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«Crear és no copiar.» Fa 35 anys, Ferran Adrià va sentir aquesta 
frase pronunciada pel gran xef francès Jacques Maximin i la va 
fer seva. Des d’aleshores, no ha deixat d’innovar i ha transformat 
completament un sector que feia 400 anys que estava dominat 
per la cuina francesa, de manera que ha transcendit la gastrono-
mia per, entre moltes altres coses, assessorar múltiples compa-
nyies de primer ordre mundial, impartir classes a Harvard, sortir a 
la portada del New York Times Magazine, aconseguir un dels pre-
mis de disseny més importants del món, els Lucky Strike Awards, 
o ser considerat per la revista Time com una de les cent persones 
més influents del planeta.

Per tot això, Ferran Adrià s’ha convertit en una de les poques per-
sones al món que associem de manera directa i indiscutible amb 
el concepte d’innovació.

Fa uns mesos vaig tenir l’oportunitat de visitar el centre expositiu 
i museístic elBulli1846 a cala Montjoi, un espai de 4.000 metres 
quadrats destinat a preservar el llegat d’elBulli i a provocar una 
reflexió imprescindible a l’entorn del canvi, la creativitat i la inno-
vació. Em va impressionar la quantitat d’arxius i documents que 
han conservat de totes les èpoques d’elBulli, i com a partir de tot 
aquest coneixement han estat conscients en cada moment de 
qui eren i cap a on volien anar a continuació. elBulli1846 impacta 
la persona que el visita amb una potent força de realitat i ens 
empeny a pensar en els nostres propis projectes, ens acosta a 
una mentalitat oberta al canvi.

Amb elBulli1846 s’aprèn que la innovació no és tan sols inspi-
ració; és mètode, requereix dedicació i temps, i necessita en-
tendre el perquè de les coses per evolucionar. A aquest estudi  
i coneixement, cal sumar-hi talent per arribar a crear coses noves,  
un llenguatge propi.

Però, perquè totes aquestes aptituds tinguin recorregut, cal 
abordar-les amb una actitud innovadora.

En aquest llibre, 77, actitud innovadora, l’equip multidisciplinari 
de la I Convocatòria d’elBulli1846 posa en clar la visió d’en Ferran 
sobre la innovació a través de 77 de les seves «frases cèlebres». 
Una mirada única reflectida en un llibre de fàcil lectura, però al-
hora imbuït de la profunditat que li vulgui donar cadascú. Aques-
tes 77 frases inspiren, encoratgen i transporten el lector cap a 
l’actitud innovadora, i constitueixen tot un manual de capçalera 
que val la pena consultar amb freqüència.

Les persones afins en valors solen trobar-se, i passa el mateix amb 
les marques. A CaixaBank fa més de sis anys que estem com-
promesos amb elBulliFoundation, n’és un dels inversors privats, 
en un acord que persegueix ajudar elBulliFoundation en la seva 
tasca, com també associar la marca de CaixaBank a la innovació  
i ajudar en especial el sector de la restauració i agroalimentari.

Com Ferran Adrià i elBulliFoundation, des de CaixaBank apos-
tem fermament per la necessitat de mantenir una actitud inno-
vadora per afrontar el present i mirar cap al futur sabent qui som 
i cap a on volem anar. Creiem que el llegat és important i defineix 
qui som, i que les persones i les seves experiències amb la marca 
són la base i la nostra raó de ser. Com a líders del mercat, a més, 
tenim la responsabilitat d’encapçalar la transformació cap a la 
banca del futur.

Agraeixo enormement a en Ferran la proposta d’escriure el prò-
leg d’aquest llibre magnífic, que defineix la nostra actitud inno-
vadora i que hem volgut compartir amb tu, benvolgut client de 
CaixaBank, per construir plegats el futur.

Juan Antonio Alcaraz 
Director general de Negoci de CaixaBank

CREAR ÉS NO COPIAR



A L'ATAC!

El 30 de juliol de 2011 va tenir lloc l’últim sopar a elBulli. Triat com el 
millor restaurant del món cinc vegades, Ferran Adrià i el seu equip 
celebraven l’«últim vals» en companyia d’alguns dels grans xefs que 
havien estat stagiers a les seves cuines. Tancava elBulli per obrir 
elBulli. elBulli es transformava. Era el primer dia d’elBullifoundation. 
Després van venir les exposicions sobre el llegat del restaurant, 
els llibres enciclopèdics sobre gastronomia, les conferències i els 
reptes amb estudiants, la metodologia Sapiens i la investigació 
sobre innovació.

Nou anys després, enmig de la pandèmia, es van tornar a obrir les 
portes de cala Montjoi, ara convertida en elBulli1846, un laboratori 
centrat en innovació i un espai expositiu: un «lab-expositiu». Ferran 
Adrià va rebre un nou equip, però aquesta vegada no eren cuiners. 
Venien del món de l’arquitectura, la filosofia, la museografia, 
el disseny, la geopolítica, l’administració d’empreses, la gestió 
documental, la psicologia, el sector serveis i la investigació de 
mercats. Un equip multidisciplinari de persones inquietes, 
interessades per la innovació.

Era l’equip de la primera convocatòria d’elBulli1846. Portaven la 
motivació de casa. Estaven a punt de compartir 77 dies amb Ferran 
Adrià. Aprenent sobre innovació. Obrint camins. Fent-se moltes 
preguntes i buscant algunes respostes. Descobrint la importància 
de la puntualitat. Dedicant el 80 % del temps al treball individual i 
el 20 % al treball en equip. En silenci i sense mòbils. Amb un llapis. 
Començant el dia amb aquest crit: «A l’atac!»

Estava previst trencar la rutina diària, gairebé monacal, amb visites 
i convidats, a qui Ferran Adrià anomenava «agitadors». Em va 
proposar ser-ne un i vaig acceptar el repte. Però una de les onades 
de la COVID-19 va impedir que pogués anar a cala Montjoi de  
manera presencial, així que vam fer la sessió on-line. Vam parlar 
de l’encreuament entre el management i la innovació. La primera 
promoció es trobava a la recta final de l’estada a elBulli1846 i els 
vaig proposar fer un exercici de final de curs.

L’enunciat era el següent: «Després de l’experiència d’aquests 
mesos formant part de la primera promoció d’elBulli1846, pot 
ser que algú et demani que li expliquis quina visió de la innovació 
es té des d’elBulli.» Els vaig demanar que primer treballessin 
individualment i que anotessin la seva llista d’aprenentatges, i 
després en parelles. Finalment, la van compartir amb el grup. Les 
vam anotar totes en una pissarra de paper. Allò era el mapa visual 
dels seus aprenentatges.

Amb l’ajuda inestimable de Lluís Garcia, director d’elBullifoundation, 
vam organitzar una votació. Vam seleccionar els missatges principals 
que s’enduien. Moltes coincidències i algunes diferències. Al final de 
la sessió, va intervenir Ferran Adrià i va proposar continuar treballant 
els missatges l’endemà al matí. Em va dir que al cap d’uns dies l’equip 
m’enviaria els seus aprenentatges. No han estat dies, han estat mesos,  
i s’han transformat en el llibre que ara teniu a les mans.

Les idees muten i creixen a elBulli1846. Al final vam recopilar 77 
frases d’en Ferran. Una per dia. Idees, reflexions i aprenentatges 
sobre què és la innovació i quin paper té dins de les empreses. 
Després, les frases es van repartir entre els membres de l’equip i 
cadascun va escriure el que li suggerien. Van compartir vivències, 
van expressar opinions i van fer preguntes. Van fer connexions.

L’equip va decidir dedicar el llibre a les microempreses i les pimes. 
Volien retre un homenatge a tots els autònoms i petits empresaris 
que lluiten diàriament per tirar endavant. A una part fonamental, de 
vegades gairebé invisible, del teixit empresarial. Compartir aquest 



Una mirada diferent sobre la innovació dels autònoms i dels petits 
empresaris. Un llibre que es pot llegir de maneres diferents. Que es 
pot degustar como si fos un bufet obert, on el comensal s’apropa 
als missatges que li sorprenen més i es prepara un menú a mida. O 
llegir com si fos un menú degustació, seguint l’ordre proposat pels 
autors des del començament fins al final. Aquest llibre es presta a 
múltiples lectures.

M’atreviria a proposar-los una nova forma de lectura a tots els 
interessats en innovació que es trobin al capdavant d’un projecte. 
Una lectura en clau personal. Seleccioneu un capítol, una frase 
de Ferran Adrià, i mireu de traslladar-la a la vostra pròpia situació. 
Escriviu quin significat hi podríeu donar a la vostra empresa. 
Porteu-lo a la pràctica. Si cal, modifiqueu o adapteu la frase. Feu-la 
vostra. Frase a frase. Construïu progressivament el vostre manual 
sobre innovació.

M’agradaria acabar agraint a Ferran Adrià i a tots els que formen part 
d’elBullifoundation el seu compromís amb la innovació i l’enfocament 
cap als autònoms i els petits i mitjans empresaris. I estendre el meu 
agraïment a la primera promoció d’elBulli1846 (Albert Pi, Mònica 
Meika, Marc Valero, Bernabé Gutiérrez, Gemma Vives, Verónica Gil, 
Guillermo Fernández, Víctor Caleya, Nerea Martín i Eli Puiggròs) per 
aquest llegat. Un llibre que alimenta la innovació. Un homenatge en 
77 missatges per ajudar els autònoms i les pimes.

Marcel Planellas
Professor del Departament de Direcció General i Estratègia  
d’Esade Business School (Universitat Ramon Llull)

llibre, concebut com una eina. Un compendi de reflexions per ajudar 
empresaris emprenedors a reflexionar i actuar. A millorar la gestió i 
la comprensió de la innovació.

A la premsa i als llibres d’economia només podem llegir coses sobre 
les grans empreses o els emprenedors mundials més destacats. 
Són uns quants casos sobre els quals hi ha molta informació. En 
canvi, hi ha milers de micro, petites i mitjanes empreses sobre les 
quals trobem molt poca informació. Paradoxa interessant. Sembla 
que els autònoms i les pimes estan situats en un angle cec per a 
l’economia. No són visibles, tot i ser crucials.

Són negocis petits construïts al voltant d’una persona emprenedora. 
La millora de la seva gestió té a veure amb la persona i l’organització. 
La missió i els valors solen ser els dels fundadors. El repte és 
sobreviure, superar l’abisme del cinquè any, gestionar el dia a dia 
i no deixar de pensar en els canvis de futur. Recol·lectar i explorar. 
Ser ambidextres.

Aquest llibre està pensat per ajudar aquests autònoms i petits 
empresaris a reflexionar sobre els seus reptes personals i els de la 
seva organització. Va directe als grans temes de gestió, però té una 
aproximació diferent. Ferran Adrià no té por d’anar a contracorrent, 
de trencar l’statu quo. El xef més innovador del planeta diu que no 
sempre cal innovar per tenir èxit. Combat la innovatitis aguda que 
patim. Cada persona, cada empresa ha de decidir si vol innovar i, en 
cas que ho vulgui fer, el nivell d’innovació que pretén assolir.

Les frases de Ferran Adrià són petites píndoles de coneixement 
descodificades i comentades per l’equip de la primera promoció 
d’elBulli1846. Un diàleg entre persones i disciplines diverses —
interconnexions, amb rigor i humor— que ens permet descobrir 
algunes de les seves paraules secretes i personatges en clau: 
llançadora, pollastre, picot matiner, Darth Vader, reset o moment 
Encarna. I moltes preguntes que provoquen la reflexió: un cigaló és  
un còctel? L’arrel del julivert es menja? Jugues a la Champions o  
a Tercera? És bo o t’agrada? Messi és un jugador innovador?  
O moltes altres.
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INTRODUCCIÓN

PER QUÈ 77?

El nombre set té un encant especial. Una setmana té set dies, set 
són les meravelles del món, set els colors de l’arc de Sant Martí i 
un dels nombres de la sort a la Xina; fins i tot el famós metge grec 
conegut com el pare de la medicina va dedicar un llibre sencer a 
parlar d’aquest nombre. I així podríem continuar amb el nombre set.

I per què 77? Per duplicar la màgia del nombre set?

En realitat, la vertadera raó és que van ser 77 els dies que vam 
compartir amb Ferran Adrià durant la I Convocatòria d’elBulli1846.

Quan va acabar, vam decidir recopilar les 77 frases que en Ferran 
havia dit cadascun dels dies que va durar l’experiència. Totes fan 
referència a com entenem la innovació en el context de les pimes a 
partir de l’experiència de Ferran Adrià a elBullirestaurante i de les 
reflexions que es van generar durant la I Convocatòria.

Ara, el nostre objectiu és compartir aquests aprenentatges per 
qüestionar què és la innovació i fins a quin punt el seu paper és 
essencial en una pime. I quan parlem de pimes hem de tenir en 
compte que també hi incloem els autònoms.

No ens trobem davant d’un manual per innovar ni tampoc un llibre 
sobre teoria de la innovació. Es tracta d’una síntesi de qüestions prèvies 

«No t’ensenyarem a innovar, et direm què pensem  
sobre la innovació. És la visió de l’equip de la  
I Convocatòria d’elBulli1846.»

—Ferran Adrià

a la innovació que qualsevol persona amb ganes d’innovar s’hauria  
de plantejar. El propòsit és, per tant, suscitar la reflexió del lector.

Hi ha 400 milions d’empreses al món lluitant per subsistir. No parla-
rem de genis com ara Steve Jobs o Amancio Ortega. Aquest projecte 
s’adreça als empresaris que lluiten dia rere dia per tirar endavant. 
Al contrari del que es podria pensar, innovar no sempre té glamur. 
És una activitat pròpia de l’ésser humà que sorgeix de la necessitat 
de crear coses noves per adaptar-se a un entorn en evolució con-
tínua que permet crear noves necessitats o buscar noves maneres 
de satisfer necessitats existents. Aquest llibre parla del germen de 
la innovació.

Per desenvolupar-ne el contingut, el nostre far ha estat Sapiens, una 
metodologia d’investigació que permet connectar el coneixement 
per comprendre qualsevol objecte d’estudi, en aquest cas, la 
innovació en pimes i autònoms.

La metodologia Sapiens consta de 5 mètodes individuals que es 
podrien resumir de la manera següent:

• Mètode semàntic, conceptual i lèxic: consisteix a fer una 
cerca detallada dels significats de les paraules clau i analitzar-ne 
les possibles interpretacions segons diferents perspectives per 
tal de triar, o construir, les definicions més coherents.

• Mètode comparatiu: clarifica en què s’assemblen i en què es 
diferencien les paraules estudiades amb altres de semblants, per 
permetre’ns definir amb claredat el que volem comprendre, ja que 
delimita explícitament on comença i on acaba l’objecte d’estudi.

• Mètode classificatori: desglossa tots els tipus possibles en què 
es pot presentar l’objecte d’estudi. Els criteris de classificació 
seleccionats, per tant, han de ser coherents. Com que separa les 
variants principals en una taxonomia, aquest mètode ens ajuda 
a entendre l’objecte d’estudi com un tot.

• Mètode sistèmic: situa l’objecte d’estudi dins dels diferents 
sistemes amb què interactua. Aquesta contextualització 
espacial és el mètode principal de Sapiens, ja que ens ajuda a 
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comprendre tots els factors que afecten i condicionen l’objecte 
d’estudi i ens permet, alhora, tenir una comprensió holística 
de l’entorn en el qual es troba, atès que estableix la seva relació 
amb l’ésser humà i amb les activitats que du a terme i posa el 
focus en l’empresa.

• Mètode històric: amplia el nostre coneixement pel fet de 
contextualitzar temporalment l’objecte d’estudi, i és que no 
podem entendre una cosa sense conèixer-ne el passat.

Aquest llibre no està estructurat seguint cadascun dels mètodes 
de Sapiens. Si l’analitzem en profunditat, veurem que cadascun 
d’aquests mètodes està present en les diferents refl exions de 
manera connectada, i que els cinc mètodes es complementen i es 
retroalimenten entre si.

Partint de l’estudi de l’activitat humana —en aquest cas les empre-
ses—, el mètode sistèmic de Sapiens ha descodifi cat el genoma 
de l’empresa i ha establert els gens que la componen per com-
prendre on se situa la innovació pel que fa al funcionament i els 
elements de les pimes.

La taxonomia de Sapiens amb relació a l’empresa ens ha servit per 
estructurar el contingut i posar el focus en la innovació a les pimes 
i els autònoms.

EL GENOMA DE LA EMPRESA (PIME)



HEM D’ACCEPTAR QUE NO TOTHOM 
HA D’INNOVAR, PERÒ SÍ QUE HA DE 

TENIR UNA ACTITUD INNOVADORA
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Hem d’acceptar que no tothom ha d’innovar, 
però sí que ha de tenir una actitud innovadora

«No sempre cal innovar per triomfar»

Hem de dissociar la idea d’innovar de la de triomfar.

Entre els aspirants a emprenedors corren com la pólvora històries 
de persones d’èxit que van començar muntant ordinadors en 
un garatge. També els relats fascinants de camisers gallecs que 
van arribar arreu del món. En gran part, es tracta d’arguments 
cinematogràfi cs magnífi cs que en realitat són poc representatius de 
com és la vida —molt més prosaica— de l’emprenedor, els autònoms 
i les pimes de carrer.

Passa el mateix amb els músics o els futbolistes: per un que omple 
estadis, n’hi ha milers que, de manera molt menys cridanera, amb 
l’esforç del dia a dia, aconsegueixen tirar endavant un projecte 
que els permet estar orgullosos de com es guanyen la vida amb el que 
els agrada més fer.

En molts casos no cal innovar per tirar endavant, però sí que s’ha 
de tenir una actitud innovadora. Fer les coses com sempre s’han 
fet, buscant l’excel·lència, també és una manera d’obtenir uns 
resultats òptims. Elaborar un formatge seguint amb rigor un mètode 
tradicional, o construir violins excel·lents conservant la forma de 
treballar dels antics lutiers, són tan sols dos exemples de maneres 
de triomfar sense innovar. En aquests casos, hi ha qui sosté que 
seguir un mètode artesanal es podria entendre com una forma 
d’innovar per contraposició a un context generalment industrial: 
si bé de vegades l’excel·lència es pot associar a la innovació, cal 
diferenciar bé el sentit de tots dos conceptes.

Originalment, a l’antiguitat clàssica grega i romana, es relacionava 
el concepte d’«art» amb la destresa de qui exercia gairebé a la 
perfecció qualsevol activitat reglada. El futbol que juga Messi, per 
exemple, és el mateix esport que es va inventar fa més de cent anys. 
L’argentí l’ha portat a un grau màxim de perfecció i excel·lència en 
l’execució, cosa que demostra que innovar també pot ser elevar una 
disciplina al màxim nivell i convertir-la en autèntic art.

Guillermo Fernández
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Hem d’acceptar que no tothom ha d’innovar, 
però sí que ha de tenir una actitud innovadora

«El 99 % de les empreses no han d’innovar»

Hi ha la falsa creença que totes les empreses han d’innovar per 
tirar endavant. El que el líder innovador ha de fomentar a l’empresa 
és una actitud innovadora, oberta al canvi, i evitar de totes passades 
la innovatitis.

Hem encunyat el terme innovatitis per defi nir l’obsessió per voler in-
novar al màxim nivell i tant sí com no, obviant la situació i el context 
particulars de cada negoci.

El que sí que ha de fer un líder que aspiri a ser innovador és demanar-se:

• Per què innovar?
• Per a què innovar?
• On innovar?
• Quan innovar?
• Qui innovarà?
• Com innovar?

Bernabé Gutiérrez
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Hem d’acceptar que no tothom ha d’innovar, 
però sí que ha de tenir una actitud innovadora

«No hi ha innovació sense una bona gestió»

Parlar d’innovació a l’empresa ens porta a fer-ho de gestió. 
La bona gestió és la base de totes les empreses, independentment 
de si decideixen innovar o no. Abans de pensar en innovació, és 
més interessant pensar en com ha de ser una gestió adequada; 
és essencial analitzar la relació entre aquests dos conceptes.

Per contextualitzar, tant la gestió com la innovació són dos sistemes 
transversals dins de l’empresa. Però per què els considerem transver-
sals? Principalment perquè interactuen amb la resta dels sistemes i 
consoliden les bases operatives d’una empresa. Qualsevol canvi que 
s’hi produeix porta directament a modifi car la resta dels sistemes.

La gestió entesa en conjunt ha d’establir la relació entre els diferents 
sistemes de l’empresa, a més dels recursos (humans, fi nancers, 
materials i immaterials) necessaris per dur a terme les tasques 
del procés. Cal destacar, a més de la gestió de la innovació, que 
organitza els sistemes i els subsistemes del programa d’innovació 
i distribueix els recursos destinats a la innovació.

Però, què és una gestió bona o adequada?

Nerea Martín



COMPRENDRE LA INNOVACIÓ
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Comprendre la innovació

«Comprendre la innovació és vital per innovar»

El genoma de la innovació és complex i molt divers, però hi ha uns 
gens que són universals i que totes les organitzacions comparteixen. 
Si aconseguim determinar-los i entendre’ls, estarem capacitats per 
prendre més bones decisions. Les múltiples variants de la innovació 
depenen més del funcionament intern, dels recursos intrínsecs de 
les diferents activitats econòmiques i de la capacitat d’adaptació 
de l’empresa i de la seva infl uència en aquest entorn que no de la 
genialitat creativa.

Vam descodifi car el sistema d’innovació d’elBullirestaurante i el vam 
comparar amb el d’altres activitats (arquitectura, disseny de pro-
ducte industrial, museografi a), i vam arribar a la conclusió que 
perquè hi hagi una mutació, un canvi creatiu/innovador en l’ADN 
de l’organització, només hem de provocar una alteració en els ele-
ments transversals (en funció de l’especialització de la qual es tracti) 
del seu codi genètic, qüestionar-nos què passaria si en modifi qués-
sim qualsevol element clau: si modifi quem una variable «x», quina 
transformació tindrem a continuació?

Eli Puiggròs
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«Estem envoltats de gent que es dedica a opinar 
i de poca que re� exiona i comprèn»

Quan pensem en invents i innovacions, la imatge que ens ve al cap 
és la d’Arquimedes cridant «Eureka!», o la de qualsevol pensador 
que acaba de concebre una idea brillant. Aquesta imatge es queda 
molt curta de mires, perquè sembla obviar tot el que ha permès 
assolir aquest segon de glòria: setmanes, mesos i anys d’esforç 
desenvolupant una idea en profunditat.

Lluny d’aquesta imatge, l’objectiu d’elBulli és mostrar la genealogia 
de la innovació, plasmar-ne la complexitat i presentar una 
metodologia capaç de connectar coneixement per entendre millor 
en què es pretén innovar. Per innovar no cal tenir els cabells blancs i 
despentinats, sinó tenir l’ambició de comprendre el que es relaciona 
amb la teva potencial innovació. Ara, torna a llegir la frase inicial, 
refl exiona i passa al paràgraf següent.

****

La informació ens arriba a tots, però no tots la sabem fi ltrar. Això és 
el que determina la diferència entre un savi i un xarlatà, entre una 
bona i una mala decisió, entre l’opinió i el coneixement.

El pensament crític és la nostra eina de treball i, com els picots 
de l’arqueòleg que excava per trobar i identifi car restes valuoses, 
el que troba és el coneixement. Es tracta d’un procediment costós 
i incòmode. Sempre és més fàcil quedar-se amb el primer que 
sentim que no revisar-ne el contingut i comprovar-ne les fonts. Però 
amb el temps aquest esforç inicial es converteix en rutina i la rutina 
en satisfacció, i en el plaer d’aquell que sap que no sap res, però sap.

Sòcrates ho tenia clar: «Només hi ha un bé: el coneixement. I només 
hi ha un mal: la ignorància.»

Víctor Caleya



30 31

Comprendre la innovació

«Una ocurrència sorgeix quan proves d’innovar sense 
abans haver re� exionat bé»

Hi ha qui graponeja les tecles d’un piano i pensa que està 
protagonitzant un acte creatiu disruptiu a l’altura de John Cage. 
També hi ha qui enganxa fragments d’una tassa feta miques sobre 
una tela negra i sent haver entrat en l’univers dels innovadors de la 
matèria inspirat per Antoni Tàpies.

La societat contemporània considera un actiu la intrepidesa i la 
gosadia, però de vegades es poden confondre amb l’arrogància. 
De vegades es creu que fer alguna cosa molt nova o ser un innovador 
disruptiu consisteix, senzillament, a improvisar una cosa contrària 
—o contestatària— al que ja existeix, amb la qual cosa es confonen 
innovacions de debò amb simples ocurrències. Aquesta dinàmica 
—molt habitual entre presumptes creatius de disciplines diferents— 
condueix massa sovint a acabar fent el ridícul, a naufragar en les 
aigües de l’adamisme més vergonyós. En una pel·lícula queda molt 
bé, però quantes poques vegades les idees realment innovadores 
i rellevants afl oren en només uns minuts, ja acabades i lluents!

La innovació disruptiva (sigui en l’art o en l’empresa) requereix molta 
més preparació i temps del que sembla. La innovació disruptiva no 
té res a veure amb treure un conill del barret de copa o encertar-la 
per casualitat, sinó amb estudiar i aprofundir en un tema per trobar 
la peça que faltava al trencaclosques.

Guillermo Fernández
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«La innovació és complexa i polièdrica»

Al món hi ha milers d’àmbits, d’activitats econòmiques, de disciplines 
professionals i milions d’empreses els outputs de les quals són creatius 
i innovadors. A més, hi ha moltíssims factors que ho condicionen tot. 
Si ens plantegem aquesta equació amb un enfocament polièdric, 
que ens aporti visions diferents interconnectades d’un mateix 
fenomen multidisciplinari, veurem com n’és, de difícil, comprendre 
la innovació com un tot.

Cada empresa té una percepció diferent pel que fa a la innovació, 
així que la pluralitat de visions està assegurada. Aquestes visions es 
fonamenten en el signifi cat del concepte «èxit» com a requisit en 
innovació. Per exemple, per a unes empreses determinades, «èxit» 
vol dir guanyar diners, però per a altres és obrir camins, o generar 
coneixement científi c, o rebre premis.

Conscients de la complexitat del concepte, la nostra proposta és 
entendre la innovació de manera holística.

Víctor Caleya, Eli Puiggròs i Nerea Martín
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«Tot està connectat»

—Sabies que l’aleteig d’una papallona pot marcar la diferència 
entre que es formi un huracà o no?
—Caram! Quina força que tenen les papallones, no?

No. El que volem transmetre és que tot està connectat i que 
són aquestes connexions les responsables que hi hagi factors 
imperceptibles que poden desencadenar fenòmens molt potents.

La realitat ens desborda en aquest context de connexions infi nites 
de tot amb tot. L’ésser humà ha intentat conèixer parcialment 
aquesta complexitat mitjançant l’abstracció i els casos concrets. 
Per exemple: «El ciutadà mitjà espanyol ha perdut el 7,4 % del seu 
poder adquisitiu l’últim trimestre de l’any.»

Si mai arribes a conèixer aquest «ciutadà mitjà», t’agrairia que m’ho 
diguessis, sempre m’ha sorprès que es donés tanta importància 
als seus infortunis habituals. Aquesta situació absurda és un bon 
exemple de confusió entre construcció social i realitat material i, 
malauradament, ocorre més sovint del que pensem, especialment 
en àmbits molt especialitzats.

Per evitar caure en l’error, hem de disposar en última instància 
d’«eines» per contrastar cada abstracció i cas concret amb la realitat 
material, per més extensa i complexa que sigui. Per a nosaltres, les 
eines són la visió holística i el pensament sistèmic.

El pensament sistèmic permet estructurar la realitat en diferents 
sistemes a mode de capes, cadascun dels quals està compost per 
un context (recursos, condicionants, etc.) i uns processos que el 
diferencien de la resta. La visió holística ens mostra un marc global 
en què representem les connexions a escala macro. Dit d’una altra 
manera, podem veure les interaccions dels diferents sistemes amb 
un context total.

Pensem en un quadre. El pensament sistèmic podria descompondre 
els elements del quadre d’una banda (personatges, paisatge, fons, 
llum, etc.) i, de l’altra, classifi car el quadre (estil, autor, època, país, 
tècnica, etc.). La visió holística agafaria el quadre per contemplar-lo 
des del punt de vista de «tot» l’art, de la societat o de la història, 
entre altres possibles enfocaments macro.

Víctor Caleya
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«No hem inventat la pólvora»

Crear o inventar no és innovar. El que sí que és innovar és crear una 
cosa i que tingui èxit. El líder innovador pot fer servir la metodologia 
Sapiens per connectar el coneixement i acostar-se més fàcilment 
a la innovació. Sapiens no inventa la pólvora, però mira de posar 
ordre al caos del complex món de la innovació. En la majoria dels casos, 
no es tracta d’inventar la roda sinó de posar-la en moviment.

Bernabé Gutiérrez
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«La qüestió clau és: quina quantitat de coneixement 
hem de tenir per innovar?»

En els temps de la immediatesa, que són els nostres, no ens interessa 
tant entendre el concepte d’innovació sinó saber com cal actuar per 
creure’ns que som innovadors.

Iniciar-se professionalment en alguna cosa, com és obvi, requereix 
molta pràctica, també molta refl exió i molt estudi. Hem de 
fomentar el plaer per l’estudi o caurem en la trampa de convertir-
nos en capitals sense horitzó ni timó. Ens veurem arrossegats pels 
corrents, sense direcció. Per evitar-ho, el coneixement generalista 
és essencial.

Víctor Hugo deia que caldria multiplicar les cases d’estudi per a 
infants, les sales de lectura per als homes, tots els establiments, tots 
els refugis on es medita, on s’instrueix, on un es fa millor; en una 
paraula, caldria fer que penetri per tots els costat la llum a l’esperit 
del poble, ja que són les tenebres les que el perden.

On és la teva casa d’estudi? Quant de coneixement vols abastar?

Mònica Meika
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«Estudiar requereix temps, és com una massa mare de 
coneixement acumulat»

La innovació està lligada a l’estudi, i l’estudi, a la paciència. Sí, per 
innovar cal estudiar… i molt. Si estudiem sobre un país o una empresa 
en particular n’haurem d’entendre la situació geopolítica, l’àmbit 
econòmic, el negoci, l’entorn competitiu en el qual es desenvolupa, 
com en són els clients i els proveïdors, etc. Si l’estudi es converteix 
en hàbit, ho repetirem una vegada i una altra, el nostre coneixement 
anirà en augment i el nostre cercle de competència augmentarà. 
Que el coneixement és la clau de l’èxit no és cap secret, però és una 
tasca àrdua i no tothom està disposat a pagar aquest peatge.

Bernabé Gutiérrez
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«La innovació no és el departament d’R+D»

A les organitzacions més innovadores els líders no deleguen la 
innovació; comprenen la innovació com un sistema transversal que 
afecta tota l’organització i no com un únic departament aïllat.

L’empresa fomenta la capacitat dels empleats amb actitud 
innovadora i afronta els projectes amb equips multidisciplinaris. Per 
fer-ho, s’estableix un llenguatge comú i interdisciplinari, una manera 
de pensar que facilita la col·laboració i la presa de decisions.

En innovació, la clau de l’èxit radica a ser capaços d’aconseguir 
l’efi ciència en el funcionament dels processos i els equips, i la seva 
adaptació als canvis interns i externs de l’organització, i promou 
una cultura organitzacional innovadora.

Eli Puiggròs
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«Per créixer no sempre cal innovar»

No s’ha de confondre créixer amb innovar. Es pot créixer en nombre 
de treballadors, de locals o en ingressos, etc., però això no vol dir 
que s’innovi. La innovació ha de ser com una creació reeixida que 
s’aplica internament o externament i que surt al mercat.

Créixer pot ser part d’una estratègia dirigida a tenir més èxit en el 
mercat, però no perquè es creixi s’està innovant. Per innovar hi ha 
d’haver una part de creació.

En aquest sentit, que una botiga ampliï el negoci apareixent en 
xarxes socials o a internet no vol dir que innovi. Les xarxes socials ja 
estan inventades i tenen èxit, simplement s’està copiant un model 
d’èxit preexistent. Per innovar, la botiga hauria de crear alguna 
cosa que no existís i que el mercat acceptés, o que tingués èxit 
internament, que l’equip la comprés i tingués conseqüències 
positives per a l’empresa.

Créixer no implica necessàriament innovar, i innovar no sempre 
comporta créixer. La innovació és, per tant, una de les vies o els 
recursos que hi ha per aconseguir el creixement.

Marc Valero
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«El màxim nivell creatiu s’assoleix quan un es qüestiona 
la seva pròpia activitat»

Hi ha diferents nivells d’innovació. Hi ha innovacions que no tan 
sols aporten canvis, sinó transformacions profundes. És el cas de la 
innovació disruptiva, en què es persegueix un nivell de canvi radical, 
mentre que la innovació incremental busca la millora per aconseguir 
un nivell d’efi ciència superior.

Per crear al màxim nivell, un s’ha de qüestionar l’statu quo de la seva 
pròpia activitat o disciplina i introduir un nivell d’innovació capaç 
de generar una categoria que no es coneixia per provocar canvis 
revolucionaris.

En si mateixa, representa un punt d’infl exió respecte a les pràctiques 
existents, ja que se centra en la base d’un concepte absolutament nou.

Des del punt de vista de la innovació, elBulli va desafi ar els límits 
de l’experiència gastronòmica i va qüestionar el concepte mateix 
de què és cuinar. El llegat més important d’aquests anys no són ni 
les 1846 receptes creatives, ni les tècniques ni els estils, sinó haver 
estat capaços de fer refl exionar la gent i els camins que es van obrir a 
altres professionals de la restauració gastronòmica. elBulli va canviar 
la manera de menjar i de cuinar, va aportar canvis estructurals que 
han transformat la cultura gastronòmica del país i, al cap de més 
de deu anys que tanqués com a restaurant gastronòmic, la seva 
infl uència en el sector encara és clau.

Eli Puiggròs
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«El que la gent no entenia és que els plats eren 
el menys important. El que ho era és que qüestionàvem 
què era cuinar i què era un restaurant»

El «com» i el «per què» es fan les coses és tant o més important 
que el que s’aconsegueix. Si pretenem obtenir resultats diferents, 
és imprescindible qüestionar-nos de manera gairebé constant fi ns 
al més petit detall que formi part del procés. En aquest sentit, 
elBullirestaurante va trencar barreres. Fins a tal punt que el producte 
fi nal va cedir protagonisme a altres parts de l’activitat que, fi ns 
aleshores, mai no havien estat qüestionades. Aquest producte va 
passar de ser un resultat, una fi nalitat, a convertir-se en un recurs, 
i així es va aconseguir atribuir-li una nova funció, la d’interpel·lar el 
comensal. L’objectiu fi nal es va transformar en eina de refl exió i es va 
establir un diàleg a través d’un nou llenguatge gastronòmic.

És, sens dubte, un canvi de paradigma. Un tipus d’innovació que 
anomenem d’autor. La que fuig dels esquemes atribuïts a la innovació, 
però que aconsegueix el mateix efecte disruptiu. La que, aparentment 
i sense pretendre-ho, ens sacseja, ens desafi a i ens posa a prova els 
límits del coneixement. Què és exactament cuinar?

Gemma Vives
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«Observeu els plats que munta la gent en un bufet… 
I després diuen que soc jo el que fa coses estranyes…»

Els primers dies d’estada a elBulli anàvem a menjar a un bufet d’una 
ciutat de vacances que hi ha a prop de l’antic restaurant. En Ferran 
ens va dir aquesta frase un dels primers dies, probablement el primer.

De manera que aquell mateix dia vaig observar alguns dels plats del 
bufet. Crec que va ser un turista francès el que va ajuntar en el mateix 
plat un cullerot de paella marinera, tres espàrrecs sota una cullerada 
de maionesa, mitja dotzena d’olives verdes i dos cogombres, que 
amb prou feines hi cabien i van quedar a sobre de l’arròs. Finalment, 
hi va afegir diverses tires de remolatxa i va acabar ubicant una aleta 
de pollastre i un seitó amb vinagre en un costat del plat, com per 
tastar totes dues coses. Mentre el turista tornava encantat a la taula, 
vaig poder veure que la maionesa queia lentament sobre una part de 
la paella i cobria gairebé tot el seitó.

Ens hauríem de demanar per què algú compon per a si mateix un 
plat que no acceptaria mai si l’hi servissin així en un restaurant. 
Potser per mandra i per no haver-se d’aixecar de la taula més d’una 
vegada? O la difi cultat de resistir-se a tastar una mica de tot?

En tot cas, segurament és una manera excel·lent d’il·lustrar la 
diferència entre crear i innovar. El turista per descomptat que va crear 
un plat propi, però en cap cas no va innovar, almenys si es considera 
que aquesta composició tan variada probablement no suscitaria cap 
mena d’interès a un comensal que no fos ell mateix.

Guillermo Fernández
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«elBulli va funcionar com a model i com a contramodel»

Els models són ideals per a qualsevol projecte, tant empresarial 
com vital. Tenir referències és perfecte per desenvolupar una bona 
estratègia, ja que un model preexistent del que s’aspira a aconseguir 
resol molts dels dubtes inicials i ajuda a prendre decisions que, 
d’una altra manera, haurien estat molt complicades. L’empresa 
contemporània fi ns i tot ha institucionalitzat aquesta dinàmica 
utilitzant el terme anglosaxó benchmarking, que en català es podria 
traduir com a «anàlisi comparativa».

Quan es parla de model de referència es pensa en un projecte 
d’èxit. No obstant això, un bon model no s’ha de correspondre neces-
sàriament a alguna cosa admirable, ja que estratègicament fi ns i tot 
pot ser més útil un model el resultat del qual no ens interessi gens, 
és a dir, un contramodel.

Avui dia molts pares i professors saben com n’és, de complicat, de 
vegades que els adolescents tinguin interessos propis. Una bona 
manera d’abordar aquesta feina de planifi cació vital personal, que 
és clau, és fer-ho justament plantejant tot el que no els interessi, fet 
que als joves els acostuma a resultar força més fàcil d’identifi car.

El contramodel no ha de ser per força una cosa menyspreable o 
negativa, sinó senzillament una referència passiva. elBulli va ser un 
model per a alguns i un contramodel per a altres: un far i una referència.

Guillermo Fernández
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«La innovació és un terme polisèmic»

La innovació pot ser un resultat, un procés, una activitat o una 
capacitat de l’ésser humà amb relació a l’empresa.

És cert que no hi ha un terme específi c per anomenar aquesta capa-
citat per innovar, de la mateixa manera que hi ha la paraula creativitat 
per designar la capacitat per crear. Així doncs, anomenarem 
«innovitat» la capacitat de l’ésser humà d’obtenir innovacions, és a 
dir, de convertir idees en creacions i les creacions en èxits. Aquesta 
capacitat o, més ben dit, conjunt de capacitats es pot trobar en di-
ferents departaments a les empreses. Altres vegades, com en el cas 
de les microempreses i els autònoms, la capacitat creativa, de ges-
tió, de vendes i d’aplicació interna estan unides, és a dir, apareix amb 
claredat el que anomenem «innovitat».

En el nostre cas, posem el focus en la innovació com a resultat 
d’activitats al si de les empreses i la defi nim com «introduir una crea-
ció o modifi car una cosa de manera creativa amb èxit, externament o 
internament». Copiar i adaptar models d’èxit no és innovació.

Un error habitual a les empreses, en general, i sobretot a les pimes, 
és pensar que la innovació només es pot produir en el que es comer-
cialitza externament, quan en realitat el resultat d’un procés d’inno-
vació no serà necessàriament un producte o servei que consumeix 
un usuari fi nal; també es pot innovar en model de negoci, en recursos, 
en processos i en altres elements interns. En defi nitiva, podem inno-
var en tots els elements i processos d’una empresa.

Per determinar si una creació té èxit, cal mesurar l’impacte que 
genera. Hi ha diferents criteris per defi nir si una cosa és innovadora 
i el nivell d’innovació que té, que variarà en funció de qui el mesuri 
i amb qui es compari. Un dels criteris que utilitzem és la capacitat 
d’infl uència de l’output de la innovació.

Hem de pensar en la innovació radical com en una gran autopista 
que obre camins, alguns dels quals seran carreteres i conduiran 
a carrers petits. Així, de la mateixa manera que la innovació radical 
és l’autopista, la innovació incremental és la carretera que obre altres 
camins, i l’adaptació de models d’èxit, el carrer que continua 
aquests camins sense obrir rutes noves.

Víctor Caleya, Eli Puiggròs i Nerea Martín
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«Per innovar, s’ha de comprendre la història de la nostra 
evolució com a espècie»

Per què? Perquè la nostra evolució com a espècie està marcada 
per la innovació. La història ens ha de servir per entendre d’una 
manera crítica qualsevol procés d’innovació en el qual ens volem 
embarcar. És important entendre’n bé els principis fonamentals, 
comprendre els pilars de qualsevol tema o procés d’innovació 
que vulguem dur a terme. Saber d’on venim i com s’ha abordat 
aquesta qüestió al llarg de la història ens permetrà acostar-nos 
amb objectivitat i amb mentalitat oberta a qualsevol repte o tema 
abans de posar-nos a innovar.

Comprendre d’on venim és important també per saber si s’ha fet 
alguna cosa semblant a la nostra idea amb anterioritat i de quines 
maneres s’ha solucionat el «problema» en qüestió al llarg de la his-
tòria, tant per no tornar a repetir els mateixos errors com per no 
copiar, i fi ns i tot per no copiar-nos a nosaltres mateixos.

«Necessitem conèixer per comprendre, i comprendre per 
prendre decisions i actuar, i la història ens proporciona claus 
de comprensió.»
—José Antonio Marina

Verónica Gil
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«És impossible reinventar una empresa sense 
tenir-ne una comprensió total»

Per a alguns emprenedors, autoconèixer-se i defi nir-se a si mateixos 
comporta una gran difi cultat.

Conèixer l’estratègia, el posicionament i tots els sistemes i estratègies 
que perfi len una companyia és vital per crear empreses que emocionin 
i facin sentir. No tan sols vens el teu producte, sinó també la teva 
manera de pensar i d’actuar.

De vegades, la immediatesa i la intenció d’adaptar-se al mercat 
—vendre al més aviat possible i el màxim possible— fa que aquest 
focus sobre qui ets, què fas i, sobretot, per què ho fas es perdi.

Einstein deia que no podem resoldre problemes amb la mateixa 
manera de pensar que quan els creem. I té tota la raó.

Mònica Meika
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«Per innovar has de ser un generalista expert»

Generalista expert: es diu d’algú que té la capacitat i la curiositat 
de dominar i adquirir experiència en moltes disciplines, indústries, 
habilitats, capacitats, països i temes diferents, i que a més és capaç 
d’establir connexions entre elles. Un gran exemple de generalista 
expert és Charlie Munger: inversor, empresari, fi lantrop, meteoròleg, 
arquitecte, fi lòsof pragmàtic…

En el món empresarial considerem que és imprescindible conèixer 
els principis bàsics de gestió, independentment de la funció que es 
tingui dins de l’empresa.

Bernabé Gutiérrez
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«Si has de ser empresari, sigues conscient que 
serà molt dur»

Gestar una idea, estimar el que es fa i estar convençut d’aquesta 
idea és una de les millors sensacions que es poden tenir.

Però darrere d’aquest èxit tan gratifi cant com ara tenir la teva 
pròpia empresa, hi ha un camí de llarg recorregut en què apareixen 
diferents obstacles als quals cal sobreposar-se quan es posa 
en marxa el projecte: hores sense dormir, inexperiència i incertesa, 
entre d’altres.

T’has de demanar: estic disposat a implicar-m’hi tantes hores?

Mantenir el compromís, les ganes i la perseverança és fonamental. 
Requereix molt d’esforç, dedicació i, sobretot, paciència sense límits.

Com diu Teresa Perales, cadascú ha de crear la seva pròpia espiral 
d’optimisme i de felicitat per poder sobreviure.

Estàs segur de ser capaç de fer-ho?

Mònica Meika
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«Em llevo a les cinc del matí. Creus que m’agrada?»

Sentit del deure: qualitat que impulsa el líder innovador a obrar 
sempre segons el compliment més exacte de les seves obligacions, 
mogut per l’honor i la vocació de servei. El sentit del deure va més 
enllà de la simple obligació forçosa. Neix de l’esperit empresarial, 
de l’amor al servei i del compromís personal amb l’empresa i amb 
tots els empleats, exercit amb responsabilitat i amb iniciativa, fent 
de la missió o la tasca encomanada una cosa pròpia, que s’ha de 
complir amb perfecció i fi ns al fi nal.

Bernabé Gutiérrez
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«Lluito contra mi mateix»

Què veus quan et mires al mirall cada matí? El líder, en la cerca 
constant de reptes, ha de conèixer les seves fortaleses i limitaci-
ons. Ha d’aplegar passió i disciplina, a més de ser exigent amb ell 
mateix. El líder ha de comptar amb un company que el complementi 
en la lluita contra si mateix. Aquests són alguns dels ensenya-
ments i consells que podem llegir entre don Quixot i Sancho Panza, 
l’escuder fi del.

Bernabé Gutiérrez
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«Fins que no assumeixis responsabilitats no aprens»

Les pel·lícules de superherois ens repeteixen una vegada i una 
altra que tot poder comporta una gran responsabilitat. Però l’experi-
ència ens mostra l’altra cara de la moneda: tota responsabilitat 
comporta un gran poder que, en la majoria dels casos, no és altre 
que el poder de fi car la pota i... ensopegar i caure de morros.

La por de caure ens paralitza en molts casos. Per evitar aquestes 
paràlisis, guiades pel perfeccionisme, la resposta d’elBulli són les «llan-
çadores»: llançar-te a escriure o fer el que tinguis al cap sense por 
d’equivocar-te, perquè l’error és aprenentatge i creixement.

Si no assumeixes responsabilitats no cometràs errors i et podràs 
considerar infal·lible, però també invisible i imperceptible. I això sí 
que és fracassar.

Víctor Caleya
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«Si el líder no ho entén, no funciona»

Si no ho pots explicar o dibuixar d’una manera senzilla, és que no ho 
has entès bé. Si hi has de donar mil voltes per explicar-ho, si no ets 
capaç de simplifi car-ho, de sintetitzar-ho en una pàgina, de posar-
ne un exemple clar, és que no ho has entès del tot. Si no ho pots 
explicar a un nen de sis anys de manera breu i clara, aleshores és 
que no ho has entès bé. En innovació, com en la vida en general, 
hi ha molt de xarlatà. Estàs avisat!

Bernabé Gutiérrez
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«Soc maquiavèl·lic, però bo»

Si la innovació és la teva fi nalitat, què faràs per assolir-la?

Erasme de Rotterdam deia que «la pau més desavantatjosa és millor 
que la guerra més justa» o, dit d’una altra manera, cap guerra no es 
justifi ca per més elevat que sigui el fi  que motiva els contendents.

Si Ferran Adrià és maquiavèl·lic és perquè és un estratega que sap 
distingir els mitjans necessaris per aconseguir les seves fi nalitats. 
Entre aquests mitjans trobem un gran equip. Ara bé, és bo en el 
sentit que assumeix que hi ha mitjans immorals que no s’han de 
posar en pràctica perquè podrien deslegitimar el fi .

Posem-ne un exemple: si elBullirestaurante, per innovar, que és la seva 
pretensió màxima, decidís intervenir i destruir el procés d’innovació 
dels seus competidors, estaria prioritzant els fi ns als mitjans. Atès 
que moralment els mitjans per aconseguir el fi  són malvats, els èxits 
en innovació perdrien tot el mèrit.

Conclusió: el fi  justifi ca els mitjans, sempre que els mitjans no 
redueixin el valor dels nostres objectius.

Víctor Caleya
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«Hi ha per� ls que cal tenir molt en compte per desenvolupar 
una visió global, més enllà dels més convencionals 
de les empreses»

• Artistes
• Científi cs
• Filòsofs
• Historiadors

La complexitat del món espanta, ens fa sentir petits i vulnerables. 
No és estrany, doncs, que la història de la humanitat estigui plena de 
simbolismes i litúrgies que no són sinó simplifi cacions de la realitat 
i que han nascut per calmar —almenys parcialment— la nostra 
angoixa existencial.

En el món dels negocis ocorre una cosa semblant. Ens impacten 
tots els factors que cal tenir en compte i moltes vegades tendim a 
simplifi car la realitat en excés.

Si volem evitar aquests reduccionismes, hem d’acceptar que la 
realitat és complexa i abordar-la des de diferents perspectives que 
s’allunyin de la visió clàssica del món de la gestió empresarial. Per fer-
ho, és necessari tenir l’opinió d’altres professionals, entre els quals 
destaquem els artistes, els historiadors, els científi cs i els fi lòsofs.

- La llibertat creativa de l’artista ens obrirà la ment cap a noves 
perspectives desconegudes.

- El rigor metòdic del científi c ens aportarà coneixement expert i 
experimentat.

- L’abstracció refl exiva del fi lòsof ens permetrà remuntar el vol per 
contemplar més enllà del que percebem en la frenètica activitat 
quotidiana. A més, el rigor lògic i analític de la fi losofi a identifi carà 
possibles contradiccions en el plantejament i ens servirà de guia.

- El coneixement de l’historiador i la seva mestria per accedir a arxius 
i hemeroteques ens assegurarà una contextualització adequada.

Si volem prendre bones decisions hem d’acceptar que no hi ha res més 
interdisciplinari que la mateixa realitat i actuar-hi en conseqüència.

Víctor Caleya
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«La meva pàtria és el talent»

«La meva pàtria és el talent» resumeix perfectament la manera de 
pensar d’en Ferran i d’elBulli. Aquí no hi ha ideologies rígides, no 
hi ha devots de cap color polític ni de cap nacionalitat concreta. 
Aquí hi ha una autèntica admiració pel talent. El talent és la ideologia 
que seguim, perquè no ens importa si una persona ve del Brasil, de 
Madrid o de Barcelona. No importa si una persona vota un partit 
polític o no vota mai. El que importa és que siguin bons, molt bons, 
en la seva feina.

L’equip creatiu d’elBullirestaurante estava format per tres persones 
amb un talent creatiu impressionant: Oriol Castro, Albert Adrià i 
Ferran Adrià. Era una tríada amb un gran talent, i aquest equip va ser 
estable en el temps perquè no van trobar cap altra persona amb prou 
nivell per poder-hi entrar. El talent és una facilitat innata, una habilitat 
en potència que només es desenvolupa i s’arriba a manifestar amb 
la pràctica. Si un talent no es practica no s’expressa; és una mina 
d’or no descoberta. Però si ajuntes el talent amb una activitat que 
t’apassiona, la genialitat acaba apareixent. Així crea Ferran Adrià 
o juga Leo Messi.

Albert Pi
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«El que fa que un equip creatiu sigui longeu és que 
hi hagi admiració creativa mútua»

Un dels secrets que explica per què elBulli es va convertir en tot un 
referent dins de la innovació resideix en les persones que integraven 
el nucli dur de l’equip creatiu del restaurant: Ferran Adrià, Albert 
Adrià i Oriol Castro. Aquest secret, aparentment obvi, a causa de 
l’enorme talent creatiu d’aquests tres grans xefs, ens porta a un 
punt encara més profund: com van aconseguir aguantar tants anys 
treballant plegats? Com van aconseguir salvar aquest matrimoni a 
tres bandes durant trenta anys? La resposta és admiració mútua.

La importància de rebre feedback de qualitat, més enllà de ser un 
bon punt de suport, es converteix en font de motivació, inspiració 
i respecte. És important que els líders que capitanegen un projecte 
se sentin homologats en el seu grau de qualitat professional. És a 
dir, que assolir un equilibri de talent entre els líders, més enllà del 
resultat fi nal obtingut, aporta una raó addicional per voler quedar-
se a l’equip. Aquesta és l’única manera en què tres genis poden 
romandre treballant junts durant llargs períodes de temps. «Si jo soc 
bo, però tu ets molt bo, no podem treballar plegats.»

Gemma Vives



82 83

Líders orientats a la innovació

«A l’atac!» «En marxa!»

Cada matí, només d’arribar, ens reuníem per planifi car el dia. 
Ferran Adrià, exercint de líder, organitzava l’equip perquè tots fóssim 
conscients de les tasques que teníem, i així establia connexions 
entre els projectes.

Al fi nal de la reunió Ferran Adrià sempre deia: «A l’atac!», per indicar 
el moment de començar a treballar, de posar fi l a l’agulla. 

A última hora del dia, l’equip enviava el treball fet per poder rebre 
feedback del líder. Molt aviat al matí, més d’un es despertava amb el 
sorollet de l’e-mail amb «Ok, rebut» d’en Ferran, que revisava tot 
el material de l’equip abans que arribéssim a cala Montjoi.

Si traslladem això a una pime, cal destacar que el paper del líder 
és clau per organitzar l’equip, per establir una actitud innovadora 
(independentment de si la pime en qüestió ha decidit innovar o no) i 
per establir les connexions d’innovació com a part fonamental de la 
cultura de l’empresa.

En una empresa hi pot haver líders diferents en un mateix nivell o en 
diversos. Formals o informals, de tota l’empresa o d’un sistema o 
procés… En cas que hi hagi diversos líders en un mateix nivell, s’han 
de complementar. A elBulli, l’admiració mútua que es vivia entre Juli 
Soler i Ferran Adrià n’és l’exemple perfecte. Liderar implica inspirar, 
donar exemple, ser coherents, actuar amb transparència. Els directius 
han d’aspirar a convertir-se en líders.

Hem de ser conscients que exercir de líder és dur; no és fàcil trobar 
l’equilibri entre la feina i la vida personal. Hi ha factors que condi-
cionen el paper del líder, com, per exemple, la casuística personal 
i professional de cada membre de l’equip.

Nerea Martín
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«Fracassarem cada hora, no tingueu por»

Ens han ensenyat que el fracàs és lamentable.

L’educació contemporània dona per fet que «triomfar» consisteix 
a adaptar-se al màxim de bé possible al que ja existeix. «Triomfa» 
més, per tant, la iniciativa o persona que sàpiga entendre més bé 
la mecànica de tot el que l’envolta per poder aprofi tar un entorn 
preexistent en benefi ci seu. No cal fer-se gaires preguntes ni 
imaginar gaires millores: només adaptar-se per poder obtenir un 
benefi ci. Aquesta actitud no tan sols és lícita, sinó que també és 
desitjable. Aquest enfocament és el més estès i deixa de banda, 
i fi ns i tot critica, tota intenció de transformació, ja que els canvis, 
que gairebé sempre es plantegen malament o de manera ingènua, 
semblen estar reservats als perdedors i als il·lusos.

Així i tot, una bona part de les iniciatives que han aportat grans aven-
ços a la humanitat ho han fet partint d’un esforç de transformació 
i, paradoxalment, no des d’un esforç d’adaptació. Per una iniciativa 
empresarial, la idea de transformar suposa un desafi ament més gran 
que la idea d’adaptar-se. Segurament intentar transformar és més 
costós i no aporta tant rendiment immediat, però és evident que 
és l’única manera en què la civilització ha progressat.

Per a les empreses amb plantejaments adaptatius, el fracàs és un 
indicador que la seva adaptació no és l’adequada. Però per a les 
empreses de perfi l transformador, el fracàs només és un estímul 
que les aproxima una mica més a la transformació que busquen.

Saber conviure amb la imperfecció i amb el fracàs continu és vital.

Guillermo Fernández
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«No donar res per fet»

Quantes coses fem cada dia per inèrcia, sense qüestionar-nos-en els 
motius? Només perquè sempre s’ha fet així. Aquesta mentalitat 
és una manera natural de pensar basada en el que ja coneixem i en el 
que hem après al llarg de la nostra vida.

Per innovar, hem de sortir de la zona de confort i replantejar-nos tot o 
gairebé tot el que ens han ensenyat. Es pot innovar en molts aspectes 
i camps, però per fer-ho ens ho hem de qüestionar pràcticament tot i 
contemplar les coses des de punts de vista diferents. Aproximar-nos 
a cada tema sense esquemes previs, trencant certeses, replantejant 
problemes, reformulant preguntes i respostes.

Qüestionant els models preestablerts també els trenquem. Però 
tampoc no es tracta de qüestionar per qüestionar. Abans cal revisar 
les conclusions d’altres investigacions, dades i fets, i practicar una 
observació profunda de la realitat.

Qüestionar i qüestionar-nos no ens portarà directament a la innova-
ció, però és un dels factors clau per acostar-nos-hi.

Verónica Gil
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«Un cigaló és un còctel?»

—Un cigaló de rom, sisplau.

—Disculpi’m, senyor, però això és una cocteleria.

—Sí, ja ho he vist al cartell de l’entrada, per això precisament he 
demanat un cigaló.

—És que aquí fem còctels.

—I un cigaló no ho és?

—És clar que no.

—I si li demano un daiquiri?

—L’hi faig en un moment.

—Però si el daiquiri porta rom, com el cigaló que he demanat.

—Sí, però… no porta cafè.

—I si li demano un White Russian?

—És la meva especialitat!

—Però porta cafè.

—És veritat, però no porta rom, sinó vodka.

—Aleshores, si li demano un cigaló de vodka sí que me’l prepararà?

—Miri… sap què? Li poso el maleït cigaló però no ho digui a ningú.

—Per què no ho puc dir a ningú?

—Doncs perquè ja li he dit que això és una cocteleria!

Guillermo Fernández
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«Saps si l’arrel del julivert es menja?»

Pregunta d’en Ferran un dia a elBulli1846. La frase venia d’una con-
versa en què ell ens explicava com havien arribat a uns nivells tan 
alts de creativitat i d’innovació disruptiva. Havien arribat a aquell 
nivell perquè s’ho havien qüestionat tot, fi ns al més petit detall. L’ar-
rel de julivert es pot menjar? Hi ha gelats salats? Aquestes són les 
preguntes que es feien en les seves creacions.

Aquesta pregunta sobre el julivert és l’exemple perfecte d’un dels 
principis més importants de Sapiens: qüestionar l’statu quo. Són 
preguntes que ningú més no es fa, però ells sí. A més, no són pre-
guntes normals, són preguntes que provoquen i que qüestionen tot 
el que donem per fet. Has de ser molt atrevit per fer-te aquestes 
preguntes i després aplicar-les al dia a dia. A elBullirestaurante es van 
inventar tècniques, com la sferifi cació, i conceptes, com el gelat salat, 
que van marcar un abans i un després en el món de la restauració 
gastronòmica. elBulli va obrir molts camins que després molts altres 
han transitat.

Per crear has de fer coses que no s’han fet mai, i per fer coses que 
no s’han fet mai t’has de fer preguntes diferents. Una bona pregunta 
et pot obrir un univers de possibilitats.

Albert Pi
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«És bo o t’agrada?»

Avui dia tenim massa facilitat per confondre si una cosa és bona o 
si ens agrada. Aquests termes, tot i que no és fàcil, s’han de diferen-
ciar, perquè «t’agrada?» amaga un element subjectiu, mentre que, 
al contrari, a «és bo?» l’element és objectiu.

La qüestió radica a ser conscient que «t’agrada?» depèn d’experièn-
cies sensorials prèvies, mentre que «és bo?» planteja una dicotomia 
(sí/no) i busca, per tant, una resposta objectiva. Les dues preguntes, 
per poder ser valorades de la millor manera, han de passar pel fi ltre 
del coneixement.

Encara que aquests interrogants es poden plantejar de manera univer-
sal, en trobem un bon exemple en el sushi del bar de la cantonada o 
el d’un mestre japonès elaborat amb la millor matèria primera. 
A una persona li pot agradar el del bar perquè, senzillament, li agrada 
o perquè no n’ha tastat mai un altre de més bona qualitat, és a dir, per-
què no té gaire coneixement sensorial. En canvi, a una persona amb 
més coneixement, li pot agradar o no.

En aquest sentit, aquesta persona amb un coneixement pobre sobre 
el sushi segurament dirà que és bo. Al contrari, l’experimentat podrà 
determinar que no és bo amb un criteri basat en el coneixement.

Com més coneixem una cosa, més crítics podem ser i valorar mi-
llor petits detalls que marquen la diferència. En aquest cas, gairebé 
amb tota la seguretat poques persones es menjarien el nigiri origi-
nal, el que s’elaborava fa segles donant forma al peix i a l’arròs, el 
real, l’autèntic, el que no ha estat occidentalitzat, ja que la seva forta 
olor podria arribar a fer-lo poc apetitós. Així i tot, aquest és el nigiri 
autèntic, l’original i que les persones de la regió on es va originar 
aprecien de debò.

Marc Valero
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«Això és un pollastre, però vull entendre de debò què és»

Innovar i comprendre una empresa no és una tasca gens fàcil.

En aquest camí, et trobaràs una pila d’obstacles.

Elements que hauràs de sortejar, i no sempre serà fàcil.

Reptes en què la complexitat et pot arribar a aclaparar i a fer-te 
pensar a tirar la tovallola.

Agafa forces, respira i arma’t de valor.

Comprèn-ho. Aquí és on hi ha la clau.

Mònica Meika
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«Tot depèn». «Viure en la gamma de grisos»

«Depende, ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende.» 
Ens sentim del tot identifi cats amb la tornada d’aquesta famosa 
cançó del malaurat cantant Pau Donés. El relativisme és un enfoca-
ment que ens permet captar tots els grisos del món que ens envol-
ta. Fa que ens qüestionem tot de manera gairebé permanent i que 
no donem res per fet, fi ns i tot el que sembla evident. El problema 
és que segons el prisma amb el qual es miri, cada pregunta pot 
tenir diferents respostes, totes vàlides. Aquest plat és bo? Depèn.
Aquesta obra d’art està ben feta? Depèn. Aquest cotxe és bo? 
Depèn. I de què depèn? Doncs d’una infi nitat de factors que ens poden 
condicionar la perspectiva. Fins i tot pot ser que molts d’aquests 
factors ens siguin desconeguts, però hem de ser conscients que hi 
poden ser en cada pregunta que ens formulem. Aquest menjar és 
bo? Depèn de qui el degusti, amb què el comparem o, simplement, 
de si ens plantegem la pregunta de què és el concepte «bo».

Els petits detalls poden defi nir la identitat de la nostra activitat i d’allò 
que volem oferir al públic, però no hi ha una única veritat. Aquesta 
actitud enfront del món ens condueix a la creativitat i a la innovació. 
«La creativitat requereix tenir el valor de desprendre’s de les certeses», 
afi rmava Erich Fromm.

Gemma Vives
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«Cal pensar en gran. Després, ja baixarem a la Terra»

En un principi, en abordar un objecte d’estudi, el que sigui, i sobretot 
en el cas de disposar dels recursos de temps i diners necessaris, 
hem d’apuntar al més amunt possible per comprendre la difi cultat 
que té abastar-ho tot des de prismes i perspectives diferents. Trobar 
els «pollastres» i els grisos, i decidir fi ns on volem arribar amb el 
nostre estudi, establint un nivell de detall concret i realista i posant 
el focus en l’objectiu fi nal de l’estudi i en els recursos disponibles.

Hem de deixar de banda tot el que sigui inabastable i centrar-nos 
en el que podem aconseguir. Hem de somiar, però també saber 
tenir els peus a terra i conèixer les nostres limitacions.

A l’hora de decidir què volem analitzar en profunditat i de manera 
holística, establim l’objecte d’estudi i ens concentrem en el que ens 
interessa més, però coneixent els «pollastres» que hi ha al voltant 
del concepte que s’estudia. Ser conscients de la gamma de grisos 
i dels nostres límits ens permetrà justifi car i enriquir la proposta.

Nerea Martín
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«Oblida’t del que no pots canviar»

El món és complex i hi ha moltes coses que s’escapen del nostre 
control: catàstrofes naturals, crisis econòmiques, el passat i mol-
tes coses més.

En psicologia, la zona d’infl uència és el conjunt de coses que tenim 
més o menys a l’abast: el que penses, el que fas, el que sents, el que 
persegueixes, la teva actitud enfront de diferents situacions de la 
vida i com et prens els comentaris dels altres.

Aquesta guia de vida és el que ja al segle iii a. C. ensenyava l’escola 
estoica, i que podríem sintetitzar així: treballa i concentra’t en el que 
depèn de tu i oblida’t del que no pots canviar.

Víctor Caleya
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«Creem perquè tu creïs. Creem creadors»

Moltes disciplines, com ara el disseny, la cuina, la moda o el cinema, 
utilitzen suports propis per poder crear, sigui un producte, un plat, 
una peça de vestir o un curtmetratge, per posar-ne alguns exemples.
Aquest tipus d’activitats creatives són les que permeten tenir «lliber-
tat per crear», un dels lemes d’elBullifoundation.

Com aconsegueixes aquesta llibertat per crear si no vens d’aquestes 
disciplines?

Crea a prop teu un lloc de pensament, un lloc de creixement. 
Un lloc ordenat en el caos, on puguis fer les coses d’una altra manera, 
on puguis obrir camins, on puguis crear. Un indret que et permeti 
divulgar el teu coneixement, que et permeti equivocar-te sense ser 
jutjat ni jutjar.

Així aconseguiràs créixer. Així aconseguiràs crear creadors tant dins 
com fora de l’empresa.

Mònica Meika



106 107

Principis per innovar

«Quan tot està ben organitzat s’és perfectament avorrit»

«Avorriment és el sentiment de no estar rebent un nivell adequat 
d’estimulació.» Això és el que diu José Antonio Marina.

No n’hi ha una defi nició clínica, però quan ho tenim tot controlat, 
moltes vegades apareix l’avorriment. De vegades apareix per la 
realització de tasques mecàniques; a l’empresa, també.

Aquí és on el líder cobra una rellevància especial, per evitar que el dia 
a dia de l’empresa caigui en una espiral de rutina i desmotivació que 
condueixi directament a l’avorriment. La desmotivació no depèn 
exclusivament del lideratge, però el líder ha de contribuir a fer que 
l’equip se senti compromès i es vegi interpel·lat directament per 
continuar millorant, buscant nous reptes i activitats que el treguin 
del ritme habitual.

És molt important acceptar que ni tu ni els que formen l’empresa 
estareu sempre motivats. Les persones no estem «motivades en 
general», sinó que la motivació és contextual, temporal i específi ca, 
relacionada amb una activitat en un temps i en una situació 
concreta. Les persones apliquem les nostres habilitats de manera 
variable segons el context i la situació en què s’hagin de posar en joc. 
El talent emergeix o no en funció d’aquesta motivació, condicionada 
per cada context.

Verónica Gil
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Has de saber � ns on vols arribar

«A quina lliga jugues? A la Champions League o 
a tercera catalana?»

Les persones que han transformat el món tenien visió. La fi ta d’un 
petit restaurant situat en una cala perduda a vint minuts de la ciutat 
que va canviar les regles de la gastronomia mundial va succeir perquè 
es va prendre la decisió de jugar en gran. Has de saber a quina «lliga» 
jugues. Quina és la teva missió i la teva visió? Vols satisfer els clients 
del poble o vols crear una nova manera d’entendre la cuina? Això 
és saber si jugues a tercera catalana o si vols jugar a la Champions 
League. Una pime pot estar perfectament a la Champions League.

És igual d’important ser conscient que un enfocament no és millor que 
un altre. Primer has de saber on vols jugar i després comprometre’t 
a mantenir el nivell a la lliga en la qual jugues. Quan en Ferran diu 
que juguem a la Champions vol dir que estem al màxim nivell. 
I elBulli va jugar al màxim nivell, per això era un restaurant que creava 
avantguarda. Jugar a la Champions League no és fàcil; requereix 
molt d’esforç, compromís, disciplina, talent i ambició. Mantenir-se al 
màxim nivell és costós i no tothom està preparat per assumir el repte. 
En realitat, molt pocs estan disposats a pagar-ne el preu.

La meva experiència a elBulli1846 m’ha ensenyat que, per estar al 
màxim nivell, has de tenir un nivell d’exigència molt alt amb tu mateix. 
He après el valor d’una manera de treballar, sense pretendre arribar 
a la perfecció, perquè és impossible, però sí assolint l’excel·lència.

Albert Pi
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La innovació es comparteix

«Agitadors»

Dins del procés creatiu hi ha moments en què, per una rutina im-
productiva, per bloqueig intel·lectual o pels famosos moments 
«Encarna», un es pot estancar. Aquí és crucial la fi gura de l’agitador, 
un personatge que apareix en aquestes situacions amb la fi nalitat 
de proporcionar una visió diferent, i que és perfecte per aconseguir 
sortir d’aquest estancament.

L’agitador sol ser una persona experta en qui el líder de l’equip confi a. 
Acostuma a aconsellar, opinar i ajudar-nos a canviar l’enfocament. 
Però l’agitador ha de parlar amb fonament.

D’una banda, un espai o una activitat també poden servir d’agitadors. 
Per exemple, una visita a un museu pot tenir la capacitat de propor-
cionar un altre punt de vista a la feina que s’està fent, i aquesta és la 
fi nalitat principal del concepte d’agitador.

Marc Valero
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La innovació es comparteix

«Compartir per deixar constància»

Quan el coneixement es comparteix, es multiplica.

Compartir coneixement s’assembla a una carretera, una obra clau 
per al desenvolupament. La importància de les carreteres radica en 
el fet que són la columna vertebral del transport, i la seva construcció 
i manteniment s’han tornat estratègics per al desenvolupament i el 
creixement d’un país.

Compartim coneixement i, alhora, creem una identitat o una marca 
personal. El que es fa i com es fa amb la fi nalitat, d’una banda, de 
cridar l’atenció i, de l’altra, de posar a l’abast dels altres aquest 
coneixement i bones pràctiques.

Una manera magnífi ca d’impulsar el procés d’innovació en una 
organització és compartir el coneixement, perquè aleshores es té 
l’oportunitat de reforçar tot allò que es comparteix. A més, així es 
qüestiona aquest corpus de coneixement encara millor.

Tothom pot compartir? En el cas de la innovació, no. Es podria dir 
que hi ha casos especials, i elBullirestaurante en va ser un, ja que 
cada any se’n modifi cava l’oferta.

Repassar una vegada i una altra el que compartim és un exercici 
molt senzill que ens brinda l’oportunitat de refl exionar i d’analitzar 
en què podem millorar o en què ens hem equivocat. Es tracta de 
valorar-se des del punt de vista personal i del concepte de vanitat 
creativa. No tan sols és important el reconeixement extern, sinó que 
hi ha activitats econòmiques que es fa per a un mateix com és el cas 
dels artistes.

Si estàs baix de moral, veure el que has fet et pot ajudar a motivar-te.

Verónica Gil
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Fer marca

«Una anècdota en un quiosc de les Rambles»

Un dia qualsevol en Ferran va baixar a les Rambles a comprar el 
diari. Quan sortia a les portades, n’acostumava a comprar dos exem-
plars, un per a l’arxiu d’elBulli, on ha quedat registrada la trajectòria 
del projecte.

Quan va arribar al quiosc, hi havia un senyor comentant amb l’estan-
quer, amb el diari a la mà: «Ja tenim aquest beneit aquí a la portada 
una altra vegada!»

En Ferran, en sentir-se al·ludit, li va preguntar afl igit: «Però escolti, 
què li he fet? Soc cuiner, però no soc beneit.»

L’home li va respondre: «Que què m’ha fet? Jo volia que el meu fi ll 
fos advocat i ara és cuiner, per culpa seva.»

Parlem de la infl uència que exerceixen les marques en les persones, 
quan aquestes innoven, i del poder que tenen per trencar estereotips 
i marcar noves tendències que condicionen la manera de pensar i de 
comportar-se de les generacions futures.

Una marca està lligada a la seva història, a la seva trajectòria, i 
s’ha de responsabilitzar de l’impacte econòmic, social i ambiental 
que exerceix sobre el seu entorn tot aprofi tant la seva capacitat 
d’infl uència.

En realitat, poc importa que el producte sigui innovador si no ens 
plantegem una estratègia de llarg recorregut i un pla per ser rellevant 
durant més temps que aporti un valor diferencial i únic. El problema 
gairebé sempre es troba en la caducitat creativa de la innovació.

Podem tenir una visió innovadora d’una marca sense que innovi? 
Quina longevitat o durada té la innovació?

Eli Puiggròs
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Com comprendrem de debò una cosa si no ens coneixem a 
nosaltres mateixos»

Una de les màximes universals que la fi losofi a tradicional ens ha 
transmès és «coneix-te a tu mateix». Entendre’s a un mateix és la base 
per comprendre el món: un no pot donar el que no té. Si volem enten-
dre l’exterior, primer haurem de conèixer el nostre interior.

Comprendre’s a un mateix implica conèixer els nostres pensaments, 
hàbits mentals, emocions, reaccions, valors, gustos i desitjos. Hem de 
conèixer com funciona el nostre cos i la ment per poder utilitzar-los 
de la manera més efi cient i posar-nos en relació amb l’entorn. Una 
persona que no es coneix no té objectius clars a la vida, no té 
uns hàbits sans i no pot emprendre un projecte amb seriositat perquè 
es perd en la boira del seu propi caos.

També és fonamental conèixer-se a un mateix per poder tenir re-
lacions interpersonals satisfactòries. Comprendre’ns com a éssers 
humans és essencial per comprendre la nostra relació amb el món, 
amb la natura i amb els altres éssers humans.

Albert Pi
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Hem de saber on tenim el límit creatiu»

Per crear una empresa, cal analitzar-se a un mateix, adonar-se de 
les limitacions pròpies i de les capacitats individuals que tenim per 
assolir unes fi tes determinades. A partir d’aquí, ens podem plantejar 
objectius més ambiciosos. Això sí, cal tenir en compte el preu que 
s’està disposat a pagar.

Ajustar els objectius de l’empresa i de l’equip, i que siguin assolibles, 
permetrà que l’empresa se senti autorealitzada.

Marc Valero
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«El teu cervell és diferent cada dia, aprenem contínuament»

Realment és així, i la neurociència ho sap. Cada dia el cervell és dife-
rent perquè cadascun dels petits aprenentatges i de les experiències 
del dia a dia generen canvis neurològics en l’estructura del cervell. 
Hi ha estudis que demostren que cada petit aprenentatge produeix 
una modifi cació estructural i 2.500 noves connexions neuronals. 
I sembla molt però realment no ho és, ja que el cervell funciona amb 
cent bilions de connexions neuronals.

Així doncs, l’aprenentatge continu és possible pel fet que el cervell 
és neuroplàstic. La neuroplasticitat és la capacitat del cervell per 
adaptar-se a les experiències de l’entorn i ens permet aprendre i 
tenir memòria. Tenir curiositat intel·lectual és indispensable per ser 
innovador. No pots ser innovador si no t’adaptes als canvis, i per 
adaptar-te als canvis has d’aprendre contínuament. Tenim l’òrgan més 
magnífi c i complex que es coneix: el cervell humà. Tenim aquesta 
benedicció, així que cal aprofi tar-ne el potencial i posar-lo a disposició 
de la creativitat, la innovació i l’evolució de la humanitat.

Albert Pi
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Què busquem quan contractem un per� l innovador?»

L’actitud innovadora és un conjunt de valors i actituds que promouen 
un canvi basat en el coneixement, el resultat del qual és la conversió 
d’un ésser humà en un innovador.

La capacitat d’adaptació al canvi i d’estar atent a aquestes transfor-
macions n’és un dels trets més importants. Observa el que passa a 
l’entorn del teu negoci i aplica-hi el que funcioni.

Tingues sempre fam de coneixement. Reconeix el teu ego, però 
aprèn a saber quan l’has de deixar de banda. I, sobretot, no t’oblidis 
de tenir un pla d’innovació que afecti totes les àrees funcionals de la 
teva organització.

Mònica Meika
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«La puntualitat és la màxima expressió de respecte personal»

Personalment, aquest és un dels aprenentatges que m’ha impactat 
més de la meva experiència a elBulli1846. Tot i que la majoria de 
les persones no valoren l’autèntic signifi cat d’aquest hàbit, per a 
nosaltres la puntualitat és sagrada, així ens ho va inculcar en Ferran. 
Cada dia començàvem a les 11 del matí i cap d’aquells 77 dies no vam 
començar ni 30 segons tard. La puntualitat és el màxim respecte 
que pots tenir per una persona. Per què?

Perquè quan treballes en equip, o tens una reunió o una trobada 
amb altres persones i arribes tard, estàs menyspreant el temps 
dels altres. Els faltes al respecte perquè indirectament els dius que 
el seu temps no importa, no té valor, perquè aquesta persona 
t’haurà d’esperar a tu i perdrà temps esperant-te. I perdre el temps 
no és només això, perquè el temps és vida, i la vida no es pot 
comprar amb diners, cap milionari no pot comprar més mesos de 
vida, és impossible.

Així, el més semblant que tenim les persones, més enllà de la 
riquesa material, és el nostre temps. I si vols respectar i apreciar 
les persones del teu entorn, valora el més preuat que tenen, el seu 
temps. Fes que la puntualitat sigui una norma sagrada a la teva vida.
El terme respecte ho engloba tot, incloent-hi tot el que és necessari 
per a l’alineació de l’equip de l’empresa. La puntualitat és un dels 
conceptes que enclou. Potser és el més important, tot i que n’hi ha 
d’altres, com ara la humilitat.

Albert Pi
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«La motivació te l’has de portar de casa»

Sovint, diem que l’actitud amb què fem les coses multiplica amb 
escreix els resultats obtinguts. Hi estem d’acord, però en entorns 
de gran exigència professional, la motivació és un element que deixa de 
ressaltar, és a dir, deixa de ser un valor afegit i es converteix en un 
valor que pressuposem: donem per fet que en tenim. També entenem 
que necessitarem motivació per dur a terme projectes. Aleshores, 
si considerem la mutació de l’equip un element extra, també vol 
dir que deixem d’atribuir aquesta funció als líders del projecte? 
No exactament. L’equip ha d’incorporar de sèrie tota la motivació, 
i la funció del líder és, entre d’altres, potenciar-la encara més.

Hem d’acceptar que cada integrant de l’equip és diferent, i és respon-
sabilitat del líder intuir quin tipus d’estimulació serà útil per obtenir 
el màxim rendiment de cadascun. No podem tractar tothom igual. 
Basant-nos en la nostra experiència, el líder va adoptar un paper 
central, però el que potenciava amb escreix la motivació del grup 
era que els treballadors, independentment de les responsabilitats 
dels càrrecs, estaven convençuts que, entre tots, estàvem fent una 
cosa important.

Gemma Vives
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Sabeu per què utilitzo el llapis? Perquè crec que tot 
es pot canviar»

Sempre he vist tothom a elBullifoundation escriure amb llapis; sem-
bla un fet banal, però té un valor molt profund. Quan escrius una 
cosa amb un bolígraf, siguin apunts, un mapa conceptual o la pla-
nifi cació de l’agenda, inconscientment creus que allò no canviarà. 
Quan escrius a llapis tens les oportunitats que vulguis per rectifi car 
el que has escrit.

Aquí apareix implícita una mentalitat fl exible d’adaptació als canvis. 
La frase d’en Ferran és lapidària i t’obre un ventall immens de possi-
bilitats: «Crec que tot es pot canviar.» També té implícita la creença 
que ens podem equivocar i que és normal fer-ho. No passa res per 
equivocar-se, perquè ho podem corregir. A elBulli1846 vivim cons-
tantment en el fracàs i ho sabem.

Escriure a llapis és una metàfora del fet que vivim en canvi constant, 
que res no és permanent, i que tenim la possibilitat d’adaptar-nos 
a aquest canvi, com l’aigua s’adapta al recipient que la conté. 
La capacitat d’adaptació al canvi és una habilitat indispensable per 
sobreviure en el món on vivim, caracteritzat per entorns VUCA (volà-
til, incert, complex i ambigu). Darwin va sentenciar amb una famosa 
màxima en la teoria de l’evolució que les espècies que sobreviuen 
són les que s’adapten més bé al canvi.

Albert Pi
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«No tinc cap dogma, només soc del Barça i quan guanya»

El líder innovador ofereix llibertat d’elecció i pensament, no s’iden-
tifi ca amb banderes ni partits. Innovar al màxim nivell implica un 
qüestionament continu, lluitar contra la bombolla de la subjectivitat.

La innovació és una ruptura amb el que existeix materialment 
i amb el que creiem socialment, des del punt de vista personal i 
cultural. Innovar és un desafi ament per als que busquen trencar 
amb l’statu quo.

Hi ha, per tant, un confl icte entre tradició i innovació, i els dogmes 
són l’epicentre d’aquesta batalla. Els dogmes, creences inqüestiona-
bles, són les cadenes que ens lliguen de peus i mans i ens impedeixen 
la llibertat de pensament i, en conseqüència, la llibertat per crear.

Eli Puiggròs
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Fixa la data i l’hora»

«Pel carrer de després s’arriba a la plaça de mai.»
—Luis Coloma

Entre els actius més destacats en una empresa hi ha la proactivitat, 
la passió, el coneixement, l’esforç i la perseverança. Se sol esmentar 
menys la planifi cació, que és un aspecte fonamental, encara que 
sigui un concepte que potser té menys glamur.

El temps és probablement el recurs més valuós del qual disposem. 
Els diners es poden perdre una vegada, però guanyar-se en un altre 
moment; no obstant això, el temps es consumeix inexorablement. 
Com que el temps és el recurs més escàs i preuat, és en el que ens 
costa més invertir a l’hora de la veritat.

Per dur a terme un projecte cal determinar amb claredat tres parts: 
l’abast, el cost i el termini. Són tres coordenades interdependents que 
permeten donar forma a aquest vector que són els projectes. Defi nir 
l’abast suposa una inversió en coneixement. Defi nir el cost suposa 
una inversió en diners. Defi nir el termini suposa una inversió en temps. 
De les tres, la inversió en temps és l’única que no és recuperable.

Fixar la data i l’hora vol dir haver decidit amb determinació invertir 
en el nostre projecte el recurs més valuós: el temps. Aquest moment 
marcarà l’aspecte de realitat del projecte.

Guillermo Fernández
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Estimaràs les llenties negres per sobre de totes les coses»

El menjar de família és una tradició que encara és vigent a 
elBulli1846, i les llenties negres n’han estat el plat fetitxe de l’estiu 
2020 a cala Montjoi.

Les llenties negres ens han servit d’inspiració per qüestionar-nos 
per què no se’ns havia acudit abans guisar unes llenties, tan bones 
que són, amb sèpia i tinta, quan el més habitual acostuma a ser 
cuinar un arròs negre.

Més enllà de les tradicionals i de la degustació d’alguns plats de 
les 1846 elaboracions mítiques del Catàleg General elBulli, el que 
és fonamental a la cuina de Montjoi continua sent la refl exió i el 
qüestionament continu. El temple de la cuina moderna ara és un 
espai viu, custodiat per la família d’elBulli i nous bullinians acollits 
temporalment que refl exionen i investiguen sobre la història de la 
restauració gastronòmica, la creativitat i la innovació.

A elBulli encara es cuina a la rebotiga, a la platja, de dia i fi ns i tot de 
nit, a la guingueta i on calgui. La qüestió és no passar gana i, seguint 
les consignes d’en Ferran, menjar bé i gaudir per poder treballar 
sent una mica més feliços i optimistes.

«Menjar bé alimenta l’ànima.»

Eli Puiggròs
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Fer calaixos, armaris, compartiments»

Avui, més que mai, les organitzacions tenen l’obligació de treballar 
amb un màxim d’efi ciència i potencial per lliurar al client un producte 
o servei de més valor afegit que la competència.

És clau que l’organització es plantegi aprofi tar tot el coneixement, 
intern i extern, del qual pot disposar i connectar estratègicament els 
diferents tipus de coneixement.

Quan una organització pretén obtenir una posició competitiva 
sostenible ha de ser capaç de gestionar i conservar el coneixement, 
les habilitats, el saber fer que tenen els empleats i tot aquest 
patrimoni que s’ha anat acumulant per evitar repetir coses que ja 
s’han fet. La imatge és la d’un armari ple de calaixos, on cadascú 
hi ha d’anar fi cant el que correspongui. Tots estan interconnectats, 
per això és tremendament complex i per això és essencial sintetitzar. 
Els calaixos són limitats, no hi cap tot. S’ha de saber prioritzar, establir 
criteris i posar ordre en el procés d’innovació.

L’ordre és imprescindible per innovar; sense ordre, només regna 
el caos.

«Primer hem de ser endreçats per poder ser, més tard, anàrquics.»

Verónica Gil
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Pressiona’t a tu mateix i evita pressionar els altres»

Sigues exigent amb tu mateix i evita que l’opinió dels altres t’afecti. 
L’única persona a qui pots pressionar moralment és a tu. Com a 
líder, pots treballar 18 hores perquè l’empresa tiri endavant o pots 
ser exigent i oferir un nivell de qualitat màxim. De fet, la gran majoria 
dels emprenedors han de fer un gran esforç els primers anys per 
tirar endavant el seu projecte.

L’èxit és preciós i sempre ens venen experiències de persones que 
han triomfat, que els va molt bé o que han desenvolupat productes 
innovadors que han revolucionat el mercat. Però ningú no ens parla 
de l’altra cara de l’èxit, la de tots els anys sense parar de treballar 
abans de triomfar.

D’altra banda, quan ets un líder innovador, tens molta pressió de 
l’entorn. El primer signe que estàs innovant és que ningú no t’entén. 
A elBullirestaurante la gent demanava un pollastre amb curri i 
li trèiem un gelat de curri salat. «Al començament moltes vegades 
ens tiraven els plats al cap», ens deia en Ferran. Si t’afecta l’opinió 
dels altres, si t’afecten les crítiques externes, no estàs preparat per 
arribar lluny de debò.

Albert Pi
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«La salut és el més important»

Una persona pot passar moments delicats i alts i baixos que poden 
fer que la feina es vegi afectada. La mort d’un familiar, una ruptura, 
un problema important.

Demostra que, a més que t’importa l’empresa, t’importen les perso-
nes. Dona’ls temps i sigues empàtic. És l’única manera de tenir una 
empresa que importi.

Mònica Meika
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«80 % de treball individual, 20 % en equip»

Quan fem projectes en equip, el 80 % de la feina hauria de ser 
individual i el 20 % en equip. Com que cada activitat econòmica i 
cada empresa són diferents, aquest 80-20 % és metafòric. Encara 
que pugui semblar que el treball en equip aconsegueix més bons 
resultats, des del punt de vista de l’efi ciència, guanya avantatge el 
treball individual.

En el treball en equip es formula una idea conjunta i, com que cal 
consensuar una resposta, és possible que sigui més neutra. A més, 
quan el nombre de persones no és proporcionat, alguns membres 
de l’equip en queden al marge.

En el treball individual hi ha més diversitat de refl exions i hi ha un ven-
tall de propostes molt més variat que en el treball en equip. Si les deu 
persones treballen individualment, obtindrem deu noves idees 
des de perspectives diferents.

Treballar individualment permet treure el millor d’un mateix. El líder, 
d’altra banda, ha de ser capaç d’escoltar les deu idees i treure el 
millor de cadascuna. Al fi nal això és una orquestra: cadascú toca 
un instrument de manera individual, però l’esforç de tothom fa que 
sorgeixi la melodia.

Marc Valero
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Amb la rutina, tendim a relaxar-nos»

Per a bé o per a mal, la major part de les persones sap el que és la 
rutina: la presència d’un seguit de costums i hàbits que es repeteixen 
contínuament al llarg del temps i que sovint ens porta a actuar de 
manera automàtica.

La rutina implica l’existència d’un esquema de funcionament del 
qual el subjecte no es mou i sobre el qual no hi cap la idea d’introduir 
modifi cacions. La repetició un dia sí i l’altre també i la falta de 
novetats poden generar que, al cap i a la fi , arribem a pensar que la 
vida no deixa de ser una concatenació d’accions idèntiques. Així que 
l’avorriment sembla ser la tònica.

Però la rutina també té coses bones: proporciona seguretat i difi culta 
que ens hàgim d’enfrontar a situacions inesperades i alienes al que 
ja s’ha planifi cat. Aquesta és una de les raons principals per les 
quals hi ha tanta resistència a introduir canvis, malgrat la llosa de la 
monotonia. La novetat suposa un risc, un risc que pot fer certa por.

Sortir de la rutina a les empreses implica dur a terme accions 
diferents de les que s’executen normalment. Dit així sona fàcil, però 
en realitat té certa complexitat, sobretot quan ets una pime amb 
pocs recursos. Proposar, replantejar i crear noves formes de fer 
les coses al si d’una economia canviant, amb un escenari d’estrès 
força imprevisible, no és gens fàcil. Trencar amb la rutina ens pot 
conduir a uns límits màxims d’incertesa. Sortir de la rutina ens am-
plia la capacitat per construir idees i créixer, i també ens porta al 
desafi ament d’aprendre a adaptar-nos als canvis i tornar-nos més 
fl exibles. A acceptar els nous reptes i rols que comporta la vida, 
tant la personal com l’empresarial.

Verónica Gil
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«El director general d’elBullifoundation us serveix els cafès, 
us porta els paraigües…»

En la majoria de les pimes i en el cas dels autònoms, es dona la par-
ticularitat que cada membre de l’equip ha de ser polivalent. El líder 
sol distribuir tasques de tipologia diferent entre els membres de 
l’equip i tasques de més o menys complexitat per àrees funcionals. 
Parlem de tasques que van des de posar paper a la impressora fi ns a 
ser el líder d’un projecte determinat. És una visió d’empresa com 
a sistema que permet agrupar tasques de diferents tipus i tenir una 
visió holística.

L’aplicació d’aquesta perspectiva multitasca ha de començar pel 
líder. Ha de ser exemple del que predica i arromangar-se si cal. 
Hi ha d’haver igualtat dins de l’equip, ja que tots els membres 
tenen un paper essencial. En un bon equip, els egos es deixen a 
casa i és primordial adaptar la fi losofi a següent: «No és el meu 
equip, som un equip.»

Marc Valero
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Ningú no parla del Darth Vader de la innovació»

Darth Vader és conegut per tota la galàxia d’elBulli com «el costat 
fosc de la innovació», i en Ferran, el mestre del costat fosc. La nostra 
versió del lloc perfecte de treball per a la innovació no són ni els 
dinars a base de sushi, ni els gimnasos fabulosos ni les festes. No 
parlem de la part glamurosa de la innovació. Parlem del que ningú 
no vol parlar en innovació: setze hores treballant de dilluns a dilluns, 
centenars de fracassos, milers de «pollastres», etc.

Bernabé Gutiérrez
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Potser de cinquanta coses que fèiem en un dia 
només en valia una»

Quan parlem de determinats resultats que han tingut èxit tendim 
a pensar que el camí ha estat fàcil, però passem per alt el llarg 
procés i la quantitat d’errors que s’han comès fi ns a aconseguir un 
resultat innovador.

En el sistema d’ideació i sobretot en el de creació, com a sistemes 
que formen part del sistema general d’innovació d’una empresa, 
la constància, l’esforç i la persistència són de vital importància. 
No hem de tirar la tovallola davant de contratemps ni tenir por del 
fracàs, i, el més important, hem de ser conscients de la complexitat 
que comporta innovar.

Seguint l’exemple d’elBullirestaurante i tenint sempre en compte 
la llibertat per crear que teníem, en funció dels nostres recursos, 
teníem per cultura innovadora el concepte de «llançadora» i de 
prova-error. Si, per exemple, penses únicament en dues idees, les 
possibilitats que alguna cosa funcioni es veuen molt reduïdes, a 
diferència de si en provem cinquanta. A més, «del 95 % d’idees que 
proves no en treus res de clar».

«Érem efi cients, érem tres persones generant centenars d’idees 
impactant en innovació a escala mundial. Si això no és efi ciència…»

La majoria de les pimes no tenen ni el recurs temps ni els recursos 
fi nancers per invertir tant en el sistema d’innovació. Per tant, cada 
empresa ha de ser conscient de les seves limitacions i de si realment 
la innovació és indispensable per a ella o no.

Cal destacar que aquesta refl exió pot variar segons l’àmbit o 
l’activitat econòmica i les empreses. Hi pot haver, a més, variants en 
el lèxic creatiu de cada pime individual.

Nerea Martín
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Moment reset: els creatius han de descansar, deixar de 
banda els projectes per reprendre’ls després amb més força»

Els resets són un recurs fonamental per millorar la productivitat. 

Deixar reposar la feina permet apreciar matisos en els quals no ens 
havíem fi xat i contemplar-la des d’una altra perspectiva, amb una 
altra actitud i fi ns i tot des d’un altre context emocional. Això ens fa 
ser més efi cients. De vegades, a causa de factors limitadors com el 
temps, no ho podem fer.

En moments de bloqueig, preferim apostar per hibernar el contingut, 
sobretot en moments «Encarna».

Eli Puiggròs
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Quan estem endollats, no ens aturem»

Tant en el procés d’ideació com en el de creació és important 
identifi car els estats de fl ow, els de màxima inspiració i productivitat, 
per aprofi tar-los a fons.

Per ser efi cients dins de l’empresa, l’organització és molt impor-
tant, per la qual cosa hem tenir uns horaris molt ben estructurats. 
Quan apareixen aquests estats de fl ow, si és convenient, s’ha de 
ser fl exible i trencar amb la rutina establerta per aprofi tar aquests 
moments de lucidesa al màxim. Cal anar amb compte, perquè ser 
excessivament rígid amb els horaris pot infl uir negativament en el 
procés i coartar la inspiració.

Marc Valero
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«De vegades som ine� cients perquè experimentem»

Durant el procés de prova-error, podem parlar d’inefi ciència respecte 
a l’ús del temps. Es tracta d’un procés del sistema d’innovació 
que no necessàriament ha de donar tants resultats, en aquest cas 
creatius, i que comporta incomptables errors fi ns que no s’arriba a 
un resultat creatiu que es considera acceptable o reeixit.

No obstant això, hi ha d’haver un equilibri entre la part experimen-
tal i l’ordre. Si el procés està organitzat en conjunt, ens podem 
permetre el luxe de ser anàrquics. Si s’aplica aquesta llibertat 
dins de l’empresa, es poden aconseguir resultats que, d’una altra 
manera, serien inassolibles.

Marc Valero
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Llançadora»

El terme llançadora és com una mena d’esbós en el disseny que per-
met deixar fl uir les idees alhora que les «tangibilitzem» sobre el paper. 
L’objectiu, des del principi, és poder tenir moltes idees i opcions per 
després triar, combinar o modifi car-ne una part. Propostes que a 
primera instància poden semblar bogeries i que mai no proposarí-
em, però que poden ser clau de l’èxit. Es tracta d’un work in progress 
que deixa espais amb bla, bla, bla per completar més endavant.

A més, fem servir aquest concepte per evitar donar voltes i més voltes 
a les coses, per ser efi cients i fugir de la cerca del perfeccionisme 
en allò que no ho requereix, de manera que es genera el màxim 
contingut possible de qualitat…, tot i que el concepte de qualitat és 
subjectiu. Es tracta d’aprendre a viure en la imperfecció.

D’aquesta manera, acabem dedicant temps al que és essencial, 
buscant el perfeccionisme al mateix temps que l’evitem, tal com 
feia elBullirestaurante: cometent errors i fracassant contínuament, 
buscant la perfecció en el resultat fi nal, tant en el servei com en 
les elaboracions que se servien, passant per la composició del 
menú degustació.

Nerea Martín
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Moments Encarna»

—Encarna? Mira que te llamo porque resulta que estaba yo 
friendo unas empanadillas, ¿sabe?, porque es que tengo dos 
chicos haciendo la mili aquí en Móstoles y digo voy a llamar 
a Encarna ahora no sea que luego sea muy tarde y me se 
quemen las empanadillas…

[…]

—¿Encarna? Sí, es que como tengo dos Encarnas haciendo la 
mili conmigo pues digo no sea que me queme y luego no las 
pueda freír, ¿sabe? así que me he dicho venga voy a llamar a 
Empanadilla no sea que luego se me quemen los chicos…

El famós sketch de Martes y Trece és una representació estupenda 
dels moments en què ens anem embolicant cada vegada més i 
entrem en bucle. És el peix que es menja la cua. Aquests moments, 
lluny de les riallades que ens va provocar l’sketch, ens acaben traient 
de polleguera, ja que ens consumeixen sense donar cap resultat.

El moment Encarna pot passar desapercebut si estem supercentrats 
a treballar en el pas següent i en el pas següent i… al fi nal t’adones 
que has estat donant voltes en cercles i que ets just on has començat.

Per això és fonamental tenir una visió global del procés d’innovació. 
Saber on ets, on vols arribar. I, si en algun moment et trobes en el 
moment Encarna, deixa reposar el que tragines abans que el nus es 
faci més gros i acabi amb tu!

Víctor Caleya
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Una cultura corporativa orientada a la innovació

«Picot matiner»

El picot pertany a la família dels pícids (Picidae), que es caracteritzen 
per donar cops a la fusta del tronc dels arbres amb el bec per 
obtenir-ne aliment. Ho fa entre 15 i 16 vegades per segon, unes 
12.000 vegades al dia.

La nostra fi losofi a de treball es basa en la constància, la persistència, 
la perseverança, la insistència, l’esforç… Igual que el picot, no 
pretenem assolir el màxim nivell en la primera feina que fem. Primer 
busquem obtenir un primer nivell de coneixement, posteriorment 
anar treballant aquesta base i així una vegada i una altra fi ns a 
obtenir un resultat satisfactori. L’avenç que hem aconseguit és el 
punt de partida per continuar avançant. Anem pas a pas. Sense por 
d’equivocar-nos i sense aturar-nos. Com el picot, que, si té davant 
un tronc tosc o abrupte, sap que picada a picada s’obrirà camí i 
acabarà obtenint un resultat satisfactori.

A més, diem que som matiners en el sentit que som els primers a 
l’hora d’estar al peu del canó, i que treballem amb passió i afany.

L’èxit d’una empresa no és qüestió de fer-ho bé un dia. Es tracta de 
fer-ho bé dia rere dia.

Nerea Martín
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Els processos

«A mesura que vaig qüestionant i connectant, 
sorgeixen les idees»

—Quan fem un guisat estem cuinant?

—És clar! Cuines aliments!

—I quan preparo una amanida, també cuino?

—Mmm… bé, llavors diria que no. Només talles hortalisses 
i, com a màxim, ho amaneixes una mica.

—Però, i si l’amanida té pollastre?

—Aleshores suposo que una part sí que estaria cuinada 
i l’altra no.

—Ah, ja ho entenc! Llavors, segons el tipus de preparació 
estaria cuinant o no. Per exemple, si fes servir l’amaniment 
per marinar carn, aquí no estaria cuinant, oi?

—Mira, la veritat és que no sé per què fas tantes preguntes, 
saps perfectament què és cuinar. Ho has fet tota la vida!

—Precisament per això! Ho he fet tota la vida i mai no m’havia 
demanat què és el que estic fent. Sisplau, em podries explicar 
què rediantre és cuinar?

El que a simple vista sembla un joc de paraules ens pot fer arribar 
a grans descobriments. I és que el que tenim interioritzat a les 
nostres vides es podria arribar a convertir en un gran desconegut. 
En realitat, també es podria assemblar a un exercici d’humilitat: 
qüestionar-se un mateix i qüestionar allò que donem per fet, fi ns 
al detall més ínfi m. I per a què? Per atrevir-nos a conèixer-ho en 
realitat. Per adonar-nos que, potser, no coneixem tant les coses com 
creiem. Aquest exercici d’atreviment va conduir elBulli a una de les 
seves grans màximes: per comprendre hem de qüestionar-ho tot i 
tenir esperit crític. A mesura que anem qüestionant, probablement 
sorgeixen més i més interrogants, i arran de tot aquest procés, de 
vegades interminable, donem peu al fet que fl oreixin noves idees. 
Com més preguntem, més incrementem el nostre saber. Com més 
coneixem, més animem la nostra creativitat i, en conseqüència, pot 
ser que també donem ales al nostre caràcter innovador.

Gemma Vives
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Els recursos

«Si estalviem en llum, podrem comprar llonganisses 
més bones»

Una pime, encara que no tingui les mateixes despeses ni els 
mateixos ingressos que una gran empresa, ha de ser conscient d’on 
destina els recursos fi nancers i de quines vendes necessita perquè, 
amb els anys, es cobreixin les despeses i s’assoleixin benefi cis. 
Tot es resumeix a tenir un pressupost realista.

És imprescindible portar un control de despeses i de caixa, a més 
de dedicar els diners al que és central per a cada projecte, que 
variarà en funció de l’àmbit, de l’activitat econòmica i fi ns i tot 
de l’empresa en qüestió.

De vegades caiem en l’error de pensar que únicament les grans 
empreses han d’elaborar un pressupost. Això no és cert, ja que el 
pressupost et permetrà gestionar amb control, marcar el rumb i 
saber si avances pel camí que vols.

Elaborar-lo no és complex, i fer-ho pot evitar molts errors i problemes 
a l’empresa a llarg termini, a més de reduir el risc de fracàs.

En cas que la pime opti per innovar, ha d’establir quin percentatge 
dels seus recursos fi nancers dedicarà a la innovació, a més de 
l’equip i els recursos materials i immaterials necessaris. Una pime 
té avantatges clars per innovar: la fl exibilitat estratègica, la rapidesa 
en la presa de decisions o la capacitat adaptativa. Paradoxalment, 
els grans inconvenients són la mida i l’escassetat de recursos.

La insufi ciència de recursos d’aquest tipus d’empreses fa que sigui 
essencial defi nir el nivell d’innovació en funció dels recursos de què es 
disposi o als quals es pugui tenir accés, a més de ser conscients que 
aquests recursos no es podran dedicar a altres activitats que, en 
un moment donat, poden ser més importants que la innovació per 
assegurar la supervivència de la pime.

Nerea Martín
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Els recursos

«L’auditoria d’innovació és una eina per obtenir la millor 
e� ciència en innovació»

L’auditoria d’innovació és una eina de control, dins del sistema 
d’innovació, que registra, ordena i avalua el procés creatiu des d’un 
prisma sistèmic. Té com a objectiu mesurar el grau d’innovació d’una 
organització per aconseguir més efi càcia, efi ciència, excel·lència 
i longevitat del sistema creatiu i d’innovació en l’empresa. Must watch: 
Cooking in progress.

Bernabé Gutiérrez
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El sistema experiencial

«Producte/servei versus experiència»

Hi ha el debat sobre si les empreses venen productes o serveis o 
també experiències. Des del nostre enfocament, entenem que 
l’experiència només existeix en la mesura en què hi ha una persona 
que la viu. Així doncs, diem que l’empresa posa a disposició del 
client una oferta que inclou productes o serveis desenvolupats 
juntament amb un context: uns recursos de l’empresa que duen 
a terme un paper important en l’experiència del client, una proposta 
de màrqueting, comercialització i comunicació per fer-los arribar al 
client fi nal, etc.

En un principi, l’empresa ofereix alguna cosa perquè els clients 
visquin una experiència. Qui viu l’experiència és el client. Ell decidirà, 
actuarà i canviarà coses de l’oferta com ell vulgui. I és que cada 
experiència és única i irrepetible.

És cert que l’empresa pot analitzar, des del punt de vista del client, 
com serà la seva experiència, però aquesta anàlisi no serà 100 %
real, ja que hi haurà factors que condicionen l’experiència del client 
i que l’empresa no podrà controlar. El client no sempre és el 
consumidor o usuari fi nal i, per tant, no necessàriament ha de viure 
totes i cadascuna de les fases del conjunt de l’experiència tal com 
s’ha dissenyat.

Aleshores, les empreses innoven en experiències o són els mateixos 
clients, usuaris o consumidors els que innoven en experiències?

Marc Valero
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Les conseqüències

«La innovació es pot mesurar per la capacitat 
d’in� uència que té»

Quan es diu que la innovació ha de ser la parella de ball de l’«èxit», 
hem de diferenciar entre almenys dos tipus d’«èxit».

D’una banda, hi ha l’èxit lligat als assoliments comercials, que és el 
més evident i desitjat. Una innovació determinada desenvolupada 
per una empresa ho serà quan tingui èxit (demanda) en el mercat. 
Aquesta demanda demostra que la innovació ho és efectivament, 
en el sentit que resulta tan rellevant que hi ha qui està disposat a 
pagar-ne un preu. Avui, la disposició a pagar per alguna cosa —en el 
context de la gestió empresarial— és la diferència entre el que es 
pot considerar vàlid i el que no.

Però —i sense excloure el que hem dit abans— hi ha almenys un se-
gon tipus d’èxit que revela l’existència d’una innovació: la capacitat 
d’infl uència. Normalment l’empresa contemporània està més inte-
ressada en l’èxit comercial, però també s’innova infl uint i, encara que 
generalment els rendiments immediats en aquest cas siguin limitats, 
poden arribar a ser molt més interessants a mitjà o llarg termini.

En el món de l’art és relativament habitual aquest segon tipus 
d’innovació. Està representat per certs artistes que no han tingut una 
gran acollida comercial però que han infl uït profundament en altres 
que —aquests sí— han tingut repercussió en el mercat. La qualitat 
objectiva i la capacitat d’innovació d’un artista es veu i es valora per la 
intensitat de la seva infl uència.

Guillermo Fernández
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Les conseqüències

«Al principi ens tiraven els plats al cap»

elBullirestaurante va qüestionar l’statu quo de la gastronomia. 
Quan qüestiones un paradigma existent, la societat respon rebut-
jant el nou plantejament. Això passa a tots els nivells. La gent està 
acostumada que tot es mogui en unes circumstàncies determina-
des, i quan canvies la manera de concebre qualsevol cosa, quan 
crees un nou paradigma, és normal que hi hagi rebuig. L’ésser humà 
té una tendència natural a refusar el que desconeix, per això mateix 
ens costen tant els canvis.

Quan fas innovació al nivell més alt al començament ningú no 
t’entén. Per això en Ferran ens deia que els primers anys van ser 
molt durs, duríssims. «Hi havia nits que no venia cap comensal», ens 
comentava, «i quan vam començar a crear plats i a fer coses que no 
s’havien fet mai, moltes vegades ens tiraven els plats al cap». És clar, 
quan la gent demanava una menestra de verdures i li portaven una 
mousse de blat de moro, gelatina d’alfàbrega, granissat de préssec, 
mousse de colifl or, puré de tomàquet, escuma de remolatxa i sorbet 
d’ametlles tot junt en un plat, no entenia res. Va ser al cap dels anys 
quan es va començar a comprendre que el que passava a elBulli era 
una revolució gastronòmica.

Albert Pi
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L’estratègia i el pla estratègic

«El terme estratègia ho de� neix tot»

Les pimes han d’incorporar l’estratègia com a element per establir 
exactament quins són els seus objectius i quines són les accions més 
adequades per aconseguir-los. Aquesta estratègia la defi neixen els 
líders d’acord amb la fi losofi a d’empresa, la cultura corporativa, 
el model de negoci, els sistemes, els recursos i els altres elements 
suprasistèmics.

Hem de tenir en compte que l’estratègia no s’ha de cenyir únicament 
a decisions i accions curtterministes, que, si bé poden resultar 
efi caces i efi cients en el moment actual, poden no ser-ho en el mitjà 
i llarg termini. Per tant, cal desenvolupar un pla estratègic a mitjà i llarg 
termini per tenir clar el camí que se seguirà, a més d’un pla continu de 
revisió de l’estratègia i del pla estratègic, coherent amb l’entorn VUCA 
en el qual ens trobem.

A més de l’estratègia «general» i una vegada que l’empresa tingui clar 
que realment vol innovar, podem abordar el concepte d’estratègia 
intrínseca d’innovació.

Les estratègies d’innovació varien segons el grau d’innovació que 
persegueixi l’empresa. No necessàriament han de ser totes com 
les grans innovacions —radicals, infl uents i conegudes— que s’han 
desenvolupat al llarg de la història. Hi ha estratègies d’innovació que 
poden proporcionar grans resultats a les pimes sense haver de fer 
grans inversions.

Nerea Martín
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QUI SOM?

Albert Pi és psicòleg especialitzat en intel·ligència 
emocional i PNL.

Ha impartit tallers en desenes d’escoles i té una con-
sulta privada de psicologia.

Li encanten els reptes i la superació personal. Van ser 
precisament aquests valors els que el van cridar més  
a participar en la convocatòria d’elBulli1846.

Durant el seu pas, ha participat en el Sapiens del vi 
amb Ferran Centelles i està elaborant un minisapiens 
de les emocions.

Graduat en Filosofia, Política i Economia per la Uni-
versitat Pompeu Fabra (top 5 de la seva promoció), 
té un màster en Filosofia per la Universitat de la  
Sorbona de París.

Ha publicat articles acadèmics en francès i caste-
llà, i la seva passió és la divulgació de la filosofia i el  
coneixement.

Va participar en la primera convocatòria d’elBulli1846 
i, quan va acabar, va continuar treballant amb Ferran 
Adrià en el desenvolupament de diversos projectes.

Especialitzada en l’avaluació i la gestió de projectes 
de desenvolupament social, i enfocada en la docència 
universitària, ha participat en avaluacions de projectes 
nacionals, europeus i llatinoamericans.

La seva enorme curiositat per l’aprenentatge i els rep-
tes transformadors i exigents la van portar a formar 
part de l’equip capitanejat per Ferran Adrià.

Durant la seva estada a elBulli1846, va encapçalar el 
treball de l’àmbit educatiu. Amb la metodologia Sapi-
ens com a eix vertebrador, va desenvolupar prototips 
de projectes per al futur de l’educació formal.

ALBERT PI VÍCTOR CALEYA

GEMMA VIVES

Mònica Meika fa una dècada que es dedica al disseny 
i que treballa per entorns vinculats amb els negocis, el 
disseny i la gastronomia.

La seva passió per la gastronomia, precisament, la va 
portar a participar en la primera edició d’elBulli1846.  
Va deixar Madrid i va compaginar la seva feina a l’Insti-
tut Tramontana, un lloc on es forgen les persones que 
creen i milloren el mercat dels productes i els serveis.

MÒNICA MEIKA
Bernabé Gutiérrez o l’aposta pel lideratge en innovació.

Salvant les distàncies, el que va atreure Bernabé a 
cala Montjoi va ser la idea de viure una experiència 
de creativitat semblant a la que Ferran Adrià va poder 
viure amb l’escultor Xavier Medina Campeny.

Aquesta experiència enriquidora li ha permès com-
partir el lideratge en innovació d’elBullirestaurante 
amb el món empresarial.

Sempre estarà agraït a l’equip d’elBullifoundation per 
obrir-li les portes.

BERNABÉ GUTIÉRREZ

En Marc és arquitecte i actualment resideix a Suïssa.

Mentre estudiava va rebre el premi The Best Student 
Design-Build Projects Worldwide.

Va començar la carrera professional a RCR Arquitectes, 
guanyadors del Premi Pritzker el 2017, des d’on va fer 
el salt a la primera convocatòria d’elBullifoundation 
i va deixar enrere la convivència diària amb la seva  
parella i la feina com a arquitecte per submergir-se  
de ple en l’estudi d’una empresa d’arquitectura.

Avui dia continua la investigació amb RCR Arquitectes.

MARC VALERO
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Amb una llarga trajectòria en la gestió del coneixement,  
la Verónica està especialitzada en el tractament 
de la informació i la documentació en les seves  
múltiples facetes.

Aquesta apreciació per la transformació i l’aprofita-
ment del coneixement l’han fet partícip en projectes de  
diferents àmbits, tant en organitzacions públiques 
com privades.

La seva afinitat amb elBullifoundation per construir, 
inspirar i despertar la passió creativa no tan sols en 
la gastronomia sinó en moltes altres disciplines la va 
portar a compaginar els seus projectes amb la parti-
cipació en la primera convocatòria d’elBulli1846, en 
què es va enfocar en la gestió documental i els arxius 
històrics d’organitzacions innovadores amb la finalitat 
de contribuir a la transferència i l’intercanvi del conei-
xement entre les persones.

VERÓNICA GIL

Abans d’arribar a cala Montjoi, l’Eli es dedicava a la di-
recció i la gestió de projectes d’investigació de mercats i 
consultoria d’innovació per a marques de gran consum.

Publicista de formació, la seva passió per l’àmbit de 
l’alimentació i la cuina la va portar a fer un màster 
en Comunicació i Periodisme Gastronòmic. A partir 
de la investigació feta en el seu treball de fi de màs-
ter sobre el moviment tecnoemocional, li va sorgir 
l’interès per comprendre en què i com va innovar  
elBullirestaurante per liderar el canvi de paradigma 
de la restauració gastronòmica.

Tot i que acaba d’emprendre el seu propi negoci,  
encara col·labora amb elBulli1846 i aplica la metodo-
logia Sapiens per dur a terme l’auditoria d’innovació 
d’elBullirestaurante.

ELI PUIGGRÒS

En Guillermo és consultor professional de projectes 
museístics.

Es va sentir molt atret per elBulli1846 per tres motius. 
En primer lloc, per l’admiració que li despertava tot el 
que va aportar elBullirestaurante; en segon, perquè se 
sent plenament identificat amb la ideologia i els valors 
que inspiren elBulli1846 com a laboratori de desenvo-
lupament de coneixement, i, finalment, per l’immens 
respecte i confiança d’elBulli1846 pel llenguatge mu-
seogràfic com a mitjà de comunicació principal.

En l’actualitat continua participant en el projec-
te expositiu d’elBulli1846 i impulsa una spin-off  
d’elBullifoundation dedicada a la concepció, el desen-
volupament i la gestió dels museus d’empreses  
(museus corporatius).

GUILLERMO FERNÁNDEZ

L’estudi del cas d’elBullirestaurante durant el seu 
tercer any del grau de Direcció i Administració d’Em-
preses d’ESADE li va despertar l’interès pel model 
de negoci de la galàxia Adrià-Soler i la seva relació 
amb la innovació. Això la va portar a formar part de la 
primera convocatòria i a una col·laboració posterior 
amb elBulli1846, en què va coliderar un projecte d’in-
vestigació per entendre els elements que componen 
una empresa i millorar la gestió de les pimes.

En paral·lel, i prenent com a exemple elBullirestaurante, 
ha fet el treball de final de grau sobre l’avaluació dels 
resultats innovadors a les empreses.

Actualment és a Guatemala desenvolupant un pro-
jecte social i els mesos vinents farà un intercanvi 
a l’escola de negocis Wharton de la Universitat de 
Pennsilvània, on acabarà els estudis.

NEREA MARTÍN
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elBullifoundation

Després van venir les exposicions sobre el llegat del restaurant, els llibres en-
ciclopèdics sobre gastronomia, les conferències i els reptes amb estudiants,  
la metodologia Sapiens i la investigació sobre innovació.

Nou anys després, enmig de la pandèmia, es van tornar a obrir les portes de cala 
Montjoi, ara convertida en elBulli1846, un laboratori sobre innovació i un espai 
expositiu: un «lab-expositiu». Ferran Adrià hi rep un nou equip, però aquesta 
vegada no són cuiners. Venen del món de l’arquitectura, la filosofia, la museografia, 
el disseny, la geopolítica, l’administració d’empreses, la gestió documental, la 
psicologia, el sector serveis i la investigació de mercats. Un equip multidisciplinari. 
Persones inquietes, interessades per la innovació.

«En aquest llibre no t’ensenyarem a innovar, 
sinó que et direm com pensem sobre la 
innovació. És una visió de l’equip de la 
I Convocatòria d’elBulli1846»

- Ferran Adrià -

El 30 de juliol de 2011 va tenir lloc 
l’últim sopar al restaurant elBulli, 
triat el millor restaurant del món 
cinc vegades.

Ferran Adrià i el seu equip cele-
braven l’últim vals en companyia  
d’alguns dels millors xefs que havien 
estat stagiers a les seves cuines. 
Tancava elBulli per obrir elBulli.  
elBulli es transformava. Era el primer  
dia d’elBullifoundation.




