
LA  BONA  SORT,  EXISTEIX?  5 de març 2008 
 
 No espereu resultats espectaculars del debat que tot seguit encetarem perquè és molt 
probable que la cosa quedi en “empat tècnic”. Vull dir que cadascú té la seva opinió 
preconcebuda i res de concloent no es podrà dir ni aportar que ho rebati ni que ho reafirmi. 
No hi ha possibilitats de proves empíriques que estableixin amb nitidesa el què de la cosa. 
Tot són, en el millor dels casos, apreciacions subjectives més o menys fonamentades, però 
al capdavall apreciacions. 
 Assentada aquesta premissa de malaverany què fem? Potser no vaga la pena de 
parlar-ne? En absolut, lo cosa dóna per a molt! Ara ho veureu. 
 
 En termes matemàtics la bona sort no deixa de ser un càlcul de probabilitats. De les 
probabilitats que el resultat d’un succés aleatori ens sigui favorable.  
Per exemple, si fem una travessa de futbol heu de saber que hi ha 14 partits amb tres 
resultats possibles. Això des del punt de vista de la combinatòria es diu variacions amb 
repetició de 3 signes que es poden repetir fins a 14 vegades, i el càlcul del nombre de 
situacions diferents que a priori es poden produir és de 214 (dos elevat a catorze) que dóna 
un resultat de 16384. O sigui que la butlleta que omplim és una de les més de 16 mil 
possibilitats que hi ha. En realitat és clar que aquest exemple no és ben bé un succés 
aleatori pur perquè ja sabem que l’equip de casa surt amb un lleuger avantatge i que a més, 
si un dels equips és el Barça o el Madrid, té un avantatge extra pels milions de pressupost en 
què es mouen en front de xifres modestes com pot tenir el Múrcia o el Llevant.  
 
 Posem un segon exemple més asèptic. La primitiva aquesta del 6/49. Aquí les 
probabilitats d’encertar els sis números són encara molt més esquifides. Tècnicament en 
aquests cas no importa l’ordre dels nombres escollits i no hi poden haver repeticions. 
Aleshores es tracta de combinacions de 49 elements agrupats de 6 en 6 i això dóna la 
friolera de gairebé 14 milions! de situacions diferents. O sigui que la nostra butlleta té una 
probabilitat gairebé insignificant (tanmateix hi ha molta gent que hi juga i omplen més d’una 
butlleta, de manera que, de tant en tant, algú l’acaba per encertar. Sapigueu, doncs, que si 
jugueu és perquè creieu en la sort perquè si per probabilitats és ja veieu en quins termes 
estem parlant. 
 Una mica més “fàcil” –entre cometes això de fàcil- és que ens toqui la grossa de 
Nadal. Si hi ha, em sembla, uns 60.000 números al bombo, tenim una probabilitat d’1 partit 
60.000 de ser els agraciats. 
 No us atabalaré amb més càlculs matemàtics perquè l’opinió que tinguem sobre si 
existeix la bona sort o no és més sociològica que no pas científica. 
 El que és clar és que la sort és de qui la busca. També aquí trobarem excepcions, 
però majoritàriament la sort acompanya a qui posa els condicionants adequats. Tindrà sort 
d’obtenir una bona feina qui s’hagi preparat abans i presenti un currículum que el faci 
passar al davant d’altres. Tindrà més probabilitats de tenir la mala sort de veure’s en un mal 
tràngol qui viatgi a segons quins països on hi ha una gran inseguretat pels motius que sigui 
(fanatismes religiosos, precarietat social, etc).  
 Vol dir això que qui no tingui una bona formació no pot aspirar a una bona manera 
de guanyar-se la vida? O vol dir que hem de renunciar a viatjar i ens hem de quedar a casa 



per no patir un ensurt? La resposta és evidentment que no, tanmateix els condicionants que 
fan més possible un determinat resultat els posem nosaltres i influeixen en el desenllaç. 
 
 Tornem a la ciència. La discussió ve de llarg i en lloc de sort se li diu determinisme o 
indeterminisme. És a dir tot està prefixat i nosaltres, pobres mortals, no tenim res a pelar o 
no hi ha res prefixat i les coses evolucionen tal i com el lliure albir de les persones ho fan 
anar. 

Científics il·lustres n’hi ha hagut i n’hi ha arrenglerats en totes dues corrents de 
pensament. Max Born (científic alemany que va aconseguir importants èxits en el 
desenvolupament de la mecànica quàntica) parla en un capítol d’un llibre que va escriure 
juntament amb la seva dona de l’amistat i de la correspondència que va mantenir amb 
Albert Einstein. Einstein era un determinista convençut i el principi de la causalitat (tot el 
que s’esdevé té una causa que ho origina i que per tant determina el sentit en què 
evolucionarà) era un referent en ell. Aleshores la teoria de la mecànica quàntica farcida 
d’indeterminisme i amb una base matemàtica de càlcul estadístic i de probabilitats portà a 
Einstein a escriure-li el següent: “La mecànica quàntica inspira respecte. Però una veu 
interior em diu que tampoc no és la panacea universal. La teoria és molt fecunda, però 
gairebé no ens revela res sobre el secret de Déu. En qualsevol cas n’estic convençut que 
Ell no juga als daus”. 

Abans he dit que la sort és de qui la busca. Us explicaré una anècdota il·lustradora que fa 
referència a un col·laborador de Thomas Alva Edison -científic amb una tasca tan prolífica 
que va arribar a patentar cap a un miler d’invents- dels temps en què intentaven trobar un 
filament adequat per les bombetes d’incandescència (parlem del 1897). Tot allò que 
provaven se’ls hi fonia. No avancem! Més de tres-cents  materials i no hem aconseguit res! 
-s’esclamava l’ajudant. - I tant com avancem! Ja sabem de tres-centes coses que no 
funcionen. Li va respondre categòricament el mestre. 
 La tenacitat en la recerca el va portar al triomf quan va provar el tungstè, un metall 
capaç de posar-se incandescent tot i mantenint-se sòlid. L’invent va revolucionar la 
societat. 
 

De vegades una descoberta important a vingut precedida d’un punt de sort i fets casuals 
o inclòs accidentals han permès fer grans troballes. De manera casual i a partir d’unes 
plaques fotogràfiques que es van velar sense que la llum incidís en elles es van descobrir la 
radioactivitat i els raigs X. Val a dir que en els casos en què així ha estat és sempre perquè 
l’ull escrutador d’una ment inquieta hi era present, altrament el fet hauria passat 
desapercebut. 

 
Jo estic temptat a creure en la bona sort tot i que sé que és una creença irracional com 

apuntava al principi. Mireu, el dimecres passat, en acabar el programa anterior, se’m va 
ocórrer preguntar-li a en Francesc qui preparava el tema d’aquesta setmana. No ho havia 
fet en cap ocasió anterior. Quan em va dir que em tocava a mi vaig quedar sorprès i vaig 
pensar que si no ho arribo a preguntar –cosa que hauria estat del tot normal- m’hauria 
presentat aquí sense res preparat. De segur que hauria improvisat i me n’hauria sortit més o 
menys bé, però no hauria estat el mateix. I fer-ho a mitges ni a mi m’hauria agradat ni 
vostès s’ho mereixen. Quina sort que ho vaig preguntar. 
      El punt de l’interrogant Rafel Mollar 


