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Coses que pots fer amb 20 anys
Els investigadors arriben al cim de la seva obra molt més grans ara que fa un segle

A
lbert Einstein tenia 26 
anys quan, durant el fa-
mós Annus mirabilis, va 
començar a publicar els 
articles que revolucio-

narien la concepció que tenim del 
món que ens envolta. Werner Hei-
senberg va enunciar el seu principi 
d’incertesa als 25. Més o menys a la 
mateixa edat, Wolfgang Pauli i Paul 
Dirac ja havien fet les contribuci-
ons que els portarien a guanyar 
els seus respectius premis Nobel. 
Tant Dirac com Einstein van arri-
bar a dir que un físic es podia con-
siderar mort quan passava dels 30. 
Un segle després, ¿quants científics 
contemporanis podem dir que ha-
gin arribat al cim abans d’aquesta 
edat? Pocs. ¿L’època daurada de la 
física teòrica va ser un cop de sort o 
és que els humans som cada vegada 
menys intel·ligents?

És Cert que les genialitats 
ara ens arriben més tard. Un estu-
di recent concloïa que, des de l’any 
1980 fins a l’actualitat, la mitjana 
d’edat dels investigadors en el mo-
ment de fer els descobriments que 
els han reportat un Nobel és de 48 
anys, mentre que des de principis 
del segle XX fins al 1980 era d’uns 36. 
Si ens centrem només en el de quí-
mica, per exemple, el 1900 el 66% 
dels premiats havien reunit mèrits 
per guanyar la medalla abans dels 
40. L’any 2000 aquest percentat-
ge havia baixat fins a prop de zero. 
¿Què ens està passant?

 Seria excessivament fàcil propo-
sar que hi ha alguna cosa en el men-
jar o en l’aire que respirem avui dia 
que fa que se’ns encallin les neuro-
nes. Els motius han de ser més com-
plexos, i això es fa evident quan con-
siderem totes les coses que han can-
viat durant els últims 100 anys. Per 
començar, el període d’aprenentat-
ge s’ha allargat, sobretot en el camp 
de les ciències experimentals. Hi ha 
més coneixements que s’han d’ab-
sorbir, més tècniques complexes 
que s’han d’aprendre. Cada dia sa-
bem més coses i el que queda per 
descobrir està més amagat. Sovint 
es necessiten anys i milions d’euros 
per obtenir prou dades per confir-
mar o refutar una hipòtesi, mentre 
que abans amb experiments més 
senzills n’hi havia prou per propor-
cionar dades prou rellevants (enca-
ra que aquesta no és l’única explica-
ció: el retard en els avanços impor-
tants també s’ha vist en les ciències 
teòriques). A més a més, hi ha el te-
ma de la saturació del mercat. No 
és estrany haver de fer estudis post-
doctorals de 10 anys o més per po-
der aconseguir una preada plaça 
d’investigador, quan fa unes dèca-
des era normal obtenir la indepen-
dència quan tot just s’havia acabat 
el doctorat. Hi ha molts més llicen-
ciats i el sistema no els pot absorbir 
tots, i això té com a conseqüència 
que una bona part acabi tirant la to-
vallola abans de fer cap contribució 
important. Però de totes maneres, 
això no hauria d’impedir que con-
tinuessin sobresortint els més bri-
llants.
 És possible que el problema més 
greu del nostre temps és que vivim 
a càmera lenta. Quan a finals del se-
gle XIX naixia Einstein, l’esperan-
ça de vida global era d’uns 30 anys. 

dividus amb edat biològica de ser 
avis que encara no han abandonat 
el nucli familiar patern ni s’han 
independitzat en cap altre sentit. 
Ens fa la sensació que tenim tot el 
temps del món per deixar la nos-
tra empremta, no tenim cap pres-
sa, i acabem fent als 30 anys el ma-
teix que els nostres besavis feien 
als 20.

es podria argumentar 
que els joves del segle XXI ho te-
nen més difícil, condemnats a viu-
re en un món regit per uns valors 
que no comparteixen i que no els 
ofereix cap possibilitat de demos-
trar la seva vàlua. Però dubto que 
cap d’ells preferís haver-se fet ho-
mes enmig d’una guerra mundi-
al i la crisi profunda de la conse-
qüent postguerra. D’oportuni-
tats per sobresortir i complir els 
teus objectius sempre n’hi ha ha-
gut poques, i indignar-te quan ho 
descobreixes no és la resposta més 
útil. El que sí que tenim ara són 
moltes més maneres de malgas-
tar el temps. Sembla que l’oci s’ha-
gi convertit en l’objectiu central 
de la nostra existència més que en 
una activitat complementària a 
la productivitat. L’home del segle 
XXI està més satisfet consumint 
que generant.
 No caiguem en la temptació de 
creure que fa un segle eren més 
llestos o més afortunats. De fet, és 
molt possible que fos al revés. Una 
persona de 20 anys avui dia es pot 
menjar el món. És qüestió de lle-
var-se d’ho ra, com deia aquell, i 
treballar amb força en el teu som-
ni. No fa falta tenir-ne 30 per co-
mençar a posar-t’hi. H
Metge i investigador de la Universitat de 

Leicester.

Avui dia està al voltant dels 67 anys, 
més del doble. No seria gens estrany 
que aquest fet endarrerís la urgèn-
cia de llançar-se de cap a la vida que 
tenien els nostres avantpassats. Lle-
gia l’altre dia en el bloc d’un amic 
que Emily Brontë va morir als 30 
anys, John Keats als 25, Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel als 24 i Egon  
Schiele als 28. De la mateixa mane-
ra que els científics que citàvem al 
començament, tots aquests artis-
tes van aprofitar al màxim la seva 
joventut. En canvi, ara les etapes 
de desenvolupament, la infància i 
l’adolescència, es dilaten de mane-
ra considerable, fins al punt que ens 
trobem una proporció elevada d’in-

Ens fa la sensació  
que disposem de tot el 
temps del món per deixar 
la nostra empremta
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Hi he  
estat i he  
vist això

F
a 200 anys eren molt pocs 
els que viatjaven per pla-
er. A mitjans del segle XIX, 
no obstant, l’aparició del 
ferrocarril i la inquietud 

per veure llocs llunyans van canviar 
el pla. Va ser llavors quan els univer-
sitaris britànics acomodats van co-
mençar a recórrer Europa en l’ano-
menat Grand Tour, ansiosos per ad-
mirar les ruïnes de les civilitzacions 
de Grècia i Roma, davant les quals 
sucumbien en un arravatament ro-
màntic. Les guies alemanyes Baede-
ker van aparèixer en aquella èpo-
ca com a company imprescindible. 
Després van venir les Blue Guide, 
les Michelin i moltes altres, fins a ar-
ribar al regne de les Lonely Planet. 
En tots els casos es tractava de pro-
porcionar ajuda al viatger indicant 
hotels, restaurants i monuments 
de visita gairebé obligada.
 Les guies, no obstant, estan 
condemnades a reinventar-se en 
aquests temps marcats per inter-
net i la rapidesa de les comunicaci-

ons i en què tothom viatja. La versió 
2.0 demana pas i arriben les guies 
Been There, Done That, ideades per 
Harry Cheng, un empresari que viu 
entre el Japó i Singapur i que ha in-
corporat les llistes al món viatger. 
De la mà de Triangle, ens arriba ara 
la primera guia d’aquest estil, la de 
Barcelona i Catalunya, que ens en-
senya a viatjar amb una sèrie de llis-
tes sota el braç en format Moleski-
ne. Pot desconcertar al principi per 
la novetat, però un descobreix de 
seguida el caràcter pràctic d’unes 
llistes de llocs a visitar, museus, jar-
dins, arquitectura, mercats, boti-
gues i el que sigui. A més a més de 
la llista, les caselles wish (m’agrada-
ria anar-hi), been (hi he estat) i again 
(una vegada més) permeten anar 
personalitzant els itineraris. El joc 
és fàcil: només fa falta anar mar-
cant les caselles i fixar-se nous ob-
jectius. De llista en llista fins a la tor-
nada a casa, quan la guia quedarà 
com a record d’un viatge personal i 
molt probablement irrepetible que 
deixa clar que hi he estat i he vist ai-
xò i allò. H

XAVIER

Moret

Les guies de viatges  
estan condemnades a 
reinventar-se en temps 
d’internet i rapidesa
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La feina, aquest bé escàs
La dreta mediàtica impulsa la implantació dels ‘minijobs’ de la CEOE

Perles del paper

sentit de propietat del poder i la pà-
tria de la dreta mediàtica.
 I com que manen els que manen, 
la CEOE pretén congelar sous fins al 
2015 (aquí teniu l’Abc) després d’ha-
ver proposat l’acomiadament mas-
siu de treballadors públics i mini-
feines infrapagades anomenades 
minijobs. Els mateixos que, segons 
l’eurocomissari Lászlo Andor, no re-
soldran per si mateixos l’atur juve-
nil espanyol. Ho explicaven ahir to-
tes les cròniques, però alguns titulars  
–i  no de l’esquerra mediàtica– deien 
una altra cosa: La UE recolza la CEOE per 
aplicar el ‘minijob’ a Espanya (La Razón);  

C
om que ja manen els 
que manen, com di-
ria José María Iz- 
quierdo (El ojo izquierdo, 
elpais.com), la cazalla 

party va santificar ahir l’estratage-
ma del PP que governa com li sem-
bla la Mesa del Congrés menys plu-
ralista (tres partits) del Congrés més 
pluralista (14 partits) per vetar que 
Amaiur tingui grup parlamentari. 
És igual que guanyés les eleccions al 
País Basc i que el veto contravingui 
antecedents parlamentaris i la doc-
trina constitucional: La democràcia 
frena Amaiur, titulava Abc, exhibint el 

Brussel·les demana a Espanya ‘minijobs’ 
en un pla de xoc contra l’atur (La Van-
guardia).
 Per si us serveix, i mani qui ma-
ni, Albert Pla Nualart (Ara) escrivia: 
«Asseguren alguns economistes 
que anem cap a un futur de subsi-
diats. El desenvolupament tecno-
lògic permetria, en teoria, que no-
més treballin uns quants i la resta 
malvisquin amb engrunes. La feina 
s’està convertint en un bé escàs», 
(...) que s’acaba com «un negoci que 
ha de generar una plusvàlua i enri-
quir a qui la crea. (...) Haurem d’en-
tendre que el motor econòmic no 
pot ser la cobdícia individual i que 
una feina ha de ser molt més que fer 
d’esclau durant unes hores per un 
salari. Haurem d’aprendre a treba-
llar pensant en tots i vivint com un 
més». H  XAVIER CAMPRECIÓS
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