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La metodologia, ideada per Ferran Adrià i elBulliLab, utilitza l’exemple del pa 

amb tomàquet per fer un recorregut que va del més simple al més complex 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’exposició 
Sapiens, comprendre per crear  

a CosmoCaixa 
 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, i Ferran Adrià, cuiner i President d’elBulliFoundation, han 

presentat avui l’exposició Sapiens, comprendre per crear. La mostra 

planteja una metodologia basada en la comprensió profunda de 

l’objecte d’estudi, en aquest cas la gastronomia, però en realitat es 

tracta d’una eina útil per als professionals de qualsevol disciplina que 

tinguin ganes d’innovar.  

 

• Sapiens és un fascinant viatge que ens remunta a l’inici, El Bulli de la 

cala Montjoi, que ja era un ecosistema en si mateix, i sorgeix com a 

fruit de la necessitat de ser més eficient i eficaç per poder seguir 

innovant dia a dia en el món de la gastronomia.  

 

• La innovadora mostra es podrà veure per primera vegada al Museu de 

la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”. Com a punt de partida, utilitza 

una elaboració tan emblemàtica, i aparentment tan senzilla, com és la 

del pa amb tomàquet per abordar la realitat complexa i plural del 

procés que hi ha darrere de la restauració gastronòmica. Sapiens, 

comprendre per crear és una reflexió sobre el coneixement i la 

comprensió, lligada a la creativitat i a la innovació, independentment 

d’allò a què et dediquis. 

 

• A partir de l’aplicació del mètode Sapiens a aquest menjar típic de la 

cuina mediterrània, s’aniran coneixent els elements que intervenen en 

la seva elaboració, com a exemple del funcionament del procés 

gastronòmic. Així, ens podrem plantejar un seguit de preguntes que 

aniran trobant resposta a mesura que avancem en l’exposició: Què és 

un aliment? Què és un producte natural? Què és una elaboració? És 

realment fàcil fer pa amb tomàquet?  
 



 
 
 

• Reflexionar prenent com a exemple una cosa tan senzilla i quotidiana 

com és el pa amb tomàquet, analitzant-ne els ingredients i els 

processos i alhora fent-los aplicables a qualsevol disciplina, amb 

l’objectiu de potenciar la creativitat i la innovació, és el que pretén 

aquesta exposició. 
 

• Els visitants participaran en les diferents propostes que trobaran en el 

recorregut de l’exposició i així podran comprendre aquesta innovadora 

metodologia. 

 

Barcelona, 15 de novembre de 2016. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, i Ferran Adrià cuiner i President d’elBulliFoundation, 

han presentat avui Sapiens, comprendre per crear, una mostra única i participativa, 

que proposa al visitant un sistema de relacions dinàmiques en què la mirada 

creativa de cadascú és fonamental per comprendre el que revela. El pa amb 

tomàquet només és l’excusa per fer evident allò que implica la teoria general de 

sistemes, remuntar-se a Aristòtil i Hegel, i aplicar la teoria de «tot té a veure amb 

tot»; o també per centrar-nos en el camp de la biologia i, en concret, l’aportació de 

Ludwig von Bertalanffy el 1960, que va acabar de definir la teoria general de 

sistemes i va demostrar que les organitzacions no són ens estàtics, sinó que les 

múltiples interrelacions els permeten retroalimentar-se i perfeccionar-se en els 

processos. 

 

«Endreça!», «Contextualitza!», «Classifica!», «Imagina!» i «Crea!» són els àmbits 

que constitueixen aquesta singular mostra. A través seu, i partint de l’exemple del 

pa amb tomàquet, els visitants podran fer un recorregut obert i participatiu en el qual 

descobriran la interrelació que s’estableix entre el tot i les parts, i alhora imaginar 

nous escenaris possibles. La interpretació i la mirada de cadascú són essencials en 

el procés de comprensió. Un pa amb tomàquet és una recepta universal amb 

resultats particulars.  

 

Només les respostes a la pregunta «Què és per a tu un pa amb tomàquet?», en què 

reconeguts cuiners donen la seva opinió, ja deixen palès que una recepta tan 

senzilla pot donar resultats molt complexos. El recorregut per la mostra presenta 

propostes per comprendre tot el que pot facilitar un procés creatiu. L’exposició 

cobra vida a través de la participació dels visitants i obre un seguit d’interrogants 

sobre les coses que donem per sabudes, obrint nous camins, aprofitant 

l’experiència que Ferran Adrià té sobre la cuina i els seus processos d’innovació en 

aquest camp. Perquè de ben segur que no és el mateix un pa amb tomàquet per a 

un jove, un adult, un infant, un casat o un solter.  

 

 

 



 
 
 

L’ordre és eficiència 

Quantes vegades a la vida ens han dit: «Endreça!». I és que, sota aquest 

imperatiu, es posa en marxa la capacitat de diferenciar els elements, definir els 

objectius, identificar categories i decidir la prioritat dels usos. Un procés que és 

determinat per la mirada de cada individu en funció de la relació que estableixi amb 

les seves prioritats i els seus objectius. Sapiens ens proposa adoptar una mirada 

activa a l’hora d’observar qualsevol cosa que forma part de la nostra vida i veure les 

diverses interrelacions que podem establir només posant ordre.  

 

Com es menja un elefant? A trossos!  

Aquest acudit ens recorda que per solucionar un problema complex cal fragmentar-

lo. I això és el primer punt de la metodologia Sapiens: delimitar l’objecte d’estudi i 

contextualitzar-lo. Primer de tot, cal entendre si parlem realment d’un animal, d’un 

aliment o d’un problema. Què passaria si es preguntés el mateix a Burundi? Doncs, 

probablement la resposta seria: «Ara ja no ens el mengem, però abans en fèiem 

sopa o estofat», tal com mostra el fax rebut des de la societat gastronòmica de 

Burundi amb la recepta de la sopa d’elefant del 1996.  

 

Si s’investiga un producte a fons, s’obre un univers múltiple i aleshores apareixen 

nous escenaris que probablement no s’havien imaginat mai. Des d’una visió més 

holística, la mostra planteja escenaris de futur d’alguns sistemes que conformen el 

camp de la gastronomia. També anticipa com s’imagina elBulliLab el pa amb 

tomàquet del futur.  

 

De la biblioteca de Babel a Viquipèdia 

Perquè la informació esdevingui coneixement, ha de ser accessible, i cal classificar-

la creant un sistema rigorós que ens permeti generar tantes relacions com 

possibilitats creatives es puguin donar. Si es classifiquen tots els elements d’una 

mateixa disciplina, això permet determinar què sabem i què ens fa falta per saber.  

 

Això és el que va aplicar Dmitri Mendeléiev el 1869 quan va crear la taula periòdica 

i es va adonar que li faltaven elements. La taula periòdica ha anat evolucionant al 

llarg dels segles, i el gener del 2016 es classificava el que és fins ara l’últim element 

superpesant, el 118, un gas noble radioactiu. Seguint aquest exemple, l’exposició 

presenta una taula de productes no elaborats encara per classificar. La taula mostra 

la densitat de cada àmbit, i això permet veure ràpidament quines àrees estan 

menys explorades. 

 

Eines, tècniques i tecnologia  

Del primer ganivet de pedra al d’acer hi ha un llarg camí. L’evolució del tall de pedra 

al llarg del paleolític dóna lloc als primers ganivets de sílex, que són els 

avantpassats directes dels ganivets actuals. Aquest desenvolupament va ser 

possible gràcies a la tècnica primer i a la tecnologia després, que ens ha permès 



 
 
 

evolucionar i crear noves eines per a nous usos determinats. Segons el mètode 

Sapiens, parlem de tècnica quan es tracta d’un procés en què no hem utilitzat la 

ciència com a recurs, sinó la intuïció, l’observació i la imaginació; i parlem de 

tecnologia quan hi intervé el coneixement científic.  

 

El pa amb tomàquet, una recepta universal amb resultats particulars 

Tretze reconegudíssims cuiners mostren la seva creativitat fent elaboracions amb 

pa amb tomàquet, i proposen als visitants que participin en un procés creatiu tot 

elaborant un caneló tan sols amb tres ingredients, que es podrà tastar al restaurant 

de CosmoCaixa. L’experiment demostrarà que crear és molt senzill: de fet, tothom 

ho fa constantment. 

 

Comprèn! 

Després del pas pels diferents àmbits i d’haver participar en les propostes del 

recorregut, l’exposició culmina mostrant els complexos mapes conceptuals que 

analitzen els processos i que esdevindran útils per a qualsevol disciplina que vulgui 

aprofitar el talent creatiu. Aquests mapes són el resultat de l’anàlisi dels processos i 

les relacions existents entre sistemes complexos. Després d’haver penetrat en la 

seva comprensió endreçant, descomponent les parts, classificant-les, ens queda el 

més complicat, veure quines són les relacions entre les parts i com constitueixen un 

tot que supera el conjunt. Si posem com a exemple un formiguer, aquest és molt 

més complex en el seu conjunt que no pas la suma de cadascuna de les formigues 

que el componen.  

 

Cada àmbit de l’exposició presenta un seguit de propostes participatives per 

despertar i satisfer la curiositat del visitant.  

 

 

Exposició: Sapiens, comprendre per crear  
Del 16 de novembre de 2016 al 31 de maig de 2017 
 
Inauguració: 15 de novembre, a les 19 h  
 

Conferencia inaugural: Sapiens, comprendre per crear. A càrrec de 

Ferran Adrià, dimecres 16 de novembre a les 19 h 

 

CosmoCaixa Barcelona  
(c. d’Isaac Newton, 26) 

 
Horari: de dimarts a diumenge, de 10 a 20 h 

 

Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 (de dilluns a diumenge, de 9 a 20 h) 



 
 
 

 
 

Més informació:  
 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 


