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Carme Ruscalleda
“Treballo en un món molt
complexe perquè treballem
amb productes naturals
irrepetibles. També hi ha
un equip humà irrepetible:
tots som diferents, per tant,
hi ha d’haver un ordre”.

Quim Monzó
“Tu no tens consciència que
la vida s’acaba fins a arribar
a un determinat moment.
Quan ets jove ets Superman,
conscientment o inconscientment i, per tant, et pots
arriscar. Jo he fet moltes
bestieses a la vida, que no
explicaré, però diguem-ne
que ara no faria”.

David Carabén
“Crec que el seny té a veure
amb una certa pèrdua
d’energia que et fa cometre
molts errors. Aquella urgència que tens quan ets jove
fa doncs el que fa és que tot
t’ho prenguis seriosament,
fins i tot tu mateix”.

Pilarín Bayés
“Allà on no ha arribat el seny
podria ser que hagués posat
imaginació, però potser és
a l’inrevés, a on no ha arribat
la imaginació a vegades hi
has de posar-hi seny”.
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Santiago Dexeus
“Una decisió quirúrgica
important no l’ha de prendre
el cirurgià sol. Perquè sense
voler tenim la tendència
a imposar el nostre criteri,
per això s’ha de tenir seny
entre tots.”

Àngels Barceló
“Si he après alguna cosa de
la meva família és el compromís, quan comences a
fer una cosa fes-la bé i fes-la
fins al final, i compromet-te
a fer-ho. No entenc la vida
sense compromís, és una
herència que jo tinc”.

Josep Maria Pou
“Les dues hores que una
persona està veient una
obra en la qual jo participo,
han de ser profitoses. És
el meu compromís. No amb la
societat en general, amb
el públic en concret”.

Toni Mestres
“Podem progressar molt
gràcies al nostre enginy, a
la nostra tecnologia, a les
nostres capacitats de poder
fer que l’impacte sigui el
menor possible i, en canvi,
avancem al màxim”.
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