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que ho facin els compe-
tidors (Compitiendo por el 
futuro, Ariel, 1995). Que-
dava inaugurada l’era 
de la innovació perma-
nent amb dos parells de 
valedors marcant el ca-
mí. Cal avançar-se a la 
competència i, al mateix 
temps, consolidar avan-
tatges competitius, que, 
convenientment adap-
tats a cada entorn, per-
metran a les empreses 
excel·lents seguir sent-
ho en el temps.
 ¿Per què els autors 
s’han animat a revisar i 
ampliar la seva obra? A 
l’escenari actual, Chan 
Kim i Renée Mauborgne constaten 
que quan una empresa descobreix 
un oceà blau la competència s’hi 
abalança. Els sectors es tornen ver-
mells cada vegada amb més rapi-
desa. En l’alimentació al nostre pa-
ís, per exemple. Mentre a la resta 
de sectors s’apliquen polítiques per 
augmentar els preus mitjans (Vue-
ling, passant d’un model low cost a le-
gacy; Inditex, creant marques noves 
en zones Premium), en l’alimenta-
ció els actors segueixen competint 
furiosament per oferir-los més bai-
xos en el chapapote del low cost quan 
dins dels preus baixos es podrien 
trobar oceans blaus. 

Doncs bé, en aquesta edi-
ció del llibre clàssic apareixen di-
verses qüestions destacables que 
aporten més llum en aquests mo-
ments sobre la ciència de la gestió 
d’empresa. La primera, el desenvo-

oceà blau i oceà vermell
La innovació constant suposa avançar-se a la competència i alhora consolidar avantatges competitius

D
eu anys després de la 
publicació de Blue Ocean 
Strategy, apareix en cas-
tellà una nova edició 
revisada i ampliada (La 

estrategia del océano azul, Profit, 
2015). Els seus autors, un oriental, 
Chan Kim (coreà), i una occidental, 
Renée Mauborgne (francesa), han 
venut en aquest temps més de tres 
milions i mig d’exemplars publi-
cats en 43 idiomes. La barreja de les 
dues mentalitats, el yin i el yan, dels 
professors d’una de les més presti-
gioses escoles de negoci del món, 
INSEAD, ha convertit els seus au-
tors en els principals gurus del ma-
nagement contemporani. 
 Després d’analitzar 150 estra-
tègies d’empreses al llarg dels 100 
anys del management, en la primera 
edició van arribar a la constatació 
que les companyies no es mantenen 
permanentment en estat d’excel-
lència. Al contrari, les que perdu-
ren passen alts i baixos, accelera-
des i endarreriments. La raó de ser 
de l’estratègia, indicaven llavors, 
consisteix a abandonar els oceans 
vermells, on la competència és fe-
rotge, per endinsar-se en els blaus, 
on acostuma a ser molt menys re-
llevant. Parlen d’innovació per-
manent. Pocs anys abans, Hamel i 
Prahalad afirmaven el mateix amb 
unes altres paraules: convé apropi-
ar-se una perspectiva àmplia, abans 

lupament de la teoria de l’alinea-
ment de l’estratègia. Els elements 
clau d’una organització, com són 
el valor, les persones i el benefici, 
han d’anar a l’uníson quan es trac-
ta de promoure el canvi estratègic. 
Normalment passa que, a mesura 
que es va descendint en la cadena 
de comandament d’una empresa, 
es tendeix a pensar més a resoldre 
les qüestions particulars de cada 
àmbit que en tot allò  corporatiu 
que s’agrupa al voltant de l’estratè-
gia general.
 La segona, la competència no ha 
d’ocupar el centre del pensament 
estratègic. És l’estratègia de l’em-
presa la que l’ocuparà sempre in-
fonent totes les actuacions. Fins i 
tot quan els competidors l’encertin 
en millores rellevants o descobrei-
xin noves vetes de mercat, no cal-
drà canviar-la per seguir-los. L’em-
presa ha d’aprofundir en l’estratè-
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gia pròpia per trobar la manera 
de mantenir un alt nivell competi-
tiu, contrarestant les accions dels 
competidors, que en moments de-
terminats poden portar-li algun 
avantatge. No se’ls pot anar al dar-
rere com un pollastre decapitat.

La tercera, els límits 
del mercat i l’estructura dels sec-
tors econòmics no són immodi-
ficables. Històricament, els mer-
cats s’han desenvolupat en com-
partiments estancs. Per dir-ho en 
termes quotidians, el pa, al forn; 
el tabac, a l’estanc; i tots els pro-
ductes de salut, a la farmàcia. En-
cara seguim així i els avanços que 
es fan són lents. Els autors de l’es-
tratègia de l’oceà blau conviden a 
trobar les millors oportunitats en 
les agrupacions creatives intersec-
torials. 
 I la quarta, s’ha d’accelerar 
l’aplicació de les estratègies, ja 
que la finestra d’oportunitat és 
cada vegada més reduïda perquè 
la competència s’abalança im-
mediatament sobre tot el que és 
nou. Entre els cinc factors que, 
segons McKinsey, ens situen da-
vant la nova edat d’or del màrque-
ting, un d’ells és la ràpida respos-
ta a les preferències dels consumi-
dors (McKinsey Quarterly, febrer 
2015). En això, coincideix amb els 
autors sobre els oceans, ja que el 
cicle de vida dels productes i ser-
veis ha adquirit una velocitat ver-
tiginosa en l’era digital. 
 A la recerca, doncs, dels oceans 
cada vegada més blaus. H
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L
a  s e n y o r a  C a r m e 
Chacón, que sempre 
m’ha semblat que valia, 
ha fet unes declaracions 
recollides per aquest di-

ari. Es va mostrar convençuda 
que el desaparegut Ernest Lluch 
–algú el recordarà com un polític 
seriós i amable–, víctima d’un 
atac terrorista fa 15 anys, «s’en-
tristiria per la relació existent en-
tre Catalunya i la resta d’Espa-
nya», diu la nota informativa.
 Sens dubte. La relació és entris-
tidora, com sempre que en un en-
frontament polític, i també perso-
nal, una de les parts no s’apunta 
a dialogar. Hi ha moltes coses que 
no són previsibles, però la intel-
ligència ens porta a acceptar-les. I 
també la conveniència, no només 
personal sinó col·lectiva.
 Encara em sorprèn que aquell 
noi tímid que era jo, després s’ho 
hagi passat bé donant la cara i les 
seves opinions en alguns actes 
públics organitzats per les bibli-
oteques.

 Ell no ho faria és una frase que so-
vint hem sentit i que mostra que a 
vegades no som capaços d’enten-
dre l’evolució d’una persona amb 
el pas del temps i en unes circum-
stàncies que són noves i inespe-
rades. Hem d’admetre que estem 
envoltats de sorpreses. Ell no ho fa-
ria és, sovint, un pensament auto-
ritari que, a més, amaga o mani-
festa un interès propi.
 No es pot jutjar el present des 
del passat. Ni el passat des del pre-
sent. Ell no ho havia dit mai, ells 
no ho havien fet mai... El mai acos-
tuma a ser derrotat per l’ara.
 Una circumstància és un pro-
ducte del temps i dels motius. Des 
de la lamentable desaparició de 
Lluch, les circumstàncies i els mo-
tius són uns altres, i per això no 
es pot jutjar el present des del re-
cord del passat. La realitat és mò-
bil, i gràcies a això hi ha progrés.
 Ja ho va cantar Bob Dylan: The 
times they are a-changin’. Els temps 
estan canviant. «Disposeu-vos a 
nedar o us enfonsareu com pe-
dres. Senadors, congressistes, es-
colteu la crida. Qui bloquegi la 
porta quedarà ferit, i s’ensorra-
ran els murs. Perquè els temps es-
tan canviant». H

Petit observatori

No es pot jutjar
el present des del 
passat i viceversa;
la realitat és canviant

¿algú sap
què farien
els altres?
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ges que deambulen per una me-
na de bosc d’Arden on tot és per-
mès, sobretot la llibertat absolu-
ta de fer i desfer escenes: «Dos mil 
anys de teatre es poden interpre-
tar en pocs metres quadrats de 
fusta». 
 Aquest és l’argument essencial 
del muntatge de LaPerla29: la ca-
pacitat que té el teatre, a partir de 
les mentides que s’hi expliquen, 
d’explicar la veritat. L’especta-
dor té, al començament, l’afany 
d’identificar textos i autors, pe-
rò després es deixa anar pel tobo-
gan que promet Al nostre gust, un 
descens trepidant a la recerca de 
«la frase que ens manca». La frase 
que sempre dirà un actor, adreça-
da a un espectador que l’escolta 
i la viu sense intermediaris: «Ho 
dic jo, ¿que no em sents?» H

E
ncara són a temps de veu-
re ,  a  la  Bibl ioteca  de 
Catalunya, Al nostre gust, la 
polifonia que la La Perla 29 

ha confegit a partir de peces soltes, 
un puzle que és alhora un recorda-
tori de la seva trajectòria, un ho-
menatge al teatre i una reflexió so-
bre la necessitat de trobar paraules 
«quan s’acaba la història». Hi ha, 
en aquest univers d’actors i actrius 
que es mouen en un espai desèrtic, 
allà on només es pot elevar un cim, 
el d’un escenari improvisat, fet 
amb quatre taulons, ressons de 
molts autors. Hi ha Shakespeare, 
per descomptat, però també Zweig 
i Vinyoli, i Salvat-Papasseit i Kol-
tès, Txékhov, Handke i el Cyrano. I, 
també per descomptat, el gran De 
Filippo, amb un fragment de L’art 
de la comèdia. Diu un dels personat-
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rar-nos de tot el que ens fa créixer, 
que ens fa somiar. Sense plantejar-
nos que les coses podrien ser dife-
rents. Haurien de ser diferents. ¿I 
per què no ho són? I això què im-
porta. No ens escalfem el cap. Al-
menys, tenim un sou. Un sou de 
misèria. Just per no pensar. Per no 
reivindicar. Per convertir-nos en 
submisos dels que segueixen enri-
quint-se. Quina enveja. Ells sí que 
ho tenen ben muntat. Quina mala 
sort la meva. Encara que, almenys, 
tinc feina. Sí, una feina per seguir 
respirant, per no ofegar-me, per 
no cridar. 
 Segons una enquesta realitza-
da per l’Ajuntament de Barcelona, 
la meitat dels joves de la ciutat tre-
ballarien per un sou injust i sense 
contracte. Res, com qui diu. Just 
per sentenciar el vassallatge. H

T
reballar per un sou de mi-
sèria. Treballar per poc, 
per molt poc, just pels di-
ners que ens sotmeten. 

Just ben bé per menjar, per a un pis 
compartit, per no passar fred, per 
comprar un cotxe a terminis, 
molts terminis…  Pràcticament 
res. El mínim per tenir una cosa a 
perdre, per haver d’ajupir el cap, 
per mantenir la mirada enganxa-
da a terra.
 ¿Teatre? ¿Cine? ¿Llibres? ¿Con-
certs? ¿Viatges? No. No hi ha di-
ners. Si de cas, ja piratejarem al-
guna cosa. Tant hi fa. Ens quedem 
a casa. Si de cas, ens ajuntem qua-
tre amics, quatre birres, un partit 
per la tele, un joc de la play. I així 
anar passant els dies. Sense pen-
sar gaire. Sense fer una ullada a 
tot el que ens perdem. Sense ama-
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