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EPÍLEG 
 

La retòrica ens indica que l’epíleg ha de ser un escrit que figuri al final del llibre en 

què l’autor doni compte de la seva recapitulació o de la conclusió que se’n tregui. No és la 

meva pretensió en escriure aquestes darreres línies de la Tesi repassar les conclusions 

estrictament químiques de la investigació que ens ha portat fins aquest punt, que ja han estat 

exposades, sinó fer una reflexió de caràcter molt més personal. Se’m permetrà, doncs, que 

prengui com a punt de partida un parell de cites que comentaré a continuació, que em 

permetran anar desgranant aquest epíleg. 

 

Diu la nostra cultura popular, d’arrel cristiana i catòlica, que els camins del Senyor són 

inescrutables. Apropiant-me immodestament aquesta figura, i tot acceptant que en el meu cas 

concret aquest camí és el que ha conduït a la finalització de la Tesi, he de confessar que no he 

seguit cap fil roig vocacional que em dugués on sóc. En un món petit i globalitzat com 

l’actual, en què els sistemes de posicionament global per satèl·lit ens indiquen constantment 

on som, jo he viatjat pel món de la química amb un mapa a vegades incomplet i en una xarxa 

de carreteres que no sempre ha estat ben indicada. A casa no havien pogut gaudir de 

l’oportunitat d’estudiar a la Universitat i, lògicament, no hi ha hagut mai cap vincle fort amb 

el món de la química, més enllà del fet comú de ser-ne usuari. Qui en va estar més a prop va 

ser el meu avi, que revelava les fotografies en blanc i negre en una habitació fosca de casa. 

Tenia clar que volia cursar una carrera universitària, però no acabava de veure clar quina seria 

la més adequada. Pocs mesos abans de la Selectivitat, una inspiració de darrera hora vinculada 

amb la possible projecció professional va fer-me decidir a estudiar Química a la Universitat 

de Barcelona, descartant Biologia i Farmàcia. Quatre anys després, havent superat alguns 

obstacles en el camí, afrontava la recta final de la llicenciatura amb l’objectiu de treballar a la 

indústria. Per aquest motiu les darreres assignatures optatives cursades a la carrera tenien un 

caràcter clarament industrial. Aquest objectiu es va veure frustrat per les circumstàncies 

macroeconòmiques del moment, que no van permetre la meva inserció en el mercat laboral en 

unes condicions que creia mínimament dignes. Segons la meva perspectiva actual, 

diametralment oposada a la d’aquell moment, puc afirmar que aquesta decepció va ser 

afortunada. I afirmo amb rotunditat que va ser afortunada perquè em va permetre encetar allò 

que alguns anomenen carrera universitària, que tinc la impressió que té més punts en comú 

amb els tres mil metres obstacles que no pas amb els cent metres llisos. Primer el màster, i 
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després el doctorat, que conclou amb aquesta Tesi. Ha estat, doncs, un camí que ha fet 

nombroses marrades, però que finalment ens ha conduït fins aquí. 

 
Alles ist einfacher, als man denken kann, zugleich verschränkter, als zu begreifen ist. 

No he sabut trobar una traducció de confiança d’aquesta cita de Goethe, així que he comès la 

temeritat d’intentar traduir-la com “tot és més simple del que es pugui pensar, però alhora és 

més enrevessat del que es pot comprendre”. En el món de la investigació, i sovint també a la 

vida, en descobrir la solució a un problema ens adonem que és molt més simple del que ens 

havíem arribat a imaginar en un principi. Però, alhora, en avançar en la solució constatem que 

les causes del problema són múltiples, i es troben íntimament relacionades, de tal forma que 

la comprensió en conjunt es fa difícil. En investigar, cada nova solució comporta noves 

preguntes, cada cop més complexes i enrevessades. En això consisteix el repte, i alhora la 

desesperació, de la investigació científica.   

 

I no voldria acabar aquestes breus línies sense fer referència al present i al futur. La 

pregunta tòpica que s’imposa en aquest punt del camí és el típic: i ara, què? I la resposta, 

potser menys típica però extremadament sincera, és: Déu dirà! És clar que no puc saber què és 

el que dirà Déu, perquè ja hem comentat abans que els camins del Senyor són inescrutables, 

però confio que escolti les meves oracions, o com a mínim la que proposava un dels nostres 

més grans poetes quan tenia més o menys la meva edat, a qui vaig tenir l’honor de poder 

saludar ja al final de la seva vida: 

 

Pare nostre que esteu en el cel, 
sia augmentat sovint el nostre sou, 
vingui a nosaltres la jornada de set hores, 
faci’s un xic la nostra voluntat 
així com la d’aquells que sempre manen. 
El nostre pa de cada dia 
doneu-nos-el més fàcil que no pas el d’avui, 
perdoneu els nostres pecats 
així com nosaltres perdonem 
els dels nostres encarregats 
i no ens deixeu caure a les mans del director, 
ans advertiu-nos si s’apropa, 
amén. 
 

Miquel Martí i Pol 
del llibre La fàbrica (1959) 

 




