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LA FRASE I EL COMENTARI 1 A 5 

 

1. 8 de gener de 2014 

Es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño (Cervantes, Don Quijote) 

Des de l’any 2001 en què vam fer les primeres Jornades Tècniques sobre el vaquí a ETSEA, Lleida, 

aquesta frase l’hem aplicada de manera reiterativa al sector lleter, concretament al món de les 

explotacions. De fet, si es llegeix amb deteniment, no necessita cap comentari. Parla de tocar les 

aparences i del desengany que això ocasiona. Cadascú que pensi en totes les facetes de l’explotació de 

vaques de llet, i, també, del dia a dia d’una persona. 

2. 15 de gener de 2014 

El viejo cree que la experiencia lo es todo, el joven cree que la inteligencia y la agilidad mental le 

eximen de estudiar. Unos y otros deberían compaginar ambas cualidades con el estudio, que no es 

otra cosa que la reflexión metódica del porqué de las cosas, de los hechos. (Emiliano Sanz Parejo) 

Hem triat aquesta frase per al segon comentari al nostre web, just després de la frase del Quixot, per la 

frase, òbviament, i per l’autor, una mena de mescla de Quixot i Sancho, com tots nosaltres, però 

cadascú en té un percentatge diferent d’un i d’altre. És, també, una frase què s’explica per si mateixa. I 

la traiem aquí pel fet què la reflexió metòdica de les coses, dels fets, de cada cop se’ns fa més difícil. La 

proposta que faig és que, de tant en tant, tanquem tota comunicació via Internet, agafem un llibre – no 

necessàriament una novel·la – llegim-lo i agafem apunts per a la reflexió.  

3. 20 de gener de 2014 

Només entre el 5 i el 10% dels articles que es publiquen a les millors revistes mèdiques tenen 

validesa i contenen algun missatge per al metge. (Smith R. Director de British Medical Journal. 

Entrevista El País 1.10.02).  

Aquestes revistes promocionen de forma agressiva les seves marques, d'una manera que 

condueix més a la venda de subscripcions que a fomentar les investigacions més importants. 

(Por qué revistas como Nature, Science y Cell hacen daño a la ciència. Randy Schekman El País 

11.12.13). 

Aquí tenim dues frases, una del 2002 i l’altre de fa un mes. A la del 2002, quan vaig començar 

la tesi sobre la necessitat d’extensió agrària en vaquí de llet, li vaig canviar mèdiques per 

agràries i metge per assessor. Per a mi tenia la mateixa validesa. Randy Schekman, biòleg 

d’EUA, va guanyar el 2013 el premi Nobel de Medicina. En el seu escrit: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/11/actualidad/1386798478_265291.html 

denuncia les suposades revistes d’impacte, i diu que creen bombolles en temes de moda i 

s’allunyen dels temes realment importants. 

4. 28 gener 2014 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/11/actualidad/1386798478_265291.html
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Les etapes per escriure un llibre són les següents: documentar-se, deixar córrer la ploma al 

seu aire, condensar i compondre, desfer-se del llast, comprimir i aclarir. (Stefan Zweig. El 

mundo de ayer. Memorias de un europeo). 

Qui diu un llibre diu qualsevol treball, per exemple un projecte final de carrera. És un treball 

sistemàtic de recopilació que en presentar-se al públic ha de ser un document curt, clar i 

concís. Saber renunciar perquè el lector t'entengui. 

(En aquest any de commemoracions es recomana la lectura, molt amena, del llibre citat, per tractar de comprendre 

el segle XX, i comparar el moment actual amb aquell) 

5. 4 febrer 2014 

“No he seguit cap escola, ni cap institució ni cap règim ni acadèmia, al menys de manera 

submisa, sempre he buscat la llibertat, que és un camí difícil, on trobés gent que diu que la 

defensa, però només la seva. I jo la llibertat que busco és la dels esperits, és a dir, aquella 

que permet fer sense ficar el dit a l’ull del que tens al costat. Llibertat és no imposar, és 

buscar el compromís de viure dignament, però tothom” (Gustave Courbet, pintor, és el 

màxim representant del Realisme francès). 

Aquesta frase, que també es comenta per si mateixa, ens reafirma en què en qualsevol 

parcel·la del saber, i concretament en la de la ciència, no podem donar res per cert sense 

conèixer, o almenys intentar-ho, el que diuen la resta d’escoles, acadèmies, etc. No puc dir que 

el sistema INRA sigui el millor si no conec els altres. I, sovint, quan diem millor, volem dir que 

ens va bé. 

 


