la 

producció. I si trobava una població, a través d’una mostra, on se complia aquesta hipòtesi, 

automàticament No podríem acceptar la primera. 

Un exemple, allunyat de les vaques. Una tabaquera vol demostrar que el fumar no fa mal. La hipòtesi 

errònia seria: el fumar no fa mal. La hipòtesi vertadera o vàlida seria: el fumar és perjudicial per a la 

salut. O bé, si acceptéssim la primera hipòtesi hauríem de plantejar el rebutjar-la, no l’acceptar-la. 

8. 28 febrer 2014 

El més important, i potser en contra de moltes creences, és que una dieta per a l’esportista no es basa 

en píndoles, pols o pocions; no hi ha solucions “màgiques” per a l’èxit dels esportistes. És important 

comprendre primer els principis bàsics de l’alimentació sana, i procedir després aplicar-los a l’esport, i 

saber rebutjar els consells erronis que rep. (Wootton, a La Alimentación y la Vida. Grande Covian F. 

2000. Ed. Debate. Madrid). 

En aquestes frases que recullen les idees sobre l’alimentació de l’esportista només ens caldrà canviar les 

paraules subratllades per vaca, explotació de vaques..., i que el ramader sàpiga rebutjar segons quins 

consells, massa sovint, interessats. 

9. 7 març 2014 

El azar es siempre sospechoso, son muchas las caras que lo imitan. (Alvaro Mutis, La última escala del 

Tramp Steamer. Ed Santillana Ediciones Generales, SL). 

Aquesta frase del escriptor universal i colombià Alvaro Mutis no la traduïm al català. És que no cal, és tal 

com raja. En l’experimentació, investigació, comprovació, demostració de fets, etc., hem de comptar 

amb l’atzar, com una part important dels resultats que s’originen. Fa temps, a les jornades tècniques de 
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2001 dèiem: “Quan no convé és l’atzar, quan convé hi ha una causa que ho explica”: El cas és que 

sempre s’ha de comptar amb ell, i millor fer-ho sense màscares... 

10. 19 març 2014 

La burocràcia és el domini d’un sistema complex d’oficines on no hi podem fer responsables als 

homes, ni a un ni als millors, ni a pocs ni a molts, i que podria definir-se com el domini de NINGÚ. 

(Hannah Arendt, Sobre la violencia).  

Sovint confonem funcionari amb buròcrata, sovint assimilem burocràcia a administració pública. Hi ha 

funcionaris buròcrates, hi ha burocràcia fora de l’administració pública. Ramon Trias Torrent, el que 

dóna nom al nostre web, deia que “les multinacionals són empreses sense ànima”, són, per tant, 

entramats burocràtics.  L’administració pública s’està convertint, o s’ha convertit ja, en una petita 

multinacional on ningú no té la culpa de res.     

 

 

 


