L'ART DE LA MENT

Proverbis i aforismes contundents d’arreu i de tots els temps
Selecció, versió i il·lustracions de Francesc Bofill

PRÒLEG
Poques formes literàries són tant universals com els proverbis. Per escàs que sigui el
bagatge cultural d’una persona, no hi falta mai alguna dita, citada amb afició pel seu usuari
per inspirar o excusar la seva manera de fer.
Aforismes, màximes, parèmies, cites, sentències, proverbis, adagis... són modalitats
d’un primordial i sofisticat génere que combina la reflexió sapiencial amb el foc d’un poema
breu per crear un joc verbal que, sentit o llegit, copsa l’atenció, fa ballar la ment i es clava
després a la memòria amb sorprenent persistència.
“La brevetat és l’alè que dóna vida al proverbi”, fa una dita jueva. I són la brevetat i la
justesa, precisa Aristòtil, el que caracteritza i fa perenne aquesta forma de literatura. També
l’etimologia vol que l’aforisme determini i delimiti. Que digui veritats amb poques paraules.
Però l’aforisme no és sols un pensament curt, un assaig concís que defineix i dóna
regles de conducta. Només és autènticament eficaç quan està ben construït, quan l’animen
l’agudesa, la inspiració o el sentit poètic. Llavors es converteix en un dard que fa diana als
circuits cerebrals. La brevetat l’obliga a mantenir una estructura elemental, generalment de
dues parts, com a molt de tres o quatre. Aquest ritme intern l’aparenta al poema. Perquè,
com ell, juga amb l’aritmètica de la paraula.
El gènere permet tota mena d’estils: hi ha màximes que, simplement, afirmen. D’altres
cerquen la paradoxa, el contrast, juguen amb els mots. Pregunten, neguen, exhorten,
s’exclamen, es planyen, se’n riuen... Per això el cultiu de l’aforisme és universal. No hi ha
cultura sobre la terra sense proverbis o dites. I sovint, són les mateixes.
Un nou recull
Aquest és un recull personal amb voluntat general. Amic que sóc d’aquesta forma
literària, m’han colpit al llarg de la vida nombrosos aforismes que se m’han arxivat
subreptíciament a la memòria. També he llegit molts reculls i he cercat en la lectura el
proverbi ocult. Però en tantes seleccions copioses i repetitives sempre m’ha costat - no dec
ser l’únic - trobar el gra a la palla, per no dir l’agulla al paller.
No critico la voluntat erudita de repertoriar refranys populars o cites clàssiques. Però
l’intent d’aquest llibre és concentrar un material prou suggestiu per activar la ment. Per això
m’he esforçat a eliminar el lloc comú, la forma banal, la repetició inútil, per oferir una
selecció de la millor dinamita cerebral.

El toc subjectiu és inevitable. La generosa revisió dels amics m’ha ajudat a llimar
facetes massa personals i m’ha aportat noves peces. Només m’he permès una llicència:
Dedicar un apartat als gats, els únics animals del recull, a més dels homes.
Un doble criteri
Aquesta selecció no fa distincions i aplega tant refranys populars i dites anònimes com
aforismes o “frases célebres”. També inclou cites d’autors diversos que, extretes del seu
context, es poden considerar dignes peces del gènere, com les frases de Conan Doyle en
boca de Sherlock Holmes, les fulgurants expressions de Paracels o Gustav Meyrink o les
màximes amb què els autors clàssics construeixen els seus tractats.
Sense límits culturals, el present recull combina la tradició d'Orient i Occident, del
Nord i del Sud. De la saviesa immemorial a l’anonimat d’Internet per tal de presentar els
proverbis i aforismes que més eficaçment mariden contingut i forma.
Per aconseguir-ho, s’han seguit dos criteris bàsics :
Elegir proverbis o cites que diuen veritats comprobables, encara que siguin
contradictòries o parcials, eliminant el que no és estrictament cert o l’obvietat
massa evident.
Prioritzar els textos més punyents, suggestius o evocadors, tant per les seves
dosis d’humor i agudesa (allò que els anglesos en diuen “wit”), com per la seva
precisió, bellesa formal i capacitat emotiva.
Per això no hi falten els clàssics del cinisme com Bierce, Mencken, Voltaire o Shaw, la
potència destructiva del taoisme o la insolència de la saviesa popular. Tampoc la capacitat
d’evocació dels millors filòsofs i el lirisme dels grans poetes. Perquè aquest recull vol ser
una possible panoràmica, una antologia universal, sincrònica i diacrònica, temàtica i
articulada, d’una de les arts més belles que conrea l’home.
Un tractat filosòfic?
Però, inesperadament, en contemplar el recull, s'hi transparenta una visió general de la
realitat i de la vida. No hi són tots els aspectes, però dels més bàsics no n’hi falta cap. En
resseguir aquest seguit de frases, aparentment esparses, fruit del pensament i l’enginy de
molts homes i dones d’arreu i de tots els temps, es dibuixa un pensament col.lectiu que
configura un tot.
Com en un diàleg, les cites contrasten les dues cares de cada tema. En la diversitat
abrupta d’opinions destaquen coincidències universals, qüestions atemporals, dissensions

perennes. I la recopilació es converteix en un breu tractat filosòfic universal que confirma la
unitat i la creativitat de l’esperit humà.
Un passeig mental
Aquest llibre és un tomb vagarós pel gran museu universal de l'art de la ment. Els
proverbis són peces d’art, com els quadres. Per evitar, doncs, que l’amuntegament n’esmussi
la contemplació, s'han espaiat i agrupat alfabèticament per temes, per permetre qualsevol
ordre de lectura. Els temes llargs tenen subdivisions i els aforismes segueixen una
progressió: van de la definició más general als usos, aspectes, condicions o actituds.
La selecció, més oberta al lleure que a l’estudi, conté les mínimes dades. Al peu de
cada aforisme només apareix el nom del seu autor o l'obra de referència. No es donen detalls
d’època ni dades biogràfiques, que el lector interessat podrà trobar amb facilitat.
Una bona part dels textos s’han traduït de l’idioma original (anglès, francès, castellà,
italià, llatí, grec, alemany) i quan no es disposava de l’original – o era en llengües
desconegudes pel recopilador – s’ha fet recurs a les traduccions existents en diversos
idiomes. És molt probable, doncs, que s’hagin escapat imprecisions o errors.
Però en el joc mental que aquest llibre proposa, l’obra importa més que l’autor. No en
va les millors peces són sovint anònimes o populars. Quan la paraula es fa art, no
discrimina, sempre encerta i els seus impactes són positivament gratificants.
Bon passeig, amic lector, per les subtils avingudes del pensament!

ABSOLUT
L'absolut és més enllà de l'abast de l'intelecte perquè la ment només és relativa.
Shantideva
L'absolut, la naturalesa mateixa de la realitat, és com el fill d'una mare estèril.
Patrul Rinpoche
La naturalesa real del relatiu és la naturalesa real de l'absolut.
Mare Prajnaparamita
La naturalesa de la ment relativa que comprèn, és l'absolut.
Patrul Rinpoche

AMISTAT
L’amistat és una ànima que viu en dos cossos, un cor que viu en dues ànimes.
Aristòtil
Dels béns que la saviesa procura per a la felicitat de tota una vida,
el més gran de tots és l’adquisició de l’amistat.
Epicur
La terra ens fa esperar els seus presents cada estació,
però recollim a cada instant els fruits de l’amistat.
Demòfil
Les amistats veritables són eternes.
Marc Tul.li Ciceró
Una amistat que s’acaba en realitat no havia començat mai.
Anònim
Hi ha pocs llaços d’amistat tan forts que no els pugui tallar un cabell de dona.
Santiago Ramón y Cajal
Hi ha un plaer en l’amistat pura que no poden abastar els que han nascut mediocres.
Jean de la Bruyère
Si la primera llei de l’amistat és que s’ha de cultivar,
la segona llei és ser indulgent quan la primera llei s’ha negligit.
François Marie Arouet, Voltaire
Amics
Si els gossos tenen tants amics és perquè belluguen la cua enlloc de bellugar la llengua.
Anònim
Qui troba un amic, troba un tresor i qui troba un tresor, troba molts amics.
Anònim
D’aquests béns passatgers que tastem a mitges, el millor que ens resta és un vell amic.
Alfred de Musset
Si vols viure molt, guarda una mica de vi ranci i un vell amic.
Pitàgores

Viure sense amics no és viure.
Marc Tul.li Ciceró
A la casa d’un amic, el camí mai no és llarg.
Anònim
Més val un bon amic que cent parents.
Proverbi català
Fins i tot els millors amics no poden assistir als seus respectius funerals.
Kehlog Albran
Un amic t’ajudarà a resoldre els teus problemes.
Un bon amic t’ajudarà resoldre els teus problemes amb l’ordinador.
Jason Q.
L’amic ha de ser com la sang, que acut de pressa a la ferida sense esperar que el cridin.
Francisco de Quevedo y Villegas
L’amic cert es descobreix en les situacions incertes.
Marc Tul.li Ciceró
Els amics imaginaris que tenia quan era petit em van deixar,
perquè els seus amics deien que jo no existia.
Aaron Machado
Si tots els homes sabessin el que diuen els uns dels altres no hi hauria quatre amics al món.
Blaise Pascal
Esquena:
La part del teu amic que tens el privilegi de contemplar en la teva adversitat.
Ambrose Bierce
Arbres vells i bons amics, no en té qui en vol.
Proverbi menorquí
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AMOR
L’amor mou el sol i les altres estrelles.
Dante Alighieri
L’amor tot ho venç.
Virgili
L’amor és més fort que la mort.
Salomó
El principi més profund del caràcter humà és l’anhel de ser estimat.
William James
Només l'amor dissipa l'odi.
Aquesta és la llei, antiga i inexhaurible.
Buda
En l’amor, com en els somnis, no hi ha res impossible.
Proverbi hongarès
L’amor és la clau que obre les portes de l’impossible.
Proverbi xinès
On regna l’amor, sobren les lleis.
Plató
Amor és concordança de teòrica i de pràctica a una fi.
Ramon Llull
L’amor és fe i no ciència.
Francisco de Quevedo y Villegas
A qui molt estima, molt se li donarà.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Si vols que t’estimin, estima.
Luci Anneu Sèneca
Els altres són la meva principal preocupació.
Quan veig una cosa que és meva,
la robo i la dóno als altres.
Shantideva
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El que s’ha assimilat per contemplació ha de ser retonat en amor.
Eckhart
Qui res no sap, res no estima.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Només es pot conéixer el que s’estima.
Johann Wolfgang von Goethe

Enamorament
L’amor és un canyamàs ofert per la natura i brodat per la imaginació.
Jean Marie Arouet, Voltaire
L’amor és el triomf de la imaginació sobre la intel.ligència.
Henry Louis Mencken
Amor:
La niciesa de pensar molt en un altre abans de saber res d’un mateix.
Ambrose Bierce
Quan estàs enamorat comences enganyant-te a tu mateix.
I acabes enganyant els altres.
Oscar Wilde
L’amor no mira amb els ulls sinó amb la ment
i per això pinten l’alat Cupidó cec.
William Shakespeare
No és l’amor qui ens perd, sinó la manera de fer-lo.
Josep Maria Lòpez-Picó
No, no hi ha res més dolç a la vida que el jove somni de l’amor.
Thomas Moore
L’enamorament és un dels pocs estat humans decents.
Romeo
El temps fa passar l’amor i l’amor fa passar el temps.
Proverbi català
L’amor no mor mai de gana, sovint d’indigestió.
Ninon de Lenclos
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Soportaria amb gust una dotzena més de desenganys amorosos,
si m’ajudessin a perdre un parell de quilos.
Gabrielle Sidonie, Colette
L'amor és com la guerra: fàcil de començar però molt difícil d'aturar.
Henry Louis Mencken
Quan arriba l’amor, la llibertat surt volant per la finestra.
Groucho Marx
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ANYS
Any:
Un període de 365 decepcions.
Ambrose Bierce
Les hores passen, els dies corren, però els anys volen.
Proverbi oriental
Els dos anys són el principi de la fi.
J.M. Barrie
Qui dia passa, any empeny.
Proverbi català
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ART
Només els que intenten l’absurd aconseguiran l’impossible.
Maurits Cornelis Escher
L’artista veu el que ja no existeix o el que encara no ha existit.
Ilya G. Ehrenburg
L’art no reprodueix el visible, fa visible el que no sempre ho és.
Paul Klee
Només l’artista veu esperits.
Però després de contar que se li han aparegut, tothom els veu.
Johann Wolfgang von Goethe
L’art està enamorat de la sort i la sort de l’art.
Agató
L’art no busca ningú, cal buscar-lo.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
L’art és investigació.
Joan Ponç
Art sense ciència no és res.
Jean Vignot
L’art amaga l’art.
Proverbi xinès
L’art és la mentida que ens permet comprendre la veritat.
Pablo Picasso
Estima l’art. De totes les mentides encara és la menys falaç.
Gustave Flaubert
En l’art només el millor és prou bo.
Johann Wolfganf von Goethe
L’art no s’hereta, no es pot treure dels llibres
sinó que ha de ser sovint menjat i escopit.
Cal mastegar-lo un cop i un altre i pastar-lo amb fermesa
i no es pot deixar dormir com qui cull peres.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
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L’art és llarg, la vida breu.
Hipòcrates
Com més aprofundeixo en l’art, més aprofundeixo en la vida.
Com més aprofundeixo en la vida, més aprofundeixo en l’art.
Vincent van Gogh
Qui té art, va a qualsevol part.
Proverbi català
Deixa'm preguntar-te una cosa: què no és art?
Anònim
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ATENCIÓ
Observes molt quan t’hi fixes.
Yogui Berra
La facultat de fer retornar voluntàriament l’atenció errant,
una i altra vegada,
és l’arrel mateixa del seny, el caràcter i la voluntat.
William James
La clau que ens faria amos de la naturalesa interna està rovellada des del Diluvi.
És estar despert.
Gustav Meyrink
La ment és un simple moviment d'atenció sense naturalesa pròpia,
només és com un buf de vent.
Naropa
L’atenció crea l’ordre del món.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Atent entre els inatents, plenament despert entre els adormits,
el savi avança com un cavall de cursa que supera un rossí decrèpit.
Dhammapada
Si relaxes una estona l’atenció no et pensis que la recuperaràs quan tu vulguis.
Epictet
Estar plenament conscient és una forma d’experiència natural,
elemental i directa, que generalment és submergida i obscurida per l’activitat de la ment.
M.Schuman
Cadascun de nosaltres escull,
per la seva manera de fer atenció a les coses,
en quina mena d’univers li sembla viure.
William James
Els atents no moren, els inatents són com si ja fossin morts.
Dhammapada
El do més preciós que podem oferir a algú és la nostra atenció.
Thich Nhat
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BÉ I MAL
El bé i el mal, el sa i el bo, són fills de la imaginació.
Proverbi català
Si saps que no hi ha bé ni mal estàs tranquil i serè,
alçat en la llunyania com una gran muntanya.
Wang Weiji
Un mal petit és un gran bé.
Proverbi grec
Mal és el bé que no dura.
Proverbi castellà
Els homes són dolents mentre la necessitat no els obliga a ser bons.
Nicolò Machiavello
Quan el bé fa un pas, el mal en fa dos-cents setze.
Proverbi del Dahomey
El mal desperta i el bé adorm.
Proverbi català
És tan difícil per al bo sospitar el mal com per al dolent sospitar el bé.
Marc Tul.li Ciceró
El dolent, quan fingeix ser bo, és pèssim.
Francis Bacon
Quan dubto entre dos mals, sempre trio el que no he provat abans.
Mae West
Es pot confiar en les persones dolentes, no canvien mai.
William Faulkner
Sovint per ser bons hem de deixar de ser honrats.
Ludovico Ariosto
Només hi ha dues menes d’homes virtuosos:
Els morts i els que encara no han nascut.
Proverbi xinès
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No és tan dolent no ser bo i semblar-ho,
com ser-ho i no mostrar-ho.
Pedro Calderón de la Barca
Els dolents tenen una felicitat negra.
Victor Hugo
Si vols ser bo, creu primer que ets dolent.
Epictet
Quan sóc bona, sóc bona.
Quan sóc dolenta, sóc molt millor.
Mae West
Fer el bé
Fes sempre el bé. Això satisfarà alguna gent i deixarà astorada la resta.
Samuel L. Clemens, Mark Twain
Per damunt de tot, sigues bo:
La bondat, més que cap altra cosa, és el que més desarma els altres.
Lacordaire
Qui practica el bé no ho fa amb vistes a la fama, pero la fama segueix el seus actes.
Amb la fama no espera obtenir cap benefici, però els beneficis arriben amb la fama.
Amb els beneficis no espera que sorgeixin disputes, però les disputes l'acaben afectant.
Per això l'home superior no deixarà de guardar-se de fer el bé.
Lie Zi
Qui es preocupa massa de fer el bé, no té temps de ser bo.
Rabindranath Tagore
Es pot fer el mal quan es desitja fer el bé.
Rite Escocés Antic i Acceptat
Si no saps fer el bé, almenys fes el mal.
Proverbi turc
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BELLESA
La bellesa és la resplendor de la veritat.
Plató
La bellesa és ordre: simetria amb lucidesa suprema.
Dionís Aeropagita
La bellesa és un acord entre el contingut i la forma.
Henrik Ibsen
Només l’útil és bell.
Proverbi xinès
Cada cosa té la seva bellesa, però no tothom la pot veure.
Confuci
La bellesa és a l’ull del que mira.
Margaret Hungerford
Que magnífica, fill meu, és la bellesa d’allò que no té forma ni color!
Hermes Trimegist
Si la vida val la pena de ser viscuda per l’home és quan contempla la bellesa absoluta.
Diotima de Mantinea
Digue’m, per què la bellesa traspassa com una daga?
Anònim
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BOGERIA
Boig:
Afectat d’un alt grau d’independència intel.lectual.
Ambrose Bierce
L’home assenyat s’adapta al món;
el desassenyat persisteix en l’intent d’adaptar el món a ell mateix.
Per tant, tot progrès depèn dels desassenyats.
George Bernard Shaw
Certament no es pot aconseguir una gran follia sense una intel.ligència considerable.
Henrik Tikkanen
A qui els déus volen destruir, primer el fan boig.
Eurípides
A qui els bojos volen destruir, primer el fan déu.
Bernard Levin
Les estadístiques diuen que una de cada quatre persones pateix alguna malaltia mental.
Pensa en els teus tres millors amics. Si estan bé, llavors ets tu.
Rita Mae Brown
Els homes sempre seran bojos i el que es pensa que pot guarir-los és el més boig de tots.
François Marie Arouet, Voltaire
Els homes són tan necessàriament bojos,
que fóra boig – amb una altra mena de bogeria – no ser boig.
Blaise Pascal
Són bojos tots el que ho semblen i la meitat dels que no ho semblen.
Baltasar Gracián
Hi ha més bojos que savis i en els mateixos savis hi ha més bogeria que saviesa.
Sébastien de Chamfort
Hi ha ànimes incurables i perdudes per a la resta de la societat.
Preneu-los un recurs de bogeria i n’inventaran uns altres mil d’absolutament desesperats.
Antonin Artaud
Hi ha un plaer en la bogeria que només els bojos coneixen.
John Dryden
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Tothom és boig, menys tu i jo.
Proverbi USA
Abans boig amb tots, que assenyat a soles.
Baltasar Gracián
El boig es pensa que té seny però l’assenyat reconeix que només és un boig.
William Shakespeare
Sempre hi ha una mica de bogeria en la raó.
Però sempre hi ha una mica de raó en la bogeria.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Qui viu sense bogeria, no és tan assenyat com creu.
François de la Rochefoucauld
La psicologia no podrà dir mai la veritat sobre la bogeria,
perquè és la bogeria la que poseeix la veritat de la psicologia.
Michel Foucault
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BUIT
Fes servir el buit per observar el buit i veuràs que no hi ha buit.
Quan fins i tot el buit no existeixi, tampoc no hi haurà més no-ser.
Fns i tot sense l'existència del no-ser, només hi ha serenitat, profunda i eterna.
Escriptura de la puresa i la tranquil·litat
La forma és el buit, el buit és la forma.
No existeix cap més forma que el buit ni cap més buit que la forma.
Sutra del cor
La forma és infal·lible i el buit és inexpressable.
Tsongkapa
Quan actua la forma no sorgeix una altra forma, sino una ombra.
Quan actua el so no sorgeix un altre so, sino un eco.
Quan actua el buit no sorgeix buit, sino el ser.
Lie Zi
El buit significa no percebre ni “buit” ni “no buit”.
L'esclat natural del buit pot aparèixer com qualsevol cosa.
Com que és buida en aparèixer, l'aparença i el buit són una unitat.
Nirvana Sutra
El buit absolut està més enllà del buit i del no buit.
Dazhu Huihai
Tot el que depèn de les condicions és buit de naturalesa pròpia.
Si aquesta és la proclamació, hi ha res més meravellós que això?
Tsongkapa
Diuen que no tenir por del profund significat del buit,
sinó sentir-se inspirat per ell, és el senyal d'un ésser afortunat.
Patrul Rinpoche
Fins i tot una cosa bona no és tan bona com no res.
Chien-ju
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CALMA
La ment humana es complau en la calma, però els desigs la confonen.
Escriptura de la Puresa i La Tranquil·litat
El moment de relaxar-te és quan no tens temps de relaxar-te.
Sydney J. Harris
Veritablement inconcebible és aquesta sublim veritat:
tots els fenòmens desemboquen en la calma.
Dita Taoista
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CALÚMNIA
Com més difícil de creure és una calúmnia,
més memòria tenen els necis per retenir-la.
Casimir Delavigne
No entenc per què s’ha de calumniar.
Si es vol fer mal a algú només cal dir-ne alguna veritat.
Friedrich Nietzsche
Calumnia, sempre queda alguna cosa.
Proverbi castellà
Qui escolta la calúmnia, és un calumniador.
‘Ali
Qui sap adular, sap calumniar.
Napoleó Bonaparte
El que els homes triguen més a perdonar-te és el mal que han dit de tu.
André Maurois
La cosa més ràpida del món és la calúmnia.
Proverbi xinès
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CANVI
L´únic permanent és el canvi.
Clàssic xinès
El canvi etern no canvia,
el canvi que canvia no és etern.
Li Daoqun
El que fa néixer la vida no ha nascut,
el que produeix el canvi no canvia.
Wen-Tzu
Res no resta, tot flueix;
un fragment s’arrapa a un altre fragment
i així creixen les coses fins que les coneixem i els donem un nom.
I gradualment es fonen fins que no són les coses que coneixem.
Lucreci
Res no existeix ni es destrueix,
les coses simplement canvien de forma o d’aspecte,
la matèria és insubstancial en el seu origen,
un agregat temporal de la penetrant energia que anima l’electró.
Peter Metthiessen
Si hi ha regla, hi ha d’haver canvi.
Xi Tao
Tot el que no canvia és mort.
Azorín
Si vols que canviï alguna cosa, has de canviar alguna cosa.
Jim O’Malley
Qui vulgui felicitat i saviesa constants,
s’haurà d’acostumar a canvis constants.
Proverbi xinès
Només els caràcters més elevats i els més abjectes canvien.
Confuci
Els temps canvien i els homes empitjoren.
Proverbi xinès
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En la variació hi ha el gust.
Proverbi castellà
Els canvis sempre alleugen, encara que vagin de mal en pitjor.
Proverbi xinès
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CAPVESPRE
Encara no és l’hora del negre i el blanc ja mor.
Dante
El capvespre és la clivella entre els móns, la porta al desconegut.
Don Juan (Carlos Castaneda)
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CERVELL
El cervell és un òrgan meravellós:
S’engega quan et lleves al matí i no para fins que arribes a la feina.
Robert Frost
Cervell:
Un òrgan amb el qual ens pensem que pensem.
Ambrose Bierce
El cervell de la nostra espècie está format principalment per potasi, fòsfor, propaganda i política.
I el resultat és que cada vegada se’ns fa més fàcil no comprendre el que més clar hauria de ser.
James Thurber
El conflicte crònic entre el cervell recent, que dota l’home de facultats de raonament,
i el cervell arcaic, governat per instints i emocions,
té com a resultat una espècie desequilibrada mentalment, afligida per una tara paranoica,
que la seva història antiga i actual manifesten d’una manera despietada.
Arthur Koestler
És sorprenent fins a quin punt poden augmentar la felicitat i l’eficiència d’un cervell organitzat,
que pensa adequadament en el moment oportú, enlloc de pensar desordenadament en tot moment.
Bertrand Russell
Em pensava que el cervell era l’òrgan més important del cos
fins que em vaig dir: “Mira qui t’ho està dient, això”.
Emo Phillips
El cervell i la ment formen una unitat.
I deixem als filòfofs, que els han separat, la tasca de tornar-los a ajuntar.
Sir Russell Brain
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CIÈNCIA
La ciència és una empresa artística, estimulada per la curiositat,
basada en la fe en l’ordre i la bellesa de l’univers del qual l’home forma part.
Warren Weaver
La ciència és l’estètica de la intel.ligència.
Gaston Bachelard
La investigació científica és l’única forma de poesia retribuïda per l’Estat.
Jean Rostand
La ciència és la recerca de la veritat, cosa que no impedeix trobar-la.
Arthur Janov
La ciència es composa d’errors que alhora són passos vers la veritat.
Jules Verne
Els científics no persegueixen la veritat, la veritat els persegueix a ells.
Karl Schlechta
La ciència no és més que sentit comú entrenat i organitzat.
Thomas Henry Huxley
El mètode cientíific és en essència d’una notable senzillesa:
Consisteix a observar aquells fets que permeten a l’observador
descobrir les lleis generals que els regeixen.
Bertrand Russell
La tasca de la ciència és descobrir lleis que ens permetin predir els esdeveniments
dins dels límits marcats pel principi d’incertesa.
Stephen William Hawking
La ciència descriu la natura en tant que està exposada al nostre mètode de preguntar.
Werner Heisenberg
Cada conquesta de la ciència és una victòria de l’absurd.
Jacques Monod
Descobrir consisteix a veure el que tothom ha vist i a pensar el que ningú més no ha pensat.
Albert Szent-Gÿorgi
Un dels errors més comuns d'avui és creure que s’ha descobert tot el que hi havia per descobrir.
Erdogan Ercivan
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Si no se sap el que es busca, no es comprèn el que es troba.
Claude Bernard
Hi ha fenomens que tot i que, certament, es produeixen molt rarament,
són per damunt de tot el que ciència sap o creu saber sobre les lleis de la matèria.
Gustav Meyrink
Una gran quantitat d’experimentació no pot demostrar que tinc raó;
un simple experiment pot demostrar que m’equivoco.
Albert Einstein
En la ciència, com en l’amor, massa concentració en la tècnica sovint condueix a la impotència.
P.L. Berger
Ciència sense consciència no és més que ruïna de l’ànima.
François Rabelais
La ciència és una arma que pot servir tant per al bé com per al mal;
però la ciència ignora totalment la ciència del bé i el mal.
Errico Malatesta
La ciència ens ha fet déus abans que mereixéssim ser homes.
Jean Rostand
De vegades el comportament dels científics em recorda el tenebrós món de l’Edat Mitjana:
Si el que es troba correspon a les idees tradicionals de la societat, s’accepta.
Inversament, si les contradiu, es rebutja.
James Scherz
No crec en la infal.libilitat de la ciència com no crec en la infal.libilitat del Papa.
Errico Malatesta
Vivim en una societat profundament depenent de la ciència i la tecnologia
i en la que ningú no sap res d’aquestes qüestions.
Això és una fòrmula segura per al desastre.
Carl Sagan
Qualsevol tecnologia prou avançada no es pot distingir de la màgia.
Arthur C.Clarke
La màgia és la part pràctica de la ciència natural.
Pico della Mirandola
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Els misteris de l’Antiguitat amaguen una ciència molt perillosa
que calia veritablement mantenir oculta,
regida per les mateixes lleis harmòniques que el món sideral,
i que per tant li són semblants.
Gustav Meyrink
En definitiva, el que compta en ciència no és ser el primer, sinó l’últim.
Erwin Chargaff
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CINEMA
El cinema és l’art absolut.
Ramiro Ledesma Ramos
El cinema és l’art del somni.
Anònim
No fer res és el somni de tothom i fer cine és que s’assembla més a no fer res.
John Ford
La fotografia és la veritat.
El cinema és la veritat vint-i-quatre vegades per segon.
Jean-Luc Godard
És impossible fer una bona pel.lícula
sense una càmara que sigui com un ull en el cor d’un poeta.
Orson Welles
M’agrada que una pel.lícula tingui un principi, un mig i un final.
Però no necessàriament en aquest ordre.
John Ford
La primera qualitat d’un director és saber veure.
Lindsay Anderson
Un actor és una persona que no t’escolta a menys que parlis d’ell.
Marlon Brando
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CONEIXEMENT D’UN MATEIX
Intentar definir-se a si mateix és com voler-se mossegar les dents.
Allan Watts
No hi ha res tan difícil com conéixe’s a un mateix.
Tales de Milet
Conéixer els altres és ciència,
conéixe’s a un mateix és saviesa.
Proverbi xinès
Conéixe’t a tu mateix i coneixeràs l’univers i els déus.
Inscripció de l’entrada del Temple de Delfos
Conéixer el propi jo és oblidar-se d’un mateix.
Oblidar-se d’un mateix és fer que el món objectiu prevalgui.
Dogen
Només una ment clara es coneix a ella mateixa.
Lin-xuan
El que s’estén darrere nostre i el que s’estén davant nostre
són qüestions minúscules comparades amb el que s’estén dintre nostre.
Ralph Waldo Emerson
Penetra en tu mateix i entraràs en un abisme.
Proverbi castellà
Coneix el teu enemic i conéixe’t a tu mateix
i podràs fer cent combats sense perdre.
Sun Tzu
Si sabés qui sóc jo en realitat,
deixaria de comportar-me com qui crec que sóc.
Aldous Huxley
El millor carrabiner és el que ha estat contrabandista.
Proverbi català.
Qui es coneix a si mateix coneix els altres,
perquè tots els homes porten la forma entera de la condició humana.
Michel de Montaigne
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CONSELLS
Val més collir un fruit amarg per iniciativa pròpia
que contemplar un fruit dolç a l’arbre per consell d’un altre.
Gustav Meyrink
Deu-me diners, que consells no atipen.
Proverbi català
És sempre una bestiesa donar consells,
però donar-los bons és absolutament fatal.
Oscar Wilde
Bo és donar consell, però és millor un remei.
Proverbi català
El consell que et dono es que no demanis consell.
Graham Nash
Vol donar consells i la casa li cau.
Proverbi català
Els vells es complauen a donar bons consells
per consolar-se de no poder donar mals exemples.
François de la Rochefoucauld
De la dona el consell sobtat, i de l’home el meditat.
Proverbi català
No hi ha res més difícil que conéixe’s a si mateix.
No hi ha res més fàcil que donar consells.
Tales de Milet
Res no donen tan generosament els homes com els seus consells.
Proverbi xinès
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COSTUM
El costum és l’adulteració de la natura.
Aristòtil
El costum converteix els grans plaers en fastigoses necessitats quotidianes.
Aldous Huxley
Els costums tenen un domini tan gran sobre nosaltres,
que fins i tot abans d’adonar-nos-en,
ja els hem sacrificat, en una certa mesura, la nostra llibertat.
S.Smiles
El costum al principi és lleuger com una terenyina
però ben aviat es converteix en un sòlid cable.
Proverbi jueu
L’home que venç els seus hàbits es manté sempre jove.
Proverbi xinès
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COVARDIA I VALENTIA
Els més valents cauen de cul.
Proverbi català
El valor és l’art de tenir por sense que els altres se n’adonin.
Pierre Veron
L’home que no tem res es tan poderós com el que és temut per tots.
Friedrich von Schiller
Els covards moren moltes vegades abans de la seva veritable mort.
Els valents tasten la mort un sol cop.
William Shakespeare
De covards no hi ha res escrit.
Proverbi català
La fuga no ha dut mai ningú enlloc.
Antoine de Saint-Exupéry
La covardia és la mare de la crueltat.
Michel de Montaigne
El covard diu que és prudent i l’avar que és frugal.
Proverbi xinès
Val més ser un covard un minut que un mort la resta de la vida.
Proverbi irlandès
Covard:
Una persona en la que l’instint de conservació encara funciona amb normalitat.
Ambrose Bierce
Té valor qui admet que és un covard.
Fernand Contadin, Fernandel
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DESIG
El desig crea la realitat.
Keyserling
Com que el desig de l’home és infinit,
la possessió és infinita i ell mateix és infinit.
William Blake
La ment dels més raonables entre nosaltres es pot comparar
a un mar tempestuós de conviccions apassionades, basades en el desig.
Sobre aquest mar suren arriscadament unes quantes barquetes,
que transporten un carregament de creences demostrades científicament.
Bertrand Rusell
El desig és dependre del plaer, l’aversió és dependre del dolor.
Patanjali
Qui té molts desigs, s’esforça a guanyar moltes coses i té moltes afliccions.
Qui té pocs desigs, no busca ni cobeja i no té aquest problema.
Buda
Del desig neix el dolor, del desig neix la por.
Per a qui està lliure del desig no hi ha dolor i encara menys por.
Dhammapada
Prou ens doldria que els nostres desigs s’acomplissin!
Esop
Si vols fer feliç un home, no augmentis les seves necessitats,
ans resta de la suma dels seus desigs.
Luci Anneu Sèneca
Ara que menys desitjo, ho tinc tot sense desig.
St. John
Els que comprenen la lògica de les funcions mentals
consideren els desigs, els anhels, les afeccions i les aversions com externs.
Wen Tzu
Quan comprens que l’essència del desig és buida, fins i tot el foc de l’infern és fresc.
Pao-xih
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És fàcil mantenir-se a una certa distància de les coses però costa més no enganxar-s’hi.
Bunan
El desig només és satisfet quan és destruït.
Proverbi xinès
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DESTÍ
Quan les coses passen sense que poguem comprendre per què, això és el destí.
Iang-txu
Destí:
Una força que suposadament controla les coses,
citada sobretot pels fal.libles éssers humans per excusar els seus fracassos.
Ambrose Bierce
¿Potser les baules que han de formar una cadena d’esdeveniments només s’enllacen
si no n’alterem la correlació, fent projectes que seguim follament,
fragmentant així el destí, que hauria estat teixit com una meravellosa cinta contínua?
Gustav Meyrink
La naturalesa interna és esperit; el destí és energia.
La relació entre la naturalesa interna i el destí és com la dels ocells amb el vent.
El fan servir per surar i alçar-se.
I estalviant les seves forces, acompleixen amb facilitat el seu vol.
Wang Xongiang
El destí barreja les cartes, però nosaltres jugem.
William Shakespeare
Una fina línia separa la coincidència del destí.
El retorn de la Mòmia
Els astres inclinen però no determinen.
Aforisme astrològic
Com que no crec que s’hagi extingit el nostre lliure albir,
jutjo que potser la fortuna és l’àrbitre de la meitat dels nostres actes,
però ens deixa governar l’altra meitat, o gairebé, a nosaltres mateixos.
Nicolò Maquiavel
Qui viu a imatge de Déu supera els astres.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Ni els astres del cel, ni els inferns, l’esperit que viu en nosaltres ho fa tot.
Agrippa von Nettesheim
Els homes no són presoners del destí, només són presoners de la seva ment.
Franklin Delano Roosevelt
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Et pots protegir de les calamitats que vénen del cel però no de les que vénen de tu mateix.
Proverbi xinès
L’home pot afectar el cel tant com el cel afecta l’home.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Els únics amos del seu destí són els que no esperen res.
Proverbi xinès
El caràcter d’un home és el seu destí.
Heràclit
Els esperits vulgars no tenen destí.
Plató
El destí té dues maneres de ferir-nos:
Negant els nostres desigs i acomplint-los.
Henry Frédéric Amiel
El destí, segons sembla, no està mancat d’una certa ironia.
Matrix
Si estàs destinat a morir ofegat, procura que l’aigua sigui neta.
Proverbi xinès
El destí viatja d’incògnit.
Gustav Meyrink
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DÉU
Déu és llum.
Primera Epístola de Joan
Déu és amor.
Evangeli de Joan
Déu és el foc que resideix en totes les coses que tenen vida.
Bhagavad Gita
Déu és un foc devorador.
Deuteronomi
Déu és una cosa que només pensa.
Baruc Spinoza
Déu és un cercle que té el centre arreu i la circumferència enlloc.
Empèdocles
Déu és el poeta suprem i el món és el seu poema.
Cristoforo Landino
Déu és un comediant que actua per a un públic que té massa por per riure.
François Marie Arouet, Voltaire
Imagineu el Creador com un comediant de poca categoria
i immediatament el món esdevindrà explicable.
Henry Louis Mencken
El més terrible de Déu és que no se sap mai si és un truc del diable.
Jean Anouilh
Déu es va sentir satisfet amb la seva obra i això és fatal.
Samuel Butler
El rostre dels déus és amagat als núvols.
Proverbi xinès
El que els creients prenen per Déu només és un estat
que podrien aconseguir si fossin capaços de creure en ells mateixos;
però en la seva ceguesa incurable s’han creat un obstacle que no gosen superar,
s’han fabricat una imatge per adorar-la, enlloc de transformar-se ells mateixos en allò que representa.
Gustav Meyrink
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Relacions amb els homes
Antigament els déus eren entre els homes.
A mesura que va anar augmentant l’allunyament,
van guanyar en víctimes, encens i culte, i foren més temuts.
Fins que un dia la unitat només va ser possible a través de la força.
Georg Wilhelm Hegel
L’home es converteix en l’aliment del déu que adora.
Proverbi hindú
Déu és antropòfag.
Evangeli de Felip
Els humans som per als déus com mosques per als nens enjogassats: ens maten per divertir-se.
William Shakespeare
Qui mata un home és un assassí.
Qui en mata milions, un conqueridor.
Qui els mata tots, un déu.
Jean Rostand
Lluny de Júpiter, lluny del llamp.
Adagi romà
Només fent-nos semblants a Déu, podrem conéixe’l.
Plató
No és que Déu sigui silenciós, és que nosaltres som sords.
Sertillanges
Tot pertany als déus.
Els savis són amics dels déus.
Entre amics tot és comú.
Per tant, tot pertany als savis.
Diògenes
En realitat només l’home despert és immortal. No hi ha cap déu per damunt d’ell.
Gustav Meyrink
Si els homes no poden viure sense déus,
els déus tampoc no poden mostrar els seus poders sense els homes.
Proverbi xinès
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Oh, déus! Com culpen els mortals els númens!
Diuen que les coses dolentes els vénen de nosaltres
i són ells els que s’atreuen, amb les seves follies, infortunis no decretats pel destí.
Zeus (Homer)
M’avorreixen els ateus: sempre estan parlant de Déu.
Heinrich Böll
Existència
Res no existeix, ni tan sols els déus.
Buda
Convé que existeixin els déus i com que convé, creguem que existeixen.
Publi Ovidi Nasó
Si Déu només em fes un senyal clar!
Com fer un ingrés important a nom meu en un banc suís.
Allan Stewart Konigsberg, Woody Allen
La idea de la no existència de Déu no fa tremolar ningú, més aviat hom tremola de la seva existència.
Denis Diderot
Déu és l’únic ésser que per regnar ni tan sols té necessitat d’existir.
Charles Baudelaire
Si els triangles fessin un déu, l’idearien amb tres costats.
Charles de Montesquieu
Un déu honest és la més noble obra de l’home.
R. G. Ingersoll
No sé si Déu existeix, però fóra millor per la seva reputació que no existís.
Jules Renard
Déu ha mort.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Nietzsche ha mort.
Déu
Deú ha mort, Nietzsche ha mort
i jo ja començo a trobar-me malament
Anònim
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Si Déu no existís, caldria inventar-lo.
Jean Marie Arouet, Voltaire
Ja ens l’han inventat!
Denis Diderot
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DEUTES
Deute:
Un enginyós substitut de la cadena i el fuet del negrer.
Ambrose Bierce
Quan ets pobre recordes millor els deutes.
Proverbi xinès
Cent angoixes no paguen un deute
Proverbi català
La mort ens paga tots els deutes.
Michel de Montaigne
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DIABLE
Déu té per enemic el diable, perquè la veritat no pot mancar d’adversaris.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Si l’ull pogués percebre els diables que poblen l’univers, l’existència fóra impossible.
Els diables són més nombrosos que nosaltres,
ens volten per totes bandes com els marges rodegen les vinyes.
Talmud
El diable es dóna al mag i el bruixot es dóna al diable.
Eliphas Levi
Si el diable ens vé a buscar, que vingui en cotxe.
Proverbi català
A qui menja a la sopera del diable, li cal una gran cullera.
Proverbi escocès
El món, l’infern i els homes es divideixen en ànimes turmentades i diables turmentadors.
Arthur Schopenhauer
Faci’s el miracle, encara que el faci el diable.
Proverbi català
On el diable no pot, envia la dona.
Proverbi polonès
Déu no hauria arribat mai al gran públic sense l’ajut del diable.
Jean Cocteau
El diable és optimista si es pensa que pot fer pitjors els homes.
Karl Kraus
Val més un dimoni d’or que un sant d’argent.
Proverbi català
El pitjor diable és el que resa.
Proverbi polonès
Si el diable entra a l’església, segur que s’enfila a l’altar.
Proverbi alemany
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DINERS
Els diners són millors que la pobresa,
encara que només sigui per motius financers.
Allan Stewart Konigsberg, Woody Allen
Amb diners es pot fer parlar els morts,
sense diners no es pot fer callar els muts.
Proverbi xinès.
El diner sempre respira per amagat que estiga.
Proverbi català
Si vols saber el que val el diner, demana que te’n deixin.
Proverbi xinès
Els diners són com els pèls del nas.
Quan te’ls arrenques, fan molt mal.
Proverbi del Dahomey
A la casa del savi, els diners són esclaus;
a la del neci, amos.
Luci Anneu Sèneca
Del que opina que els diners ho poden fer tot,
es pot sospitar amb fonament que serà capaç de fer-ho tot per diners.
Benjamin Franklin
Feliços diners
Els diners no donen la felicitat, però fan més suportable la infelicitat.
Anònim
Els diners no donen la felicitat, però calmen els nervis.
Jeanne Bourgeois, Mistinguett
Si els diners no donen la felicitat, torna’ls.
Jules Renard
Hi ha moltes coses a la vida més importants que els diners. Però costen tant!
Groucho Marx
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Certament hi ha moltes coses que els diners no poden comprar.
Però has provat de comprar-les sense diners?
Ogden Nash
Divins diners
Ningú no recordaria el bon samarità si només hagués tingut bones intencions.
També tenia diners.
Margaret Hilda Thatcher
El diner no és sant, però fa miracles.
Proverbi català
Fins i tot les icones et miren millor si els encens un ciri.
Proverbi rus
Pagant Sant Pere canta.
Proverbi català
Els diners són tan reals com la Santíssima Trinitat.
Monsenyor Ralph Brown
Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l’home infernal
e fant-lo sant celestial,
segons els usa.
Anselm Turmeda
Tenir diners
Tothom maleeix el diner mentre no en té.
Proverbi català
Una de les coses més estranyes de la vida és que els pobres,
que són els que més necessiten els diners,
són precisament els que no en tenen.
Finley Peter Dunne
Els que tenen mitjans pensen que el més important de la vida és l’amor.
Els pobres saben que són els diners.
Gerald Brenan
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Si la misèria fos una cosa que es pogués comprar amb diners, segurament jo ja estaria arruïnat.
Salvador Dalí
Quan no es tenen diners, sempre es pensa en ells.
Quan se’n tenen, només es pensa en ells.
Jean Paul Getty
No posis el teu interès en els diners, posa els teus diners a interès.
Oliver Wendell Holmes
Només vull els diners per ser ric.
John Winston Lennon
Vull tenir molts diners per viure tranquil com els pobres.
Pablo Picasso
Val més home sense diners que diners sense home.
Proverbi català
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DIPLOMÀCIA
Un diplomàtic és una persona que t’engega a la merda d’una manera tal
que t’entren ganes de fer el viatge.
Caskie Stinnet
Un diplomàtic és un home que sempre recorda l’aniversari d’una dona,
però que mai no recorda la seva edat.
Robert Frost
La diplomàcia és anar dient “gos maco” fins que trobes una pedra.
Anònim
Ultimàtum:
En diplomàcia, la darrera demanda abans de recórrer a les concessions.
Ambrose Bierce
En política el camí més segur de l’èxit és el secret de les gestions;
les accions d’un diplomàtic no han de concordar amb les seves paraules.
Protocols dels savis de Sió
El millor diplomàtic és el que quan parla, menys coses diu.
Oscar Wilde
Els diplomàtics són persones a qui no els agrada dir el que pensen.
Els polítics són persones a qui no els agrada pensar el que diuen.
Peter Ustinov
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DONA
Quatre coses hi ha que fan el món més bell:
La dona, la flor, l’aigua i l’ocell.
Proverbi català
La dona és la creadora de l’univers, l’univers és la seva forma;
la dona és el fonament del món, és la veritable forma del cos.
Saktisangama Tantra
Sense la dona, la terra fóra una tomba.
Proverbi àrab
Les dones son els realistes suprems de la raça humana.
Henry Louis Mencken
La naturalesa de la dona és com el mar:
Cedeix a la pressió més lleugera o feble
i soporta les càrregues més pesades.
Rasmus Nielsen
La dona i la lluna, avui serena i demà bruna.
Proverbi català
Les dones i els elefants no obliden mai.
Dorothy Parker
A la dona i a la cabra, corda llarga.
Proverbi català
Les dones i les orenetes xerrotegen quan estan juntes.
Proverbi japonès
Quan es veu que una dona és obertament dolenta,
llavors comença a ser una mica millor.
Proverbi xinès
La dona, diu la Bíblia, és l’última cosa que Déu va crear.
La deuria fer el dissabte al vespre; es nota la fatiga.
Alexandre Dumas, fill
La dona és el segon error de Déu.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
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Si la dona fos bona, Déu també en tindria una.
Proverbi rus
Qui pensa pitjor de les dones, és la dona.
Ninon de Lenclos
Els que parlen bé de les dones no les coneixen prou;
els que en parlen malament no les coneixen gens.
Pigault-Lebrun
Dones i homes
La dona és el món de l’home.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
L’home és un riu, la dona un llac.
Proverbi àrab
El cel és pur, la terra és tèrbola; el cel es mou, la terra és tranquil.la.
El mascle es mou, la femella és tranquil.la.
Escriptura de la puresa i la tranquil.litat
L’home va ser fet quan la natura només era una aprenent,
però la dona va ser feta quan era una hàbil mestra del seu art.
Anònim
La dona perfecta és el tipus més elevat d’humanitat,
més que l’home perfecte, però també és el més escàs.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Les dones són extremes: són millors o pitjors que els homes.
Jean de la Bruyère
La dona encara està més ben equipada que l’home per al camí del coneixement.
Don Juan (Carlos Castaneda)
La dona venç l’home de la mateixa manera que l’aigua venç el foc.
Su Nu King
Els drets de les dones són els deures dels homes.
Karl Kraus
Qualsevol dona que aspira a comportar-se com un home, segur que no té ambició.
Dorothy Parker
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El principal atractiu de les dones és a la imaginació dels homes.
Jane (Tarzan)
M’agraden els homes, no tant perquè són homes sinó perquè no són dones.
Cristina de Suècia
L’únic dolent dels homes és que no sempre els tinc a prop meu.
Lana Turner
Només m’agraden dos tipus d’homes: els nacionals i els estrangers.
Mae West
Un nen no s’imagina que la seva mare sigui una dona.
A. Beaumier
Les dones ens inspiren grans coses i ens impedeixen dur-les a terme.
Alexandre Dumas
A les dones els agraden els homes silenciosos.
Es pensen que les escolten.
Marcel Achard
Un home que entra al tocador de la seva dona o és un filòsof o és un imbècil.
Sophie Arnould
El primer que fa una dona quan vol que un home l’atrapi és arrencar a córrer.
Michel de Montaigne
Les dones prefereixen que les diverteixin sense estimar-les,
que no pas que les estimin sense divertir-les.
Madame de Rieux
L’or es prova amb el foc, la dona amb l’or i l’home amb la dona.
Pitàgores
Déu dona a tot home el seu dia de santedat i a tota dona el seu dia de bruixeria.
Proverbi de Malàisia
Darrere d’un gran home sempre hi ha una dona.
Clàssic
Darrere d’un gran home sempre hi ha una dona sorpresa.
Anònim
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Darrere d’un gran home sempre hi ha una dona.
I darrere d’ella, la dona d’ell.
Groucho Marx
Les úniques feines que no pot fer un home són les d’incubadora humana i de dida.
De la mateixa manera, l’única feina que no pot fer una dona és de donant d’esperma.
Wilma Scott Heide
Les batalles contra les dones són les úniques que es guanyen fugint.
Napoleó Bonaparte
Quan una dona es rendeix és perquè ha vençut.
Aldo Cammarota
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DONAR

Donar és amagatzemar per a tu mateix.
Proverbi zulú
El que dónes als altres t’ho dónes a tu mateix
Proverbi africà
La possessió completa només es demostra donant.
Tot el que ets incapaç de donar et posseeix.
André Gide
Mans generoses, mans poderoses.
Proverbi castellà
Confrontat el savi a la necessitat, sap donar més que no pas rebre,
tal és el tresor de l’autosuficiència que ha obtingut.
Epicur
No és el donador qui ha de donar les gràcies a qui s’ha dignat rebre?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
La ment transforma les coses.
En donar, les coses transformen la ment
Dogen
Qui convida a donar té més mèrit que qui dóna.
Proverbi africà.
La mà que dóna sempre està més alta que la que rep.
Proverbi català
Qui dóna de pressa, dóna dues vegades.
Pubili Sirus
No fa pena el donar, sinó el deixar.
Proverbi català
Si un home et dona un vestit, mira el que porta posat.
Proverbi xinès
Hi ha qui et dóna un aglà per fer-te cagar un roure.
Proverbi català
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DROGUES
Amb l’única excepció dels aliments,
no hi ha sobre la terra substàncies tan íntimament associades a la vida dels pobles,
en tots els països i en tots els temps, com les drogues.
L. Lewin
Algunes formigues mantenen determinats paràsits
amb l’única finalitat de xupar o libar les seves secrecions per embriagar-se.
És l’únic, però gran vici, de la seva virtuosa, casta, sòbria, austera i laboriosa república.
J.M. Mato Reboredo
Droga és una paraula indiferent
on hi cap tant el que serveix per matar
com el que serveix per guarir.
Llei Cornèlia
Només la dosi fa el verí.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Tot és droga per a qui elegeix viure a l’altra banda.
Henri Michaux
El desig de l’èxtasi no pot refusar el mètode.
Georges Bataille
La droga dóna instruccions a la intel.ligència; hauria de poder guarir l’estupidesa.
Henri Michaux
Quan a un europeu li sobrevé una desgràcia,
no té cap més recurs que la lectura d’un filòsof anomenat Sèneca.
Però els asiàtics, més assenyats, prenen beuratges capaços d’alegrar l’home
i embruixar el record de les seves penes.
Charles de Montesquieu
En l’embriaguesa de l’èxtasi ens enfilem a la carrossa dels vents.
Rig-Veda
L’embriaguesa, a la vegada que torba els ulls del cos, il.lumina els de l’ànima;
llavors l’esperit, alliberat del cos, el seu dur carceller,
fuig com un presoner, el guardià del qual s’ha adormit,
deixant la clau posada a la porta del calabòs.
Gérard de Nerval
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La sobrietat redueix, discrimina i diu que no;
l’embriaguesa expandeix, uneix i diu que sí.
William James
Transformar les coses de la Terra en fum, pot ser l’únic plaer que podem donar a Déu.
Gustav Meyrink
Si la drogadicció és una malaltia, que s’infecti més gent!
Charles Baudelaire
Algunes drogues
Hem begut soma, ens hem fet immortals; arribats a la llum, hem trobat els déus.
Com podria tocar-nos ara la malícia del mortal?
Rig-Veda
Entre els remeis que ha plagut a Déu Totpoderós donar a l’home per alleujar els seus sofriments,
cap no és tan universal i tan eficaç com l’opi.
Thomas Sydenham
L’opi guareix i alleuja, però pot matar com un sabre.
Manual de les matèries medicinals
Morfina, mort fina.
Proverbi català
La cocaïna destrueix les angoixes.
Sigmund Freud
La cocaïna no crea addicció.
Ho sé perquè fa molts anys que en prenc.
Tallulah Bankhead
El fong sagrat m'agafa la mà i em porta al món on se sap tot.
María Sabina
Els angelets dónen saviesa perquè fan humil: igualen amb el més mínim de l'univers.
María Sabina
L'herba et fa oblidar que no tens diners,
però els diners no et fan oblidar que no tens herba.
Gilbert Shelton
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La marihuana no és una droga, és una fulla.
Arnold Schwartzenegger
Estic convençut que el haixix augmenta fins a l’extrem la capacitat imaginativa de l’experimentador.
Gustav Meyrink
El haixix és un realitzador expansiu de les passions i les idees latents,
a través d’ell l’inconscient es manifesta a la consciència meravellada
i l’ànima, contemplant-se en el seu propi mirall, es revela a ella mateixa en allò que realment és.
Stanislas de Guaita
El haixix no crea addicció, crea nostàlgia.
Anònim
El haixix fa l’home semblant a Déu.
Gérard de Nerval
El haixix no revela a l’home més del que ell és.
Charles Baudelaire
Entre totes les drogues transformadores de la consciència,
les més interessants són les que, com l’àcid lisèrgic i la mescalina,
obren la porta al que podríem anomenar l’altre món de la ment.
Aldous Huxley
En sortir de la mescalina se sap millor que qualsevol budista que tot és aparença.
Henri Michaux
El vi és l’espia de l’amor.
Asclepi
En cada got de vi hi ha un cabdal de poesia.
Proverbi xinès
Després de tres copes, descobrim la virtut total, després d’un litre retornem a l’amable natura.
Però, ai! la perfecció que abastem ebris desapareix quan ens despertem.
Li Po
Tres gots fan comprendre grans doctrines, la completa intoxicació suprimeix mil preocupacions.
Proverbi xinès
No és el vi que provoca l’embriaguesa, sinó la immoderació.
Que no s’acusi, doncs, el que Déu va crear,
sinó l’estupidesa d’alguns dels nostres germans mortals.
Sant Joan Crisòstom
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Només un descarriat hipócrita condemnaria la copa de vi del patriarca Noè
perquè uns quants borratxos no en coneixen el límit.
Ernst Freiherr Von Bibra
Lluitar contra les drogues
Ara podem comprendre l’autèntic motiu de la condemna dels al.lucinògens
i per què es castiga el seu ús.
El que despleguen les autoritats és un zel ideològic:
Castiguen una heretgia, no un crim.
Octavio Paz
Lluitar contra la droga és com prèmer un gran globus.
Quan n’oprimeixes una part, se’n dilata una altra.
Chavalit Yodmanee
Hi ha dues maneres de lluitar contra les drogues:
L’una es reduir la puresa i l’altra elevar el preu.
B. Bensinger
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DUBTE
Si hom comença amb certeses, acabarà amb dubtes,
però si hom es conforma a començar amb dubtes, aconseguirà acabar amb certeses.
Francis Bacon
Qui dubta, vol saber.
Proverbi castellà
Com més gran el dubte, més gran el desvetllament;
com més petit el dubte, més petit el desvetllament.
Cap dubte, cap desvetllament.
C.C. Xang
El dubte és una situació agradable, però certament absurda.
François Marie Arouet, Voltaire
El dubte corrou l’esperit humà.
Anònim
El dubte és l’ànima en estat de setge.
L. Bonald
Dubtar de tot o creure-s’ho tot són dues solucions igualment convenients;
ambdues dispensen de la necessitat de reflexió.
Jules Henri Poincaré
Grateu la pell d’un escèptic, a sota gairebé sempre hi trobareu els nervis adolorits d’un sentimental.
D. D’Arc
La fatal tendència de la humanitat
a deixar de pensar en una cosa quan deixa de ser dubtosa,
és la causa de la meitat dels seus errors.
John Stuart Mill
Dubtem dins i tot del dubte.
Anatole France
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EDUCACIÓ
¿Com pot ser que els nens petits siguin tan intel.ligents i els homes tan estúpids?
La culpa deu ser de l’educació.
Alexandre Dumas, fill
Els homes neixen ignorants, no estúpids.
Es tornen estúpids amb l’educació.
Bertrand Russell
Mai no he permès que la meva instrucció escolar interfereixi amb la meva educació.
Samuel L. Clemens, Mark Twain
Alguns nens van a l’escola i finalment aconsegueixen sortir-ne.
D’altres van a l’escola i no aconsegueixen sortir-ne mai.
Més tard els diuen professors.
Henry Louis Mencken
El que pot, fa. El que no pot, ensenya.
George Bernard Shaw
Un professor és un que parla mentre un altre dorm.
W. H. Auden
Una classe és la transferència d’informació
de les notes del professor a les notes de l’estudiant,
sense passar per la ment de cap dels dos.
Anònim
L’educació és el problema més gran i més greu que es pot plantejar a l’home.
Immanuel Kant
No hi ha res que resisteixi a l’educació: A força d’educació es fa ballar els óssos.
Helvetius
L’art d’un mestre és dur-nos fins al límit.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Prefereixo entretenir la gent amb l’esperança que aprenguin,
que no pas ensenyar-los amb l’esperança que s’entretinguin.
Walter Elias Disney, Walt Disney
Qui educa una dona, educa el món.
Anònim
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Eduqueu els nens i no caldrà castigar els homes.
Pitàgores
Els homes, ensenyant, aprenen.
Luci Anneu Sèneca
De tots els que tenien alguna cosa a ensenyar-me, n’he tret un profit.
Però és dels meus alumnes de qui més he après.
Talmud
Educar és formar persones aptes per governar-se elles mateixes i no per ser governades per altres.
Herbert Spencer
L’educació fa la gent fàcil de governar però impossible d’esclavitzar.
Lord Brougham
Tracta un home tal com és i continuarà sent com és.
Tracta un home tal com podria i hauria de ser
i esdevindrà tal com podria i hauria de ser.
Johann Wolfgang von Goethe
Si dónes un peix a un home, l’alimentaràs un dia.
Si l’ensenyes a pescar, l’alimentaràs tota la vida.
Kuan Tzu
La correcció fa molt, però l’encoratjament fa més.
Johann Wolfgang von Goethe
Si et penses que l’educació és cara, prova la ignorància.
Derek Bok, Bryn Mawr.
Abans de casar-me, tenia sis teories sobre la manera d’educar els fills.
Ara tinc sis fills i cap teoria.
J. W. Rochester
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EGOISME
L’egoisme és identificar la capacitat que veu amb la capacitat de veure.
Patanjali
Egoista:
Persona de mal gust, més interessada en ella que en mi.
Egoisme:
Falta de consideració a l’egoisme dels altres.
Ambrose Bierce
No hi ha ningú més buit que el que està ple d’ell mateix.
Anònim
L’egoista s’estima a ell mateix, sense rivals.
Marc Tul.li Ciceró
Estimar-se a un mateix és el començament d’una relació que dura tota la vida.
Oscar Wilde
No és l’amor que haurien de pintar cec, sinó l’amor propi.
Jean Marie Arouet, Voltaire
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ENEMICS
Amic de vegades és una paraula sense sentit; enemic mai.
Victor Hugo
Qui t’estima no et construirà palaus, però qui t’odia et cavarà una tomba.
Proverbi marroquí
No hi ha cap enemic com un mateix.
Marc Tul.li Ciceró
Qui només té un enemic, per tot arreu se’l troba.
Proverbi persa
Fins i tot un paranoic pot tenir enemics.
Henry Kissinger
Fes atenció als teus enemics, perquè són els primers a descobrir els teus errors.
Antístenes
No critiquis els teus enemics, potser n’aprendran.
Juan Goytisolo
Quan el teu enemic t’alaba, és que has fet alguna cosa malament.
Amintore Fanfani
Dels amics malejats surten els pitjors enemics.
Baltasar Gracián
Si vols enemics, supera els teus amics,
però si vols aliats, deixa que els teus amics et superin.
François de la Rochefoucauld
El poder més gran és el que permet transformar els enemics en amics.
Proverbi jueu
El teu enemic mai no és dolent als seus propis ulls.
Recorda-ho, això et pot oferir una manera de fer-te’l amic.
I si no, el podràs matar sense odi – i de pressa.
Robert Heinlein
Que ens odiïn, mentre ens temin.
Luci Accius
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Només he fet una pregària a Déu, una de molt curta:
“Oh, Senyor, fes ridículs els meus enemics.”
I Déu m’ho ha concedit.
Juan Marie Arouet, Voltaire
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ENGANY
Quan els ocells esgoten totes les seves possibilitats, piquen.
Quan el bestiar és dut a la desesperació, embesteix.
Quan els humans se senten acorralats, recorren a l’engany.
Proverbi xinès
La persona més fàcil d’enganyar és un mateix.
Edward George Bulwer-Lytton
No hi ha home més enganyat que el que enganya als altres.
Proverbi xinès
Els sincers s’enganyen a mitges.
Proverbi xinès
El millor per ser enganyat és considerar-se més llest que els altres.
François de la Rochefoucauld
Hi ha homes que quan menteixen, es pensen que enganyen.
Proverbi xinès
Es pot enganyar a alguns sempre, a tothom algunes vegades,
però no es pot enganyar a tothom en tot moment.
Abraham Lincoln
El món sempre estima massa els que l’enganyen.
Proverbi xinès
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ENVEJA
Envejar algú és considerar-se inferior.
Baruc Spinoza
L’enveja és el més involuntari i el més afalagador dels compliments.
E. Marbeau
En general, els béns que provenen de l’atzar són els que provoquen més enveja.
Aristòtil
L’enveja és inseparable de la felicitat.
Erasme de Rotterdam
L’envejós no sols vol fer mal i el fa sempre que pot amb impunitat,
sinó que ell mateix es fa desgraciat a causa de l’enveja.
Bertand Russell
Hi ha dues maneres de triomfar, fent compassió o fent enveja.
Però l’enveja és de més durada, perquè l’envejós té més constància.
Santiago Rusiñol
Com que l’enveja nia al cor i no al cervell, cap grau d’intel.ligència no ofereix garantia contra ella.
Herman Melville
El secret més gran de tots és saber com reduir la força de l’enveja.
Cardenal de Retz
El millor senyal d’haver nascut amb grans qualitats és no tenir enveja.
François de la Rochefoucauld
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ERROR
El que és simple és erroni i el que és complicat és incomprensible.
Paul Valéry
No caiem en l’error perquè la veritat sigui difícil de veure.
Ho fem perquè l’error és més còmode.
Alexander Solzhenitsin
La veritat sorgeix més fàcilment de l’error que de la confusió.
Francis Bacon
Les veritats mantingudes irracionalment poden ser més perjudicials que els errors raonats.
Thomas Henry Huxley
Errar és humà, però perseverar-hi és diabòlic.
Agustí d’Hipona
Errar és humà, perdonar és diví.
Alexander Pope
Errar és humà, però et fa sentir divinament.
Mae West
Errar és humà i encara més humà donar la culpa als altres.
Anònim
Errar és humà, però es necessita un ordinador per cagar-la a fons.
Anònim
Si hagués de tornar a viure la meva vida, cometria els mateixos errors, però abans.
Tallulah Bankhead
Quan tothom està contra tu vol dir que tens una raó absoluta o que estàs absolutament equivocat.
Albert Guinon
Quan tothom s’equivoca, tothom encerta.
Proverbi xinès
Qui molt xerra, molt erra.
Proverbi català
Veient els errors d’un home es pot definir el seu caràcter.
Confuci
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Quan els necis intenten evitar un error, en cometen un altre.
Proverbi xinès
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ESPERANÇA
L’esperança no mor mai.
Anònim
L’esperança és el pa de l’ànima.
Proverbi castellà
Qui viu d’esperances, mor dejú.
Proverbi català
L’esperança és un bon esmorzar, però un mal sopar.
Francis Bacon
Creiem el que esperem i esperem el que creiem.
Miguel de Unamuno
La saviesa de la hiena: val més esperar que no esperar res.
Proverbi del Dahomey
Benaurats els que no esperen res perquè no seran mai decebuts.
Alexander Pope
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ESTRELLES
Les estrelles són els fanals de l'eternitat.
Anònim
Tots som a les clavegueres, però a alguns mirem les estrelles.
Oscar Wilde
Digues a algú que hi ha 300.000 milions d'estels d'estels i et creurà.
Digue-li que un banc és pintat de nou i l'haurà de tocar per creure-s'ho.
Llei de Murphy
Els ideals són com les estrelles,
no aconseguiràs mai tocar-los amb els dits.
Carl Schurz
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EXEMPLE
L’exemple no és el que més influeix els altres, és l’únic que ho fa.
Albert Schweitzer
Les paraules mouen, els exemples arrosseguen.
Proverbi romà
Un bon exemple fa fàcil el difícil.
Proverbi xinès
L’exemple és una lliçó que tothom pot entendre.
M. West
Val més un exemple que cent consells.
Proverbi castellà
Tots els mal exemples han sorgit de bons principis.
Proverbi xinès
Un mal exemple no deixa de ser un exemple.
Sergi Pérez Rosés
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EXPERIÈNCIA
L’experiència és aquell do meravellós que et permet reconéixer un error quan el tornes a cometre.
F.P. Jones
Experiència és el nom que tothom aplica als seus errors.
Oscar Wilde
L’experiència consisteix a experimentar el que no es vol experimentar.
Anònim
La raó necessita l’experiència, però l’experiència no val res sense la raó.
Anaxímenes
A un home que es mor de set
pensar en l'aigua no l'alleuja.
Només beure pot apagar la seva set.
Així difereix la informació de l'experiència.
Lama Mi pham
L’experiència no té límits, és una immensa sensibilitat,
una mena d’enorme teranyina de fils de la seda més fina,
sospesa en la cambra de la consciència,
que atrapa en el seu ordit totes les partícules que hi volen.
William James
La nostra vivència del món sempre és un record de l’experiència.
Don Juan (Carlos Castaneda)
L’experiència és la nostra vida de la joventut a la vellesa, fins i tot a la vora de la mort.
No passen deu hores sense que aprenguem alguna cosa.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
L’experiència és bona, sempre que no es compri massa cara.
Proverbi xinès
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FAMA I GLÒRIA
La fama és un pastís que no atipa.
Anònim
La fama és el menjar dels morts.
Proverbi xinès
La glòria és un verí que convé prendre a petites dosis.
Honoré de Balzac
Famós:
Un infeliç cèlebre.
Ambrose Bierce
Alguna cosa dec haver fet malament o no fóra tan famós.
Robert Louis Stevenson
La glòria és un cercle a l’aigua que no para mai d’eixamplar-se,
fins que de tant escampar-se, es dispersa en el no-res.
William Shakespeare
La fama és l’ombra lleu de l’eternitat.
Proverbi anglès
La glòria persegueix més als qui en fugen.
Luci Anneu Sèneca
La fama no sempre s’equivoca.
Proverbi romà
Alguns neixen grans, alguns aconsegueixen la grandesa i a alguns la grandesa els cau al damunt.
William Shakespeare
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FELICITAT
Felicitat:
Agradable sensació que sorgeix en contemplar la desgràcia d’un altre.
Ambrose Bierce
La felicitat és com un cristall que es trenca just a l’instant que fa el més bell so.
Proverbi àrab
La felicitat és un estat que existeix tot en el present.
Plotí
L’autèntica felicitat sempre és independent de les circumstàncies externes.
Només es pot trobar a l’interior.
Epictet
Només pot ser feliç sempre qui sàpiga ser feliç en tot.
Confuci
La veritable felicitat estriba en el lliure exercici de la ment.
Aristòtil
L’home feliç és el que viu objectivament.
Bertrand Russell
La felicitat és l’últim fi de la vida.
Tomàs d’Aquino
La felicitat no és és el fi, sinó el medi de la vida.
Paul Claudel
La felicitat última de l’home es dóna quan el nostre intel.lecte particular
s’uneix plenament a l’intel.lecte primer i total.
Plotí
La felicitat suprema és la contemplació de l’harmonia dels ritmes de l’univers.
Pitàgores
Hi ha una estranya felicitat ardent en actuar amb ple coneixement
que allò que un fa pot molt ben ser el seu últim acte sobre la terra.
Don Juan (Carlos Castaneda)
La mena de felicitat que necessito és menys fer el que vull que no pas fer el que no vull.
Jean-Jacques Rousseau
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La felicitat consisteix a trobar-se sempre agradablement decebut.
Jonathan Swift
Les persones són més crèdules com més felices són.
Walter Bagehot
L’home és més crèdul com més desgraciat és.
Luci Anneu Sèneca
Quan arriba la felicitat, augmenta la intel.ligència.
Proverbi xinès
Una sola espelma pot encendre milers d’espelmes però la seva vida no s’escurça.
La felicitat no disminueix mai quan es comparteix.
Buda
Tota la joia del món ve de desitjar felicitat als altres
Tota la pena del món ve de desitjar plaer per un mateix.
Shantideva
Buscar la felicitat
Pregunta’t si ets feliç i inmediatament deixaràs de ser-ho.
John Stuart Mill
La recerca de la felicitat és una de les principals causes d’infelicitat.
Eric Hoffer
La felicitat sempre ens espera en algun lloc,
a condició que no anem a buscar-la.
François Marie Arouet, Voltaire
És inútil córrer darrere la felicitat,
perquè la felicitat sempre es troba darrere nostre.
Proverbi africà
Ens cal riure fins i tot abans d’haver trobat la felicitat,
no fos cas que moríssim sense haver trobat res.
Jean de la Bruyère
Si només pretenguéssim ser feliços, ho aconseguiríem fàcilment.
El mal és que sempre volem ser més feliços que els altres.
Charles de Montesquieu
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Tot se suporta a la vida, menys molts dies de contínua prosperitat.
Johann Wolfgang von Goethe
Fes del dia una festa, oblida tot mal i pensa en la felicitat
fins que arribi el dia que et trobis al país que estima el silenci.
Cant de l’Arpista (Tomba de Nerferhotep, Luxor)
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FETS
No hi ha res més enganyós que un fet evident.
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
No hi ha fets, només interpretacions.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Si els fets no encaixen amb la teoria, canvia els fets
Albert Einstein
Pesa més un fet que cent paraules.
Proverbi català
Els fets projecten la seva ombra cap endavant.
Johann Wolfgang von Goethe
Pels seus fruits els coneixereu.
Jesucrist
Cregueu en les obres, no en les paraules.
Les paraules són buida ressonància,
però les obres us mostraran el mestre.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
És un error capital teoritzar abans de tenir dades.
Insensiblement es comencen a deformar els fets perquè segueixin les teories,
enlloc de fer que les teories segueixin els fets.
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
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FILOSOFIA
La filosofia és un apetit de saviesa divina,
l’anhel d’assemblar-se a Déu en la mesura que és possible a l’home.
Pitàgores
Són filòsofs veritables aquells a qui agrada contemplar la veritat.
Plató
Filosofar només és una triple o doble vigilància – estar despert – estar conscient.
Novalis
No és la filosofia l’estudi de la mort?
Plató
És filòsof qui frueix amb els enigmes.
Giorgio Colli
A base d’anar al fons de les coses, un s’hi acaba quedant.
Jean Cocteau
Tots són llunàtics, però s’anomena filòsof a qui pot analitzar la seva al.lucinació.
Ambrose Bierce
La filosofia consisteix bàsicament en un filòsof que argumenta que tots els altres filòsofs són uns rucs.
Generalment ho demostra, i hauria d’afegir que generalment demostra que ell també ho és.
Henry Louis Mencken
La clau de la filosofia és començar per una cosa tan senzilla que no sembli valer la pena
i acabar amb una cosa tan paradoxal que ningú no se la cregui.
Bertrand Russell
No es pot dir res prou absurd que ja no ho hagi dit algun filòsof.
Marc Tul.li Ciceró
El científic sap més i més sobre menys i menys, fins que ho sap tot sobre no-res,
mentre que el filòsof sap menys i menys sobre més i més, fins que no sap res sobre tot.
Anònim
Sé que no sé res, però fins i tot d’això, no n’estic gaire segur.
Clàssic
Filosofia: Una ruta de molts camins que va d’enlloc al no-res.
Ambrose Bierce

7
Burlar-se de la filosofia veritablement és filosofar.
Blaise Pascal
Utilitats
O bé cal filosofar, o bé no cal filosofar.
Però per saber si cal filosofar, cal filosofar
i per saber si no cal filosofar, també cal filosofar.
Per tant, sempre cal filosofar.
Aristòtil
Si tens una bona esposa, seràs feliç.
Si és dolenta, et convertiràs en un filòsof.
Sòcrates
El que he guanyat amb la filosofia és una certa aptitud per sentir-me lliure enmig de la societat.
Aristip
La filosofia, com la medecina, té moltes drogues, pocs remeis bons i gairebé cap específic.
Sébastien de Chamfort
La filosofia sovint no dóna res, però estalvia molt.
Arthur Schopenhauer
La filosofia no ha fet mai bons contractes, però permet suportar les pèrdues.
Jean Marie Arouet, Voltaire
No és filòsof el que sap on és el tresor, sinó el que treballa i el treu.
Francisco de Quevedo y Villegas
Per tenir autèntica llibertat, cal ser esclau de la filosofia.
Epicur
La misèria de la filosofia rau en la seva incapacitat per superar la filosofia de la misèria.
Anònim
Els filòsofs s’han limitat a interpretar el món de diverses maneres,
però el que cal és transformar-lo.
Karl Marx
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FINANCES I ECONOMIA
Si saps gastar menys del que guanyes, has trobat la pedra filosofal.
Benjamin Franklin
La primera llei de l’economia és que quan els preus pugen, el consum baixa.
És una llei divina, no es pot canviar.
Xeic Ahmed Zaki Yamani
Economia:
Quedar-te sense una cosa que vols per si de cas un dia vols una cosa que segurament no vols.
Sir Anthony Hope Hawkins
Un economista és un expert que sabrà demà perquè les coses que va predir ahir no han passat avui
Laurence Peter
Fóra un gran error equiparar l’economia a la vida real.
Sir Peter E. Middleton
Empreses
Corporació:
Un enginyós sistema per obtenir profit individual sense responsabilitat individual.
Ambrose Bierce
Un comitè és un grup que individualment no pot fer res,
però que en conjunt decideix que no es pot fer res.
John Florence Sullivan, Fred Allen
El comitè ideal és el que està format per una sola persona.
Lord Donald Gresham Stokes
Les reunions són indispensables quan el que pretens és no aconseguir res.
John Kenneth Galbraith
Principi de Peter:
En una jerarquia, qualsevol empleat tendeix a ascendir fins al seu nivell d’incompetència.
Laurence J. Peter i Raymond Hull
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Negocis
Lladre:
Un home de negocis ingenu.
Ambrose Bierce
El secret de l’èxit en el negocis consisteix a saber alguna cosa que ningú més no sap.
Aristòtil Onassis
Estafa els altres, o t’estafaran a tu.
Aquesta és l’autèntica regla dels negocis.
Charles Dickens
Els negocis són els diners dels altres.
Madame de Girardin
El negoci no sols és un art, és una religió.
Donald J.Trump
Bancs
Un banc és un lloc on et deixaran diners si pots demostrar que no els necessites.
Bob Hope
Un banquer és un home que presta a un altre els diners d’un tercer.
Guy Edmond de Rothschild
Els banquers són com qualsevol altra persona, però més rics.
Ogden Nash
Què és robar un banc comparat amb fundar-ne un?
Bertolt Brecht
Si mai veus saltar per la finestra un banquer suís, salta darrere d’ell.
Segur que hi alguna cosa a guanyar.
François Marie Arouet, Voltaire
Els bons banquers, com el bon tè, s’aprecien quan els fiques en aigua bullint.
Jafar Hussein
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Capitalisme
Els petits beneficis obtinguts amb un gran capital són, al capdavall, grans.
Els grans beneficis obtiguts amb un capital petit són, al capdavall, petits.
Proverbi xinès
El capital es torna audaç si el guany és adequat.
Amb un 20 % es torna vivaç; amb el 50%, positivament temerari;
amb el 100% trepitja totes les lleis humanes i per damunt del 300%
no hi ha crim a que no s’arrisqui, encara que l’amenaci el patíbul.
T.S. Dunnuig
Quina és la diferència entre el capitalisme i el comunisme?
El capitalisme és l’explotació de l’home per l’home.
El comunisme és a la inversa.
Dita polonesa
El capitalisme sense bancarrota fóra com el cristianisme sense infern.
Frank Borman
El capitalisme ha sobreviscut al comunisme, només li falta devorar-se ell mateix.
Charles Bukowski
Comerç
Fins que no sàpigues per què la gent compra coses no vendràs res.
Hugh Finnerty
L’ull del que compra és a la mà del que ven.
Proverbi xinès
Una cosa ben comprada està mal venuda.
Rudolph Palumbo
El secret del meu èxit està en pagar com si fos pròdig i en vendre com si hagués fet fallida.
Henry Ford
Un comprador satisfet explicarà la seva experiència a cinc persones, però un d’insatisfet ho farà a vint.
John Goodman
Compra terra, ja no se’n fabrica.
Samuel L. Clemens, Mark Twain
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El mansos heretaran la terra, però no els drets sobre els minerals.
Jean Paul Getty
La meva filosofia és aconseguir comandes: sempre podrem produir alguna cosa.
Sir Peter K. Levene
Recorda que no et compraran mai la vaca si poden obtenir la llet gratis.
Kelly Bundy
El comerç és l’única activitat on la policia protegeix el lladre.
Jean-Baptiste Doumeng
Els déus sempre han fugit dels comerciants.
Proverbi xinès
Impostos
Una multa és un impost per fer les coses malament.
Un impost és una multa per fer les coses bé.
Anònim
En aquest món res no és segur, llevat de la mort i els impostos.
Benjamin Franklin
No és dolent disposar els propis afers per pagar els mínims impostos.
Els impostos són exaccions obligatòries, no contribucions voluntàries.
Jutge Learned Hand
El contribuent és una persona que treballa per al Govern,
però sense haver fet les oposicions a funcionari.
Ronald Reagan
Coneix cap delicte en que el ciutadà, per no cometre’l, hagi d’anar a consultar un expert?
Antoni Pedrol Rius
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FRATERNITAT
Actua amb el teu proïsme com si l’estimessis. És el més útil per a tu.
Mo-tse
Proïsme:
Un que ens han manat que estimem com a nosaltres mateixos
i que fa tot el que pot per fer-nos desobeir.
Ambrose Bierce
Que tots els homes haurien de ser germans és el somni dels que no tenen germans.
Charles Chincholles
Vivint plegats molt temps els animals acaban estimant-se i els homes odiant-se.
Proverbi xinès
Aprenguem a viure junts com a germans o morirem junts com uns necis.
Martin Luther King
Tots per a un, un per a tots.
Rite Escocès Antic i Acceptat
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FUTUR
El futur sempre arriba lentament,
el present s’escapa volant
i el passat sempre és immòbil.
Proverbi xinès
El futur ens tortura i el passat ens encadena.
Vet aquí perquè se’ns escapa el present.
Gustave Flaubert
Futur:
Període de temps en el que els nostres afers prosperen,
els nostres amics són sincers i la nostra felicitat, assegurada.
Ambrose Bierce
El futur s’assembla bastant al present, només que és més llarg.
Don Quisenberry
Si esperes el demà, el demà arriba.
Si no esperes el demà, el demà arriba.
Proverbi senegalès
Ens cal recordar que l’esdevenidor no és nostre ni del tot no nostre,
per tal que no esperem que ho sigui del tot ni desesperem perquè no ho és del tot.
Epicur
Predir és molt difícil, especialment el futur.
Niels Bohr
El futur ja no és el que era.
Anònim
No deixo mai per demà el que puc fer demà passat.
Oscar Wilde
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GATS
Fa 2000 anys, els egipcis adoraven els gats com a déus. Els gats no ho han oblidat mai.
Anònim
De tots els animals, només el gat arriba a la vida contemplativa.
Mira la roda de l'existència des de fora, com el Buda.
Andrew Lang
Sota la pell d’un gat subsisteix, essencialment immutable, una de les ànimes lliures del món
Eric Gurney
Els gats semblen seguir el principi que no fa cap mal demanar el que vols.
Joseph Wood Krutch
Gats:
Aquests meravellosos egoistes.
Anònim
La funció dels gats és ensenyar-nos que no tot a la natura té una funció.
Garrison Keillor
El gat té massa esperit per no tenir cor.
Ernest Menaul
Diuen que els gats són recargolats, dolents i cruels.
És cert, i de bones qualitats com aquestes encara en tenen més.
Missy Dizick
Els gats són unes bestioles força delicades i pateixen un bon nombre de malalties,
però no he sentit a parlar mai de cap gat que patís d'insomni.
Joseph Wood Krutch
Els somnis dels gats són poblats de somriures.
Proverbi àrab
S’ha observat que de tots els animals,
els gats, les mosques i les dones
són els qui perden més temps empolainant-se.
C. Nodier
No hi ha gat sense urpes.
Proverbi suís
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Si els gats poguessin parlar, no ho farien.
Nan Porter
Gats i humans
Els gats van venir al món per desmentir el dogma
que totes les coses van ser creades al servei de l’home.
Paul Gray
Si fos possible creuar un home amb un gat,
milloraria l’home però es deterioraria el gat.
Samuel L. Clemens, Mark Twain
Déu va crear el gat perquè l’home pogués acariciar el tigre.
Proverbi oriental
El gat podria ser el millor amic de l’home, però mai no es dignaria reconéixer-ho.
Dong Larson
Quan jugo amb el meu gat, qui m’assegura que ell no juga amb mi?
Michel de Montaigne
Un gat et deixa dormir al teu llit. A la punta.
Jenny de Vries
No et fiquis amb els afers dels gats, perquè són subtils i se’t pixaran a l’ordinador.
Anònim
La dona i el gat no volen ser contrariats.
Proverbi català
He estudiat molts filòsofs i molts gats. La saviesa dels gats és infinitament superior.
Hyppolyte Taine
Hi ha dues maneres de refugiar-se de les misèries de la vida: la música I els gats.
Albert Schweitzer
Si un gat fa alguna cosa, en diem instint.
Si nosaltres fem el mateix i pel mateix motiu, en diem intel·ligència.
Will Cuppy
L'aparell auditiu del gat està dissenyat per permetre que la veu humana
entri fàcilment per una orella i surti ràpidament per l'altra.
Stephen Baker
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No hi ha gats corrents. Els temps que passes amb els gats no es perd mai.
Gabrielle Sidonie, Colette
Sempre tindràs sort si et fas amic de gats desconeguts.
Proverbi nord-americà
Gats, rates, gossos i altres bèsties
Jocs de gats, llàgrimes de rates.
Proverbi rus
Gat petit caça rates petites.
Proverbi del Dahomey
“Vine, ratolí, sóc la mestressa”.
I el ratolí, enfeinat,
diu: “No, que ets el gat!”
Júlia Garcia, 6 anys
Gat blanc o gat negre, què importa si caça rates?
Proverbi xinès
Qui odia els gats es reencarnarà en rata.
Faith Resnick
Els gats són més llestos que els gossos.
No aconseguiràs mai que vuit gats empenyin un trineu per la neu.
Jeff Valdez
Els gossos vénen quan els crides, els gats agafen el missatge i vénen més tard.
Mary Bly
Els gossos es pensen que són humans.
Els gats es pensen que son Déu.
Anònim
A la llarga el gos acaba fent un compromís amb el gat.
Proverbi hongarès
Al gat li agraden els peixos, però no es vol mullar les potes.
Proverbi romà
Un gat no ven mai peix fregit.
Proverbi del Dahomey
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GENI
La diferència entre l’estupidesa i el geni és que el geni té els seus límits.
Albert Einstein
La distància entre el geni i la bogeria es mesura només per l’èxit.
Anònim
Geni:
En un sentit general, qualsevol grau de superioritat mental que permet al seu posseïdor
viure acceptablement per damunt dels seus admiradors i emborratxar-se a fons amb total impunitat.
Ambrose Bierce
El geni es composa d’un dos per cent de talent i un noranta-vuit per cent de perseverant aplicació.
Ludwig Van Beethoven
El geni és paciència eterna.
Miquel Angel Buonarrotti
El geni significa en primer lloc una extraordinària capacitat de suportar problemes.
Thomas Carlyle
La primera i última condició del geni és l’amor a la veritat.
Johann Wolfgang von Goethe
El seny viatja per camins fressats, el geni mai.
Per això la gent, no sense motiu, està tan disposada a tractar els grans homes de llunàtics.
Cesare Lombroso
Quan un veritable geni apareix en aquest món, el pots reconéixer per aquest senyal:
tots el necis es conjuren contra ell.
Jonathan Swift
El talent convenç, el geni exalta.
Bulwer Lytton
Els intel.lectuals resolen problemes; els genis els preveuen.
Albert Einstein
Fer fàcilment el que els altres troben difícil és talent; fer el que és impossible per al talent, és geni.
Henri-Fréderic Amiel
Els genis són els que diuen molt abans el que es dirà molt després.
Ramón Gómez de la Serna
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Hi ha genis que creen fins i tot quan dormen.
Pau Casals
El geni s’eleva, per ell mateix, per damunt de totes les regles.
Karl von Clausewitz
De vegades la desesperació és una inspiració tan poderosa com el geni.
Benjamín Disraeli
Geni i figura, fins a la sepultura.
Dita castellana
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GOVERN
Governar un país és com conrear un jardí: només cal arrencar les males herbes.
Ensenyaments dels mestres de Huainan
Si governo malament m’avorriran els déus, si governo bé, m’odiaran els ciutadans.
Crisp
Qui no sap governar és sempre un usurpador.
C. Bini
Res no és més sorprenent per als qui consideren els afers humans amb una mirada filosòfica,
que la facilitat amb què la majoria és governada per uns pocs.
David Hume
El món és governat per personatges molt diferents del que imaginen els que no són darrere l’escenari.
Benjamin Disraeli
El bon govern, poc se sent i es fa veure clarament.
Proverbi català
No hi ha hagut mai cap govern perfecte perquè els homes tenen passions;
i si no tinguessin passions no tindrien cap necessitat de govern.
Jean Marie Arouet, Voltaire
La mà que mou el bressol és la mà que governa el món.
W. R. Wallace
És perillós tenir raó quan el govern s’equivoca.
Jean Marie Arouet, Voltaire
Mètodes de govern
Quan els governants tracten els súbdits com els seus propis fills, aleshores governen el món.
Ensenyaments dels mestres de Huainan
Amb paraules governem els homes.
Benjamin Disraeli
Hi ha dues maneres de governar els homes: per la força o per la farsa.
Antonio Cánovas del Castillo
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Si no els pots convéncer, confon-los.
Harry Truman
Els homes amb mals instints són molt més nombrosos que els que tenen instints nobles.
Per això s’obtenen millors èxits si es governa els homes amb violència i intimidació
més que no pas amb doctes disquisicions.
Protocols dels savis de Sió
Pa i circ.
Màxima romana
Per destituir, ascendeix.
Màxima vaticana
Si vols que un afer no funcioni, crea una comissió.
Napoleó Bonaparte
Fort en el contingut, suau en la forma.
Màxima jesuítica
La gent és com l’aigua: si l’obstrueixes, s’estanca;
si li obres canals, es mou;
si la calmes, es purifica.
Clàssic xinès
La humanitat no es podrà salvar de la misèria si els filòsofs no arriben al govern
o si, amb l’ajut de Déu, els governs no s’inicien en la filosofia.
Plató
Formes de govern
La humanitat no ha conegut més que un sistema polític: el comandament d’uns pocs.
Gonzalo Fernández de la Mora
Doneu-me paper i segells i crearé un Estat.
Enric Prat de la Riba
L’Estat és una mena d’organització que tot i fer malament les coses grans,
també fa malament les petites.
John Kenneth Galbraith
La burocràcia és un mecanisme gegantí operat per pigmeus.
Honoré de Balzac
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Per als funcionaris el treball és sagrat. No el toquen mai.
Dita francesa
Una monarquia ha de ser governada per demòcrates i una república per aristòcrates.
Charles-Maurice de Talleyrand
Aristocràcia:
El govern dels millors.(En aquest sentit la paraula és obsoleta; així com aquesta forma de govern)
Ambrose Bierce
La democràcia substitueix amb l’elecció per molts incompetents
el nombrament per uns pocs corruptes.
George Bernard Shaw
¿Com pot ser que des que el poble escull ell mateix els seus amos,
siguin tan dolents com quan els rebia fets i dats per l’atzar del naixament?
Rémy de Gourmont
President:
Un cap temporal, elegit pels líders d’un partit de bandits polítics,
amb el propòsit de dividir el botí entre ells.
Ambrose Bierce
La pobresa, en una democràcia, és tan preferible a la prosperitat sota règims de força,
com és preferible la llibertat a l’esclavatge.
Demòcrit
El socialisme és la distribució igual de la pobresa.
Anònim
La llibertat engendra l’anarquia,
l’anarquia mena al despotisme
i el despotisme porta altra vegada a la llibertat.
Jacinto Benavente
Quan el feixisme arribi finalment a Occident,
ho farà en nom de la llibertat.
George Orwell
República:
Forma de govern en la qual s’administra una justícia igual
a tots els que es poden permetre pagar-la.
Ambrose Bierce
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La diferència entre una democràcia i una dictadura,
és que en una democràcia pots votar abans d’obeir les ordres.
Charles Bukowski
La dictadura és el sistema de govern on tot el que no és prohibit és obligatori.
Enrique Jardiel Poncela
Els conservadors no són necessàriament estúpids, però molts estúpids són conservadors.
John Stuart Mill
Un conservador és un home massa covard per lluitar i massa gras per fugir.
Kim Hubard
Conservador:
Home d’Estat que està enamorat dels mals existents
i que es distingueix del liberal, que vol reemplaçar-los per uns altres.
Ambrose Bierce
Els feixistes no són tots lladres i violents, però els lladres i violents són tots feixistes.
Charles De Gaulle
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GRATITUD
Gratitud:
Un sentiment que es troba a mig camí entre un benefici rebut i un benefici esperat.
Ambrose Bierce
La gratitud no és mai gratuïta.
Alfred Sauvy
Ser agraït no és cap vergonya.
Proverbi xinès
Com que sóc captaire, també sóc pobre en agraïment.
William Shakespeare
Dels grans beneficis neixen les grans ingratituds.
Proverbi xinès
Ingratitud:
Una forma de respecte a un mateix que no està renyida amb l’acceptació de favors.
Ambrose Bierce
Hi ha tres menes de desagraïts: els que callen el favor, els que el cobren i els que el vengen.
Proverbi xinès
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GUERRA I PAU
La guerra és comú a tots els éssers, és la mare de totes les coses.
A alguns els fa déus, a d’altres els fa esclaus o homes lliures.
Heràclit
L’art de la guerra és l’art de matar els homes,
de la mateixa manera que la política és l’art d’enganyar-los.
J. R. D’Alembert
La guerra no és més que la continuació de la política amb altres mitjans.
Karl Von Clausewitz
La guerra es la continuació de la lluita econòmica amb altres mitjans.
Enciclopedia Einaudi
Els estudis sobre sis-centes societats primitives han documentat,
més enllà de qualsevol dubte raonable,
que el bon salvatge no ha existit mai i que la guerra s’ha practicat sempre,
almenys des que l’home s’organitza en comunitat.
Quincey Wright
Les accions militars són el terreny de la mort i la vida,
el camí de la supervivència i la destrucció.
Sun Tzu
El camí del guerrer, s’ha dit sempre,
és el doble sender de la ploma i de l’espasa
i ambdós ha d’estimar igualment.
Miamoto Muixaxi
La guerra és un acte de força per imposar la nostra voluntat a l’adversari.
Karl von Clausewitz
La guerra és la festa dels morts.
Proverbi africà
La guerra és un sol negre que fa madurar els homes.
Jean-Marie Le Pen
La guerra és una matança entre gent que no es coneix
en benefici de gent que es coneix, però no es mata.
Paul Valéry
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La guerra és una activitat de la voluntat,
exercida no com en les arts mecàniques, sobre la matèria inert,
ni sobre la ment i les emocions humanes, com en les belles arts,
sinó sobre objectes vivents i capaços de reaccionar.
Karl von Clausewitz
L’art de la guerra és semblant al de la medicina: mortífer i conjectural.
Jean Marie Arouet, Voltaire
L’art de la guerra consisteix a ordenar les tropes de tal manera que no puguin fugir.
Anatole France
La guerra és un afer massa seriós per deixar-lo en mans dels militars.
Charles-Maurice de Talleyrand
El militar és una planta que s’ha de cuidar amb cura perquè no doni fruits.
Jacques Tati
Un soldat que comença a pensar gairebé ha deixat de ser-ho.
Heinrich Böll
Fes l’amor i no la guerra.
Anònim
Fes la guerra i no l’amor. És més segur.
Anònim
Pau
Pau:
En afers internacionals, un període de trampes entre dos períodes de guerra.
Ambrose Bierce
Una nació només està en pau quan fa la guerra.
Hugh Kingsmill
Si vols la pau, prepara la guerra.
Màxima romana
La guerra fa lladres i la pau els penja.
Proverbi anglès
Sempre la mala pau és millor que la millor guerra.
Marc Tul.li Ciceró
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Lluitar per la pau és com cardar per la castedat.
Anònim
Els pacifistes són com ovelles que es pensen que el llop és vegetarià.
Ivo Livi, Yves Montand
Victòria
Quan et coneixes a tu mateix i als altres, la victòria no corre perill;
quan coneixes el cel i la terra, la victòria és inexhaurible.
Sun Tzu
Els que són hàbils en el combat no s’irriten, els que són hàbils en la victòria no s’espanten.
Per això el savi guanya abans de combatre, mentre que l’ignorant combat per guanyar.
Zhuge
L’habilitat d’obtenir la victòria canviant i adaptant-se a l’adversari, s’anomena geni.
Sun Tzu
El camí de l’estratègia es basa en la derrota d’altres homes.
Miamoto Muixaxi
Si t’has vençut a tu no et vencerà ningú.
Proverbi català
Els que poseeixen abundància de sorpreses sobrepassen tothom en obtenir victòries.
Sun Bin
La forma més ràpida d’acabar una guerra és perdre-la.
George Orwell
Aspectes
En afers tan perillosos com la guerra,
les idees falses inspirades en el sentimentalisme
són precisament les pitjors.
Karl von Clausewitz
Els bons guerrers fan que els altres vagin cap a ells i ells no van cap als altres.
Sun Tzu
En la guerra tot és molt simple, però fins i tot el més simple és difícil.
Karl von Clausewitz
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Un exèrcit de cèrvols dirigit per un lleó és molt més temible
que un exèrcit de lleons comanat per un cèrvol.
Plutarc
Ningú no entra mai en combat pensant que Déu està amb l’altre bàndol.
Terry Goodkind
La defensa és la forma més forta de fer la guerra.
Karl von Clausewitz
La millor defensa és l’atac.
Clàssic
Entre les armes, callen les lleis.
Marc Tul.li Ciceró
La primera baixa, quan arriba la guerra, és la veritat.
Hiram Johnson
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HIPOCRESIA
Hipòcrita:
El que professa virtuts que no respecta per tenir l’avantatge de semblar que és allò que avorreix.
Ambrose Bierce
La hipocresia, a més de ser l’homenatge que el vici fa a la virtut,
és també un dels artificis amb que el vici es fa més interessant.
Aldous Huxley
Cortesia:
La hipocresia més acceptable.
Ambrose Bierce
Si li digués la veritat, seria un hipòcrita.
Michael Curtiz
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HISTÒRIA
La història, com se sap, és una successió d’imbecil.litats ferotges,
emmascarades d’estratègies racionals.
Giulietto Chiesa
La història és la suma total de tot el que s’hauria pogut evitar.
Konrad Adenauer
La història es la versió dels esdeveniments passats sobre la que la gent ha decidit posar-se d’acord.
Napoleó Bonaparte
La història l’escriuen els que han penjat herois.
Braveheart
Història:
Narració en grant part falsa d’esdeveniments en gran part sense importància,
feta per governants en grant part bergants i per soldats en gran part estúpids.
Ambrose Bierce
Tota la història és un frau.
Henry Ford
La història no és una ciència, és un art. Als seus encerts intervé sempre la imaginació.
Anatole France
La història és un malson del que intento despertar.
James Joyce
Història: una destil.lació del rumor.
Thomas Carlyle
La història es repeteix a ella mateixa, els historiadors es repeteixen els uns als altres.
Philip Guedalla
L’antiguitat del temps fou la joventut del món.
Francis Bacon
La història de l’univers avança de catàstrofe en catàstrofe.
Oswald Spengler
La història és una investigació sobre el temps.
Juan Manuel Palacio
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La Història de la Humanitat, ben lluny de constituir una successió caòtica
de fets brillants i de catàstrofes imprevisibles,
obeeix a uns moviments tan precisos com els de rellotgeria.
Alexandre Deulofeu
Qui es proposa llegir la història amb ponderació,
trobarà que constantment es repeteixen les mateixes escenes:
tan sols cal canviar els noms dels actors.
Frederic II de Prússia
Qui no aprèn de la història està condemnat a repetir-la.
Clàssic
De la història aprenem que no s’aprèn res de la història.
Georg Wilhelm Hegel
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HOME I HUMANITAT
Igual que el firmament, amb totes les seves constel.lacions, forma un tot en ell mateix,
així també l’home és en ell mateix un firmament poderós i lliure.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
L’home és una imatge que ho comprèn tot.
Zohar
L’home és una part d’un tot, que anomenem “univers”, limitada en l’espai i el temps,
que se sent separada de la resta per una mena d’il.lusió òptica de la seva consciència.
Albert Einstein
Som una impossibilitat en un univers impossible.
Ray Douglas Bradbury
L’home és una passió inútil.
Jean-Paul Sartre
L'home és l'únic error de la natura.
W. S. Gilbert
Quan Déu estava a punt de crear l’home,
totes les creatures de dalt i de baix es van posar a tremolar.
Zohar
L’home és la mesura de totes les coses:
de les que són en tant que són i de les que no són en tant que no són.
Protàgores
L’home és la mesura de totes les coses, segons ell, és clar.
Anònim
L’home és un experiment. El temps demostrarà si valia la pena.
Samuel L. Clemens, Mark Twain
L’home és un miracle químic que somia.
Alfredo Conde
L’home és un miracle sense interès.
Jean Rostand
L’home només és el llibre on estan tancats tots els secrets.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
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Som homes i la nostra sort és aprendre i ser llançats a móns nous, inconcebibles.
Don Juan (Carlos Castaneda)
La humanitat em va decebre quan vaig descobrir que s’assemblava molt a mi.
J. P. Donleavy
L'home només és alè i ombra.
Sòfocles
El món va començar sense l’home i acabarà sense ell.
Claude Lévi-Strauss
No són homos tots es que pixen a la paret.
Proverbi menorquí
Ser home ja és per si mateix una circumstància atenuant.
Dino Segre, Pitigrilli
Un déu?
L’home és un tros de naturalesa tancat al cel.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
L’home és un déu mortal i un déu celeste és un home immortal.
Hermes Trimegist
L’home és un déu adormit.
Gustav Meyrink
L’home és un déu en ruïnes.
Ralph Waldo Emerson
Tot home és una estrella.
Aleister Crowley
En l’home hi ha una llum que és fora de la llum que neix de la natura.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Un animal?
L’home sembla ser la baula perduda entre els simis antropoides i els éssers humans.
Konrad Lorenz
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Home:
Un animal tan perdut en l’embadalida contemplació del que es pensa que és,
que descuida allò que indubtablement hauria de ser.
Ambrose Bierce
L’home apareix com un animal vanitós i ridícul
que crida i baladreja durant un breu interludi,
entre dos silencis infinits.
Jean-Jacques Rousseau
L’home és un animal domesticat.
Plató
L’home és un animal malalt.
Georg Wilhelm Hegel
L’home és un animal que fabrica eines.
Benjamin Franklin
L’home és un animal bípede sense plomes.
Plató
L’home és un animal religiós.
Edmund Burke
L’home és un animal social.
Baruch Spinoza
L’home és un llop per a l’home.
Plaute
En realitat l’home és un monstre: una barreja d’home i de bèstia.
Proverbi xinès
Els homes em semblen espectres que vagaregen sense cap meta a través de l’existència,
larves que s’arrosseguen per terra, sense saber que són futures papallones.
Gustav Meyrink
L’home és una corda estesa de l’animal al superhome, una corda sobre un abisme.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
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Aspectes
Els homes són com els mangos:
N'hi ha d'immadurs que semblen madurs, de madurs que semblen inmadurs,
d'inmadurs que es veuen immadurs i de madurs que es veuen madurs.
Aforisme hindú
A l’ésser humà li agrada l’inhabitual i frueix amb el que és nou,
però no veu el que té davant dels ulls.
El secret de la flor d’or
Lo cor de l’home és una mar, tot l’univers no l’ompliria.
Jacint Verdaguer
L’home ho ha perfeccionat tot, menys l’home.
Proverbi USA
Si l’home hagués creat l’home, s’avergonyiria de la seva obra.
Samuel L. Clemens, Mark Twain
En general s’adverteix que els que solen burlar-se de la naturalesa humana
i tenen a gala menysprearla, es troben entre els seus exemplars pitjors i menys agradables.
Charles Dickens
És un pecat propi de l’home odiar la seva víctima.
Caius Corneli Tàcit
Inhumanitat:
Una de les qualitats insignes i característiques de la humanitat.
Ambrose Bierce
Etapes
Els homes són com el vi: l’edat fa agres els dolents i millora els bons.
Marc Tul.li Ciceró
L’home quan és jove és un salvatge, quan és madur, un violent i quan és vell, un avar.
Ensenyaments dels mestres de Huainan
Als vint anys, un home és un paó; als trenta, un lleó; als quaranta, un camell;
als cinquanta, una serp; als seixanta, un gos; als setanta, un mico; als vuitanta, no-res.
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Baltasar Gracián
L’home té tres etapes: Creu en Santa Claus; no creu en Santa Claus; és Santa Claus.
Bob Phillips
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HUMOR
Humor és allò que li falta a qui intenta definir-lo.
W. Pessler
Existeix humor quan, malgrat tot, hom riu.
O. J. Bierbaum
No hi ha res més divertit que fer broma d’allò que no se sospitaria mai que fes riure.
Erasme de Rótterdam
La veritat és el millor acudit.
Cassius Clay, Muhammad Ali
La llibertat produeix l’humor i l’humor dóna llibertat.
Jean Paul Richter
Quan era jove, em vaig oblidar de riure.
Més tard, quan vaig obrir els ulls i vaig veure la realitat,
vaig començar a riure i des d’aleshores no he parat.
Sören Aabye Kierkegaard
De vegades l’humor coincideix amb les formes superiors del pensament dialèctic
i es converteix en una filosofia.
Robert Escarpit
Es podria escriure una obra filosòfica, bona i seriosa, composta totalment d’acudits.
L. Wittgenstein
Qui fa morir de riure no té càstig.
Proverbi àrab
És preferible riure que plorar, prendre’s la vida amb tranquil.litat.
Peret
L’home és l’únic animal que pateix tan intensament que s'ha hagut d’inventar el riure.
Friedrich Nietzsche
També en el riure pateix el cor.
Salomó
Riure’s de tot és propi de beneits; però no riure de res és propi d’estúpids.
Erasme de Rotterdam
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De què se’n riu l’home normal? De gairebé tot.
Curiosament, de l’únic que no se’n riu... és d’ell mateix.
Gustav Meyrink
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IDEES
El que mou el món no són les màquines, sinó les idees.
Victor Hugo
La història humana és, essencialment, la història de les idees.
H. G. Wells
Els descobridors de les noves veritats són els reis sense corona ni ceptre de la humanitat.
Sir James F. Frazer
L’opinió pública només existeix allí on no hi ha idees.
Oscar Wilde
Se m’acuden contínuament milers de males idees.
Sir Clive Sinclair
L’estupidesa no consisteix a no tenir idees.
L’estupidesa humana consisteix a tenir moltes idees, però estúpides.
Henry de Montherlant
De vegades, la millor manera – i lúnica eficaç – d'acabar amb una idea,
és portar-la a la pràctica.
Sydney J. Harris
Les bones idees són més aviat martellejades amb dolor pels individus que no pas difoses pels grups.
Charles Brower
Qualsevol home que afligeix la raça humana amb idees,
ha d’estar preparat a veure-les malinterpretades.
Henry Louis Mencken
Sempre se sospita de les noves idees i sovint desperten oposició,
per l’únic motiu que encara no són comunes.
John Locke
Una idea que no sigui perillosa no mereix aquest nom.
Oscar Wilde
Si al principi la idea no és absurda, després no té cap futur.
Albert Einstein
Una idea absolutament nova és una de les coses més rares que pot trobar l’home.
Henry Louis Mencken
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Una impossibilitat plausible sempre és preferible a una possibilitat poc convincent.
Aristòtil
El que oscil.la en aparença fluctuant, fixeu-ho amb idees perdurables.
Johann Wolfgang von Goethe
Les idees són com els bitllets grossos.
Si els ensenyes, te’ls prenen.
Kalervo Tuukkanen
Les millors idees són propietat de tots.
Luci Anneu Sèneca
Idealista:
Un que en adonar-se que una rosa fa més bona olor que una col,
conclou que també farà una sopa millor.
Henry Louis Mencken

1

IGNORÀNCIA I NICIESA
Només dues coses són infinites:
l’univers i l’estupidesa humana; i de la primera no n’estic segur.
Albert Einstein
Els dos elements més comuns en l’univers són l’hidrogen i l’estupidesa.
Harlan Ellison
La ignorància cobreix la terra. Així erren els éssers.
Bhagavad-Gita
La ignorància provoca la ruïna del món.
Buda
El nostre coneixement només pot ser finit,
mentre que la nostra ignorància ha de ser necessàriament infinita.
Karl Popper
Cal ser una mica boig o una mica geni per no ser un neci.
Proverbi xinès
La ignorància és l’àvia del saber.
Proverbi castellà
El gran obstacle no és la ignorància sinò la il.lusió de saber.
Daniel Boorstin
Erudició:
Pols que cau d’un llibre sobre un crani buit.
Ambrose Bierce
Un neci savi és més neci que un neci ignorant.
Jean Baptiste Pocquelin, Molière
Res no és més terrible que la ignorància en acció.
Johann Wolfgang von Goethe
Un ignorant és molt més perillós que un boig.
Proverbi xinès
La ignorància és molt atrevida.
Proverbi català
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L'estupidesa és una malaltia extraordinària:
no és el malalt qui la pateix, sinó els altres.
Jean Marie Arouet, Voltaire
Un neci només és avorrit, un pedant és insuportable.
Napoleó Bonaparte
Mecanismes
L’obvi sempre és menys entès.
Maurice de Metternich
Tot el desconegut es magnifica.
Caius Corneli Tàcit
La comprensió humana, quan ha adoptat una opinió,
fa que totes les altres coses la recolzin i hi estiguin d’acord.
Francis Bacon
Com un artista espantat pel dimoni que ha pintat,
l'ignorant és atemorit per la seva imaginació.
Nagarjuna
Conseqüències
Una mosca morta podreix una copa d’ungüent de perfumista;
pesa més una unça de niciesa que saviesa i honor.
Salomó
En sentir-se il.luminat, qui no sent el desig d’il.luminar els altres?
Però són els més ignorants i estúpids els que demostren més ardor en l’empresa.
E.G. Lessing
Qui pretén passar per savi entre els necis, passa per neci entre els savis.
Marc Tul.li Ciceró
A la majoria els agraden els estúpids perquè estan segurs que són més necis que ells.
Oscar Wilde
El malalt reconeix el seu mal, l’ignorant no.
Epictet
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El neci té un gran avantatge sobre l’home d’esperit: sempre està satisfet d’ell mateix.
Napoleó Bonaparte
La ignorància és la felicitat.
Matrix
Quant un ignorant ordinari troba un savi immortal i no el reconeix,
això també forma part de l’ordre de les coses.
Nieh Shih-Tao
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IGUALTAT
Mentre no es demanen favors, tots els homes són iguals.
Proverbi xinès
Tots els homes són iguals, però alguns són més iguals que altres.
Anònim
Ni tots els homes són homes, ni totes les pedres són robins.
Proverbi indi
Em temo que la diferència entre un home i un altre
de vegades sigui més gran que entre un home i una pedra.
Gustav Meyrink
Hi ha més diferència dins dels sexes que entre ells.
Ivy Compton-Burnett
El corb no es converteix en cigne encara que es banyi al Ganges.
Proverbi indi
No hi ha doctrina més falsa i insidiosa que la igualtat natural dels homes,
l’experiència de la vida quotidiana la contradiu clarament.
Sir James F. Frazer
La igualtat potser és un dret, però cap poder de la terra pot convertir-la en un fet.
Honoré de Balzac
Els que som liberals i progressistes sabem
que els pobres són iguals a nosaltres en tots els sentits,
menys en el de ser iguals a nosaltres.
Lionel Trilling
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IL·LUMINACIÓ
La percepció discriminativa, la base sobre la que construïm els nostres conceptes,
és l'origen de tota ignorància.
Però lliure de discriminació, percebent que no hi ha res a percebre,
és nirvana, l'alliberament.
Surangama Sutra
Comporta't d'una manera natural i lleugera,
deixa que tot segueixi el seu ritme,
allibera't de qualsevol enganxament.
Amb això n'hi ha prou per assegurar la il·luminació completa.
Dita taoista
Estar sense pensament és, senzillament,
ser conscients de la ment mentre aquesta no depèn de res.
Qui realitza aquest estat és alliberat de forma natural.
Chi-hi
Quan ets un ignorant, cada paraula és una llaga.
Quan estàs il·luminat, cada paraula és saviesa.
Zhiqu
No confonguis la comprensió amb la realització i no confonguis la realització amb la il·luminació.
Dita tibetana
La forma només és ment, el buit només és ment,
la il·luminació només és ment i la confusió és només la pròpia ment.
Rangjung Dorje
La meditació en la saviesa que va més enllà vol dir no meditar en res.
Sutralamkara
Tan a prop que no la pots veure.
Tan profunda que no la pots abastar.
Tan senzilla que no te la pots creure.
Tan bona que no la pots acceptar.
Tradició shangpa
No he obtingut res de la il·luminació suprema
i precisament per això s'anomena il·luminació suprema.
Buda
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IMAGINACIÓ
La imaginació no és un estat, és la mateixa existència humana.
William Blake
La funció de la imaginació no és tant establir coses estranyes com fer estranyes les coses establertes.
Gilbert Keith Chesterton
La imaginació és el do de descriure com un fet allò que encara no ha succeït.
Oscar Wilde
La imaginació és més important que el coneixement.
El coneixement és limitat.
La imaginació envolta el món.
Albert Einstein
L’home que no té imaginació no té ales.
Cassius Clay, Muhammad Ali
La realitat deixa molt lloc a la imaginació.
John Winston Lennon
Tot el que pots imaginar és real.
Pablo Picasso
Tot el que un home pot imaginar, altres homes poden fer-ho real.
Jules Verne
El que avui és demostrat, abans fou només imaginat.
William Blake
És propi de l’esperit de l’època creure que qualsevol fet, per sospitós que sigui,
és superior a qualsevol exercici de la imaginació, per veritable que sigui.
Gore Vidal
L’art té els seus límits, però la imaginació no en té cap.
Joshua Reynolds
Si tot el que passa per la imaginació dels homes es traduís en paraules i fets,
l’univers es precipitaria en el caos.
Proverbi xinès
On la imaginació és absent, no hi ha horror posible.
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
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IMMORTALITAT
En un món que s'ha tornat cec,
jo toco el tambor dels immortals.
Buda
Existeix vida abans de la mort?
Anònim
Viu la vida, perquè, en veritat, no mors la mort.
Textos de les Piràmides
No crec en una altra vida, però per si de cas m’he canviat de roba interior.
Allan Stewart Konigsberg, Woody Allen
Ni tan sols els déus existeixen per sempre.
Màxima taoista
Si hi hagués un sol home immortal, l’assassinarien els envejosos.
José Mª González, Chumy Chúmez
Quan tota la resta falla, la immortalitat sempre es pot assegurar cometent un error espectacular.
John Kenneth Galbraith
Als homes, després de la mort, els espera el que no sospiten ni pensen.
Heràclit
Pel més enllà, no hi ha millor company que la generositat.
Nagarjuna
És possible que l’intel.lecte mantingui la seva unitat
i que alhora la meva ànima sigui meva d’una manera tan particular,
que no sigui comuna sinó que es mantingui amb la de tots els altres després de la mort.
Pico della Mirandola
Els morts són on nosaltres som, però les seves vibracions,
que són diferents, ens fan creure que estem separats.
Gustav Meyrink
Quan el cos físic mor i es dissol, tornant al foc i l’aire,
alguna cosa roman conscient, encerclant l’univers.
Clàssic budista
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La mort és el començament de la immortalitat.
Robespierre
El pitjor de la immortalitat és que s’ha de morir per assolir-la.
Victor Hugo
Qui vol viure per sempre?
Conan el Bàrbar
Per què els mortals s’han de preocupar per l’immortalitat?
Els que s’exerciten per aconseguir-la
és molt probable que s’acabin convertint en uns dimonis immortals.
Un immortal
Penso viure per sempre o morir en l’intent.
Spider Robinson
No vull aconseguir la immortalitat a través de la meva obra,
vull aconseguir la immortalitat vivint per sempre.
Allan Stewart Konigsberg, Woody Allen
L’home és mortal pels seus temors i immortal pels seus desigs.
Pitàgores
Mortalitat:
La part de la immortalitat que coneixem.
Ambrose Bierce
Personalment, jo solia creure en la reencarnació, però això era en una vida anterior.
Paul Krassner
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INNOCÈNCIA
Innocència:
Estat o condició d’un criminal, l’advocat del qual ha subornat el jurat.
Ambrose Bierce
Als innocents els va matar Herodes.
Proverbi castellà
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INTEL.LIGÈNCIA
La intel.ligència és el més veloç dels ocells.
Rig-Veda
Humanitat sense intel.ligència és tenir un camp, però no llaurar-lo.
Intel.ligència sense coratge és tenir blat, però no collir-lo.
Coratge sense humanitat és saber segar, però no saber sembrar.
Fuxan
Entendre és difícil. Però un cop s’ha entès, actuar és fácil.
Sun Iat-sen
Intel.ligència sense aprenentatge és com tenir ulls i ser en un lloc fosc.
Aprenentage sense intel.ligència és com tenir un llum encès en ple dia.
Mancar d’aprenentatge i d’intel.ligència és com ser un bou amb cos humà.
Posseir ambdues coses és com tenir els ulls oberts a la llum del dia.
Xih-i
El mariner no veu el nord, però sap que l’agulla pot.
Emily Dickinson
Si no ho pots explicar senzillament, no ho entens prou bé.
Albert Einstein
No hi ha res més perillós que la iniciativa personal.
Si hi ha intel.ligència darrere d’ella, és més poderosa que milions d’éssers humans.
Protocols dels savis de Sió
El senyal més segur que hi ha vida intel.ligent en algun punt de l’univers
és que no ha intentat posar-se en contacte amb nosaltres.
Calvin and Hobbes
Es por invertir molta intel.ligència en la ignorància quan la necessitat d’il.lusió és profunda.
Saul Bellow
L’home intel.ligent ho troba gairebé tot ridícul, l’home sensible gairebé res.
Johann Wolfgang von Goethe
Els bons nedadors són els que més sovint s’ofeguen.
Thomas Fuller
Per intel.ligent que siguis et comportes la major part del dia com un idiota.
Scott Adams
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Tothom es queixa de la falta de memòria; ningú no es lamenta de la falta d’intel.ligència.
François de la Rochefoucauld
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INTUÏCIÓ
La intuïció és la raó amb presses.
Holbrook Jackson
La intuïció diu a la ment que pensa on ha de mirar després.
Jonas Salk
La intuïció s'assembla molt a la clarividència.
És com si fos la percepció extrasensorial de la realitat.
Alexis Carrel
Amb la ciència demostrem, però amb la intuïció descobrim.
Henri Poincaré
Qui no té prou intuïció per descobrir per ell mateix el misteri,
no és digne de posseir-lo per altres mitjans.
Gustav Meyrink
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JOC
El joc és una guerra estilitzada.
Manuel Gutiérrez Mellado
El joc és l’única passió que pot competir amb l’amor.
Alfred de Musset
Joc:
Un passatemps, el plaer del qual consisteix, en part,
en la consciència dels avantatges guanyats per a un mateix,
però sobretot en la contemplació de la pèrdua dels altres.
Ambrose Bierce
Fa de bon jugar quan es guanya.
Proverbi català
Juga sol i guanyaràs.
Proverbi àrab
No guanyar ja és perdre.
Proverbi català
Si el jugador guanyés sempre, deixarien de dir vici al joc.
Santiago Rusiñol
Estic tan acostumat a perdre que guanyar ja no em fa goig.
Proverbi català
Qui juga per necessitat, perd per obligació.
Proverbi català
Jugar i perdre és un plaer de déus;
jugar i guanyar, ni els déus ho coneixen.
Anònim
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JOVENTUT
Joventut:
El període de la possibilitat.
Ambrose Bierce
Gent jove, pa tou.
Proverbi català
La joventut és un defecte que es corregeix amb el temps.
Enrique Jardiel Poncela
La joventut és l’única malaltia que el temps pot curar.
Tod Roush
El que els déus estimen mor jove.
Plaute
La joventut és un estat d’ànim.
Pierre Blanchar

12

JUSTÍCIA
La justícia és la veritat en acció.
Rite Escocès Antic i Acceptat
La justícia militar és a la justícia el que la música militar és a la música.
Groucho Marx
Guanyar un procés és adquirir una gallina i perdre una vaca.
Proverbi xinès
Jurat:
Un grup de persones nombrat per un tribunal
per ajudar els lletrats a impedir que la llei degeneri en justícia.
Ambrose Bierce
Molts jutges són absolutament incorruptibles; ningú no pot induir-los a fer justícia.
Bertolt Brecht
Molts són bons perquè no saben ser justos.
A. Chauvilliers
Qui no castiga el mal, ordena que es faci.
Leonardo da Vinci
Val més no acusar un malvat que no pas absoldre’l.
Titus Livi
Que em donin sis línies escrites per la mà d’un home honrat i hi trobaré algun motiu per penjar-lo.
Cardenal Richelieu
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LIDERATGE
L’amo d’un poble és qui el serveix.
Proverbi àrab
El lideratge és l’art de fer que un altre faci una cosa que tu vols que es faci perquè ell la vol fer.
Dwight D. Eisenhower
Un cap és un comerciant d’esperances.
Napoleó Bonaparte
Qui desitgi convertir-se en conductor d’homes
cal que es resigni a passar molt temps pel seu pitjor enemic.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Posa’t una esquella al coll i camina, dos mil et seguiran.
Proverbi castellà
Qui té la paella pel mànec, fa anar l’oli com vol.
Proverbi català
Llei de Comb:
Molta gent que es lamenta que els seus caps són estúpids,
es quedaria al carrer si no ho fossin tant.
Anònim
Quan dos homes munten un cavall, un ha d’anar al darrere.
William Shakespeare
Un bon genet no oblida el seu cavall;
un bon arquer no oblida l’arc;
un bon dirigent no oblida el poble.
Ensenyaments dels mestres de Huainan
He vist servents a cavall i prínceps a peu, com els servents.
Salomó
No m’importa que els meus ministres parlin molt, mentre facin el que jo dic.
Margaret Hilda Thatcher
Quina sort tenen els dirigents que els homes no pensin!
Adolf Hitler
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LLUM
Al principi no hi havia res.
I Déu va dir: “Qui hi hagi llum”.
I hi va haver llum.
Encara no hi havia res,
però tot es veia molt millor.
Ellen DeGeneres
Una sola torxa pot dissipar la foscor acumulada durant mil eons.
Tilopa
Quan mires directament la teva ment, només veus llum.
Vol de Garuda, cant sisè
La foscor dels segles no pot emmortallar la llum brillant de la ment.
Però la seva llum és més enllà de totes les paraules i tots els símbols.
Saraha
Hi ha quatre menes de persones:
les que de la llum, van a la llum;
les que de la foscor, van a la foscor;
les que de la llum, van a la foscor
i les que de la foscor, van a la llum.
Sigues com les primeres.
Dita budista
Qui és més insensat, el nen que tem la fosca o l'home que tem la llum?
Maurice Freehill
És millor encendre una espelma que maleir la foscor.
Proverbi xinès
Hi ha dues maneres de fer llum:
ser una flama o el mirall que la reflecteix.
Edith Wharton
Gira la cara cap al sol i l'ombra caurà darrera teu.
Probervi maori
Els ulls es poden confondre de dues maneres:
passant de la llum a la foscor o de la foscor a la llum.
A l'ànima li passa el mateix.
Plató
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No res va tant de pressa com la llum,
amb la possible excepció de les males notícies,
que segueixen les seves pròpies regles.
Douglas Adams
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LÒGICA
Lògica:
L’art de pensar i raonar en estricte acord amb les limitacions i incapacitats de la incomprensió humana.
Ambrose Bierce
La lògica es pot definir com un mètode per arribar a conclusions errònies amb total confiança.
Roger Mahaffey
Només es pot trobar la veritat amb la lògica si abans ja s’ha trobat la veritat sense ella.
Gilbert Keith Chesterton
La lògica és invencible perquè per combatre la lògica cal fer servir la lògica.
Pierre Boutroux
No, no penses, només ets lògic.
Niels Bohr
La lògica que es fa servir actualment serveix més
per donar estabilitat als errors fonamentats en nocions comunament rebudes,
que no pas per contribuir a la recerca de la veritat.
Per això fa més mal que bé.
Francis Bacon
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LLEI
De l’Orient la llum, de l’Occident la llei.
Proverbi romà
L’home fa les lleis, la dona els costums.
Els costums fan les lleis.
Per tant, la dona fa les lleis.
Anònim
Les bones lleis tenen el seu origen en els mals costums.
Proverbi xinès
L’error comú crea la llei.
Digest
D’acord amb la llei natural, el dret resideix en la força.
Protocols dels savis de Sió
L’establiment, imposició i execució del dret repressiu es dirigeix, de fet,
més a la gent d’ordre que als infractors de la norma.
E.Durkheim
Les lleis són ben inútils, perquè els bons no les necessiten i els dolents no es fan millors amb elles.
Proverbi xinès
Tots som iguals davant de la llei, però no davant dels encarregats d’aplicar-la.
Stanislaw Jercy Lec
La llei, feta per tornar-nos més justos, sovint només serveix per fer-nos més culpables.
Charles de Montesquieu
Tota llei massa transgredida és dolenta.
Adrià
Quan hi ha moltes lleis, hi ha molts criminals.
Lao-tse
En un Estat corromput es fan moltes lleis.
Caius Corneli Tàcit
Feta la llei, feta la trampa.
Proverbi català

13
Com que no podem canviar els homes, no ens cansem de canviar les lleis.
Proverbi xinès
Per conservar el respecte a les salsitxes i les lleis, no s’ha de mirar mentre les elaboren.
Otto von Bismarck
Per viure fora de la llei, s’ha de ser honrat.
Robert Zimmerman, Bob Dylan
La llei de l’embut: per a mi l’ample i per a tu l’agut.
Proverbi català
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LLIBERTAT
La llibertat és la situació en que la ment s’identifica totalment amb el que percep.
Patanjali
No hi haurà mai llibertat perquè no hi ha hagut mai esclavatge.
Dita budista
Llibertat:
Una de les possessions més precioses de la imaginació.
Ambrose Bierce
La llibertat és un luxe que no tothom es pot permetre.
Otto von Bismarck
La llibertat és molt cara, però el preu no és impossible.
Don Juan (Carlos Cstaneda)
La llibertat és l’invent que amaga el record del que érem abans de viure.
Anònim
L’autèntica llibertat consisteix en el domini absolut d’un mateix.
Michel de Montaigne
El fruit màxim de l’autosuficiència és la llibertat.
Epicur
La llibertat és alegria, eficiència i abandó davant de qualsevol cop del destí.
Don Juan (Carlos Castaneda)
El contrari de la llibertat no és el determinisme, sinó el fatalisme.
Jean-Paul Sartre
O bé els nostres actes estan determinats i per tant no en som responsables,
o bé són el resultat d’esdeveniments fortuïts i per tant no en som responsables.
Forquilla de Hume
On hi ha la llibertat, hi ha la pàtria.
Aforisme romà
Així com de la nit surt el clar dia, de l’opressió neix la llibertat.
Benito Pérez Galdós
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La llibertat comença on el treball acaba.
Len Bracken
La millor manera de conservar la llibertat és estar sempre disposat a morir sense excessiva tristesa.
Diògenes
És cert que la llibertat és preciosa. Tan preciosa que ha de ser racionada.
Lenin
Ser lliure
La veritat us farà lliures.
Evangeli de Joan
La llibertat es l’única meta que val la pena en aquesta vida.
S’aconsegueix prescindint de les coses que són fora del nostre control.
Epictet
L’home lliure no ha nascut per riure ni per plorar
sinó per contemplar amb una ment calmada i alerta l’eterna naturalesa de les coses.
Baruc Spinoza
Els homes no poden ser si no són lliures.
Salvador Espriu
L’home ha nascut lliure, no obstant arreu està encadenat.
Jean-Jacques Rousseau
Si sents les cadenes, ja ets mig lliure.
Proverbi castellà
Només és digne de la llibertat qui sap conquerir-la cada dia.
Johann Wolfgang von Goethe
L’home ordinari no vol ser lliure. Vol estar segur.
Henry Louis Mencken
L’home és lliure quan no tem res ni desitja res.
L. A. Pétiet
L’home lliure en res no pensa menys que en la mort;
la seva saviesa no és una meditació sobre la mort sinó sobre la vida.
Baruc Spinoza
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Només els peixos morts neden amb el corrent.
Anònim
“Sancho, avui dormiràs a la presó”
“Dormiré si vull”.
Miguel de Cervantes
L’home no és lliure a menys que el govern sigui limitat.
Ronald Reagan
Ningú no pot ser perfectament lliure fins que tothom ho sigui.
Herbert Spencer
Llibertats
La llibertat d’opinió és la primera i més sagrada de totes les llibertats
i al mateix temps la que més de pressa s’obscureix.
Grans Constitucions del Rite Escocès Antic i Acceptat
Una opinió errònia es por tolerar si es deixa lliure la raó per combatre-la.
Thomas Jefferson
La gent demana la llibertat d’expressió a canvi de la llibertat de pensament que evita.
Sören Aabye Kierkegaard
Els pensaments són lliures.
Cançó alemanya
Estimats amics, quan la ment no és influïda pels objectes,
això s'anomena llibertat de pensament.
Sutra de Hui Neng
De què serveix la llibertat de pensament si no porta a la llibertat d’acció?
Jonathan Swift
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MALALTIA
La investigació de les malalties ha avançat tant,
que cada vegada és més difícil trobar algú que estigui completament sa.
Aldous Huxley
És absolutament verídic que els astres superiors i les seves influències
infligeixen als homes la majoria de les seves malalties
i les fan penetrar a l’interior dels seus cossos.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Salut sense diners és malaltia sense dolor.
Proverbi xinès
Malalties de l’ànima no maten, n’agonitza hom llarg temps, mes, ai, no en mor.
Marià Aguiló
Tota malaltia és com un purgatori.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
L’home es passa la meitat de la vida fent-se malbé la salut i l’altra meitat restablint-la.
Joseph Léonard
Si la medecina no et deixa atordit, no guarirà la malaltia.
Proverbi zen
Les malalties desesperades requereixen remeis desesperats.
Guy Fawkes
Sovint la malaltia neix del remei mateix.
Baltasar Gracián
Cap malaltia no és prou gran perquè Déu no hagi creat un medicament contra ella.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
No fer res de vegades és un bon remei.
Hipòcrates
Bona excusa té el malalt, es pixa al llit i diu que sua.
Proverbi català
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MATRIMONI
El matrimoni és un submarí.
Pot flotar, però està fet per enfonsar-se.
Anònim
Matrimoni:
Estat o condició d’una comunitat consistent en un amo, una mestressa i dos esclaus,
que sumen, en total, dues persones.
Ambrose Bierce
Trobar una parella ajustada entre els humans
és un miracle més gran que el de Moisès al mar Roig.
Rabí Joahanan
Ningú no ignora que l’amor juvenil és una forma passatgera de follia
i que el seu únic tractament eficaç és el matrimoni.
Groucho Marx
El llit del nuvi no té bonys.
Proverbi català
L’amor és ideal, el matrimoni, real:
confondre el real amb l’ideal mai no es queda sense càstig.
Johann Wolfgang von Goethe
El llibre de la vida comença amb un home i una dona en un jardí.
I acaba amb l’Apocalipsi.
Oscar Wilde
És el matrimoni una creu, però ningú vol Cirineu.
Proverbi català
El matrimoni s’anomena sant perquè té tants màrtirs.
Fliegende Blätter
El matrimoni té molts dolors, però el celibat no té plaers.
Samuel Johnson
Per ser feliç un matrimoni, el marit ha de ser sord i la dona cega.
Popular català
Enlloc la llibertat és més necessària que en el matrimoni.
Quintilià
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Només es por escollir per esposa la dona que hom escolliria per amic, si fos un home.
J. Joubert
No és la falta d’amor, sinó la falta d’amistat el que fa desgraciats els matrimonis.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Les dones són més astutes que els homes, perquè es casen amb ells.
Els homes són més ingenus que les dones, perquè es casen amb elles.
Arthur Schopenhauer
Les esposes són amants per als joves, companyes per als d’edat mitjana i infermeres per als vells.
Francis Bacon
Casament:
Cerimònia en la qual dues persones es comprometen a ser una,
una es compromet a no ser res i no-res es compromet a ser suportable.
Ambrose Bierce
Només el bígam creu de veritat en el matrimoni.
Gilbert Keith Chesterton
Casa’t amb un arqueòleg.
Com més vella et facis, més encisadora et trobarà.
Agatha Christie
Sogres
Les núvies d’avui són les sogres de demà.
Proverbi català
Ditxós l’Adam que no tingué sogra.
Proverbi català
“Deu ser dur perdre la sogra.”
“Sí, és molt dur, és gairebé impossible.”
W. C. Fields
Aspectes
Si et fa por la solitud, no et casis.
Anton Chekhov
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Tant si et cases com si no et cases, te’n penediràs.
Sòcrates
Un no es va casar mai i va ser el seu infern;
un altre ho va fer i va ser la seva condemna.
Robert Burton
Els solters coneixen millor les dones que els casats.
Si no fos així també serien casats.
Henry Louis Mencken
Poligàmia:
Excés d’una cosa bona.
Ambrose Bierce
No és tot u, portar banyes o fer-les dur.
Proverbi català
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MEDICINA
El metge és l’únic subjecte que té completa impunitat per matar un ésser humà.
Plini el Vell
Quan un amic et digui que vol practicar la medicina procura que no sigui amb tu.
David Brown
No et fiïs de bruixot pobre ni de metge malalt.
Proverbi català
La medicina prové de la natura, no dels metges.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Com més doctors, més dolors.
Proverbi català
Gairebé tots els metges tenen les seves malalties favorites.
Henry Fielding
La medicina és un art incert.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Antigament, quan la religió era forta i la ciència feble, l’home confonia la màgia amb la medicina.
Actualment, quan la ciència és forta i la religió feble, confon la medicina amb la màgia.
Thomas Szasz
Els metges fiquen drogues que no coneixen prou en cossos que coneixen encara menys.
Proverbi xinès
Salveu l’opi, salveu uns pocs específics,
salveu el vi i els vapors que produeixen els miracles de l’anestèsia.
I si tota la materia mèdica tal com avui s’utilitza es pogués enfonsar al mar,
millor per a nosaltres i pitjor per als peixos.
Wendell Holmes
La medicina ha de buscar la veritat, no la literalitat.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
La història de les modes mèdiques almenys és tan grotesca
com la història de les modes en matèria de barrets femenins.
Però com que estan en joc vides humanes, és considerablement més tràgica.
Aldous Huxley
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MENJAR I BEURE
No sóc vegetarià perquè estimo els animals. Sóc vegetarià perquè odio les plantes.
A.Whitney Brown
No hi ha amor més sincer que l’amor al menjar.
George Bernard Shaw
Estic convençut que la digestió és el gran secret de la vida.
Reverend Sydney Smith
L’estòmac és la terra on germina el pensament.
Proverbi xinès
L’home és allò que menja.
Ludwig Feuerbach
Els ulls sempre són més grans que l’estòmac.
Confuci
Prou dejuna qui mal menja.
Proverbi català
Si la població i els aliments haguessin augmentat al mateix ritme
és probable que l’home no hagués sortit mai de l’estat salvatge.
T. R. Malthus
Qui té fam somia truites.
Proverbi català
Si avui plores perquè no tens pa, potser demà ho faràs perquè no tens gana.
Proverbi xinès
L’home que s’ha ficat al riu i està amb l’aigua al coll, no busca una carabassa per beure.
Proverbi del Dahomey
A les penes, punyalades. I darrere, gots de vi.
Proverbi català
No sols de pa viu l’home. De tant en tant, també necessita una copa.
Allan Stewart Konigsberg, Woody Allen
En aquest món mesquí, quan tenim pa no tenim vi.
Proverbi català
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MENT
La ment és el moderador de la vida.
Ensenyaments dels mestres de Huainan
Sàpigues que a banda de la ment res no existeix
i fins i tot la mateixa ment tampoc no existeix.
Astasahasrika-prajnaparamita
Ment:
Una forma misteriosa de matèria segregada pel cervell.
La seva principal activitat consisteix a indagar la seva pròpia naturalesa.
La futilitat de l’intent es deu al fet que només compta amb ella mateixa per conéixe’s.
Ambrose Bierce
La ment humana és com un mirall irregular,
que distorsiona i decolora la naturalesa de les coses
barrejant-hi la seva pròpia naturalesa.
Francis Bacon
La ment es nodreix en mars de sang; en una marea de sang que puja i baixa,
per això el pensament dóna tantes voltes en els homes;
la intel.ligència humana és aquesta sang que gira al voltant del cor.
Empèdocles
Tots els fenomens són projeccions de la ment.
La ment no és la ment; la ment és buida en essència.
I tot i ser buida, tot sorgeix constantent en ella.
Rangjung Dorje
La consciència de la ment es mou com un flux,
com un corrent d’aigua, com ones de calor que s’alcen sense parar.
Hongren
La ment és simplemnt el flux de la consciència,
no té naturalesa pròpia, només és un flux d'energia.
No té una veritable naturalesa: només és com el cel.
Tots els fenomens son iguals, iguals que el cel.
Maitripa
La ment és un simple moviment d'atenció
sense naturalesa pròpia, com un cop de vent.
Naropa

14
No construeixis punts de vista a partir dels teus sentits o pensaments,
però alhora no busquis la ment lluny dels teus sentits i pensaments.
Huang-po
Comprèn que res no existeix fora de la ment.
I sàpigues que la mateixa ment és irreal.
Asanga
El que els ulls veuen i les orelles senten, la ment s’ho creu.
Operació Swordfish
La ment és la precursora de tots els estats.
La ment és el seu fonament i tots ells són creats per la ment
Dhammapada
El temible llibre del Judici Final de què parlen les Escriptures
és, en realitat, la ment de cada persona.
Thomas de Quincey
La ment és la casa de l’esperit.
És l’origen de totes les meravelles i el director de tots els éssers.
Cartes Secretes de la Flor Blava
La ment humana es pot comparar a un instrument musical,
amb una determinada sèrie de notes,
més enllà de les quals hi ha un infinit silenci en les dues direccions.
John Tyndall
La naturalesa de la ment és pura, completa en el seu origen i perfecta en ella mateixa.
Baizhang
La ment bàsicament no té forma – on la buscaràs?
Wang Weiji
Observa la teva ment per introspecció – i veuràs que no hi ha ment.
Escriptura de la Puresa i la Tranquil.litat
Els ànecs salvatges no pretenen projectar el seu reflex a l’aigua.
I l’aigua no té cap ment per rebre el missatge.
Zenrin Kuxu
Tot està contingut en un sol moment de la ment.
Xih-i
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On hi ha vida, hi ha ànima i on hi ha ànima, hi ha ment.
Hermes Trimegist
M'he arribat a adonar que la ment
no és més que les muntanyes, els rius i la gran i ampla Terra,
el sol, la lluna i les estrelles.
Dogen
Usos
Hauríem de tenir la ment oberta, però no tan oberta que ens caigui el cervell.
Alan Ross Anderson
La ment és com un paracaigudes: només funciona quan és oberta.
Anònim
Tingues una ment oberta a tot i que no s'enganxa a res.
Tilopa
Extingeix la ment que s’agita, no anihilis la ment que brilla.
Aforisme budista
No deixis vagarejar la teva ment, potser no tornarà mai.
Anònim
Concentra la ment en un punt i podràs fer qualsevol cosa.
Buda
La ment és com un ull, quan hi entra un pèl, per menut que sigui, se sent incòmoda.
Wang Xe
L’ús afinat de la ment és copsar constantment la immobilitat al bell mig del moviment.
Cartes Secretes de la Flor Blava
Quan l’aigua de la concentració és calma i clara la perla de la ment es revela.
Cijiao
Reclamem la nostra ment dient que és nostra, però si ho fos no la reclamaríem, perquè ja fóra nostra.
Anònim
Si no fos perquè ens adonem de la presència de la nostra ment, no hi hauria poder ni misteri.
Don Juan (Carlos Castaneda)
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MENTIDA
Digues de tant en tant la veritat perquè et creguin quan menteixes.
Jules Renard
A menys que un home cregui tenir una memòria prou bona, no s’hauria d’atrevir mai a mentir.
Michel de Montaigne
Tothom menteix, però no importa, perquè ningú no escolta.
Llei de Murphy
L’home només recorre a la veritat quan va curt de mentides.
M.Lenoir
Vols mentir? Digues el que sents a dir.
Proverbi català
Abans s’atrapa un mentider que un coix.
Proverbi català
La veritat triomfa per ella mateixa, la mentida necessita cómplices.
Epictet
Una veritat dita amb mala intenció supera totes les mentides que puguis inventar.
William Blake
Les masses abans són víctimes d’una gran mentida que d’una de petita.
Adolf Hitler
Una mentida total es pot combatre immediatament.
Però una mitja veritat costa més de combatre.
A.Tennyson
Qui menteix en una cosa, faltarà a la veritat en totes.
Proverbi xinès
El bo d’una mentida és que repetida mil vegades, acaba sent veritat.
Joseph Paul Goebbels
Al capdavall, què és una mentida? Només una veritat inventada.
George Gordon, Lord Byron
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MORT
Un samurai va preguntar al mestre zen Hakuin què passava després de la mort.
Hakuin va contestar: - Com vols que ho sàpiga?
- Com és que no ho saps? Ets un mestre zen! - va exclamar el samurai.
- Sí, pero no un mestre zen mort. - va respondre Hakuin.
Anècdota zen
La mort és una d’aquestes dues coses:
O bé és anihilació i els morts no tenen consciència de res,
o bé és realment un canvi: la migració de l’ànima d’aquí vers un altre lloc.
Plató
La mort prové de la vida mateixa.
Lao-Tse
La mort és un retorn al si matern.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
La mort és una nit entre dos dies.
Clàssic
D’un en un deixem de respirar i morim com bombolles a la mar,
que nascudes de la matèria, s’eleven, es trenquen i a aquesta mar retornen.
Alexander Pope
Morir és acabar de viure, però acabar de viure no és morir.
Proverbi xinès
La mort és la núvia de la vida.
Proverbi hindú
La mort és la nostra eterna companya.
Sempre és a la nostra esquerra, a la distància d’un braç.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Tots som com un ramat que la mort pastura.
Cançó del Dahomey
La vida és una gran sorpresa.
No veig per què la mort no en podria ser una de més gran.
Vladimir Nabokov
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En aquesta vida d’error, d’ignorància i de lluita,
on res no existeix veritablement però on tot sembla existir,
on som les ombres d’un somni,
és una fe modesta, encara que consoladora,
considerar que la mateixa mort deu ser, com tota la resta, una burla.
Percy B. Shelley
Si la mort fos un bé, els déus no serien immortals.
Safo
La mort és la glòria a l’abast de qualsevol imbècil.
Émile M. Cioran
La mort és un son sense somnis i potser sense despertar.
Napoleó Bonaparte
Morir: dormir.
William Shakespeare
Només es mor una vegada i és per tant de temps!
Jean-Baptiste Poquelin, Molière
No era, perquè vivia, ara sóc, perquè moro.
Divisa gnòstica
La mort és un càstig per al alguns, per a d’altres un regal i per a molts un favor.
Luci Anneu Sèneca
Morir no és un crim ni viure és un mèrit.
Proverbi de Madagascar
Els homes moren perquè no són capaços d’unir el principi amb el seu fi.
Alcmeó de Crotona
Mort i vida són com anar i venir.
Per tant, com sé que morir aquí no és nèixer en un altre lloc?
Com sé que vida i mort no són el mateix?
Com sé que esforçar-se per viure no és un gran error?
Com sé que la meva mort d'avui no és millor que la meva vida anterior?
Lie Zi
Al regne de la mort no hi ha cap soroll molest,
perquè el regne de la mort és un regne de pau.
Maria Sabina
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Si no saps res de la vida, com pots saber res de la mort?
Proverbi xinès
Aspectes
De tots els fets de la vida, quin és el més sorprenent?
Que un home, veient com els altres moren al seu voltant,
mai no pensi que ell també morirà.
Mahabharata
La mort és tan certa, com la vida incerta.
Proverbi castellà
La mort té una tomba a cada casa.
Proverbi del Dahomey
La mort resulta sempre una cosa nova.
Proverbi africà
Fins a la mort bé hi arribarem vius.
Proverbi català
La rigidesa és el company de la mort,
la flexibilitat el company de la vida.
Lao-tse
Les armes de la mort són el son i l’embotament.
Gustav Meyrink
Entre tans dies mandrosos només n’hi ha un d’actiu: el de la mort.
Proverbi africà
Val més un gos viu que un lleó mort.
Salomó
Quan mor, l’elefant deixa els seus ullals,
el tigre la seva pell i l’home el seu nom.
Proverbi de Malàisia
Moren més pollets que lloques.
Proverbi català
Un mort és una tragèdia. Un milió de morts, una estadística.
Josef Stalin
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Si la tomba obre la boca, sempre devora alguna cosa.
Proverbi del Dahomey
Ets una ànima tímida que porta un cadàver.
Marc Aureli
Les ànimes fan olor d’Hades.
Heràclit
Davant totes les altres coses, és possible procurar-se seguretat,
però davant la mort, tots els humans vivim en una ciutat sense muralles.
Epicur
Vols que parlin bé de tu? Fes-te el mort.
A. Bougeard
Témer la mort
Si ens poguéssim escapar de la mort hi hauria motiu per témer-la.
Sant Cebrià
La nostra repugnàcia envers la mort
augmenta en proporció a la nostra consciència d’haver viscut en va.
William Hazlitt
No temis la mort i el dolor; tem el temor a la mort i al dolor.
Epictet
Temor a la mort?
S’ha de tèmer la vida, no la mort.
Maria Magdalene von Losch, Marlene Dietrich
Si no tems la mort, canvies la teva vida.
Pim van Lommel
Els que fugen de la mort, la persegueixen.
Demòcrit
En veritat us dic: ningú no se salvarà dels qui temen a la mort.
Perquè el regne de la mort és dels qui es maten a ells mateixos.
Evangeli de Tomàs
Quan un ha deixat de tenir por de morir, comença a tenir por de no morir.
Gerald Brenan
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¿Com sé que en odiar la mort no sóc un home,
que havent deixat la seva llar a la jovenesa,
ha oblidat el camí de tornada?
Xuang-tzu
Aprendre a morir
Pirrus solia dir: “No hi ha cap diferència entre la vida i la mort.”
I quan algú li va preguntar: “Per què no et mates, doncs?”,
va respondre: “Perquè no hi ha cap diferència”.
Epictet
Tothom hauria de conéixer la mort abans de morir.
Proverbi àrab
Qui no mor abans de morir, mor quan mor.
Abraham von Frankenberg
Ens cal tota la vida per aprendre a viure i també – cosa sorprenent – per aprendre a morir.
Luci Anneu Sèneca
En un món on la mort és el caçador, no hi ha temps per a lamentacions ni dubtes.
Només hi ha temps per a decisions.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Sí, fins i tot tu hauràs de morir algun dia i qui no s’hi prepara és un beneit.
Aldous Huxley
Si no saps com morir, no pateixis, la natura t’ho ensenyarà al seu moment.
Michel de Montaigne
A l’hora de morir, no són narcòtics el que exigeix la circumstància,
sinó dons que ampliïn i aguditzin la consciència.
E. Jünger
Molts, abans de pensar, moririen.
I de fet ho fan.
Bertrand Russell
Com es viu, es mor.
Proverbi castellà
Qui estalvia la vida, crida la mort.
Proverbi català
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El camí del guerrer consisteix en l’acceptació decidida de la mort.
Miamoto Muixaixi
La idea de la mort imminent, enlloc de convertir-se en obsessió, es converteix en indiferència.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Els anhels que té una persona mentre viu,
que romanen, fixos, en el seu cor,
vénen a la ment al moment de morir.
Jnaneshwar
Si tems embogir de por al moment de la teva mort i no abastar la llibertat,
comença a ser lliure ara mateix.
Pai-xang
L’únic que desitjo per al meu enterrament és que no m’enterrin viu.
Lord Chesterfield
Vés sempre als funerals dels altres, si no, no vindran al teu.
Yogui Berra
Quan mori vull que m’incinerin
i que el deu per cent de les meves cendres
es vessi damunt del meu representant.
Groucho Marx
Últimes paraules

Tot el que existeix està destinat a desaparèixer.
Esforceu-vos amb diligència per la vostra salvació.
Ha arribat el moment de la meva desaparició.
Buda
Pare, a les teves mans encomano el meu esperit.
Senyor, Senyor per què m'has abandonat?
Tot s'ha consumat.
Jesucrist
Visc!
Aleksis Kivi
Quina bellesa!
Thimoty Leary
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El Cel i la Terra seran el meu taüt,
tots els éssers seran el meu corteig fúnebre.
Què més puc necessitar?
Tot és tal com ha de ser.
Xuang-tzu
Ara vé el misteri!

Henry Ward Beecher
Per què tèmer la mort?
És la més bella aventura de tota la vida!
Charles Frohman
I ara, em moro per damunt dels meus mitjans.
Oscar Wilde (bevent xampany al seu llit de mort)
Pobra Terra! Té ganes d'un mos saborós! El tindrà!
Rumi
Per què ploreu? Us pensàveu que era immortal?
Lluís XIV
Més llum!
Johann Wolfgang von Goethe
Estimeu-vos els uns als altres.
George Harrison
No em deixeu morir així, digueu que he dit alguna cosa.
Atribuït a Pancho Villa I a Emiliano Zapata
Quan plou, et mulles.
Hofuku
No digueu que he vingut, ni que me n'he anat.
Nan-xu'an
Mai no m'havia trobat tan bé.
Douglas Fairbanks
No està malament. No noto res.
Franklin Sousley
Aquesta nit dormiré bé.
Henry Ford
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Passi-ho bé, senyor Bernades!
Josep Bernades
Tot és una il·lusió.
Mata Hari

“ ...... “
Un mut
Epitafis
Jo potser sóc mort, però el rock and roll continua viu.
John Belushi
Disculpin si no m'aixeco.
Groucho Marx
El millor encara ha d'arribar.
Frank Sinatra
Hurra! S'han acabat els impostos!
Brian Cawley
Quan era jove vaig decidir que viuria fins que em morís. I ho he complert.
Freddy Sosa
Que bé es desprèn de la mortalitat qui es revesteix de la immortalitat!
Francesc Ignasi Glimes de Brabant, Basílica de Santa Maria del Mar
No envegeu la pau dels morts.
Michel de Nostradamus
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MÚSICA
La música expressa l’harmonia de l’univers.
Confuci
La música és l’harmonia dels contraris, l’unificació del múltiple i l’acord entre el discordant.
Pitàgores
La música és la unió harmoniosa entre cel i terra.
Proverbi xinès
Hi ha santuaris al cel que només el cant pot obrir.
Zohar
La música és el plaer que experimenta l’ànima humana en comptar sense saber que està comptant.
Gottfired Leibniz
La música és l’art que està més a prop dels records.
Proverbi xinès
La música és l’art de pensar amb sons.
Jules Combarie
La música – com la dansa – és l’art de restituir les ombres terrenals
a les seves vibracions celestials i als arquetips divins.
F. Schuon
La música és l’ull de l’oïda.
Proverbi anglès
La música poleix i purifica, com un mirall,
aquesta part de l’ànima que és imaginativa i conté els somnis.
Plutarc
Si és l'instrument el que toca la música, per què no la toca a l'estoig?
Si la música surt dels dits, per què no limitar-se a escoltar el dits?
Màxima taoista
La música és la medecina de la malenconia i la fantasia.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Qui escolta música no se sent sol.
Proverbi xinès
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Després del silenci, el que més s’acosta a expressar l’inexpressable és la música.
Aldous Huxley
Una òpera és una obra on apunyalen un paio i enlloc de sagnar, canta.
Ed Gardner
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NAIXAMENT
El delicte més gran de l’home és haver nascut.
Pedro Calderón de la Barca
Els éssers no volen néixer, no tenen més remei que néixer.
Els éssers no volen morir, no tenen més remei que morir.
Els que comprenen aquest principi, es buiden d’ells mateixos i tenen compassió dels altres.
Tan Qiao
Al punt que hom naix, comença de morir,
e morint, creix, e creixent, mor tot dia.
Pere March
El naixament i la mort no són dos estats diferents, són dos aspectes diferents del mateix estat.
Mahatma Gandhi
L’home no neix del tot fins que mor.
Benjamin Franklin
Tothom deixa la vida com si acabés de néixer fa un instant.
Epicur
Hi ha mil maneres de morir i només una de parir.
Proverbi català
Qui en néixer crida, quan mor sap per què.
Proverbi búlgar
Diem que som capaços de fer front a la mort.
Però sabent, com alguns sabem, què és la vida humana,
¿qui de nosaltres podria enfrontar-se sense tremolar
- si en tingués consciència - a l’hora del naixament?
Thomas de Quincey
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NATURA
La natura té un somriure universal.
Henry Fielding
La natura és un temple on vivents pilars
deixen de vegades sortir confuses paraules;
l’home hi passa a través de boscos de símbols
que l’observen amb esguards familiars.
Charles Baudelaire
Les nostres idees han de ser tan àmplies com la natura
si aspiren a interpretar-la.
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
Per comanar la natura, cal obeir-la.
Francis Bacon
Qui vulgui llegir i comprendre el llibre la la natura
haurà de recórrer les seves pàgines amb els peus.
Paracels
La natura és la font fecunda de totes les veritats.
Denis Diderot
No és gens fàcil determinar si la natura
ha demostrat ser una dolça mare per a l’home o una madrasta despietada.
Plini el Vell
La natura no fa bromes.
Sempre és veritable, sempre seriosa, sempre severa.
Sempre té raó i els errors sempre són de l’home.
Johann Wolfgang von Goethe
Encara que facis fora la natura amb una forca, trobarà la manera de tornar.
Horaci
La impossibilitat d’ultratjar la natura és el més gran suplici de l’home.
Marquès de Sade
Sempre que l’home descobreix una ratonera millor,
la natura immediatament li presenta un ratolí millor.
James Carswell
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La natura és la nostra escola suprema.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
La natura de la natura
A la natura no hi ha recompenses ni càstigs, hi ha conseqüències.
Horace A. Vachell
La natura és semblant a ella mateixa des de tots els punts de vista.
Pitàgores
A la natura no hi ha contradiccions.
Marquès de Vauvenarges
La natura no trenca mai les seves lleis.
Leonardo da Vinci
La individualitat sembla ser tot l’intent de la natura,
però no li importen gens els individus.
Johann Wolfgang von Goethe
La natura avorreix el buit.
François Rabelais
La natura avorreix els idiotes.
Henry Louis Mencken
La natura fa servir el menys possible de tot.
Johannes Kepler
La natura no fa salts.
Proverbi romà
A la natura no hi ha res superflu.
Ibn Rosch Averroes
En la natura res no és simple.
Stanislas Lem
A la natura li agrada amagar-se.
Heràclit
La natura és un camaleó.
Proverbi del Dahomey
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La natura té una excepció per a cada regla.
Margaret Fuller
A cada creatura la natura li ha dat un defecte.
Properci
La natura es renova tota pel foc.
Màxima alquímica
La natura juga amb la natura, la natura conté la natura i la natura sap com superar la natura.
Aforisme hermètic
Igual que els estels no descansen, la natura treballa sense interrupció.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
L’espectacle de la natura sempre és nou perquè sempre renova els espectadors.
La vida és el seu invent més exquisit i la mort el seu expert truc per obtenir molta vida.
Johann Wolfgang von Goethe
La natura és sobrenatural.
Salvador Dalí
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NENS
L’olor dels nens vé del Paradís.
Proverbi àrab
El cor d’un nen és com el cor de Buda.
Proverbi xinès
Si no us feu com els nens, no entrareu al regne dels cels.
Evangeli de Mateu
Els nens ho troben tot en no res,
els adults no troben res en tot.
Giacomo Leopardi
El nen és el pare de l’home.
Sigmund Freud
Un gran home és el que no ha perdut el seu cor de nen.
Confuci
Es poden aprendre moltes coses dels nens.
Com quanta paciència tens, per exemple.
Franklin P. Jones
¡Quin pertorbador contrast hi ha entre la intel·ligència radiant del nen
i la feble mentalitat de l'adult mitjà!
Sigmund Freud
A un temps hem arribat, que ets ous saben més que ses gallines.
Proverbi menorquí
Una característica dels nens normals
és que no es comporten gaire sovint com a tals.
Anònim
No es pot fer un nen en un mes deixant prenyades nou dones.
Anònim
Amb set dides, el nen acabarà tenint només ulls.
Proverbi rus
Una infantesa angelical es converteix en una vellesa satànica.
Erasme de Rotterdam
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Mai no és tard per tenir una infantesa feliç.
Tom Robbins
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OMBRA
Els nens que juguen amb ombres no s’adonen que les ombres juguen amb ells.
Tan Quiao
El boig, en veure que la seva ombra sempre el segueix, es pensa que algú li ha manat que l’espiï.
Proverbi del Dahomey
L’ombra és el vincle que ens uneix a la terra, el fantasma negre que surt de nosaltres
i delata la mort que habita al nostre interior quan una llum il.lumina el nostre cos.
Gustav Meyrink
Les ombres són com portes. En les ombres es mostren les línies del món.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Un home petit pot projectar una gran ombra.
Proverbi suís
Fins i tot un sol cabell fa la seva ombra.
Pubili Sirus
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OPORTUNITAT
No agafis la cua del lleopard, però si la tens, no la deixis.
Proverbi abissini
En aquesta terra no hi ha seguretat, només hi ha oportunitat.
Douglas Mac Arthur
Ens enfrontem a oportunitats insuperables.
Yogui Berra
És increïble el que pots fer quan no saps el que no pots fer.
Garfield (Jim Davis)
Quan les oportunitats s’aprofiten, es multipliquen.
Sun Tzu
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OPTIMISME I PESSIMISME
De tots els presagis sinistres, el més greu és l’optimisme.
Proverbi xinès
Optimisme:
Doctrina o creença que tot és bonic, fins i tot el que és lleig,
que tot és bo, especialment el que és dolent i que tot el que és erroni és cert.
Com que és una fe cega, és inaccesible a la llum de la prova és un desordre intel.lectual que no cedeix a cap tractament, llevat de la mort.
És hereditari, però afortunadament no s’encomana.
Ambrose Bierce
L’optimisme és una forma superior d’egoisme.
Alexandru Philippide
L’optimista proclama que vivim en el millor dels móns.
El pessimista tem que sigui cert.
James Branch Cabell
És millor ser pessimista i trobar que t’havies equivocat,
que ser optimista i no trobar res.
Howard Pattee
Un pessimista és un optimista ben informat.
Antonio Mingote
Un pessimista és un optimista amb experiència.
François Truffaut
El pessimista pot tenir raó a la llarga,
però l’optimista s’ho passa millor mentrestant.
Anònim
El pessimisme, quan t’hi acostumes,
és tan agradable com l’optimisme.
Arnold Bennett
¡Quants pessimistes acaben desitjant allò que temen per tal de demostrar que tenen raó!
Robert Mallet
El pessimista és una persona que se sent malament quan se sent bé,
per por de de sentir-se pitjor si se sent millor.
Anònim
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Demana sempre diners a un pessimista: no espera pas que els hi tornin.
Anònim
És un autèntic pessimista: mira un dònut i només veu el forat.
Anònim
L’optimista i el pessimista no sols estan tots dos equivocats sinó que cometen, de fet, el mateix error:
permetre que les emocions adulterin els fets.
C. Notrhcote Parkinson
En els temps que vivim l’optimista creu que aviat mejarem merda.
El pessimista creu que no n’hi haurà per a tots.
Anònim
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ORDINADORS
La intel.ligència artificial no pot fer res contra l’estupidesa natural.
Anònim
Un ordinador és tan intel.ligent com l’idiota que està assegut davant d’ell.
Micah Branstetter
Els ordinadors et permeten fer més errors més de pressa que cap invent de la història de la humanitat
– amb les possibles excepcions de les pistoles i el tequila.
Mitch Ratliffe
Els ordinadors no són intel.ligents. Només s’ho pensen.
Anònim
La manera més probable com el món pot ser destruït és per accident.
Aquí és on entrem nosaltres: som informàtics. Provoquem accidents.
Nathaniel Borenstein
Hi ha dues classes d’usuaris d’ordinadors:
Els que s’han carregat el disc dur i els que no se l’han carregat – encara.
Anònim
La idea més simple s’escriurà de la manera més complicada.
Anònim
Quan tota la resta falli, llegeix les instruccions.
Anònim
Hardware:
La part de l’ordinador que deixa de funcionar quan hi vesses cervesa al damunt.
Anònim
L’autèntic problema no és si les màquines pensen, sinó si els homes ho fan.
Burrhus F. Skinner
La nostra és una època que està orgullosa de les màquines que pensen
i desconfia dels homes que ho intenten.
Howard Mumford Jones
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PACIÈNCIA
La paciència transforma la fulla de morera en una túnica de seda.
Proverbi xinès
La paciència és un camí d’or.
Proverbi del Dahomey
La paciència és l’escala dels savis.
Clàssic
La paciència és la mare de la ciència.
Proverbi català
La paciència és un arbre amb arrels amargues i fruits saborosos.
Proverbi persa
La paciència és una pasta que com més se’n té, més se’n gasta.
Proverbi català
Només l’home lliure actua amb paciència.
Proverbi africà
L’impacient és dominat pel temps,
el pacient sotmet el temps a la seva voluntat.
Proverbi àrab
Amb paciència i una mica de saliva, un elefant es pot empassar una formiga.
Proverbi USA
L’heroisme es troba en la paciència d’un moment.
Proverbi sirià
Qui truca amb insistència acaba entrant.
‘Ali
La paciència té més poder que la força.
Plutarc
Paciència:
Forma menor de desesperació, disfressada de virtut.
Ambrose Bierce
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PAÏSOS I GENT
Alemanys
Si es presenta un pobre diable “assenyalat” per Déu, pel diable o per la natura,
del qual es pot dir un a quilòmetre de distància que és un bergant,
l’alemany s’inclinarà amb torpesa davant d’ell.
Gustav Meyrink
Americans
La meitat dels nordamericans no ha llegit mai un diari.
La meitat dels nordamericans no ha votat mai un president.
Esperem que sigui la mateixa meitat.
Gore Vidal
Els estrangers il.legals sempre han tingut problemes als Estats Units.
Pregunteu-ho a qualsevol indi.
Robert Orben
Amèrica és l’únic país que ha anat de la barbàrie a la decadència sense passar per la civilització.
Oscar Wilde
El món mira els Estats Units... els Estats Units miren la televisió.
Anònim
Comprar és més americà que pensar.
Andy Warhol
Si X es la població dels Estats Units i Y el grau d’imbecil.litat de l’americà mitjà,
llavors la democràcia és la teoria que X per Y és menys que Y.
Henry Louis Mencken
Pobre Mèxic! Tan lluny de Déu i tan a prop dels Estats Units.
Porfirio Díaz
El mal de ser cubà és que quan parla seriosament, sona a la lletra d’un bolero conegut.
Guillermo Cabrera Infante
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Britànics
Un anglès només és feliç quan és desgraciat,
un escocès només se sent a casa quan és a l’estranger
i un irlandès només està en pau quan es baralla.
Proverbi anglès
Els irlandesos no saben el que volen i no descansen fins que ho aconsegueixen.
Anònim
Quan dos anglesos es troben, primer de tot parlen del temps.
Samuel Johnson
Un diable va prendre per dona una mona.
I el resultat, per la gràcia de Déu, fou un anglès
Proverbi indi
Si tots els xinesos pixéssin a la vegada, podrien ofegar els anglesos.
Proverbi de Malàisia
Francesos
Els francesos i les dones poden viure sense pa, però no sense paraules.
Anònim
Del sublim al ridícul només hi ha un pas: El pas de Calais.
Proverbi anglès
Grecs
Després de dar la mà a un grec, compta’t els dits.
Proverbi anglès
Temo els grecs encara que portin regals.
Virgili
Holandesos
Déu va fer el món, però els holandesos van fer Holanda.
Proverbi anglès
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Ibèrics
Una xusma de pagerols guiada per una xusma de capellans.
Napoleó Bonaparte
Només hi ha una cosa millor que ser policia: ser espanyol.
Torrente
El més temible d’Espanya ha estat sempre la conjura de la mediocritat contra l’enginy.
Emilio Romero
Desde la conquesta d’Amèrica, la follia espanyola consisteix essencialment
a intentar empreses impossibles per als recursos disponibles.
Carlos Octavio Bunge
En aquest trist país, si un sabater se li acut fer una ampolla i li surt malament,
després no li deixen fer sabates.
Mariano José de Larra
Sentint parlar un home, fàcil és
endevinar on veié la llum del sol;
si us alaba Anglaterra, serà anglès,
si us diu mal de Prússia, és un francès,
i si diu mal d'Espanya, és espanyol.
Joaquim Bartrina
Quan vegeu un soldat desmanegat, indisciplinat i sense afaitar, quadreu-vos.
És un heroi espanyol.
General Jürgens
Amb soldat espanyol i comandament alemany conqueriré el món.
Adolf Hitler
Espanya no és que sigui diferent, és inverosímil.
Amando de Miguel
Els catalans, de les pedres en fan pans.
Proverbi castellà
Allí on hi ha un pa, hi ha un català.
Proverbi català
Venjança de catalans, ni als meus enemics abasti.
Proverbi castellà
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Sóc català i porto barretina i a qui em digui res, li tallo la sardina.
Proverbi català
Catalunya pot prescindir de l'univers sencer i els seus veïns no poden prescindir d'ella.
Jean Marie Arouet, Voltaire
Mentre a Catalunya hi quedi un sol català i pedres als camps deserts,
hem de tenir enemics i guerra.
Francisco de Quevedo y Villegas
Els catalans han sigut sempre guerrers i els de muntanya sobretot, han sigut ferotges.
Pero malgrat el seu valor i el seu extremat amor a la llibertat, sempre han estat subjugats.
Jean Marie Arouet, Voltaire
El català ha sigut, després de l'expulsió de la clase ètnica hebrea,
el substitut, a la Península Ibèrica, del jueu.
Javier Pulido
Catalunya és un poble essencialment sentimental.
José Antonio Primo de Rivera
El bon català, si no te l’ha fet, te la farà.
Proverbi valencià
El valencià, si no te l’ha fet, te la farà.
Proverbi català
Andalús amb diners i gallec manant, ja estic tremolant.
Proverbi castellà
El poble basc es mou sempre entre la violència i l’abandonament;
quan cedeix a la primera, es fa malbé, quan ho fa al segon, se’l mengen.
Xabier Arzalluz
Italians
Itàlia no és una república bananera. És una república de figues de moro.
Giovanni Agnelli
Hi ha moltes coses que els italians no troben, però el que troben sempre és una sortida.
Mario Scelba
Itàlia és una expressió geogràfica.
Maurice de Metternich
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Jueus
Quan el jueu té raó, és quan li plouen els cops.
Proverbi jueu
No és el mercat negre el que va donar mal nom als jueus.
Són els jueus els que van donar mal nom al mercat negre.
Sir Lewis Napier
En conjunt els jueus són com uns corbs sense plomes.
Increïblement astuts, negres, amb el bec corbat i incapaços de volar.
Però de vegades neix un àguila entre ells.
Gustav Meyrink
El poble jueu no sols ha subministrtat al món dos líders de la talla de Jesucrist i Karl Marx,
sinó que s’ha permès el luxe de no seguir ni l’un ni l’altre.
Peter Ustinov
Mitja cristiandat adora un jueu i l’altra mitja una jueva.
Anònim
Cad país té els jueus que es mereix.
Karl Emil Franzos
El pessimisme és un luxe que un jueu mai no es pot permetre.
Golda Meir
Sóc negre, borni i jueu... em fa falta res més?
Sammy Davis Jr.
Russos
A Rússia tot és imprevisible, fins i tot el passat.
Tatiana Tolstoi
Cada país té la seva constitució: la nostra és l’absolutisme moderat per l’assassinat.
Anònim rus
Si grates un rus, trobaràs un tàrtar.
Napoleó Bonaparte
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Xinesos
Els xinesos no canvien adaptant-se a les coses noves,
sinó adaptant les coses noves a ells mateixos.
Lin Yutang
Als xinesos els agrada el compromís.
Si dius: “La cambra és massa fosca, fem-hi una finestra”, s’hi oposaran.
Però si dius: “Traiem el sostre!”, et respondran: “Fem una finestra!”
Proverbi xinès
Occidentals i altres
Quan els blancs fan la guerra, la terra es converteix en foc.
Proverbi africà
Quan els blancs van venir a l’Àfrica, nosaltres teníem la terra i ells tenien la Bíblia.
Ens van ensenyar a resar amb els ulls tancats.
Quan els vam obrir, els blancs tenien la terra i nosaltres la Bíblia.
Jomo Kenyata
Els indis ser molt llestos.
Agafar poca llenya. Fer foc petit.
Posar-se a prop i estar calents per tot arreu.
Els homes blancs no ser tan llestos.
Agafar molta llenya. Fer foc gran.
Posar-se lluny, cremar-se la cara i glaçar-se el cul.
Henry Seely
Occident:
La part del món que es troba a l’oest (o a l’est) de l’Orient.
Està majoritàriament habitada pels cristians, una poderosa sub-tribu dels Hipòcrites,
les indústries principals dels quals són l’assassinat i l’estafa,
que els agrada anomenar “guerra” i “comerç”.
Aquestes, també, són les principals indústries d’Orient.
Ambrose Bierce
L’europeu respecta més el japonès que l’hindú
perquè el primer no s’ha deixat dominar
i fins i tot, en ocasions, l’ha estomacat amb valentia.
Gustav Meyrink
La tirania del turc és millor que la justícia de l’àrab.
Proverbi àrab
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Segons la divisió parcial de la terra, cadascú té una pàtria diferent,
però segons l’extensió completa del nostre món,
la pàtria de tots és la terra entera i un únic món, la llar de tots.
Diógenes d’Enoanda
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PARAULA
Al principi era la Paraula.
Evangeli de Joan
Al principi era la Paraula i al final el bla-bla-bla.
Stanislaw Jercy Lec
La paraula és la vida, fa de l’home un ésser humà.
Proverbi de Dahomey
Jo visc per la virtut de les paraules de poder que porto amb mi.
Llibre egipci dels morts
La paraula ha estat donada a l’home perquè pugui encobrir el seu pensament.
Charles-Maurice de Talleyrand
Els mots, en veritat, no són sols per entendre’ns pel que signifiquen,
sinó per descobrir el que, transparents, oculten.
Joan Vinyoli
El que s’escriu dura, el que es diu, ningú no ho detura.
Proverbi català
Tenim més ànsia de parlar que no pas de ser escoltats.
Henry David Thoreau
Parlar molt i no estar disposat a escoltar és una forma d’avarícia.
Demòcrit
La natura ens ha dat dues orelles i una sola llengua per ensenyar-nos que cal escoltar més que parlar.
Zenó
Si un home no es contradiu mai, serà perquè no diu res.
Miguel de Unamuno
Efectes
Mentre no has dit una paraula, n’ets amo, quan la pronuncies, n’ets esclau.
Salomó Ibn Gabirol
Les paraules lliguen els homes, com les cordes les banyes dels bous.
Aforisme romà
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Els homes creuen que la seva ment domina la seva llengua,
però és la seva llengua la que domina la seva ment.
Francis Bacon
Totes les boques poden parlar; quan la paraula sorgeix del poble, es coneix la veritat.
Mo-tse
Tota paraula troba una resposta. Tota acció, una recompensa.
Em van llançar un prèssec. Vaig tornar una poma.
Ta Ia
El nas es nega a escoltar les paraules que diu el cul.
Proverbi del Dahomey
Ús de la paraula
Just quan fallen les idees, arriba una paraula per salvar la situació.
Johann Wolfgang von Goethe
Es va molt més lluny amb una paraula amable i una pistola que només amb una paraula amable.
Al Capone
El dret a ser escoltat no inclou automàticament el dret a ser pres seriosament.
Hubert Horatio Humphrey
Si el llenguatge no és correcte, no es diu el que es vol dir;
si el que es diu no és el que es vol dir, el que s’ha de fer no es fa.
Confuci
Abans de començar a parlar, voldria dir algunes coses.
Yogui Berra
Preocupa’t del sentit i les paraules es preocuparan d’elles mateixes.
Lewis Carroll
No és gaire difícil construir una sèrie de deduccions,
cadascuna depenent de l'anterior i totes simples en elles mateixes.
Si eliminem després totes les deduccions centrals i presentem al nostre públic
el punt d’arrencada i la conclusió, podem produir un efecte sorprenent, però potser enganyós.
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
Qui diu el que no hauria de dir, escolta el que no voldria escoltar.
‘Ali
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Parleu a un home d’ell mateix: us escoltarà durant hores.
Benjamin Disraeli
La majoria d’homes no s’escolten quan parlen.
Repetiu-los les paraules que acaben de pronunciar i no les reconeixeran.
Oswald Spengler
Recorda en tot moment les paraules que has dit i viuràs en pau.
Proverbi xinès
Hi ha homes que parlen i parlen fins que troben alguna cosa a dir.
Sacha Guitry
És propi d’esclaus no dir el que es pensa.
Eurípides
El secret de molestar està en dir-ho tot.
François Marie Arouet, Voltaire
Val més dir una paraula a temps, que dues després.
Proverbi xinès
Que parlin de tu és espantós. Però hi ha una cosa pitjor: que no en parlin.
Oscar Wilde
Que parlin de mi encara que sigui bé.
Salvador Dalí
La millor manera de mantenir la paraula és no donar-la mai.
Napoleó Bonaparte
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PASSAT
El passat és un pròleg.
William Shakespeare
Ahir és demà.
Alfred de Musset
Els necis parlen del passat, els savis del present i els bojos del futur.
Napoleó Bonaparte
El passat és sòlid, el present és líquid, el futur, gasós.
Anònim
Les antiguitats són l’únic camp on el passat encara té futur.
Harold Wilson
Fins i tot Déu no pot canviar el passat.
Agató
Fins i tot el passat es pot modificar: els historiadors no paren de demostrar-ho.
Jean-Paul Sartre
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PENSAMENT
El pensament, en el seu sentit més general, és la recerca de l’invariable en un món en fluctuació.
C.J. Keyser
Tot pensament és llavor d’acció.
Proverbi xinès
Som el que pensem. Amb els nostres pensaments fem el món.
Buda
He subestimat la força màgica dels pensaments
i he comès sempre la falta hereditària de la humanitat:
Donar a l’acte la importància d’un gegant
i considerar el pensament una quimera.
Gustav Meyrink
Pensar amb claredat exigeix més coratge que intel.ligència.
Thomas Szasz
Quan brollin els pensaments, adona-te’n inmediatament;
i quan te n’hagis adonat, ja no hi seran.
Clàssic budista
Pensa en el que no pensa.
Com pots pensar en el que no pensa?
No pensis.
Dogen
Molt vola el vent, però més el pensament.
Proverbi castellà
Per a cada home, el seu pensament és el rei.
Proverbi afgà
El que realment ens espanta i desanima
no són els esdeveniments exteriors, sinó la manera que hi pensem.
No ens transtornen les coses, sinó la interpretació del seu significat.
Epictet
És probable que l’home no sigui l’emissor, sinó només un receptor,
més o menys sensible, de tots els pensaments que s’han pensat.
Gustav Meyrink
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Pensar no és saber, com mirar no és veure.
Proverbi castellà
Penso, per tant sóc.
René Descartes
Penso que penso, per tant penso que sóc.
Ambrose Bierce
Penso, per tant estorbo.
Antonio Fraguas, Forges
Penso, per tant sóc soltera.
Liz Winstead
Com més penso, menys sóc.
Sören Aabye Kierkegaard
És fals dir: penso. S’hauria de dir: em pensen.
Arthur Rimbaud
Parlar sense pensar, és disparar sense apuntar.
Proverbi català
Hi ha gent que parla just un moment abans d’haver pensat.
Jean de la Bruyère
Xi Wen Tzu sempre pensava tres vegades abans d’actuar.
Amb dues n’hi hauria hagut ben bé prou.
Confuci
No t’expressis mai més clarament del que ets capaç de pensar.
Niels Bohr
Moltíssima gent creu que pensa quan simplement reorganitza els seus prejudicis.
William James
Gairebé gosaria dir que l’estat de reflexió és un estat contra natura
i que l’home que medita és un animal depravat.
Jean Jacques Rousseau
Als vint anys ens preocupa el que els altres pensen de nosaltres.
Als quaranta, ja no ens importa.
Als seixanta, descobrim que els altres no han pensat gens en nosaltres.
Jack Falkson
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Capacitats
El pensament ens condueix a un cim llunyà, des del qual no solament ho podem descobrir tot,
sinó també obtenir la realització de tot el que desitgem.
Gustav Meyrink
Els pensaments són lliures i res no els domina. En ells reposa la llibertat de l’home.
Dels pensaments neix una força creadora ue supera la llum de la natura.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Els pensaments humans són de caràcter creatiu i en determinades condicions,
especialment quan es concentren a l’exterior – com els raigs de sol incidint en una lent –
actuen transformant l’anomenada matèria
Gustav Meyrink
El pensament s’uneix amb la llum resplendent del món de dalt i l’atrau cap aquí baix.
Lletra Santa concernent l’ajustament carnal de marit i muller
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PERDÓ
Perdonar és humà, oblidar és diví.
Proverbi romà
Perdonar:
Afegir a l’atractiu del crim la temptació de la ingratitud.
Ambrose Bierce
Perdona sempre els teus enemics: res no els molesta més.
Oscar Wilde
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PERFECCIÓ
Si la perfecció no fos quimèrica no tindria tant èxit.
Napoleó Bonaparte
L'or no pot ser pur i la gent no pot ser perfecta.
Proverbi xinès
Val més un diamant imperfecte que un còdol perfecte.
Confuci
Potser no sóc totalment perfecte; però algunes parts meves són excel.lents.
Ashleigh Brilliant
La perfecció s'aconsegueix, no quan no hi ha res més a afegir,
sinó quan no queda res més a treure.
Antoine de Saint-Exupéry
No tinguis por de la perfecció, no l'aconseguiràs mai.
Salvador Dalí
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PERILL
La constant presència del perill fa que el menyspreem.
Luci Anneu Sèneca
Si menysprees el perill, t’arribarà més aviat.
Proverbi xinès
Generalment, abans de saber el que realment és el perill,
ens en fem una idea més atractiva que repulsiva.
Karl von Clausewitz
Mai no es venç el perill sense perill.
Pubili Sirus
On hi ha el perill, hi ha també allò que salva.
Hölderlin
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PERIODISME I MITJANS
Els periodistes diuen coses que saben que no són certes
amb l’esperança que si contiuen dient-les prou temps, seran veritat.
Arnold Bennett
El periodisme és on ofici fàcil.Només cal escriure el que diuen els altres.
Howard P. Lovecraft
Vosaltres feu les fotografies, la guerra la poso jo.
William Randolph Hearst
La llibertat de premsa es limita als propietaris dels diaris
A.J. Liebling
La premsa no és l’opinió pública.
Bismarck
La premsa és un gran poder a través del qual es domina l’opinió pública.
Protocols dels savis de Sió
Televisió i altres mitjans
Durant molts anys, treballar al cinema va ser una cosa vergonyosa.
Fins que es va inventar la televisió.
Billy Wilder
La televisió és una meravella.
No sols ens fa venir mal de cap sinó que, a més,
a la publicitat, trobem les píndoles per alleujar-lo.
Bette Davis
No és veritat que el govern manipuli la televisió.
Simplement l’ha fet a la seva imatge i semblança.
Alberto Anaut
La televisió ens proporciona temes per pensar però no ens deixa temps per fer-ho.
Gilbert Cesbron
No puc comprendre per què a la televisió sempre es demanen excuses per les interrupcions
però mai per la programació normal.
Otto Preminger
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On funciona un televisor, hi ha algú que no està llegint.
John Irving
La televisió és l’únic somnífer que es pren pels ulls.
Vittorio de Sica
L’èxit de la televisió demostra que la gent està disposada a veure qualsevol cosa
per tal de no veure’s a si mateixa.
Ann Landers
El temps m'ha convençut d'una cosa: la televisió és per sortir-hi, no per mirar-se-la.
Noel Coward
Quan es va introduir la televisió, van demanar als nens de les escoles que triessin entre rádio i la televisió.
I un nen de 7 anys va dir que preferia la rádio “perquè les imatges eren millors”.
Alistair Cooke
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PINTURA
La pintura és una poesia que es veu;
la poesia una pintura que s’escolta.
Leonardo da Vinci
Qui diu que la pintura s’ha d’assemblar a la realitat?
Qui diu que el poema ha de tenir un tema?
Su Dong Po
Els pintors d’antany pintaven la idea i no simplement la forma.
Hsieh Ho
De la punta del pinzell s’ha d’afirmar i brollar la vida.
Xi Tao
La pintura fa que allò que no és, sigui.
Cennino Cennini
Primer mirem els turons al quadre.
Després mirem el quadre als turons.
Li Liweng
Tot el que hi ha a l’univers, per essència, per presència o per imaginació,
ha d’estar present a l’esperit del pintor.
Leonardo da Vinci
Un quadre és un estat de l’ànima.
Wang Wei
Pintar és una aposta.
André Masson
A fora, l’artista ha de seguir el model de la creació.
A dins, ha de seguir la font de l’ànima.
Zhang Zao
Quan Yuke pintava un bambú, veia el bambú, no a ell mateix.
Absort, abandonava el seu cos i aquest es tornava planta.
Su Dongpo
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POBRESA
La pobresa no és l’absència de béns, sinó l’abundància de desigs.
Plató
La pobresa no consisteix a tenir poques coses, sinó a deixar de tenir-ne moltes.
Proverbi xinès
Ser pobre no és pecat, però s’hi assembla.
Proverbi català
Fins i tot la desgràcia s’acaba cansant de perseguir el pobre.
Proverbi belga
La manera més segura de seguir sent pobre és ser un home honrat.
Napoleó Bonaparte
Alimentar els pobres que passen gana només n’augmenta el nombre.
Ben Bova
Aire:
Substància nutritiva que procura la generosa Providència per engreixar els pobres.
Ambrose Bierce
De pobres no se n’arruïna cap.
Proverbi català
La pobresa no té amics, la riquesa té enemics.
Proverbi català
Pobre:
Molesta plaga infligida al ric sofrent.
Ambrose Bierce
Un parent pobre és sempre un parent llunyà.
C. A. D’Houdetot
És millor ser un home pobre que un pobre home.
Proverbi català
Fes-te pobre, fins i tot pobre en demanar, i t’abandonarà el Papa,
t’abandonarà l’Emperador, i a partir d’aleshores et prendran per boig.
Però estaràs tranquil i la teva bogeria serà una gran saviesa als ulls de Déu.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
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El llit és el cel dels pobres.
Proverbi català
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POLÍTICA
Política:
Un medi de vida practicat per la porció més degradada
de les nostres classes criminals.
Ambrose Bierce
Si, com deia Aristòtil, l’home és un animal polític, tot polític és un animal.
Anònim
L’únic gos que menja carn de gos és el polític.
Pablo Sebastián
Política:
Els mateixos gossos amb diferents collars.
Anònim
Bé, en política sóc completament neutral. Crec que tots són uns poca-vergonyes sense excepció.
George Bernard Shaw
Un bon polític és tan impensable com un estafador honrat.
Henry Louis Mencken
Provocació:
Dir a un home que el seu pare és un polític.
Ambrose Bierce
Dedicar-se a la política és ser com un entrenador de futbol.
S’ha de ser prou llest per entendre el joc i prou curt per creure que és important.
Eugene Mc Carthy
Se suposa que la política és la segona professió més antiga del món.
Jo m’he arribat a adonar que s’assembla molt a la primera.
Ronald Reagan
La política és l’art del possible.
Lord Richard Austen Butler
La política no és l’art del possible.
És elegir entre el desastrós i l’insufrible.
John Kenneth Galbraith
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Els científics s’esforcen per fer possible l’impossible.
Els polítics per fer impossible el possible.
Bertrand Russell
Imagina’t que ets un idiota. I imagina’t que ets un membre del Congrés.
Però m’estic repetint.
Samuel L. Clemens, Mark Twain
La política potser és l’única professió per a la qual no es creu necessària cap preparació.
Robert Louis Stevenson
Vota l’home que promet menys, serà el que menys et decebrà.
William Mitchel Ramsay
Aliança:
En política internacional, la unió de dos lladres
amb les mans tan profundament ficades a les butxaques de l’altre,
que no poden rapinyar un tercer per separat.
Ambrose Bierce
Vull menys corrupció o més oportunitats per participar-hi.
Ashleigh Brilliant
Corrupció:
El símptoma més infal.lible de la llibertat constitucional.
Edward Gibbon
Corsari:
Un polític dels mars.
Ambrose Bierce
Quin gran parlamentari hauria sigut Judes!
A.Tournier
Un dels càstigs per refusar de participar en política és acabar governat pels teus inferiors.
Plató
L’obra política més difícil és obtenir la confiança abans de l’èxit.
Napoleó Bonaparte
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POR
Al món, la por fou el primer que va crear els déus.
Estaci
La teva por és una il.lusió o un invent del pensament, que vas crear quan vas arribar en aquest món.
Bankei
Creiem molt més el que temem que no pas el que desitgem.
Fagus
Qui s’arronsa, no creix.
Proverbi català
Per molta por que tingui un home el seu cul sempre estarà darrere seu.
Proverbi africà
Què li passa a l’home que fuig davant la seva por?
No li passa res, però no aprendrà mai.
Don Juan (Carlos Castaneda)
A qui es mor de por, sepultura de cagallons.
Proverbi català
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PREGÀRIA
Quan parlem amb Déu resem;
quan Déu ens parla, som esquizofrènics.
Lily Tomlin
Resar:
Demanar que les lleis de l’univers s’anul.lin per causa d’un sol peticionari confessadament indigne.
Ambrose Bierce
La pregària només és un mitjà per despertar poderosament forces que dormen en nosaltres.
Gustav Meyrink
Qui per anar a resar dubta entre dues mesquites, acabarà sense anar a resar.
Proverbi turc
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PRESENT
Present:
La part de l’eternitat que divideix l’imperi de la decepció del regne de l’esperança.
Ambrose Bierce
El temps present és semblant a la massa d’argila.
El temps passat a la pols.
El temps futur, al càntir.
Nagarjuna
L’instant no té temps.
El temps es genera amb el moviment de l’instant
i els instants són els termes del temps.
Leonardo da Vinci
Els tres mil regnes de l’existència són tots en un sol instant de la vida.
Buda Daixonin
La vida és avui.
Proverbi del Dahomey
Un instant pot ser l’eternitat.
Don Juan (Carlos Castaneda)
El present que coneixem només és una pel.lícula del passat
Ken Kesey
L’aigua que toques al riu és l’última que ha passat i la primera que ha de venir.
Així és el moment present.
Leonardo da Vinci
Avui és el demà que ens amoïnava ahir.
Anònim
Fes-ho avui, perquè demà gairebé segur que serà il.legal.
Anònim
Hi ha gent que no viu la vida present
sinó que s’afanya extremadament per viure una altra vida que no és aquesta.
I el temps que mentrestant malgasta s’esvaeix.
Epicur
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No oblidis que l’home no viu més temps que el present, és a dir, un instant.
La resta, o ja l’ha viscut, o no sap si la viurà.
Marc Aureli
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PROHIBICIO
Prohibit prohibir.
Graffiti del Maig 68
Prohibit:
Revestit d’un nou i irrestible encís.
Ambrose Bierce
El permès és insípid, el prohibit saborós.
Publi Ovidi Nasó
Tot el que és agradable és prohibit.
Gérard de Nerval
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PROPIETAT
La propietat és un robatori.
Pierre-Joseph Proudhon
Si és veritat, com asseguren, que la propietat és un robatori,
el jorn que tot sigui de tots, tothom serà lladre.
Santiago Rusiñol
La propietat no és un robatori, però molts robatoris es converteixen en propietat.
R.H. Tawney
La carència d’una cosa ja és prou incòmoda, però la seva possessió és intolerable.
Sir John Vanburgh
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RAÓ
Com va arribar la raó al món? D’una manera racional, en virtut de l’atzar.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Al raonador ideal li hauria de bastar un sol fet,
quan l’ha vist en totes les seves implicacions,
per deduir-ne, no sols la cadena d’esdeveniments que han conduït fins a ell,
sino també els resultats que se’n segueixen.
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
La raó de l’home. Si no se l’escolta, tot és fosc.
Si se l’escolta massa, res no és segur.
Alexander Pope
La raó ha estat donada a l’home per fer-li reconéixer que no serveix per a res.
Erich Maria Remarque
Els homes creuen que la seva raó governa les paraules;
però també és cert que les paraules reaccionen amb la comprensió;
i això és el que ha fet sofistes i inactives la filosofia i les ciències.
Francis Bacon
Racional:
Desprovist de totes les il.lusions, menys de les de la observació, l’experiència i la reflexió.
Ambrose Bierce
Encara que siguem irracionals esperem que els altres actuïn racionalment.
Scott Adams
El somni de la raó engendra monstres.
Francisco de Goya
La raó és el que més espanta d’un boig.
Anatole France
La nostra consciència de vigília normal, que anomenem racional,
només és un tipus particular de consciència,
i voltant-la completament, separades per la més fina pel.lícula,
es troben formes potencials de consciència completament diferents.
William James
La raó parla i el sentit mossega.
Petrarca
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La força bruta encara es pot tolerar, però la raó bruta, de cap manera.
Oscar Wilde
No és evident que la passió, i no la raó, és el que governa el món?
Lin-Iutang
Tenir raó
Com menys raons té un home per suposar que té raó, més vehemència fa servir
per afirmar que, sens dubte, poseeix la veritat absoluta.
Bertrand Russell
La raó acabarà tenint raó.
J. R. d’Alembert
Els insults són les raons dels qui no tenen raó.
Proverbi xinès
Les meves opinions han canviat, però no et fet que tinc raó.
Ashleigh Brilliant

20

REALITAT
La realitat només és una il.lusió, tot i que molt persistent.
Albert Einstein
La realitat es il.lusòria, la il.lusió es real.
Clàssic xinès
La realitat és allò amb què ensopegues quan tens el cap als núvols.
Simborg
La realitat és allò que quan deixes de creure-hi, no desapareix.
Phillip K.Dick
La diferència entre la ficció i la realitat és que la ficció ha de tenir sentit.
Tom Clancy
Realitat:
El nucli d’un buit.
Realment:
Aparentment.
Ambrose Bierce
Com apareixen les coses és el meu ésser; com neixen les coses és la meva realitat.
No hi ha cap fenomen que no sigui jo en tot l'univers.
Jamgon Kongtrul
Qualsevol cosa a la que anomenem realitat se’ns revela solament
a través d’una construcció activa en la que participem.
Ilya Prigogine
Si com a metafísics sentim curiositat per la naturalesa interna de la realitat o sobre el que la fa funcionar,
hem de girar l'esquena totalment als nostres alats conceptes...
Submergeix-te en el flux si vols conèixer la realitat.
William James
La realitat podrien ser senyals elècrics, interpretats pel teu cervell.
Matrix
Si la carn prové de l’esperit, és un miracle.
Però si l’esperit prové de la carn és un miracle de miracles.
Evangeli de Tomàs
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És en la inmanència que la transcendència es revela.
Baruc Spinoza
Tots els éssers són en essència una forma i una energia.
Forma i energia són en essència un esperit.
L’esperit és en essència obertura absoluta.
L’origen de la realitat és en essència absolut no-ser.
Li Daoqun
Res no existeix.
Tot és només il·lusió i somni,
eco, màgic reflex de lluna a l'aigua,
al·lucinació o miratge, quimera o fantasma.
Lama Mi pham
Res no existeix,
tot és un complex continu amb una cara de buit.
L'objecte de la consciència final.
Nagarjuna
Les coses no són el que semblen ser:
tampoc són el contrari.
Surangama sutra
El ritme de la realitat és al caire de l’existència i de la no existència.
El secret de la flor d’or
La no existència i l’existència són idèntiques en el seu origen;
només es diferencien en fer-se manifestes.
Lao-tse
Quan les nocions de real i irreal són absents de la ment,
no hi ha cap més possibilitat que descansar en una pau total,
més enllà de tot concepte.
Dita budista
Una veritat és clara: tot el que és, està bé.
Alexander Pope
Un tot
El que hi ha dalt és com el que hi ha baix
Corpus Hermeticum
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A la perifèria del cercle, principi i fi són u.
Heràclit
Tot allò que existeix és un cos animat per una ànima única.
Zohar
Una cosa és tot, totes les coses son u.
Si només saps això, no cal que et preocupis per aconseguir el coneixement perfecte.
Seng-ts’an
Si el tot existeix en cada part, és perquè cada part repeteix el tot.
Epicur
Incomptables móns estan continguts en un sol àtom.
Xinul
Obre una gota d’aigua i en sorgiran cent oceans.
Shabistari
Impermanència
Com els estels, com un defecte de la vista o un llum vacil.lant,
com una il.lusió, com les gotes de rosada o una bombolla,
com un núvol, un llamp o un somni, així caldria veure la realitat.
Buda
A què compararé el món?
Llum de lluna,
reflectida una gota de rosada.
Saccejada del bec d'una grua.
Dogen
Totes les coses són com somnis,
com il.lusions o efectes màgics,
per tant els pensaments són bàsicament silenciosos,
mentre que els objectes materials són bàsicament buits.
Xinul
El que fou, serà; el que es féu es farà.
No hi ha res de nou sota el sol.
Salomó
Tot flueix, res no és.
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Heràclit

Ordre
El distès torna a l’equilibri;
de l’equilibri en tensió es fa un bellíssim ajust,
car totes les coses s’engendren de la discòrdia.
Heràclit
El que imaginem que és l’ordre només és la forma dominant del caos.
Kerry Thornley
El caos primitiu, mancat d’ordre i de forma,
fou organitzat i ordenat segons el nombre.
Nicòmac de Gerasa
Les coses no són més que l’aparença del nombre.
Pitàgores
Actituds
Si algú et diu que vol prendre una “decisió realista”,
comprens immediatament que ha decidit fer una cosa dolenta.
Mary McCarthy
Les coses són reals només quan hem après a estar d’acord que són reals.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Odio la realitat però sé que encara és l’únic lloc on es pot trobar un bon bistec.
Allan Stewart Konigsberg, Woody Allen
El gènere humà no pot suportar gaire realitat.
T.S. Elliot
Comprendre la realitat
El camp de la realitat es troba centrat en un punt;
la correcta visió consisteix a mantenir-s’hi sense vacil.lar.
Xi-i
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Si les portes de la percepció es netegessin, tot apareixeria l’home tal com és: infinit.
William Blake
El món on vivim és un món on només hi ha efectes.
El regne de les causes veritables està amagat;
si aconseguim obrir un camí fins a ell, serem uns mags.
Gustav Meyrink
Quan els pensaments han arribat a la seva fi
i els sentiment queden oblidats,
és possible comprendre l’essència de la realitat.
Li Daoqun
Cinc sentits; un intel.lecte incurablement abstracte;
una memòria fortuïtament selectiva;
un conjunt de prejudicis i de suposicions tan nombrós
que només se’n pot examinar una petita part...
Quanta realitat total pot deixar passar tot aquest muntage?
C.S. Lewis
La nostra realitat no poseeix un estat fix,
per això un nen, llastrat amb una càrrega tan escassa de memòria,
percep el món més intensament que un adult.
Albert Hofmann
Les coses que veiem són la millor aposta de la ment
sobre el que hi ha a fora i davant seu.
Adelbert Ames
En la mesura que les lleis matemàtiques es refereixen a la realitat, no són certes;
i en la mesura que són certes, no es refereixen a la realitat.
Albert Einstein
Un matemàtic és un cec en una habitació fosca que busca un gat negre que no hi és.
Charles Darwin
Per molt que ho intentem, no aconseguim copsar la realitat de les coses.
I potser la terrible raó d’aquest fet sigui que l’únic real és la seva aparença.
Oscar Wilde
Anomenem realitat al que percebem, i així ens va...
Realista
Anomenem realitat al que no percebem i així ens va...
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Observador
Cada individu és un creador que ha de reinventar de nou el seu propi món.
Albert Hofmann
Les coses i les persones no són el que volem que siguin ni el que semblen ser. Són el que són.
Epictet
Les coses són com són perquè eren com eren.
Fred Hoyle
Altres realitats
Hi ha altres móns, però són en aquest.
Paul Eluard
Hi ha un món més enllà del nostre,
un món que és lluny i també és pròxim i invisible.
Un món on tot ha passat ja i se sap tot.
María Sabina
Milions de creatures espirituals
passegen per la terra, invisibles,
tant quan estem desperts com quan dormim.
John Milton
L’altre regne és encara més real que aquest de la terra.
L’un és reflex de l’altre, o més ben dit,
el terrenal és un reflex del “més enllà”, i no a l’inrevés.
Gustav Meyrink
Heu de saber que hi ha coses que són més enllà fins i tot del més enllà.
Man-an
Els éssers tenen els seus límits...
però el límit de l’il.limitat
és finalment el final sense límits del límit.
Xuang-tzu

20

RELIGIÓ
Religió:
Una filla de l’esperança i de la por que explica a la ignorància la naturalesa de l’univers.
Ambrose Bierce
La religió no és més que l’ombra que projecta l’univers sobre la intel.ligència humana.
Victor Hugo
La religió és la gran excusa de l’home per no enfrontar-se amb ell mateix.
Anònim
La religió és un capítol monumental en la història de l’egoisme humà.
William James
Les religions són com les cuques de llum: necessiten les tenebres per brillar.
A. Schopenhauer
Totes les opinions teològiques són bestieses, tots els contes de la naturalesa dels déus,
de les seves accions i de la seva vida, són pures al.legories,
símbols mitològics que embolcallen enginyoses idees de moral
i el coneixement de determinades operacions de la natura,
de les combinacions dels elements i el moviment dels astres.
Comte de Volney
El terror de l’home davant els fenomens celestes és l’origen de la religió.
Demòcrit
Crec que la religió, en general, ha estat una maledicció per a la humanitat
- que els seus modestos i molt sobrevalorats serveis en l’aspecte ètic
han estat més que superats pels danys que ha causat al pensament clar i honest.
Henri Louis Mencken
Només hi ha una religió encara que tingui cent versions.
George Bernard Shaw
Tenim prou religió per fer-nos odiar, però no prou per fer-nos estimar els uns als altres.
Jonathan Swift
El que s’arrapa a la religió és com el que agafa un carbó encés amb la mà.
Mahoma
En el moment que una religió sol.licita l’ajut de la filosofia, la seva ruïna és inevitable.
Heinrich Heine
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La fe consisteix a creure el que la raó no pot creure.
Jean Marie Arouet, Voltaire
La fe és creure una cosa que saps que no és veritat.
Anònim
Totes les mortificacions autoinfligides pels ascetes de totes les religions
són recursos poderosos per alterar la química de l’organisme en general
i del sistema nerviós en particular.
Aldous Huxley
Budisme
El que s’anomena “la religió de Buda” de fet no és la religió de Buda.
Sutra del Diamant
Enlloc, a ningú, cap doctrina ha estat ensenyada pel Buda.
Nagarjuna
Cristianisme
El cristianisme podria ser bo, si algú intentés practicar-lo.
George Bernard Shaw
Cap regne no ha tingut tantes guerres civils com el regne de Crist.
Charles de Montesquieu
Jesucrist tenia bons mitjans d’iinformació i malgrat tot li va sortir un Judes.
Manuel Fraga Iribarne
Cristià:
El que segueix els ensenyaments de Crist en la mesura que no contradiuen una vida de pecat.
Ambrose Bierce
La Bíblia s’ha editat en sis-centes divuit llengües però no es llegeix en cap.
Proverbi USA
Sacerdot:
Un senyor que pretén ser propietari del carril central del camí del Paradís i ens vol cobrar peatge.
Capellà:
Un home que s’ocupa de gestionar els nostres afers espirituals
com un sistema per millorar els seus afers temporals.
Ambrose Bierce
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Els sants petits també fan miracles.
Proverbi danès
Canonitzar:
Fer sant un pecador mort.
Ambrose Bierce
El papat no és més que el fantasma del difunt Imperi Romà, assegut i coronat sobre la seva tomba.
Thomas Hobbes
El mite de Crist ens ha anat molt bé.
Papa Lleó X
Com més a prop de l’església, més lluny de Déu.
Proverbi anglès
Església:
Un lloc on uns senyors que no han estat mai al cel en presumeixen davant de gent que no hi anirà mai.
Henri Louis Mencken
Si estimes Déu, crema l’església.
Jello Biafra
Davant de la hipocresia de la Inquisició, tots som heretges.
Miguel de Cervantes
No he conegut mai ningú capaç de suportar més perfectament les desgràcies d’un altre que un cristià.
Alexander Pope
És millor dormir amb un caníbal sobri que amb un cristià borratxo.
Herman Melville
Judaisme
És extremadament difícil que un jueu es converteixi,
perquè com pot aconseguir creure en la divinitat d’un altre jueu?
Heinrich Heine
Islam
Encara que l’ase vagi a la Meca, no per això és un peregrí.
Proverbi àrab
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RIQUESA
Enriquir-se és gloriós.
Jordi Pujol i Soley
És tan difícil per a un ric entrar al regne dels cels, com per a un pobre sortir del purgatori.
Finley Peter Dunne
El pobre pateix pels seus desigs, el ric per les seves possessions.
Torei
Si el ric roba, s’equivoca.
Si el pobre s’equivoca, roba.
Proverbi xinès
El poble té més admiració al que ja és ric explotant-lo, que al que s’arruïna per servir-lo.
Santiago Rusiñol
L’espinada dels pobres és l’escala dels rics.
Proverbi de Malàisia
El ric només és un pobre amb diners.
W. C. Fields
Un imbècil pobre sempre serà un imbècil.
Un imbècil ric sempre serà un ric.
Paul Lafitte
Per ric que sigui un home només podrà prendre 30 o 40 gots de cervesa al dia.
Adolphus Busch
Sense el vestit, tant és el pobre com el ric.
Proverbi català
Nedant en l’abundància hi ha qui s’ofega.
Proverbi català
Què és la riquesa?
No res, si es gasta.
No res, si es malgasta.
André Breton
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Si fas la impressió de necessitar alguna cosa, no et donaran res.
Per fer fortuna, cal fer la impressió de ser ric.
Alexandre Dumas, pare
Caldria que de tant en tant un poeta tingués una fortuna per gastar
per demostrar als rics el que es pot fer amb els diners.
Abel Bonnard
Els rics han de tenir una ànima ben forta per privar-se tan fermament del plaer que se sent en donar.
Abel Bonnard
La nostra societat ha arribat a un punt que ja no adora el vedell d’or, sinó l’or del vedell.
Antonio Gala
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RITME
El ritme és en el temps el que la simetria és en l’espai.
E. d’Eichtal
El ritme és periodicitat percebuda.
Pius Servien
El ritme és una ordenació determinada dels temps.
Aristògenes
El ritme consisteix en un impuls acompassat de l’ànima,
que correspon a un número que sempre és el mateix,
que ens obsessiona i ens atreu.
Paul Claudel
La respiració és el bressol del ritme.
Rainer Maria Rilke
Hi ha un ritme per a cada cosa.
I fins i tot existeix un ritme que neix del buit.
Miamoto Muixaxi
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ROSA
Què és un nom?
Una rosa faria el mateix dolç aroma,
encara que es digués d’una altra manera.
William Shakespeare
La rosa no té perquè.
Floreix perquè floreix.
Angelus Silesius
Les roses només tenen espines per als qui volen collir-les.
Proverbi xinès
La rosa té l’espina per amiga.
Proverbi afganès
Coronem-nos de roses abans no es marceixin.
Salomó
Dius que cada matí ens porta mil roses:
sí, però on són els pètals de la rosa d’ahir?
Omar Khayyam
El món és una rosa:
olora-la i passa-la al teu amic.
Proverbi xinès
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SAVIESA
La saviesa és un esperit que estima l’home.
Salomó
En una sola cosa consisteix la saviesa:
conéixer amb ciència la ment, que tota cosa en tot governa.
Heràclit
La saviesa transcendent és com una massa de foc,
no és pot agafar per cap dels seus quatre costats.
Nagarjuna
La saviesa és el llenguatge.
María Sabina
És missió de l’home comprendre les coses
i no portar simplement una existència cega entre elles.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
El coneixement és el procés d’acumular fets;
la saviesa consisteix a simplificar-los.
Martin Fischer
Saviesa és tenir el valor d’acceptar amb resignació les coses que no es poden canviar;
tenir prou obstinació per canviar les que es poden canviar
i tenir la intel.ligència indispensable per no confondre-les.
Bertrand Russell
La saviesa em diu que no sóc res, l'amor em diu que sóc tot.
Entremig flueix la meva vida.
Nisargadatta Maharaj
Aprendre la saviesa
El neci mai no aprèn dels seus errors.
L’intel.ligent aprèn dels seus errors.
El savi aprèn dels errors dels altres.
Anònim
El desig d’aprendre no és ambició.
Voler saber és el nostre destí com a homes.
Don Juan (Carlos Castaneda)
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Si no comprens la teva ment ets un vulgar mortal,
si la comprens ets un savi.
Jakushitsu
El que l’home sap no és res en comparació amb el que no sap.
Tse-Hiev
Alguns no saben i ignoren que no saben;
altres no saben i saben que no saben;
però d’altres no saben i es pensen que ho saben tot.
Proverbi armeni
La veritable saviesa és saber que no saps res.
I saber que no saps res et fa el més savi de tots.
Sòcrates
Un neci conscient de la seva niciesa és un home savi,
però el neci que es pensa que és un savi és realment un neci.
Dhammapada
Saber que sabem el que sabem i que no sabem el que no sabem
és veritable saviesa.
Confuci
O saps que no saps res o ho ignores:
si ho ignores, no pots afirmar-ho;
si ho saps, alguna cosa saps.
Marc Tul.li Ciceró
Saber però no fer en realitat és no saber.
Wang Yang-ming
La saviesa del savi no és més que sentit comú en un grau poc comú.
Wlliam Ralph Inge
La tinta del savi és més santa que la sang del màrtir.
Mahoma
Qui és savi? El que aprèn de tothom.
Qui és poderós? El que governa les seves passions.
Qui és ric? El que es conforma amb el que té.
Qui és tot això? Ningú.
Benjamin Franklin
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La saviesa em persegueix, però jo sóc més ràpid.
Anònim
El camí de l’excés duu al palau de la saviesa.
William Blake
La meditació en la saviesa que va més enllà vol dir no meditar en res.
Sutralamkara
Condicions
Si el preu de la saviesa és la vellesa, m’estimo més ser un imbècil.
José Luis López Vázquez
La saviesa no s'hereta. Es porta de naixament.
María Sabina
Un savi no entén d’heretgia.
Miquel Servet
Un home va al saber com a la guerra:
ben despert, amb por, amb respecte i amb absoluta confiança.
Don Juan (Carlos Castaneda)
La prova més clara de la saviesa és una alegria contínua.
Michel de Montaigne
Conrear la saviesa i no estimar els homes
és com encendre una torxa i tancar els ulls.
Proverbi xinès
El savi es tracta a ell mateix amb duresa
i és condescendent amb el seu proïsme.
La majoria d’homes fa el contrari.
Mo-Tse
Un home és savi mentre busca la saviesa,
però si creu que l’ha trobada es converteix en un idiota.
Proverbi àrab
Per ser un home de coneixement s’ha de ser lleuger i fluid.
Don Juan (Carlos Castaneda)
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L’home savi fa de seguida el que el neci fa finalment.
Baltasar Gracián
Savi és qui escolta i neci qui s’escolta.
Proverbi castellà
El savi no diu el que sap i el neci no sap el que diu.
Proverbi turc
Saber i saber-ho mostrar és saber dos cops.
Baltasar Gracián
Diuen que el savi no té regles i això no vol dir que en manqui,
sinó que la seva regla és l’absència de regles, i aquesta és la regla suprema.
Xi Tao
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SECRET
Hi ha dues menes de secrets.
Els que no val la pena callar
i els que valen tant la pena que no es poden callar.
Roy Dentinger
Secret entre dos és perillós,
secret entre tres ja no val res.
Proverbi català
Un secret de vegades es pot guardar millor mantenint en secret que és un secret.
Sir Henry Taylor
Ningú no pot guardar millor un secret que aquell que l’ignora.
G.Farguhar
Que els secrets, un mort és qui els guarda millor.
Pedro Calderón de la Barca
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SEXE
El sexe és una gloriosa experiència que la mare natura va improvisar
per tenir la humanitat dempeus i, ocasionalment, ajeguda.
Groucho Marx
La més íntima i perfecta contemplació de Déu és a través de la dona
i la més intensa unió amb ell és l’acte sexual.
Ibn Arabi
Aquest plaer és religiós, també dóna joia a la Divina Presència i és un instrument de pau per al món.
Zohar
La procreació per la unió de l’home i la dona també és creació, és una obra divina.
Diotima de Mantinea
El cel va crear deu mil éssers i l’home n’és el més preciós.
La superioritat de l’home resideix en la facultat del seu desig sexual, com el cel i la terra.
Dong Xuan Zi
¿Quina ocupació més correcta hi ha per a un home savi
que jugar alegrement i gaudir amb una dona
que espera pacientment tot el que és bell?
Filó d’Alexandria
Els homes i les dones són com el cel i la terra;
aquests dos elements tenen la vocació d’unirse.
Su Nu King
La unió màgica del masculí i el femení
és el principi d’un nou camí, etern, sens fi.
Gustav Meyrink
L’home és la Saviesa, la dona l’Enteniment.
I l’unió carnal pura d’ambdòs, el Coneixement.
Lletra Santa concernent l’ajustament carnal entre marit i muller
El secret del nostre Art és l’unió de l’home i la dona.
El llibre d’Alze
L’amor depèn de la química,
el sexe depèn de la física.
Llei de Murphy
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La finalitat del coit, per a l’home, és engendrar les seves energies;
per a la dona, eliminar les malalties.
Su Nu King
És brut el sexe? Només si es practica correctament.
Allan Stewart Konigsberg, Woody Allen
La fornicació, vet aquí almenys una cosa bona.
Fornicar i prendre drogues
contra aquest terrible llinatge d’idiotes que governa el món.
A. Szent Gÿorgyi
Convé prendre banys calents, dormir tou,
embriagar-se una o dues vegades de tant en tant
i lliurar-se al coit on es presenti l’ocasió.
Hipòcrates
L’amor és l’únic esport que no s’interromp per falta de llum.
Noel Clarasó
El marit que de nit és feliç amb la seva dona, també ho és de dia.
Proverbi xinès
Castedat
Una de les supersticions de la ment humana
és haver imaginat que la virginitat podia ser una virtut.
François Marie Arouet, Voltaire
De totes les aberracions sexuals la castedat és la més estranya.
Anatole France
La dona perd la seva virginitat quan vol i l’home quan pot.
Enrique Jardiel Poncela
El que mor cast i mor d’amor, mor màrtir.
Mahoma
Certament l’estat ideal per a un filòsof
és la castedat atemperada per la poligàmia.
Henry Louis Mencken
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Aspectes
S’ha de ser extraordinàriament afortunat
per trobar en l’interval d’una vida, una nimfòmana.
Alex Comfort
Mama, mama, què és un orgasme?
No ho sé, pregunta-l’hi al teu pare.
Anònim
Diu el pollastre:
“que feliç seria si la meva mare tingués pits”.
Proverbi rus
Tira més un pèl de cony que l’amarra d’un barco.
Proverbi català
Llarg és el penis, ampla la vagina.
Proverbi del Dahomey
¿Això que portes a la butxaca és un pistola o es que simplement estàs molt content de veure’m?
Mae West
L’homo sapiens està orgullós que el seu cervell sigui el més gran entre els primats,
però intenta amagar el fet que també poseeix el penis més gran.
Desmond Morris
La vagina no trobava cap lloc on ficar-se i es va instal.lar entre les cuixes.
Proverbi del Dahomey
Si els que estimen el vi i l’amor van a l’infern, demà veuràs el paradís llis com la mà.
Omar Khayyan
Inconvenients
Quan la pixa puja, l’enteniment davalla.
Proverbi menorquí
Carall enravenat no tem a Déu.
Proverbi català
Mentre els pagesos generalment destinen un sol gall per a deu gallines,
deu homes amb prou feines són suficients per satisfer una dona.
Giovanni Bocaccio
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Per què el penis, que neix amb el cos, mor abans que ell?
Su Nu King
Un impotent va donar la culpa als seus testicles.
“Tu ets l’autèntic responsable”, li van contestar.
Proverbi del Dahomey
Mor més gent de malalties venèries que no pas d’amor.
José Mª González, Chumy Chúmez
El menjar augmenta la vida i el sexe la disminueix.
Discurs del Tao més alt sota el cel
En unir-se a una dona, cal sentir-se com un genet damunt d’un cavall al galop,
amb les regnes podrides, que cavalca a la vora d’un precipici,
el fons del qual està sembrat de punyals apuntant al cel.
Su Nu King
La porta per la que vaig venir al món és també la porta de la mort.
Lu Dongbin
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SILENCI
És millor tancar la boca i semblar estúpid que no pas obrir-la i eliminar qualsevol dubte.
Rami Belson
Saber però no parlar és el que ens fa divins.
Saber i parlar del que sabem és el que ens fa humans.
Xuang-tzu
Dels homes aprenem a parlar.
A callar solament dels déus.
Plutarc
El silenci és profund com l’eternitat,
la paraula és superficial com el temps.
Thomas Carlyle
Posa a les teves paraules el segell del silenci i al silenci el de l’oportunitat.
Soló
El silenci, després de la paraula, és el segon poder del món.
G. E. Lacordaire
El silenci és l’unic amic que no traeix mai.
Confuci
Quan ningú no diu res, tothom està d’acord.
Proverbi català
L’home que sap no parla; l’home que parla, no sap.
Lao-tse
Insensats són els que parlen sense saber
i deslleials els que callen sabent.
Han Fei Zi
Només s’ha de parlar quan no es té el dret a callar.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Qui calla ho diu tot.
Proverbi català
Hi ha una cosa encara millor que el silenci: dir la veritat.
Shekel Hakodesh
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SO
L’acció del so és exactament igual a la de la llum o la calor radiant.
John Tyndall
Quan el so es mou no produeix sons, produeix ecos.
Huang Di, l’Emperador Groc
La lloança és el més dolç dels sons.
Xenofont
La veritat és el més agradable dels sons.
Plató
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SOCIETAT
La societat depèn de les dones. Els pobles que tenen la desgràcia de tancar-les, són insociables.
François Marie Arouet, Voltaire
La càrrega sota la que sospira la humanitat és la creu de la personalitat.
L’ànima del món s’ha dividit en éssers individuals i d’aquí han partit tots els desordres.
Gustav Meyrink
L’home és un animal social a qui desagraden els seus semblants.
Eugène Delacroix
Si Alà no hagués predisposat els homes els uns contra els altres la terra ja s’hauria corromput.
Proverbi àrab
La societat harmònica només pot néixer de la lliure voluntat.
Errico Malatesta
Mecanismes
La massa humana ha de satisfer les necessitats del cos social en què viu
molt més que el cos social satisfà les seves.
Norman Mailer
Els grans sistemes interactius s’organitzen perpètuament
fins arribar a un estat crític en el que un fet menor
inicia una reacció en cadena que pot desembocar en una catàstrofe.
Per Bak
És com si existís un tabú que prohibeix definir com a repugnància
la repugnància que produeix la nostra societat.
Behr
L’emoció és la convicció de les masses.
Alphonse de Lamartine
Si et un home et diu que tens orelles d’ase, no li facis cas,
però si t’ho diuen dos, compra’t una brida.
Proverbi àrab
La nostra societat és boja: sovint perdona el criminal, però mai el somiador.
Anònim
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La nostra és una societat en constant fugida del misteri.
Christopher Ryan
Mentre que per a la societat no hi ha més pecat que la vida contemplativa,
els més savis opinen que la contemplació és l’ocupació natural de l’home.
Oscar Wilde
Canviar la societat
Quan la societat segueix un ordre, un sol boig no pot transtornar-la.
Quan la societat és caòtica, un sol savi no pot ordenar-la.
Ensenyaments dels mestres de Huainan
Els homes que han canviat la faç de l’univers
no ho han aconseguit mai adreçant-se als caps,
sinó agitant les multituds.
Napoleó Bonaparte
Els progressos més grans de la civilització
s’experimenten inicialment com les seves pitjors amenaces.
A. N. Whitehead
És una llei general que les civilitzacions decauen menys
quan entren en contacte amb una altra civilització estranya superior.
Bertrand Russell
L’excés de civilització causa la caiguda dels pobles.
De manera que podem estar tranquils.
José Luis Coll
Per reformar el món, només cal que un home es transformi fins al més profund del seu ésser.
Llavors les seves obres no pasaran mai, tant si el món ho sap com si no.
Gustav Meyrink
Diversitat social
Tants caps, tants barrets.
Proverbi català
Tots vivim sota el mateix cel,
però tots no tenim el mateix horitzó.
Konrad Adenauer
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Posa el teu cul en consell,
uns et diran que és blau, altres que és vermell.
Proverbi català
Solia estar trist perquè no tenia sabates
fins que vaig trobar un home sense peus.
Anònim
Vida social
Mai no ingressaria en un club que acceptés socis com jo.
Groucho Marx
Per tenir èxit en societat, no n’hi ha prou amb ser estúpid,
també d’ha de ser ben educat.
Jean Marie Arouet, Voltaire
Parlem com a cavallers o parlem com el que som?
Groucho Marx
De porc i de senyor se’n ve de mena.
Proverbi català
Si volem plaure en societat,
hem d’estar disposats a que gent que no les sap,
ens ensenyi moltes coses que ja sabem.
Sébastien de Chamfort
Sovint perdonem els que ens avorreixen,
però no podem perdonar els qui ens troben avorrits.
François de la Rochefoucauld
Descobrim en nosaltres mateixos el que els altres ens amaguen
i reconeixem en els altres el que ens amaguem a nosaltres mateixos.
Marquès de Vauvenarges
Quan t’ajupis per contemplar el cul d’un altre,
no oblidis que algú està observant el teu.
Proverbi del Dahomey
Mai no oblido una cara.
Però amb vostè faré una excepció.
Groucho Marx
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Les persones veuen els altres tal com elles són.
Si ets ambiciós veuràs així als altres.
Si ets cobdiciós, creuràs que els altres són plens de desigs.
Bunan
A tot arreu couen faves, i aquí, a carretades.
Proverbi castellà
Eren cinc que l’hi aguantaven i encara pixava tort.
Proverbi català
Disculpin si els dic cavallers, però és que no els conec gaire bé.
Groucho Marx
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SOLITUD
Sol:
En mala companyia.
Ambrose Bierce
La solitud no vol dir estar sol.
Noel Coward
La solitud és l’imperi de la consciència.
Gustavo Adolfo Bécquer
L’home, quan està sol, no es pot reunir.
Proverbi del Dahomey
Ni tan sols al paradís és bo estar sol.
Proverbi xinès
El valor d’un home es mesura per la quantitat de solitud que pot suportar.
Firedrich Nietzsche
Vols tenir molta gent amb tu? Mira de no necessitar ningú.
Alessandro Manzoni
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SOMNI
Tot el que veiem o creiem veure no és més que un somni dins d’un altre somni.
Edgar Allan Poe
Veig clarament que no hi ha indicis concloents ni senyals prou segures
per poder distingir amb precisió entre la vigília i el somni,
fins al punt que estic tant estupefacte, el meu estupor és tal,
que és gairebé capaç de persuadir-me que estic dormint.
René Descartes
El que el somni mostra és l'ombra de la saviesa que hi ha en l'home,
encara que quan està despert no en sap res.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Des res no està més fermament convençut l’home que d’estar despert,
quan en realitat és captiu d’una xarxa de son i de somni que ha confeccionat ell mateix.
Gustav Meyrink
Els homes ni tan sols s’adonen del que fan desperts,
de la mateixa manera que s’obliden del que fan adormits.
Heràclit
Un dia Xuang-tzu va somiar que era una papallona.
Quan es va despertar va veure que era Xuang-tzu.
Llavors no va saber si era Xuang somiant que era una papallona
o si era una papallona somiant que era Xuang.
Xuang-tzu
Quan dormo veig que somio quan estic despert.
Pedro Calderón de la Barca
Els somnis són el vagabundeig de l’esperit.
El Secret de la flor d’or
El somni tot ho uneix, la vigília tot ho disgrega.
Xuang-tzu
Els “somiadors” no són, com podríem creure, els fantasiosos i el poetes;
són els actius, els treballadors, els que no descansen en aquest món, devorats per la fúria d’actuar.
Són com lletjos escarabats laboriosos que s’enfilen per un tub llis
per caure al seu interior un cop han arribat a dalt.
Gustav Meyrink
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Es pot matar el somiador, però no el somni.
David Abernathy
¿Per què l’ull veu les coses més clarament en somnis
que no pas amb la imaginació quan està despert?
Leonardo da Vinci
El somni és el sender entre la vigília i la somnolència,
també és el sender entre la vida i la mort.
Gustav Meyrink
El somni és el cosí de la mort
Proverbi africà
Qui ha estat despertat, ja no pot morir. Somni i mort són el mateix.
Gustav Meyrink
Desvetllament
Els grans somnis tenen grans desvetllaments i els petits somnis els tenen petits.
Xen Tuan
Si és bo viure, encara millor és somiar i el millor de tot, despertar.
Antonio Machado
Així com mentre dormim els somnis ens semblen realitats
i en desvetllar-nos ens adonem del nostre error,
podem aconseguir una altra forma de desvetllament,
on el món exterior, amb les seves relacions oposades
i les seves lleis relatives, ens sembli sense substància, com ombres i composicions somiades.
Bhaskarananda
Només quan tens un gran desvetllament, saps que el món només és un gran somni.
Mestre de la Cambra del Núvol
Som a punt de desvetllar-nos quan somiem que somiem.
Thomas Carlyle
Capacitats
Quan l’home mortal tanca els ulls, els obre l’home del més enllà.
Adagi alemany
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És quan dormo que hi veig clar.
Josep Vicenç Foix
El somni crea la realitat.
Michael Randon
Si ho pots somiar, ho pots fer.
Walter Elias Disney, Walt Disney
En el regne del somni profund dormisquegen les causes
que en estat de vigília determinen els nostres actes.
Gustav Meyrink
Abans de l’expulsió de l’Edèn, l’home universal
tenia la facultat gairebé divina d’objectivar totes les seves idees:
Pensava en els éssers i els creava somiant.
Stanislas de Guaita
S’han de tenir en compte els somnis i acceptar-los perquè molts fins i tot es fan realitat.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Aprendre a somiar és el primer grau de la saviesa.
Gustav Meyrink
Només es pot estudiar el que s’ha somiat abans.
Gaston Bachelard
Només es poden somiar truites si algú paga els ous.
Anònim
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SORT
La sort és el somriure del desconegut.
Étienne Rey
La sort aviat es cansa de dur algú sobre les seves espatlles.
Baltasar Gracián
La sort torna beneit a qui massa ajuda.
Pubili Sirus
La sort dóna massa a molts i a ningú prou.
Marcial
La sort ven els favors que sembla donar.
Proverbi xinès
Quan hom està de pega, fins amb els collons ensopega.
Proverbi català
Atribuïm a la sort totes les nostres desgràcies, però mai la nostra prosperitat.
C. Régismanset
Tots els tontos tenen sort.
Popular català
La sort no sols és cega, sinó que fins i tot torna cecs els que abraça.
Marc Tul.li Ciceró
A qui té sort totes li ponen, fins i tot el gall.
Dita catalana
L’atzar fa bé les coses.
Dita francesa
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TEMPS
El temps és pensament i el pensament és ignorància.
Patanjali
Amb l’arbre de la ciència del bé i el mal,
on va pecar el primer home,
Déu va crear el temps.
Pico della Mirandola
El temps devora vida.
Charles Baudelaire
Aquí, al voltant nostre, hi ha l'eternitat mateixa.
Don Juan (Carlos Castaneda)
L’eternitat és temps.
El temps, eternitat.
Considerar-los oposats és culpa de l’home.
Angelus Silesius
L’eternitat està enamorada de les produccions del temps.
William Blake
L’única raó del temps és perquè les coses no passin de cop.
Albert Einstein
El temps és un nen que juga amb pedretes sobre un regne que és el seu tauler.
Heràclit
El temps i l’espai són els doblecs d’un paper en mans d’un déu embogit.
El corazón del guerrero
El temps és el somni que vivim.
Anònim
El temps absolut, veritable i matemàtic, per si sol i per la seva naturalesa,
flueix suaument sense relació amb res exterior.
Isaac Newton
El temps és com un riu, el curs ràpid del qual arrossega tot allò que és.
Tan bon punt apareix alguna cosa, és arrossegada
i la que vé darrere és arrossegada també.
Marc Aureli
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El temps és energia que és dissipa.
David Rabadà
L’entropia d’un sistema tancat augmenta amb el temps.
Segona Llei de la Termodinàmica
El temps canvia les coses i les coses canvien el temps.
Proverbi català
Amb prou temps, l’impossible esdevé probable, i el probable, inevitable.
George Wald
Dia a dia, sembla que no canviï res, però ben aviat tot és diferent.
Calvin and Hobbes
El temps descobreix la veritat.
Luci Anneu Sèneca
Tot té el seu moment i cada cosa el seu temps sota el cel.
Salomó
Pensem en l’eternitat però ens movem lentament a través del temps.
Oscar Wilde
La gent que viu en una Edat d’Or
se sol queixar que tot es veu massa groc.
Randall Jarell
No es pot fer créixer més de pressa el blat estirant-ne els brots.
Anònim
Perdre el temps
Vaig perdre el temps i ara el temps em perd a mi.
William Shakespeare
Per poc que estimis la vida, no perdis el temps,
car aquest temps és el que fa la vida.
Benjamin Franklin
No es pot perdre el temps sense insultar l’eternitat.
Henry David Thoreau
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Per a l’home que sap veure no hi ha temps perdut.
El que fóra desocupació per a un altre, és observació per a ell.
Alfred de Vigny
El plaer i l’activitat fan que el temps sembli breu.
William Shakespeare
Fins i tot els savis no poden crear un temps,
el que fan és evitar perdre el temps quan arriba.
Aquesta és la raó perquè no moren.
Wen Tzu
Matar el temps
Temps:
Allò que l’home sempre intenta matar però que acaba sempre matant-lo.
Herbert Spencer
Nosaltres matem el temps, però ell ens enterra.
Joaquin M. De Assis
El temps és un gran mestre, però degraciadament mata tots els seus alumnes.
Hector Berlioz
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TEORIA I PRÀCTICA
En teoria no hi ha cap diferència entre la teoria i la pràctica.
A la pràctica hi ha molta diferència.
Yogui Berra
La teoria és el capità, la pràctica són els soldats.
Leonardo da Vinci
No hi ha res més pràctic que una bona teoria.
Leonid Ilich Brezhnev
Tota teoria és al mateix temps una pràctica especulativa.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Quan algú diu “teòricament” vol dir “en realitat, no...”
David Parnas
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TIRANIA
Tot el que sufoca la individualitat, sigui quin sigui el nom que rep, és despotisme.
John Stuart Mill
Ser tirà no és ser, sinó deixar de ser i fer que deixin de ser tots.
Francisco de Quevedo y Villegas
El poder tendeix a corrompre i el poder absolut corromp absolutament.
Lord J.Acton
El poder corromp, però la falta de poder corromp absolutament.
Adlai Stevenson
El poder il.limitat mai no és estable.
Caius Corneli Tàcit
El poder és el millor afrodisíac.
Henry Kissinger
L’espasa és l’eix del món i el seu poder és absolut.
Charles de Gaulle
Tant de bo el poble romà tingués un sol coll!
Calígula
Els pastors seran brutals mentre les ovelles siguin estúpides.
E. Godin
Qui pega, posa mala cara.
Què ha de fer qui rep?
Proverbi menorquí
En fer desentendre els ciutadans dels negocis públics,
el resultat del règim imperial és tornar-los egoistes,
concentrats en les seves vides privades i afanyosos de riqueses.
I sotmetent els homes al jou de les seves passions i corrompent les seves naturaleses,
completa el cercle viciós, fent-los éssers més dignes de ser manats que no pas de manar.
Sobre el Sublim
Un Estat totalitari realment “eficient” seria aquell
en què el totpoderós comitè executiu dels caps polítics i el seu exèrcit de directors
dominarien una població d’esclaus que seria inútil reprimir, perquè estimarien la seva servitud.
Aldous Huxley
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Estic en contra de l’esclavitud simplement perquè em desagraden els esclaus.
Henri Louis Mencken
Els límits dels tirans estan marcats per la resistència dels qui oprimeixen.
Frederick Douglass
A la majoria dels qui no volen ser oprimits no els desagradaria gens ser opressors.
Napoleó Bonaparte
Els peixos grans es menjen els petits.
Clàssic
Els peixos grans es menjen els petits,
els peixos petits es mengen les gambes.
Proverbi xinès
De la tirania neix regularment el govern lliure,
així com de l’abús de llibertat neix el despotisme.
Nicolò Maquiavel
Costa més mantenir l’equilibri de la llibertat
que suportar el pes de la tirania.
Simón Bolívar
La vella pràctica dels tirans
és fer servir una part del poble per sotmetre l’altra part.
Thomas Jefferson
Màxima d’Atil.la, rei dels Huns:
si vols violar, rapinyar i cremar, assegura’t de fer-ho amb aquest ordre.
P. J. Plauger
Per molta gent que un tirà assassini,
no podrà mai matar el seu successor.
Luci Anneu Sèneca
Ningú no pot posar una cadena al turmell del seu proïsme
sense descobrir al final que té l’altre extrem lligat al voltant del seu coll.
Frederick Douglass
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TREBALL
No tothom qui sembra cull,
però mai no cull qui no sembra.
Proverbi català
L’èxit en qualsevol activitat és el resultat sobretot – fins a un 95 % de la capacitat de la persona per treballar durament.
Igor D.Novikov
Els cansats fan la feina.
Proverbi català
No s’ha fet l’infern pels dolents sinó pels dropos.
Proverbi català
Generalment la naturalesa humana és d’una tal manera
que li agrada la tranquil.litat i li desagrada el neguit;
li agrada l’oci i li desagrada el treball.
Ensenyaments dels mestres de Huainan
De fam i feina tothom en fuig.
Proverbi català
Al capdavall, si Déu no treballa, per què haig de fer-ho jo?
Len Bracken
El treball és la pitjor maledicció dels déus.
Proverbi xinès
De treball en diuen virtut els que no han de treballar,
per enganyar els que fan la feina.
Santiago Rusiñol
Potser el treball dignifiqui l’home. No ho sé.
Però, indiscutiblement, el cansa.
Joan Fuster
El treball cansa.
Això demostra que l’home no està fet per treballar.
Raymond Ruyer
La gent que no para de treballar ho fa per no tenir temps de recordar que no té res a fer.
Francis Piabia
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Hem arribat a un tal grau d’imbecilitat
que considerem el treball no sols honorable, sinó sagrat,
quan només és una trista necessitat.
Rémy de Gourmont
El treball no és més respectable que l’alcohol i serveix exactament el mateix propòsit:
Només distreu la ment i fa que l’home s’oblidi d’ell mateix.
Aldous Huxley
Els millors homes sempre han estimat el repòs.
F. Thomson
Mai no és tard per no fer res.
Jacques Prévert
Totes les feines pagades absorveixen i degraden la ment.
Aristòtil
Alguns diuen que treballar molt mai no ha mort ningú.
Però jo em dic: “Per què arriscar-se?”
Ronald Reagan
La finalitat de l’ésser humà és l’oci intel.ligent.
Oscar Wilde
És impossible fruir a fons de no fer res a menys que tinguis molta feina a fer.
Jerome K. Jerome
Quan més treballo és quan no treballo.
Joan Miró
M’agrada i em fascina el treball.
Podria estar assegut hores i hores mirant com treballen els alres.
Jerome K. Jerome
El treball és el més bonic del món:
per això se n’ha de deixar per a l’endemà.
Proverbi xinès
Treballant he aconseguit arribar del no res a la pobresa més extrema.
Groucho Marx
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UNIVERS
Sospito que l’univers no sols és més estrany del que suposem,
sinó més estrany del que podem suposar.
John Burton Sanderson Haldane
Podria ser que l’univers fos una d’aquelles coses que simplement passen de tant en tant, per atzar.
Edward Tyron
L’univers és un home gran i l’home un univers petit.
Sentència sufí
L’univers és el mirall de Déu i l’home és el mirall de l’univers.
Ibn-Al-Nasafi
Només per causa de l’ànima l’univers existeix.
Patanjali
L’ànima no és a l’univers, al contrari, l’univers és a l’ànima.
Plotí
En tot l’univers no hi ha ningú que no sigui ell mateix.
Xangxa
L’univers és transformació.
Marc Aureli
Quan la potència divina aconsegueix un centre crea un nou univers
i tots els altres es desplacen per gravitar al seu voltant.
Zohar
Déu no juga als daus amb l’univers.
Albert Einstien
Déu no sols juga als daus, els llança al racó on no els pots veure.
Stephen William Hawking
Déu no juga als daus amb l’univers, juga a un joc inefable de la seva invenció,
que es podria comparar, desde la perspectiva dels jugadors (és a dir, tothom),
a una versió obscura i complexa del pòquer, en una habitació totalment a les fosques,
amb cartes en blanc, amb apostes infinites,
contra un oponent que no t’explica les regles i que sempre somriu.
Neil Gaiman i Terry Pratchett
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El tauler d’escacs és el món, les peces són els fenomens de l’univers,
les regles del joc són el que anomenem lleis de la natura.
El jugador de l’altre costat se’ns amaga.
Sabem que el seu joc és sempre net, just i pacient.
Però també sabem, a expenses nostres, que no deixa passar mai un error
ni fa la més mínima concessió a la ignorància.
Thomas Henry Huxley
La majoria d’homes no tenen idea del que contenen
els abismes de l’univers que irreflexivament taladren.
Kutsxog Wantschen
Si l’univers s’esfondra, les seves ruïnes em trobaran impàvid.
Epictet
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VANITAT I ORGULL
Algú va preguntar a T’ou Tzu: “Com viu el que no comet mai errors?”
T’ou Tzu va respondre: “Presumint.”
Clàssic xinès
El que ens fa insuportable la vanitat dels altres és que fereix la nostra.
François de la Rochefoucauld
Sigues modest, és la classe d’orgull que menys pot ofendre.
Jules Renard
A la vanitat li costa morir;
en alguns casos obstinats sobreviu l’home.
Robert Louis Stevenson
Hi ha falsa modèstia, però no hi ha fals orgull.
Jules Renard
Vanitat:
El tribut d’un neci a la vàlua del ruc que té més aprop.
Ambrose Bierce
Niciesa i vanitat són companys inseparables.
Beaumarchais
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VELLESA
A la vellesa, s'hauria fer quelcom monumental.
Xiao Qian
Els cabells blancs són una corona d’honor que es troba en el camí de la justícia.
Salomó
Un home no és vell fins que els seus remordiments superen els seus somnis.
John Barrymore
Tothom vol viure molts anys però ningú no vol ser vell.
Jonathan Swift
El vell no pot comprar la saviesa,
perquè ja fa temps que se l’ha venuda.
Proverbi africà
Vellesa:
Període la vida en què transigim amb els vicis que encara podem practicar,
tot blasmant els que ja no tenim el coratge de cometre.
Ambrose Bierce
M’encanta tot el que és vell:
El vells amics, els vells temps,
els vells costums, els llibres vells i el vins vells.
Oliver Goldsmith
M’exalta el nou i m’enamora el vell.
Josep Vicenç Foix
Inconvenients
Com més espelmes té el nostre pastís,
menys alè ens queda per apagar-les.
Gustave Flaubert
Als cinquanta comences a cansar-te del món
i als seixanta el món comença cansar-se de tu.
Axel, Comte Oxenstierna
Després dels setanta, si et despertes sense dolors, és que ets mort.
David Brown
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Quan arribes als vuitanta anys, ja ho has après tot.
Només et fa falta recordar-ho.
George Burns
El drama de la vellesa no consisteix en fer-se vell sinó en haver estat jove
Oscar Wilde
Abans tenia força però no tenia seny;
ara tinc seny però no tinc força.
Proverbi persa
Quan el vell fa bogeries, no li passen en vuit dies.
Proverbi català
Els homes envelleixen però no maduren.
Alphonse Daudet
La vellesa no és tan dolenta quan es considera l’alternativa.
Maurice Chevalier
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VENJANÇA
La venjança és una mena de justícia salvatge.
Francis Bacon
La venjança és una bena sobre els ulls del just.
Rite Escocès Antic i Acceptat
La venjança és un plat que se serveix fred.
Popular
La millor manera de venjar-se del malvat és no assemblar-s’hi.
Marc Aureli
Perdonar és la més noble venjança.
Proverbi anglès
El savi no intenta venjar-se dels seus enemics: deixa que la vida se n’encarregui.
P. Courty
Ull per ull i el món es quedarà cec.
Gandhi
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VERITAT
Quan has eliminat l’impossible, el que queda, encara que sigui improbable, ha de ser la veritat.
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
Només hi ha una veritat.
Buda
La veritat és l’adequació de la ment a l’objecte.
Aristòtil
La veritat és un àcid corrosiu que esquitxa gairebé sempre a qui el maneja.
Santiago Ramón y Cajal
Així com la llum es manifesta a ella mateixa i a les tenebres,
així la veritat és norma d’ella mateixa i de la falsedat.
Baruc Spinoza
L’oposat d’una afirmació correcta és una afirmació falsa.
Però l’oposat d’una veritat profunda pot ser perfectament una altra veritat profunda.
Niels Bohr
Veritat:
Una enginyosa barreja de desig i aparença.
Ambrose Bierce
La veritat és una mentida que resisteix.
A. Briand
És una veritat absoluta que la veritat és relativa.
André Maurois
Potser la veritat és massa simple perquè poguem comprendre-la de seguida.
Gustav Meyrink
Tota veritat passa per tres etapes:
Primer és ridiculitzada, després és rebutjada amb violència i finalment és aceptada com evident.
Arthur Schopenhauer
El destí habitual de les noves veritats és començar com heretgies i acabar com supersticions.
Thomas Henry Huxley
La utopia és una veritat prematura.
Alphonse de Lamartine
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La veritat és amarga, però s’empassa.
Proverbi català
La veritat massa sovint pateix, però no mor mai.
Titus Livi
Quan la veritat sigui massa feble per defensar-se haurà de passar a l’atac.
Bertolt Brecht
La veritat generalment es veu, però se sent poc.
Baltasar Gracián
Fins i tot les veritats es poden demostrar.
Oscar Wilde
La veritat és el que és
i continua sent veritat
encara que es pensi a l’inrevés.
Antonio Machado
Buscar la veritat
Creu en els que busquen la veritat; dubta dels que l’han trobada.
André Gide
Els que cerquen la veritat mereixen el càstig de trobar-la.
Santiago Rusiñol
El més terrible quan es busca la veritat és que es troba.
Rémy de Gourmont
El camí vers la veritat és llarg i tot ell sembrat d’insuportables bastards.
Alexander Jablokov
Només hi ha i hi pot haver dues maneres de buscar i descobrir la veritat.
L’una vola des dels sentits i els particulars fins al axiomes més generals,
i a partir d’aquests principis, la seva veritat es pren com a establerta i intocable.
Aquesta manera és la que avui està de moda.
L’altra deriva els axiomes dels sentits i els particulars
i puja amb una ascensió gradual i sense interrupcions
per arribar al final de tot als axiomes més generals.
És la manera correcta, però encara no ha estat assajada.
Francis Bacon
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Els que busquen la veritat per mitjà de l’intel.lecte i del coneixement
no poden deixar d’apartar-se’n cada vegada més.
Huang-po
Tan bon punt tens la sensació d’haver entrat en contacte amb la veritat,
vols ensenyar els altres.
I és un gran error.
Ta-sui
Els homes ocasionalment topen amb la veritat,
però la majoria es recuperen i se’n van corrents com si res no hagués passat.
Winston Churchill
Si no pots trobar la veritat allí on ets, on més experes trobar-la?
Dogen Zenji
El que el matí ha aconseguit conéixer la veritat, ja pot morir al capvespre.
Confuci
Dir la veritat
En el dubte, digues la veritat.
Samuel L. Clemens, Mark Twain
La millor política consisteix a dir sempre la veritat,
llevat, és clar, que tinguis una excepcional habilitat per mentir.
Jerome K.Jerome
La millor manera que ens creguin és fer increïble la veritat.
Napoleó Bonaparte
És perillós ser sincer llevat que també siguis estúpid.
George Bernard Shaw
Una mica de sinceritat és una cosa perillosa,
però una gran quantitat és absolutament fatal.
Oscar Wilde
Digues la veritat, però fuig immediatament després.
Proverbi eslové.
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Sóc molt amant de la veritat, però gens del martiri.
Jean Marie Arouet, Voltaire
Amb la veritat pots anar a tot arreu, fins i tot a la presó.
Proverbi polonès
Si algú diu la veritat, segur que tard o d’hora l’atrapen.
Oscar Wilde
Les veritats que menys es volen sentir són les que interessa més saber.
Proverbi xinès
Aspectes
Res no és tan propi de la saviesa com la veritat
Sext el pitagòric
Qui no és veritable no veurà la veritat.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Algú va preguntar a Ta-sui: “Quin és el punt més important?”
Ell va respondre: “No pensis amb falsedat.”
Clàssic xinès
Tan escassa que és la veritat i l’oferta sempre ha superat la demanda.
Josh Billings
Les époques on han nascut més veritats són les que han inventat més faules.
Proverbi xinès
L’home és capaç de grans discursos, la majoria dels quals són inútils i falsos;
els animals de discursos molt petits, però útils i veritables:
És millor la petita veritat que la gran mentida.
Leonardo da Vinci
El llenguatge de la veritat és sempre senzill.
Luci Anneu Sèneca
No hi ha veritat en cap concepte de la veritat.
Saraha
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VEU
La veu és una segona cara.
Gerard Bauer
Alà no envia cap profeta que no tingui una bella veu
Mahoma
La veu va produir tot l’univers.
Shatapatha-Brâhamana
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VEURE
Els ulls són la porta de la ment.
Chang San-Feng
Els ulls són les finestres de l’ànima.
Leonardo da Vinci
El poder penetrant de l’ull fa veure les coses, però l’ull no pot veure’s a ell mateix.
Alexandra David-Neel
L’ull que veus no és ull perquè el veus, és ull perquè et veu.
Antonio Machado
És millor el que els ulls veuen que allò que l’ànima desitja.
Salomó
No veiem les coses com són, sinó com nosaltres som.
Proverbi xinès
Mai no veiem el que ens pensem que veiem.
Bertrand Russell
Qui coneix el seu cor, desconfia dels seus ulls.
Proverbi xinès
L’ull del cor tot ho veu.
Sentència asteca
Quan tanques els ulls, el cor s’obre.
Aforisme hindú
Tanca els ulls i hi veuràs.
J. Joubert
La visió és l’art de veure l’invisible.
Jonathan Swift
Quan aprèn a veure, un home arriba a ser-ho tot, arribant a no ser res.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Qui no ha après a veure a la terra, segur que no n’aprendrà al més enllà.
Gustav Meyrink
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VIATGE
Un viatge de mil milles comença amb el moviment d’un sol peu.
Lao-tse
Vés tan lluny com puguis veure i quan hi hagis arribat, veuràs més enllà.
Anònim
Només els qui gosen anar massa lluny poden descobrir que lluny poden anar.
Thomas S. Elliot
Mai no es va tant lluny com quan no se sap on es va.
Johann Wolfgang von Goethe
Perfecte viatger és qui no sap on va, perfecta contemplació és no saber què es mira.
Tot és motiu de viatge, tot és objecte de contemplació.
D'això en dic viatjar, d'això en dic contemplar.
Per això dic: Viatge perfecte! Viatge perfecte!
Lie Zi
Si no saps on vas, probablement acabaràs en una altra banda.
Laurence J. Peter i Raymond Hull
Quan arribis al final del camí, canvia.
I havent canviat, tiraràs endavant.
I-Ching
Els que sempre estan de tornada de tot són els que no han anat enlloc.
Antonio Machado
Si no t’importa on ets, no estàs perdut
Anònim
Els que vagabundegen no sempre estan perduts.
John Ronald Ruelen Tolkien
El bon caminant no deja petjades.
Lao-tse
El que camina damunt les petjades d’un altre, no deixa petja.
Joan Brannon
L’autèntic viatge no consisteix a veure nous paisatges sinó a tenir uns ulls nous.
Anònim
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Et sorprèn que no et serveixin els viatges si vas amb tu mateix a tot arreu?
Sòcrates
Quan viatgis, vés amb els que són millors que tu, o almenys iguals.
Si no en trobes cap, viatja sol. No viatgis en companyia de necis.
Buda
Qui viatja sol, viatja més ràpid.
Ruryard Kipling
Grans viatgers, grans mentiders.
Proverbi xinès
Viatge esguerrat, cap a casa.
Proverbi català
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VIDA
La vida és una ofensiva, dirigida contra el mecanisme repetitiu de l’univers.
A.N. Whitehead
La vida és un efecte de l’inestabilitat, del desequilibri,
però és la fixesa de les formes allò que la fa possible.
Georges Bataille
No hi ha força química sobre la superfície terrestre més immutable i poderosa,
en les seves conseqüències finals, que els organismes vius presos en la seva totalitat.
W. Vernadsky
La matèria crea ordre a partir del desordre. La vida crea ordre a partir de l’ordre.
Erwin Schrödiger
Hi ha una cosa tan inevitable com la mort: la vida.
Charles Chaplin
La vida és la mort.
Claude Bernard
Tota vida és immortal.
Plotí
Vida humana
La vida és una cosa complicada i difícil, impossible de descriure, que consisteix a anar fent.
Josep Pla
La vida és el que et passa mentre vas fent altres plans.
Gamble Rogers
Tota vida no és més que preguntes que han pres forma,
que porten en elles el germen de les respostes,
respostes que van prenyades de preguntes.
Gustav Meyrink
Cada nit morim, cada matí tornem a néixer: cada dia és una vida!
Ed Young
Només hi ha una vida, per tant és perfecta.
Paul Éluard
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La vida és un paradís, però els homes no ho saben ni volen saber-ho.
Fiodor Dostoievski
Què més pot tenir un home, a banda de la seva vida i la seva mort?
Don Juan (Carlos Castaneda)
Un absurd
Des de la cimera de la raó, la vida sembla una malaltia maligna i el món, un manicomi.
Johann Wolfgang von Goethe
La vida és un conte, contat per un idiota, ple de soroll i de fúria, que no significa res.
William Shakespeare
La vida és una mena de joc d’atzar, on tothom pensa que el del costat sap el que està passant.
Barbara Probst Solomon
Un viatge
La vida exterior, amb els seus cops de sort, no és res més que un procés de curació,
més o menys dolorós segons l’estat del malalt.
Gustav Meyrink
La vida és un laberint on agafem el mal tombant abans d’haver après a caminar.
Cyril Connolly
La vida és un llarg procés de cansament cada vegada més gran.
Proverbi xinès
L’existència humana és una peregrinació vers una meta que es troba més enllà de les fronteres,
racionalment habitables, de l’espai i el temps.
Reuchlin
La vida de l’home és un breu passeig entre el gèrmen i la mòmia.
Marc Aureli
En un tres i no-res passem d’embrions incerts a calaveres atònites.
Jesús Moncada
La vida és un viatge, no una destinació.
Aerosmith
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La vida és un viatger que arrossega la capa darrere seu, per esborrar les seves petjades.
Louis Aragon
Un somni
Tota la vida és somni, i els somnis, somnis són.
Pedro Calderón de la Barca
La vida és un somni, despertar és el que ens mata.
Virginia Wolf
De vegades no estic segur si somio a través de la vida o si visc a través d’un somni.
Charles Lindbergh
Estem teixits per la mateixa tela que els somnis i la nostra vida està voltada d’un somni.
William Shakespeare
La vida és un somni lleuger que es dissipa.
Napoleó Bonaparte
Un teatre
Som com els actors d’una obra.
La voluntat divina ens ha assignat papers en la vida sense consultar-nos
i el nostre afany ha de ser oferir una actuació impecable.
Epictet
Com deia un obscur poeta anomenat Shakespeare: “Tot el món és un escenari”,
i sembla com si tothom volgués estar-hi, al davant o al centre.
Groucho Marx
Quina comèdia més divertida fóra aquest món si no hi féssim un paper!
Denis Diderot
El món és una comèdia per als que pensen i una tragèdia per als que senten.
Hugh Walpole
La vida és un pànic en un teatre en flames.
Jean-Paul Sartre
El món és un teatre, però l’obra està pèssimament representada.
Oscar Wilde
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La nostra vida és una obra de teatre on, al final,
en la majoria dels casos, ningú no aplaudeix.
Sergi Pérez Rosés

Brevetat de la vida
Només apareixem per desaparéixer.
Rite Escocès Antic i Acceptat
La vida és l’ombra d’un somni que fuig.
G.Carducci
La vida sols és una ombra que es mou.
William Shakespeare
La vida és una petita ombra que travessa l’herba i es perd en el crepuscle.
Cap Isapwo Muksika Crowfoot
La vida és com una gota de rosada damunt l’herba, com l’esclat d’un llamp.
De sobte és buida, desapareix en un instant.
Dogen
La vida és un instant en l’extensió indefinida del temps.
Xuang-tzu
La vida gira i passa, foc follet borratxo.
Li Bai
Què és la vida? Un terbolí que gira.
Jean-Baptiste Chassignet
Així la rosa enduta pel torrent,
així l’espurna de mimosa al vent,
la teva vida, sota el firmament.
Joan Salvat-Papasseit
La vida de l’home en aquest món és com la vida d’una mosca en una habitació amb cent nens,
cadascun armat amb una pala mata-mosques.
Henry Louis Mencken

25

Viure la vida
El que fem en aquesta vida té el seu eco a l’eternitat.
Gladiator
Tothom mor, però no tothom realment viu.
Braveheart
Com més vius, menys mors.
Anònim
La vida veritable és la que es viu amb la certesa nítida d’estar-la vivint.
Don Juan (Carlos Castaneda)
Només hi ha dues maneres de viure la vida.
L’una és com si res no fos un miracle.
L’altre és com si tot ho fos.
Jo crec en la segona.
Albert Einstein
Recorda que ningú no perd cap més vida que la que ara viu,
ni viu cap altre vida més que la que ara perd.
Marc Aureli
A través de la vida naveguem indiferents entre el taüt i el bressol.
Johann Wolfgang von Goethe
Cal donar un sentit a la vida pel fet mateix que no té sentit.
Henry Miller
És curiós que la vida, com més buida és, més pesa.
Léon Daudi
Només els paranoics sobreviuen.
Anònim
De derrota en derrota fins a la victòria final.
Groucho Marx
Qui t’empeny, que tant rodoles?
Proverbi català
De vegades entrebancant-nos, d’altres caient, vivint anem.
Proverbi castellà
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El fil de la vida s’afluixaria si no el banyéssin algunes llàgrimes.
Pitàgores
Val més morir dempeus que viure de genolls.
Emiliano Zapata
Els homes només desitgen alliberar-se de la mort però no saben alliberar-se de la vida.
Lao-tse
La vida és misericordiosa: cada instant ens concedeix un començament.
Cada segon ens planteja la pregunta: Qui sóc?
Gustav Meyrink
Qui no estima la vida, no la mereix.
Leonardo da Vinci
Quan sento algú que diu sospirant : “La vida és dura”
sempre m'entren ganes de preguntar: “¿Comparada amb què?”
Sydney J.Harris
Del món molts es queixen, però no el deixen.
Proverbi català
Etapes
La vida humana es divideix en dues meitats.
A la primera volem que arribi la segona i a la segona, que torni la primera.
Anònim
La majoria d’homes malgasta la primera meitat de la seva vida en fer desgraciada la segona.
Proverbi xinès
La vida és una malaltia de transmissió sexual amb un índex de mortalitat del 100x100.
Anònim
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VOLUNTAT
La voluntat de l’home s’estén sobre l’amplada del mar i l’alçada del firmament.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
Faríem moltes més coses si les creguéssim menys impossibles.
Malesherbes
Podem perquè creiem poder.
Virgili
Tot és possible si ho desitges amb prou força.
Peter Pan (James Matthew Barrie)
Qui pot i no vol, quan vol no pot.
Proverbi català
En el desig s’expressa la impotència i en la voluntat, la força.
G. Adolf von Lindner
No sols la voluntat, sinó la voluntat i l’acte completen la tasca.
Teofrast Bombast de Hohenheim, Paracels
La voluntat és el que et pot donar el triomf quan els teus pensaments et diuen que estàs derrotat.
La voluntat és el que et fa invulnerable. És una força que ve de dins i s’arrapa al món de fora.
Don Juan (Carlos Castaneda)
L’únic diví que hi ha en nosaltres és la voluntat.
Proverbi xinès

