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Carlos 
Latre

Humorista i presentador

El valor del temps, la permanència, la immediatesa, 
la memòria, el passat i el futur. El temps és un 
factor tant per la creació com per a la seva valo-
ració. Què converteix una obra en un clàssic? Què 
ha de tenir per perdurar? Avui parlem de gestio-

nar el temps, del valor que aporta a les obres i de 
l’aprenentatge del passat amb un humorista, un ar-
queòleg que també és gurú digital i un dissenyador. 

L’home de les mil cares i les mil veus. La carrera de Carlos Latre 
va començar com a locutor a la SER fins que va debutar a TV3 al 
Xou com sou. Des de llavors ha fet humor, ha imitat, ha doblat i ha 
actuat en programes de televisió com Crónicas Marcianas, Polònia, 
Tu cara me suena i pel·lícules com Torrente 3: El protector, Gar-
field, Happy Feet o Astèrix i Obèlix. Un talent que Latre ha portat 
també al teatre amb obres com Yes, We Spain o 15 años no es nada. 

CL
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Va començar la seva carrera com a arqueòleg i actualment, en Ge-
nís Roca està considerat un dels principals gurús digitals del nostre 
país. El 2013 i 2014 va ser escollit com un dels 25 espanyols més 
influents a internet pel diari El Mundo. Des de RocaSalvatella, em-
presa de la que és fundador, desenvolupen negocis a partir de les 
possibilitats que ofereix el món digital. Ha publicat Big Data para 
directivos (2015), Sociedad del conocimiento, tecnología y educa-
ción (2013), Educación y vida urbana (2009) i Web 2.0 (2007).

GR

Borja 
Martínez

Dissenyador

Sorprenent, divertit, creatiu. Borja Martínez, LoSiento Studio, es un 
dissenyador integral, capaç de crear tota una nova imatge de marca. 
En el disseny d’en Borja conviu la part gràfica i industrial, buscant 
un diàleg amb l’artesania. Va estudiar Disseny Industrial a l’Escola 
Elisava i va complementar la seva formació a Londres. Ha dirigit 
projectes per al Museu Picasso, Audi i El Bulli, entre altres. Guardo-
nat per diversos dels seus treballs, el 2010 s’emporta un Gran Laus pel 
projecte Empo. 

BM

Genís 
Roca

Arqueòleg i consultor digital
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Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana 
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una 
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació, 
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreative-
Net, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel 
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona 
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que 
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.

OF Reflexiu, profund, acurat, perfeccionista i visionari. Josep Camps és 
co-fundador de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Tortosí de naixe-
ment, Camps va ser reconegut com a Young Architect of the Year el 
2013 junt amb l’Olga Felip. Junts han liderat un estudi d’arquitectura 
de prestigi que ha rebut nombrosos premis. Paisatge, ciutat, entorn, 
habitatge, disseny. L’arquitectura com a eina d’innovació i progrés, 
reflex de la societat i amb vocació de servei. Josep Camps és professor 
associat de Projectes Arquitectònics de la UdG. Tot i els premis, pu-
blicacions, exposicions y reconeixements, en Josep no perd les ganes 
d’aprendre, créixer i seguir endevant.

BB

Josep
Camps

Arquitecte

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurant
The Greenhouse - Hotel Pulitzer

La planta baixa de l’Hotel Pulitzer és un oasis. La vegetació, 
l’espai lluminós i mediterrani, els mobles vintage enamoren a 
qualsevol apassionat de la decoració. The Greenhouse es un hi-
vernacle al mig de la ciutat. Un espai on la natura pren protago-
nisme, on fer una pausa del tràfec habitual. Parem el temps, un 
moment, només un moment, i disfrutem de la cuina de proximi-
tat, fresca i saludable que recupera els sabors del passat.
 
The Greenhouse, a l’hotel Pulitzer, és l’experiència escollida per 
al penúltim Vers: Temps.

Carrer de Bergara, 8. Barcelona
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Què és el temps?

En aquest onzè Vers parlem sobre el temps, 
analitzem el present, el passat, el futur. 
Parlem de tempos amb Genís Roca, Carlos Latre 
i Borja Martínez acompanyant a Josep Camps i 
Bibiana Ballbè.

El temps és organització, és 
rutina, és repetició, és pas-
sat i memòria. És la mesura: 
el temps posa les coses al 
seu lloc, defineix els clàs-
sics, és el termòmetre de la 
permanència, la immediate-
sa, la fugacitat. Gestionar el 
temps, dedicar temps, per-
dre el temps, aturar-se. Tot 
forma part de la nostra vida, 
de la creació.
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Vers

A The Greenhouse no es troba a faltar un pati, 
una terrassa, perquè ja és un espai diferent en 
si mateix. És com entrar en una altra dimensió. 
Deixar enrere la ciutat, el ritme que hi portem. 
I amb aquest ànim calmat, reflexiu, encarem la 
conversa d’avui.
Ja hi som tots. El Carlos centra la conversa 
durant els minuts previs a la gravació. Molt 
didàctic, li explica a la Bibiana com imitar, 
com dirigir la veu. Moments distesos, rialles, 
complicitat. Tenim el clima perfecte. La Bibia-
na enceta el tema amb una reflexió sobre ser un 
recull de tot el que hem viscut fins al moment: 

The Greenhouse - Hotel Pulitzer
Barcelona
19.02.20  |  13:30 h.

03
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Sí, en part sí. Però hi ha molta part d'innovació i d'improvisació. Crec 
que és la barreja entre la teva experiència més el que ve per davant. Si 
tu saps conduir molt bé, sabràs esquivar millor els obstacles i aquesta 
barreja és la màgia. 

Per a mi, el passat és el mètode per projectar-me cap al futur. Hi ha gent 
que es queda segrestada en el seu passat. A mi el que m'interessa és el 
futur, el passat m'interessa un rave. Però sí que és cert que em projecto 
en el futur a partir de les experiències que he tingut o de les coses que 
he fet. Hi ha gent que es dedica a fer l'anàlisi del passat, què va passar, 
quines lliçons n'hauriem d'aprendre, s'entretenen una miqueta amb 
això. El passat és el meu patrimoni, però a mi el que m'interessa deses-
peradament és el futur. 

Més que el present? 

I tant! El present és "estic fent el futur". El present és el punt en què faig 
el moviment del futur. Jo vaig estudiar història i em vaig especialitzar 
en el paleolític inferior: treball de camp, excavació, era de l'equip de 
l’Eudald Carbonell. 
Li he dedicat molt temps al passat però m'interessa el futur, i crec que el 
passat és el patrimoni des del que parteixo. Et pots quedar atrapat en el 

passat i no és una bona idea.

Un metge ho explicaria millor, clínicament, però les persones que perden 
la memòria pel que sigui, tinc la sensació que no poden construir. Proba-
blement, com deies, va absolutament vinculat una cosa amb l'altra.

El passat és la teva història. Al final, la història és la tria que tu fas del 
que ha passat per construir un relat. Han passat moltes coses, però tu et 
quedes amb aquestes quatre i per tant, sempre és mentida perquè és la 
teva versió dels fets.
Si Hitler hagués guanyat, la lectura del que va passar seria una altra. No 
estic fent apologia del nazisme, però si hagués guanyat el relat seria un 
altre. Cadascú de nosaltres ha construït el seu passat que és fictici. Has 
fet aquesta tria i això et projecta cap a uns llocs o cap a uns altres. 

Això és el que estava pensant, precisament. Us tortura la tria de camins? 

No, mai. 

Sempre faig el millor que puc. 

Jo per instint i també per l’emoció. No tant de l'estudi de tot el que por-
tem a la motxilla, sinó més allò d’on em porta l’instint. 

Però segur que, en el fons, l’instint surt d’aquesta experiència acumula-
da. Encara que de forma racional hauries de prendre una decisió, saps 
que l'estómac te’n diu una altra, hi ha una part d'intuïció que entenc que 
ve de la motxilla d'experiències passades que acumules. 
La intuïció deu ser un híbrid entre una cosa física i l'experiència.

És molt injust repassar-te. Allò de dir a toro passat, si en lloc de fer això 
hagués fet allò altre... Ara és molt fàcil.
Potser és pretensiós dir-ho, però jo sí intento prendre les decisions amb 
responsabilitat, conscient. Sóc molt intuïtiu, faig poc anàlisi, però inten-
to fer les coses convençut. En la mesura que ho he fet convençut, m'ho 
perdono tot. 

Jo sóc molt impulsiu, i moltes vegades sí que faig el que em surt del cor. 

Esque el contrari et porta a un territori molt catòlic. La pena, la culpa, el 
remordiment... estic molt cansat d'aquesta atmósfera.
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D'alguna manera, tots som 
la suma de l’experiència 
passada. Per tant a l'hora de 
crear, de pensar, de ser, tota 
aquesta experiència, aques-
ta memòria, té una part ac-
tiva molt important. Fem el 
que som. Creem el que som. 
És així?   

BB
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A mi em passa també això de ser impulsiu, per intuïció.

Tu Josep ets més racional, no?

Sí, necessito l'anàlisi del que hem fet o s'ha fet anteriorment sobre una 
qüestió. Estic tota l’estona amb el dubte, amb el full en blanc. Moltes 
vegades et pots llançar però en d’altres cal assentar les bases. En aquest 
sentit busques mètodes que et serveixin per acompanyar tot aquest 
procés creatiu i sortir de l’anàlisi, per poder avançar.
Totes les eines que tinc estan a sobre la taula, però si m’he de desenca-
llar, probablement sigui amb la intuïció. Però no sempre la tens, i tens 
el dubte de fer quelcom perfectament adequat al lloc adequat. Aquest 
dubte et porta a tenir un radar de possibilitats. 

Creiem més en la tècnica i el mètode que no en la intuïció. També és 
cert que quan més plena tens la motxilla, la intuïció flueix més fàcil-
ment. Suposo que hi ha gent que li passa al revés. 

Jo crec que no podria. Em sembla poc eficient. No dic que el resultat 
sigui dolent, però no podria estar analitzant l'escenari 14 quan el tercer 
ja m'ha fascinat. La bèstia intuïtiva em dominaria. 

Depèn dels mons. En el meu cas, sé quin és el meu objectiu, sé cap on 
vull portar la meva carrera artística.

Ho saps? Ostres, meravellós. 

Però això ho he anat trobant amb el temps i l'experiència. 

I buscant-ho.

En el meu cas hi ha moltes variables, moltes tries i molts creuaments 
de camins. I en aquest sentit és pensar què vols potenciar per anar cap 
allà. Llavors sí que hi ha una reflexió de què has de fer, quan temps has 
d'utilitzar, quantes renúncies has de fer per aconseguir aquest objectiu. 
És una tria molt constant.

Exacte, triar essent conscient.

També el que no vols fer.

Sobretot del que no vols fer i saps que no has de fer.
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"L'humor 
sense tempo 
no existeix."

Carlos Latre
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va per visualitzar un destí i treballar de manera constant i metòdica per 
aquell destí, la meva és una altra. Ni millor ni pitjor, el que és important 
és que estiguis confortable amb l'opció que has triat.

I sobretot que no et faci patir. Per a mi és molt important que no hi hagi 
pena, que no hi hagi res negatiu.

Sí, hi ha gent que té aquesta fita i si no la compleix sent que ha fracassat. 

Aquest és l'error. Des del meu punt de vista. Has de disfrutar del camí, 
del paisatge i de la vista. Perquè si tens fixat només on vols arribar, et 
perds tota la resta.

Hi ha una idea de temps que m'interessa molt. En els últims deu o dotze 
anys he estat en temes d'estratègia empresarial, amb grans organitzaci-
ons, i l'art és el tempo. És a dir, el que més em meravella de la gent que 
admiro és que són capaços de dir: això ara no és important, pot esperar 
un any. Això que és tan urgent, ho aparcarem i ens hi posarem la setma-
na que ve. Els que saben llegir el tempo i discriminar què pots parar sis 
mesos, què pots parar sis hores, què pots parar sis minuts. 

Això és al·lucinant, en el meu món és exactament igual. L'humor sense 
tempo no existeix. Si tu no saps quan has de deixar anar l'acudit, saber 
quan reaccionarà l'espectador, “adiós humor y adiós todo”.  El ritme, el 
tempo, els silencis, la cadència, la musicalitat... A la vida hi han tants 
factors que tenen a veure amb el temps... 

 Em meravella perquè és difícil de portar-ho al territori de la ciència o 
del mètode.

Totalment, és molt sensorial no?

Però sí que s'aprèn. Jo això només ho he vist amb els savis, aquesta gent 
que té una forma innata de…Pum. La sentència. M'encantaria tenir 
aquesta seguretat i lucidesa.

Hi havia un japonès que deia: Què és la saviesa? És tot el que sé i no sé 
explicar-te.  

Tot aquest intangible. 

Surt d’algun lloc, però no t'ho sabria dir. El control del tempo té un punt 
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Jo tinc l'edat i la trajectòria que tinc i ara estic en un moment vital que 
no tinc ni la més remota idea de cap a on vaig. I estic súper feliç, disfru-
to aquesta incertesa. La certesa m'agobia molt, m'estressa. 

A no ser que tinguessis molt clar on vols arribar, no? 

És teòric, no m'ha passat a la vida. 

Clar, perquè aquest veure-hi endavant mai passa. Al final és com una 
pastanaga.  

Sí, però el temps et posa aquesta pastanaga més gran, més petita, més 
real.
En el meu cas, jo vull presentar els Oscars. Realment està molt lluny, 
però sempre he pensat que quan l'objectiu és més gran, més has de 
treballar, més l'has de potenciar. I el camí que recorres és infinitament 
més ric del que t'hauries imaginat si no et plantegessis res i que la vida 
et vagi portant.

A vegades també et pots perdre coses perquè estàs buscant un objectiu. 
Un es deixa dur, perquè la onada ve com ve. 

És el que anava a dir. És la frase de Lennon ”allò que et passa mentre 
intentes fer altres coses”. És una mica així, però tu tries el camí a seguir i 
aquí és on hi ha moltes variables. Però tu saps on ets, en quin món estàs, 
quin camí portes. 

Jo sé el que no vull fer, el que no m'interessa. Què m'interessa? Doncs 
moltes coses, triar és una renúncia. 

Això ja és una actitud vital.

Ja et dic que jo, sabent el que vull, també sé que les variables són múl-
tiples i que puc acabar en moltíssims escenaris diferents que no havia 
imaginat.

Sinó seria una obsessió, no? 

És maco trobar-te aquestes sorpreses. 

Hi ha molts sistemes operatius. Jo funciono d'una manera, tú d'una al-
tra. El que és un error és que tu funcionis a la meva manera. La meva no 
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de saviesa que realment ho has après. És un aprenentatge que hi ha gent 
que l'entrena, però no sabria dir què has de llegir... 

I fins i tot arriba al domini psicològic dels demés. És pervers, però és 
real.

 I útil. 

Quan tu domines el tempo, tens les cordes d'una situació concreta, pots 
fer ballar al voltant i això és perillós. 

Pots manipular. 

Hi ha gent que ho nota, diu: quan estic amb tu em dónes pau. Venia 
molt atabalat i molt estressat i parlar amb tu m'ha anat bé. 
I en el fons és que li estàs modificant el tempo.

Això és bonic. 

No us ha passat mai que estàs amb algú que parla molt poc i no saps què 
fer? 

Omplint els silencis.

Perquè ha marcat un tempo al que tu, sense adonar-te'n, vas a remolc. 
Això li passava molt al Jesús Quintero a les seves entrevistes. Parava el 
temps.

Quan tu calles, els altres parlen.
 
 

El tempo em té molt fascinat. Ara amb tot això de la revolució digital 
hi ha una dissonància de tempos. La urgència, emergència i immedi-
atesa: quin model de mòbil tens, quin és l'últim gadget, què ha passat 
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aquest matí... En canvi, allò que estem fent, que és redefinir la societat, 
té un tempo diferent. Aquesta tecnologia està canviant la societat, però 
ens ocuparà uns 100 anys. En portem 30, en falten 70. Quan parlo amb 
gent de gestió els dic que tota la seva vida útil professional, i potser la 
dels teus fills, serà d’incertesa i indefinició. Res serà estable. Estem en 
reconstrucció radical, tot és provisional, tot és volàtil.
 
Això està passant a tot arreu. A la televisió, l'entreteniment que és on jo 
em moc, hi ha una indefinició absoluta perquè no sabem cap a on va. 
No sabem com incidirà la tecnologia en l'espectador i en el públic. Les 
plataformes digitals han transformat la televisió clàssica i la indústria 
televisiva està perduda, no saben què fer.

Hi ha dos models. Hi ha gent que gestiona pensant en què ha de fer per 
passar aquests tres o quatre anys dolents. Estem en un atzucac, a veure 
si puc aguantar quatre anyets i trobem el model nou i jo m'hi incorporo. 
I hi ha gent que gestiona dient això serà així, en el fons és una lectura 
del tempo general. Sortir de l'anècdota i llegir el tempo general. Si tu 
compres la idea i acceptes que el tempo general és convuls per als pro-
pers 50 anys, actues, t’organitzes, projectes, vius d'una manera.

Sí, però tot el que té a veure amb una expressió personal aconsegueix 
perdurar en el temps. Aconsegueix crear clàssics. A l'arquitectura, a 
l'art, la pintura, a la literatura, inclús la televisió o la cuina. Crear un 
clàssic té molt a veure amb una lectura molt personal, molt individual i 
molt genial.

Aquí és on hi ha l'ànima de cadascú. A la revolució tecnològica és tot tan 
instantani que es perd l'ànima de les coses. Es consumeix i no es valora. 

Això canvia molt ràpid. Fa 10 anys no anàvem amb mòbils com ara, i fa 
12 no hi havia xarxes socials. L’evolució en només 10 anys ha estat molt 
ràpida. Ja hi ha gent que renuncia a facebook i abraça plataformes més 
efímeres. Instagram funciona perquè les stories s'esborren en 24 hores. 
Que ràpid que hem anat d'un extrem a l’altre, no?

El canvi és trepidant. Tinc la sensació que cada vegada va més ràpid.

Hi ha dos canvis, el de curt recorregut i el de profund recorregut. Jo crec 
que ara mateix estem redefinint el contracte social. Però això té un tem-
po de 40 anys. Amb el cas de Julian Assange estem discutint la relació 
de la societat amb la informació. En això trigarem vint o trenta anys per 

Els temps, el tempo. El relat, la tria, el passat i el 

futur. Cadascú a la taula viu el temps d’una manera di-

ferent. No cal que ningú calli perquè els altres parlin. 

Les idees es succeeixen, es matisen, es complementen, es 

contraposen en una conversa fluida. Els plats segueixen 

pràcticament plens, prova que la tertúlia ens està atra-

pant. Ara és el Genís que agafa la paraula amb el seu 

concepte del tempo.
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"El sol jerarquitza 
vides. Hi ha dos 
grans ritmes na-
turals: el dia és el 
sol, la lluna són 
les setmanes."

Genís Roca 

trobar un nou ordre. Després hi ha un altre tempo de: estàs a tik tok? 
estic nominat? em faran fora de la casa? Hi ha algun problema?

Estefanía!
 
Són dos plans superposats. Hi ha una tecnologia que modifica la relació 
amb la informació, que té uns efectes de recorregut llarg i això està 
passant a un ritme vertiginós. Això passarà amb 50 anys. És vertiginós 
modificar un contracte social amb 50 anys.

Però no som conscients que la tecnologia pot canviar molt de cop la 
societat. Ja ho està fent, però la gran onada encara ha d’arribar.

I també el que entenem com a home, com a ésser viu. Tot el que s’està 
parlant ara de transhumanisme, cyborg etc.

Això durarà tres anyets…És la tendència de la temporada, a Barcelona, 
transhumanisme digital.
 
Però té futur o és una cosa passatgera? 

Quan estudiava als anys 90 ja llegíem sobre això. Però ara la ciència i la 
tecnologia ja tenen aplicacions i interfícies. 

Surt ara, en aquest moment, a Barcelona, per unes motivacions políti-
ques molt clares, però està bé. Tenir aquest debat sobre el model de so-
cietat que volem està bé, però el transhumanisme digital és un episodi. 
Té un punt instrumental.
Ara hi ha una barreja molt interessant de tempos i velocitats: coses 
accelerades, coses estructurals, coses episòdiques, coses instantànies… 
Qui domini això, qui sàpiga llegir què és circumstancial, què és estruc-
tural, això s’ha de resoldre demà i això té 5 anys pel davant, té un domi-
ni interessant. Però es pot equivocar. 

La combinació d'aquests dos tempos ens defineix un panorama de con-
text, és impossible dir on serem d’aquí 30/40 anys?

Jo sóc molt optimista a 60 anys vista i molt pessimista per als propers 
30 anys.

Només Jordi Hurtado ho viurà. 
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Quan jo trobava un objecte i el datava amb carboni 14, urani i aquestes 
coses deia té 150.000 anys, 10.000 anys amunt, 10.000 anys avall. Per 
mi, Roma entra dins del marge d'error. Pot haver passat, o no. M'han 
entrenat amb una percepció del temps d'una elasticitat molt bèstia, que 
no és natural.

Des del punt de vista de la ciutat, l'arquitectura és espai i és temps. I 
d'alguna manera aquest espai acompanya el temps fugisser i efímer de 
l'ús que en fem els humans. Nosaltres busquem que les coses siguin in-
tercanviables. Però per contra, hi ha tota aquesta herència i el pes d'allò 
físic. Les ciutats tendeixen a una certa permanència, a una entropia. La 
clau de futur, tal com l'entenem nosaltres, és que hi hagi un cert equi-
libri entre allò que és estructural, que tingui certa permanència, i allò 
efímer i circumstancial que d'altre banda dóna sentit al que som.

Europa mira molt el passat. Steiner, que va morir fa poc, deia que quan 
passeges per Europa tot són estàtues de morts, carrers amb noms de 
batalles. A Àsia per exemple, no hi trobaràs un carrer Pau Claris.

Però la idea de monument també està canviant. Ja no és només l'edifi-
ci, és l'esdeveniment, l'acció que s'oblida... D'altra banda, si et quedes 
només amb allò efímer també corres el perill de perdre allò que és 
substància. 

En aquest sentit, arquitectònicament parlant, no és el mateix la concep-
ció del temps que es tenia en altres èpoques i la concepció de construc-
ció d'un hospital a Xina en deu dies. La perspectiva de les ciutats i com 
es construeixen. La immediatesa està a l'ordre del dia, hi ha una mica 
d'esquizofrènia en tots els sentits. Els hotels, les estances, els cubicles... 
moltes coses que han canviat respecte a la nostra percepció de com 
vivim, absolutament sense temps. 

La natura, sí és el lloc on realment et pots permetre allò invariable. 
Els hotels són tots iguals però es van canviant en el temps. Respon a 
la immediatesa, a aquest curt plaç. Però com a ésser humà necessites 
poder-te arrelar a alguna cosa. Probablement la naturalesa sigui aquest 
anel, si abans era el monument, la imatge icònica del passat, probable-
ment en el futur sigui la natura. Entendre que formes part d'un paisatge 
molt més complex que el socio-cultural.

Amb aquesta immediatesa es perd el gust de les coses. El guisat de l’àvia 
era tan bo perquè estava tot el dia fent xup, xup. I això també passa en 
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l’aspecte creatiu. Si volem fer coses que duren, que tenen una mica 
d'ànima, han de tenir el seu temps. La immediatesa mata el gust.

És molt suggerent això, perquè jo defenso que estem en una època 
inestable i que va per llarg. Que estem redefinint moltes coses i que el 
model final encara està per veure, encara estem desplegant la tecnolo-
gia, tot just ara arriben els sensors, l'internet de les coses. Ara passarem 
el xarrampió dels algoritmes, dels models predictius, del determinisme 
de la tecnologia.
 
Estem en aquest garbuix inestable, tot és efímer i entenc perfectament 
la tendència de comprar un moble d'Ikea perquè d'aquí quatre anys 
potser canvio d'opinió. Les feines ja no són per sempre, les parelles ja no 
són per sempre...Tot s'ha tornat profundament inestable.

Però també és real.

Es va posar de moda que era líquid. Però aquest concepte, en un context 
així, qui sàpiga trobar el punt d'estabilitat, qui sàpiga trobar aquests 
elements atemporals, domina.

Però, això no ho dicta el temps? Quin és el secret de la permanència? Tu 
quan estàs creant una cosa, saps que allò serà una icona, un clàssic?

No, però pots intentar-ho. Ara hi ha gent que no ho pretendrà, que dirà 
“tot és efímer”. Però en canvi, hi pot haver gent que tingui voluntat de 
transcendir. Jo tinc fills i penso que els meus pares em van donar un 
àlbum de fotos, 50 fotos que fixen el record de la meva història. Ells en 
fan 2.000 cada dia i no en guarden cap. No estem fixant res. Res del seu 
passat personal.
Si penses en quan eres petit et venen 3 fotos al cap. Aquella amb els 
morros bruts de xocolata, l’altra amb el barret de no sé què i l’altra amb 
la tieta que m’estimo tant.
Jo tinc un fill de 20 anys que no té un àlbum de fotos. Jo podria fer-li, 
seria la meva contribució. Vull transcendir, fixar coses. I si trio les fotos 
estic dissenyant el seu passat.

I el seu futur, d'alguna manera.

En aquest sentit jo tenia una discussió amb un bon amic que té un res-
taurant de tres estrelles Michelin, espectacular. La seva dèria és crear, 
crear, crear plats nous pràcticament cada setmana i no els guarda. No 

Josep Camps

"La importància 
del que transmet 
la pròpia obra i el 
que veiem en una 

segona mirada, que 
és capaç d'explicar 

tota la història."
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hi ha ni un llibre, ni fotografies. El que li dic és: com crearàs els teus 
clàssics? Com sabrà la gent quin és el plat que defineix aquella època 
culinàriament parlant? 

Quin és el llegat?

Has de crear un storytelling de la teva vida. Perquè això et defineix. La 
teva història diu qui ets ara i quin camí has recorregut.

Com que ara emmagatzemar és tan fàcil, perquè no ocupa espai físic, 
els que volen definir-se a partir de la seva trajectòria poden caure en el 
parany d’emmagatzemar-ho tot. 
Parlo de decisions personals. Me'n vaig a Roma amb la meva parella. 
Meravellós. Disfrutem. A lo tonto surten 700 fotos. Ets capaç a la torna-
da de dir són aquestes 20 i esborrar la resta? Ara estic amb això. Perquè 
crec que genero un record del viatge a Roma si en guardo 20. És fals que 
generi un record del viatge a Roma si en guardo 700, no les tornaré a 
mirar.

El meu exercici és precisament parar-te a revisar. Ara mateix estic en un 
moment de la meva carrera que haig de decidir cap a on vaig o que vull 
decidir cap a on vaig. Per a mi és vital tenir una perspectiva de tot el que 
he fet, parar-se per dir “no estamos tan mal”.

Si tinguessis 200.000 fotos no pots fer aquesta anàlisi. No pots

Has de fer una criba. S'ha de parar per triar aquestes 20 fotos. 

Si les trio ara, que he tornat del viatge, són unes, i si ho faig d’aquí un 
any són unes altres.
Si ho fas tot just tornar ets una persona endreçada, si ho fas d'aquí un 
any és una altra cosa. Aquestes decisions tenen a veure amb el temps i 
amb el tempo. 

El temps al final és un concepte que és adjectibable, és un concepte molt 
subjectiu. No es pot mesurar i quan ho veus, et canvia aquesta perspec-
tiva del temps, és subjectiu. 

Tinc el privilegi de ser amic d’en Josep Maria Esquirol. Ell és un filòsof 
clàssic, una persona que ha estudiat, ha llegit. Un dels temes que ha tre-
ballat és el temps i parlant d’això diu “el temps no existeix, és una inven-
ció nostra per expressar quelcom que es repeteix”. Llavors diu que “les 
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grans coses que es marquen al temps són les coses que es repeteixen”.
L'essència bàsica del temps, per nosaltres, és que el sol surt cada dia. I 
tu saps que surt. Si està emboirat, surt. Si no el veus, surt. Si està núvol, 
surt. Si estàs trist, surt. Tens feina, surt. No tens feina, surt. Estas ena-
morat, surt. No estàs enamorat, surt. Tens un fill, surt. El sol surt cada 
dia.
 
Hi ha gent que està desorientada, que ja ha perdut la referència d'allò 
bàsic. Que ja no sap ni per on li surt el sol. El sol jerarquitza vides. Hi 
ha dos grans ritmes: el dia és el sol, la lluna són les setmanes, i a partir 
d'aquí aquests ritmes naturals.
I ara connecto amb una altra idea. Que tothom tingui el rellotge a la 
mateixa hora és conseqüència de l'arribada del tren. Abans cada poble 
tenia la seva hora, hi havia diferències entre un poble i l’altre, perquè 
l'hora dels pobles estava marcada pel campanar. I el capellà anava a to-
car la campana i de vegades s'atabalava. La gent vivia bé cadascú al seu 
temps, fins que va arribar el tren. I el tren sortia a una hora de Mataró i 
arribava una altra hora a Barcelona, i això havia de quadrar. Però abans 
del tren tothom anava a la seva hora, no us sembla fascinant?

Creieu que el temps, junt amb el talent, és el responsable de la perma-
nència, de crear icones? D'alguna manera posa el termòmetre a les coses 
que perduren i a les que no. Necessitem el temps per crear, assenyalar, 
identificar icones?

Tot depèn del temps, però també de l'assimilació i la interpretació de la 
persona que ho rep. Jo necessito assimilar una idea per riure, per captar 
un acudit, però necessito més temps per adonar-me'n que això serà un 
clàssic. I necessito, com deia ell, repetir-ho en el temps, exposar-ho als 
altres, que estiguin d'acord amb mi i crear una onada per a què això es 
converteixi en un clàssic.

Entendre la perspectiva del temps.

Cada cosa té el seu temps, això és absolutament cert. Perquè no és el 
mateix l'èxit d'un gol de Messi, que és immediat. 

El context.

El context en el que es mou  cada fet i el temps que necessita cada fet 
per tenir una repercussió.
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Funciona aquest mes? Funciona aquesta temporada? Funciona una 
dècada? Hi ha gent que considera que si una cosa funciona una dècada 
és un clàssic. Hi ha gent que considera que no és un clàssic encara que 
hagi funcionat una dècada. Suposo que en algunes coses una dècada 
és un clàssic i en altres no. Potser en humor d'aquí a quinze anys és un 
clàssic... 

O et destrossa, perquè les societats canvien i canvia la concepció 
d'aquest acudit. Si tu sents alguns acudits de l'any 85, t'horroritzes. Hem 
canviat com a societat. En canvi, tu veus a Buster Keaton, o Charles 
Chaplin, o els Monty Python o els germans Marx i és absolutament 
actual. Chaplin feia les coses perquè perduressin en el temps? Ja et dic 
jo que no. 

També és un clàssic occidental. 

Clar, depèn de l'educació que tens. 

Chaplin és una estrella mundial, va aconseguir que el seu humor fós 
universal i per això és un clàssic. Per què Chaplin és dels millors humo-
ristes de la història? Perquè riuen amb ell a la Xina, a Xile, a Àfrica, a 
Noruega i a Rússia també. És com la gent ho rep. Però ara estic llegint les 
memòries del Chaplin i ell ho feia des d'un punt de vista molt intuïtiu.

Estic d'acord amb tu, dubto que plantegés això funcionarà, això no 
funcionarà. 

Feia les coses i es barallava amb qui fos per defensar el seu humor, la 
seva idea i la forma de fer el seu humor. Però ell no sabia que trans-
cendiria. A Londres era un desgraciat absolut, no tenia ni un duro i 
començava a fer riure, anava a clubs nocturns. Al cap de deu anys era, 
probablement, un dels homes més influents com a productor i com a 
humorista de Hollywood. I va crear. 

Hi ha un punt de casualitat també, no? Jo penso que hi ha un cert atzar 
amb això. 

Sí, molta casualitat.

Millor que la inspiració t'agafi al taller.

Sí, jo no hi crec gaire en l'atzar, la veritat. Crec que si tens molts fronts 
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oberts i treballes molt, no és que no et passarà una oportunitat, és que 
no la deixaràs passar perquè estàs a totes.

Has augmentat les probabilitats.

Jo et diria que la meva vida està marcada per l'atzar. Jo he conegut a la 
persona adequada, en el moment adequat.

Perquè estaves obert a que passés. Perquè estàs atent, perquè tens les 
antenes posades, perquè ets curiós.

Segur, però com defineixes això? Que alguna persona t'envii...

No ho sé, no ho sé. 

Quan algú em diu: Has tingut molta sort, jo li dic: Perdoni, he treballat 
molt. Però quan algú em diu que he treballat molt, li dic que he tingut 
una miqueta de sort.
 
M'encanta! Però jo crec que la sort passa si estàs atent, si tens ganes de 
rebre-la, si estàs amb les antenes posades. Sinó, les mateixes oportuni-
tats et podrien haver passat, i les podries no haver vist. Per tant hi ha 
intuïció i ganes.
 
Però hi ha gent que no li passen coses, i se les mereix.

S'ha de provocar que et passin coses. 

Potser no ho ha sabut veure? 

Jo estic d'acord amb tu. Són, com a mínim, dos factors de geometria 
variable. A vegades estàs a 90/10, a vegades estàs a 80/10, però existeix. 
Hi ha gent que dirà que en aquest moment de la vida li reconeix un 40, 
per exemple. Crec que això és més precís que negar-ho.
 
Està clar que res pot sortir de la sort. Òbviament, necessites treball, 
constància i el poder estar en el lloc que toca en aquell moment. I l'única 
manera que tens és treballant. I s'ha de ser conscient que hi ha gent 
que no té aquestes oportunitats ni amb la sort ni amb el treball. Però 
pensant en coses del passat, la lectura que en fem és bastant atzarosa. 
Perquè han de coincidir moltes coses, i no pot ser que les hagis fet totes 
d'una forma tan conscient. Moltes històries que t'arriben del passat 
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venen amb un relat que està muntat, que no és cert. Per tant hi ha un 
cert atzar.

Tota la història està manipulada, com tota interpretació de la realitat.

Aquí és on està l'atzar. Que aquest clàssic és converteixi en clàssic més 
enllà de Chaplin, que probablement és perdurable i no té res a veure 
amb la sort...

Potser d'aquí a 100 anys no ho és.

Hi ha aquesta alineació entre el que és fals, la construcció d'un relat 
o d'un passat, amb una necessitat d'un ordre determinat. Jo ho veig 
bastant atzarós. 
Qui ets i què és el que estàs fent? Aquest temps curt, òbviament, no 
depèn de la sort. Has de comprar la loteria per a què et toqui. Però, en un 
temps llarg, jo crec que l'atzar sí que té un factor important perquè les 
coses passin.
 
Hi ha un text, "Arquitectura com fenòmen de transició", que diu que tot 
allò interessant passa en les transicions entre dos moments històrics. 
El moment històric clàssic té els seus cànons però l'interessant està 
en aquests moments de traspàs. Jo no sé en quin punt hi ha una certa 
consciència i treball. Probablement hi ha un cert atzar. Igual que en la 
creació del món segurament hi ha atzar, dos microorganismes que aca-
ben...No sé fins a quin punt està premeditat.
 
Segurament, en aquests períodes de transició, de caos, de connectar co-
ses que a priori no entrarien mai en contacte, quan tot és tan inestable, 
res està escrit, de cop...
 
Recupero una pregunta del principi. Si som la suma de la nostra me-
mòria, de l'experiència, això ens porta a actuar de forma mecànica i 
bastant semblant al que hem fet sempre. Per tant, també és important 
desaprendre el que hem fet, per no seguir fent el mateix de la mateixa 
manera. I això passa en aquests moments de transicions, quan canvien 
els escenaris i els contextes, i has d’encarar les coses diferents i surten 
les noves idees, d'alguna manera. 

Tot depèn de tu, de la teva capacitat o de la voluntat de canviar aquestes 
coses. Hi ha gent que viu feliç tota la vida en la seva zona de confort.
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missa el diumenge, que era setmanal... 

Era un punt de trobada del grup. 

I ja no el tenim. I jo que no tinc necessitat d'anar-hi, crec que a part d'un 
punt de trobada, hi ha el tema de marcar el temps. De la repetició.

Del ritual.

Allò de la permanència, ho hem perdut. El futbol ho intenta emular. 

Però no és ben bé el mateix. No té aquest ritual comú. 

Això és per les televisions que ja no posen el futbol. Abans era el diu-
menge "a las cinco de la tarde".

Tinc un molt bon amic que viu i treballa a la República Dominicana, és 
d’allà. I em feia una reflexió, deia “has d'entendre que vosaltres viviu en 
una zona que té quatre estacions. Si a la tardor no comences a recollir 
llenya, a l'hivern passaràs fred, a l'estiu canvieu els armaris, etc. i això us 
ha estructurat el cervell d'una manera els últims 4.000 anys. Sou gent 
que planifica. Nosaltres, el temps, la climatologia, no marca cap tempo". 
No hi ha res essencial a la meva vida, dels últims 2.000 anys, que no 
pugui deixar per al mes que ve. Es configura un caràcter.

Totalment.

A la conversa hi havia un noi xinès que deia: "Vosaltres planteu blat, que 
té un tempo de collita. El pagès, a l'hivern, està fent altres coses però no 
pot anar al camp a treballar, i després teniu molta feina. Us ve la collita, 
la sega, muntar les bales de palla, anar al molí, etc. Tot això té un calen-
dari. Nosaltres fem arròs”. L'arròs no té temporada, és un no parar i ha 
configurat el caràcter d'una societat constant, treballadora. Cadascú de 
nosaltres tenim una cultura del treball, una lectura del tempo diferent.

El temps també et dóna una base on agafar-te, aquesta repetició. Que 
estiguis estructurat a través de les hores del dia, et dóna un lloc on aga-
far-te a la vida. I ara ho veig, aquesta és la reflexió. 

La gent que perd la feina. Es tornen "locos". 

Jo ho veig amb el meu fill, que té tres anys i sempre quan es lleva em 
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 I seria un error treure'ls d'aquí.

Tenia un professor que deia una frase molt clara: oblidar per recordar. 
Que també té a veure amb el triar. Què és important, el que et quedes, i 
què has d'oblidar, o sigui desaprendre.

Però desaprendre també forma part d'aquesta tendència d'ara de la 
inestabilitat, de l'efímer. El meu pare era de pagès, masover. A pagès es 
deia molt, era com un valor: Així ho hem trobat i així ho deixarem. En 
els temps actuals això sona aberrant. 
En aquests moments d'incertesa, inestabilitat, de redefinició del mo-
del, es un actiu voler desaprendre. Però al meu pare li dius que ha de 
desaprendre i hagués sigut un desastre. “Però què dius? Necessito saber 
quan plourà, quan és el moment de la collita…” En aquell context, desa-
prendre és un desastre.

Aquí apareix l'artesania i la constància i el mètode que d'alguna manera 
és la tradició. El que dèiem abans de la natura, l'artesania també ho té.

Aquesta permanència, no?

L’altre dia entrevistava a un d'aquests futuròlegs i li vaig preguntar 
quina serà l’habilitat més important en el futur i em va dir la capacitat 
d’adaptar-se, la flexibilitat.

Tota l’estona estem llegint "el momento". T'ho compro, ho necessito per 
viure, ara. Però no és una màxima universal, això fa 30 anys no era així.
Apel·lant a la reflexió que demanes sobre el tempo. Ara, que és un tempo 
d'inestabilitat, no és per dos anys o sis mesos, és estructural. Ocuparà 
tot el segle XXI.

Els cicles electorals són de dos anys.

Ens hem instal·lat en una inestabilitat absoluta, política, social, famili-
ar, econòmica, tecnològica, moral... és una inestabilitat increïble. I en 
aquest moment la lectura del tempo és la que és. Però jo tinc la teoria 
que hi ha d’haver alguna cosa estructural a la que aferrar-nos, l'hem de 
trobar i només la trobarem si aixequem la mirada i busquem aquells 
referents que ens donen aquesta pauta.

Pensava, el fet d'anar a missa que formava part del ritual social d'abans, 
el temps vital. Hi ha els rituals que hem perdu, com a societat. Anar a 
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diu: ara què farem? Hem dormit. Menjarem. Anirem al cole…
I penso, quina obsessió. Necessita saber i agafa el temps com a base per 
muntar-se la vida.

Per això és tan important l’ordre per als nens, perquè els crea seguretat. 

Hi ha algunes feines en que la gent entra a les 9, dina a les 14, plega a les 
19. I hi ha altres feines, la meva per exemple, en que jo no sé la setmana 
que ve… 

I d'avui per avui canvia. Això no és bo, eh?

Ho és. Els temps porten aquí, ara.

Però t'hi acostumes, per la capacitat d'adaptació i de flexibilitat.

Un aprenentatge que jo he fet és saber estar quatre dies sense fer res. No 
en sabia. Porto des dels 16 anys sense parar. Hi havia un moment que el 
segon dia de no tenir res a fer no podia. Haig de fer alguna cosa. 

Què vas fer aquests quatre dies?

He après molt a ordenar idees. Parar per pensar és tan important com 
l'activitat. Hi ha hagut èpoques de la meva vida que no he pensat, era 
com un hàmster i feia, feia, feia... però com que ja ho tenia molt assi-
milat, anava tirant. No hi havia procés creatiu, que per a mi és molt 
important. Jo necessito parar per dir, a veure, nou xou, nou espectacle, 
com canviarem això... Sóc molt analític, com està funcionant, com ho 
vull canviar, com vull millorar... mil coses. I necessito temps.

És el famós "time to think" del Bill Gates, que un cop l'any s'agafa 
aquests 10 dies se'n va a una cabanya, perdut, sense connexió, sense res, 
i analitza i projecta.

Jo sóc molt bo no fent res.
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El temps, un concepte que ens ha portat a una 
anàlisi de la societat actual, de la incertesa, 
la inestabilitat i els referents permanents. Ha 
passat gairebé una hora, així que s’està esgo-
tant el temps que havíem planificat per aquest 
dinar. És el moment de recopilar i destacar allò 

Bibiana Ballbè

"L'obra en si porta 
una càrrega d'in-

tensitat, de temps i 
maduració."
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Jo em quedo amb la frase del Josep "oblidar per recordar", és a dir, fer 
una tria, quedar-se amb els moments claus que conformen el passat i 
que ajuden a projectar el futur.

Jo amb el paral·lelisme amb la cuina. Aquesta cosa de cuinar amb temps 
perquè guanyi qualitat. I la qualitat tindrà més permanència.

Per tant, és proporcional el temps que dediques a crear i el temps de 
permanència. 

Després, la gent ho valora això. Quan veus una escultura, si diuen que 
l’ha fet en dos minuts... El temps té un valor bestial.

Encara que no ho sàpigues, es percep d'alguna manera. L'obra en si 
porta una càrrega d'intensitat, de temps i maduració, de deixar fer el 
xup, xup...

Aquí la importància del que transmet la pròpia obra i el que veiem en 
una segona mirada, que és capaç d'explicar tota la història. Aquelles 
coses que són perdurables. També explica moltes coses del passat.

A nosaltres ens dóna valor.

En el tema del temps, per exemple, Picasso va trigar molt per crear el 
cubisme. Però després podia fer un toro així, i era una genialitat. Els 
temps també canvien dins de la teva pròpia vida. Jo crec que el més im-
portant és saber analitzar el temps per parar, per recordar, per projectar, 
per accelerar, per frenar. Crec que l'èxit és dominar el teu temps i el que 
t'envolta per aconseguir, al cap i a la fi, la felicitat.
 
Quan fem una conferència, gairebé sempre el 90% de les preguntes són: 
"Quant temps has trigat a fer això?" Perquè la nostra feina és molt de 
processos, de mostrar els processos.

Per què els hi preocupa aixó?

Perquè intueixen que hi ha molta feina, suposo. 
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que ens ha quedat fixat de tot el que s’ha dit, 
la reflexió final. Comença la Bibiana.

És la manera moderna de preguntar com de car és.

 Vivim en un sector que els encàrrecs, les entregues, la rapidesa és cons-
tant. I nosaltres ho fem una mica al revés.

Perquè feu un procés molt manual. Són molt artesanals. Hi ha aquesta 
part artesana que la gent no entén.

Ara les coses valuoses tenen temps. És el nou valor. Una cosa pot haver 
costat molts diners en poc temps, però una cosa que ha portat temps és 
valuosa. 

El temps és valor.

Jo sospito que el que més m'interessa ara és no equivocar-me gaire en 
quin és el tempo de cada cosa. En el meu dia a dia hi ha moltes coses 
amb diferent tempo, llavors podria cometre l'error de dedicar poc temps 
a això i molt temps a allò altre, quan ho hauria d'haver fet al revés. Hau-
ria d'haver dedicat més temps a cuidar-te i menys temps a parlar amb 
aquella persona. O més temps pensant-ho abans de fer-ho. O això no és 
important, pot esperar l'any que ve, o ara no és el moment de fer això. 
Cada cosa té el seu tempo i sovint em sorprenc a mi mateix discutint 
si toca, o no toca, si li he de dedicar més o menys temps i en canvi mai 
parlo en paràmetres d'esforç, diners, coneixement... Ara hi ha la tonteria 
aquesta d’empoderar-se que em posa molt nerviós.
 
En quin sentit?

Jo hi estic en contra. No vull empoderar. Que cadascú faci la seva feina. 
Jo no m'empoderaré, faré el que em digui el metge. La idea aquesta 
del “do it yourself”, fes-ho tu mateix, si no toques la guitarra és perquè 
no vols perquè hi ha tutorials a Youtube. Si hi posessis ganes i interès 
podries tocar la guitarra. Mira, no m'atabalis.
En el fons el que vull dir és que no estic disposat a dedicar temps aquí. 
Ja sé que si li poso 20.000 hores seré un expert, però no les tinc. I la ten-
dència ara és ser un solitari individual que s'empodera i lidera la seva 
educació, la seva salut, la seva formació… No, prou!

Quanta responsabilitat, no?

 Sospito que la manera que tinc jo per maximitzar el temps és que no 
faig mai res sol. El multiplicador de temps són els companys de viatge. 
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Si faig una cosa amb tu, vaig més ràpid. Si la faig sol, vaig més lent. I la 
meva manera de gestionar el temps és amb qui m'ajunto. Quant temps 
heu tardat o quin equip vau fer? Perquè l'altra manera d'anar més ràpid 
és que treballem tots tres junts. Últimament, selecciono projectes en 
funció de “amb qui”.

Amb qui, què aprendré i què m'aportaran. Crec que són les dues grans 
directrius.
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Els companys de viatge com a multiplicador del 
temps, també de les idees. Com les que han anat 
apareixent al llarg d’aquest dinar, engrescador, 
viu, intens, profund. Idees que, de ben segur, 
perduraràn d’alguna manera. La gestió del tempo 
ens porta a parar, relaxar-nos, demanar els cafès 
i fer una mica de sobretaula. Ara sí, Carlos, ex-
plica’ns bé com ho fas per canviar la veu en tan 
poc temps.
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