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“The truth is hard to find. The truth is hard to know. The truth is more important now than 

ever.” 

The Truth Is Hard - The New York Times marketing campaign video 

 

Aquesta frase sugereix que encara que la veritat sigui dificil de trobar, aquesta es molt important 

i no ens hem de rendir. Hem de seguir buscant-la perquè gràcies a ella podrem entendre moltes 

coses i ens surgiran noves incògnites que voldrem descobrir. És a dir, jo penso que trobar la 

veritat completa es quasi impossible perquè cada cop que pensem que estem davant d’una 

afirmació certa hi haurà una excepció que ens farà dubtar. Al cap d’un temps d’anar trobant 

petites afirmacions, les posarem en comú i totes juntes ens ajudaran a entredre’ns millor a 

nosaltres mateixos i al món que ens envolta. Per tant, el video de campanya del New York Times 

té tota la raó del món, i es que ara més que mai la veritat és molt important, ja que, gràcies a 

ella podrem aconseguir coneixements que ni tan sols podem imaginar. 

 

El universo trata de decirnos algo. Pero de momento tenemos dificultades para descifrar lo 

que está intentando comunicarnos.  

Sean Carroll  

Aquesta frase ens vol fer entendre que encara ens queda molt camí per recórrer alhora de 

descobrir els misteris de la vida, ja que, a hores d’ara les nostres eines encara no són suficients. 

Es totalment cert que la nostra vida és una casualitat molt complexa, i és que, s’han hagut de 

donar molts paràmetres per fer possible la vida. Per tant, que ens impedeix afirmar que hi podria 

haber vida en un altre galaxia? Realment res, però com no ho hem vist no ens ho creiem.  

El fet de que estiguem vivint dins de l’univers ens dona totes les eines per investigar-lo però el 

nostre problema es que no som capaços de donar el pas perquè tenim por de que algo surti 

malament. Podriem comparar-ho amb els vikings que surcaven el mar sense saber que els 

depararia. Ells estaven molt acostumats a anar als terrenys d’aprop que ja coneixien però un dia 

es van cansar i van decidir anar al sud, on van descobrir les grans terres d’Anglaterra que els hi 

van aportar un benefici gegant. 

Sincerament, penso que aquest es el nostre problema, que no tenim la valentia que tenien ells 

i no ens deixem portar per l’aventura de desxifrar el que ens intenta comunicar l’univers com bé 

diu la frase d’en Sean Carroll. A part de què necessitem estar segurs de què podrem tirar 

endavant un projecte tan complexe com aquest, també hem de tenir en compte que no totes 

les coses surten com voldriem. D’altra banda, penso que enlloc de prioritzar projectes que 

només tenen a veure en les nostres necessitats hauriem de pensar més en el futur de l’espècie 

perquè el dia que s’apagi el sól, amb ell s’apagaran les nostres esperançes i ara mateix no tenim 

un “plan B”. 
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