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Els beneficis ocults del fracàs 
i la importància de la imaginació
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J.K. ROWLING Quan la Universitat de Harvard va convidar J.K. Row 

ling a fer el discurs de graduació d’aquell any, ella va 

triar parlar, als nois que just es llicenciaven, de dos temes 

que li són molt propers i que han estat vitals per a ella: 

els beneficis ocults del fet de fracassar i la importància de 

la imaginació. Tenir el coratge de fracassar, va dir, és tan 

vital per viure plenament com ser capaç de perseguir els 

teus somnis reals, els que van més enllà de les conven

cions i del que s’espera de tu. D’altra banda, posarse a la 

pell d’algú altre, sobretot d’algú que està en condicions 

pitjors que les teves, és una característica humana que 

cal preservar i potenciar costi el que costi, perquè és la 

que ens ajuda a voler fer un món millor.

Com podem acceptar el fracàs i fer que es converteixi 

en èxit? I com podem fer servir aquest èxit per canviar 

el món? Les experiències personals de Rowling amb 

el fracàs i el patiment serveixen d’inspiració i de guia 

sobre com acceptar la vida quan ens porta a llocs que 

no volíem visitar, i com aquests llocs que ens resulten 

dolorosos ens permeten accedir a una part de nosaltres 

mateixos que potser no coneixíem, només intuíem, 

però que representa la nostra essència. El fracàs més 

temut va ser, en el seu cas, el que la va dur a acceptar el 

seu repte més important, el que l’ha portat a ser qui és.

Un llibre que és tot inspiració i que desvela,  

per primera vegada, els secrets vitals  

de J.K. Rowling.

J.K. ROWLING és l’autora de les multipremiades novel·les 

de Harry Potter, que han obtingut uns rècords de vendes mun

dials. Venerada pels seus fans a tot el món, la sèrie ha venut més 

de cinccents milions de còpies, ha estat traduïda a vuitanta 

idio mes i va inspirar vuit pel·lícules supertaquilleres. Rowling 

ha escrit tres volums complementaris per ajudar diverses entitats 

benèfiques: El quidditch de totes les èpoques i Bèsties fantàstiques i 

on trobar-les (en benefici de Comic Relief i Lumos); i Les ron-

dalles del bard Gallard (en benefici de Lumos), així com un guió 

de cinema inspirat en Bèsties fantàstiques i on trobar-les, que és 

el primer d’una sèrie de cinc pel·lícules que té previst escriure. 

J.K. Rowling també ha col·laborat en l’obra de teatre Harry Potter 

i el llegat maleït (parts u i dos), que es va estrenar al West End de 

Londres l’estiu de 2016. L’any 2012, Pottermore, la companyia 

digital de J.K. Rowling, va veure la llum. En aquest lloc web 

únic, els fans de Harry Potter poden gaudir dels nous escrits 

de l’autora i endinsarse encara més en el món meravellós dels 

mags. També és l’autora de La vacant imprevista, una novel·la per a 

adults, i de la sèrie de novel·la negra de l’investigador Strike, es

crita amb el pseudònim Robert Galbraith. A banda de l’Orde de 

l’Imperi Britànic (OBE) pels seus serveis a la literatura infantil, 

J. K. Rowling ha rebut nombrosos premis i distincions, com la 

Legió d’Honor de França i el premi Hans Christian Andersen.
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Rectora Faust, membres de la junta de go-

vern de la Universitat de Harvard i del con-

sell supervisor, membres del cos de professors, 

pares orgullosos dels vostres fills i, sobretot, 

llicenciats.
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La primera cosa que vull dir és gràcies. 

A banda del fet que Harvard m’hagi conce-

dit aquest honor extraordinari, les setmanes 

de neguit i d’angúnia que he passat pensant 

que havia de pronunciar el discurs d’aquesta 

cerimònia de llicenciatura m’han fet perdre 

pes. Tots hi hem sortit guanyant! Ara només 

haig de respirar fondo, mirar amb els ulls 

mig clucs els vostres estendards vermells i 

imaginar-me que sóc en una reunió multi-

tudinària de Gryffindor.
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Pronunciar el discurs d’una cerimònia 

de llicenciatura és una gran responsabilitat, 

o almenys és el que creia fins que vaig fer 

memòria de la cerimònia en què em vaig 

llicenciar jo. Qui va pronunciar el discurs 

aquell dia va ser la il·lustre filòsofa britànica 

la baronessa Mary Warnock. Pensar en el seu 

discurs m’ha ajudat moltíssim a escriure 
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aquest, perquè es dona el cas que no recor-

do ni una sola paraula del que va dir. Aques-

ta constatació alliberadora em permet con-

tinuar sense por de poder-vos empènyer 

sense voler a abandonar una carrera prome-

tedora en el món empresarial, l’advocacia o 

la política i fer-vos sucumbir a la temptació 

d’esdevenir un bruixot gai. (Rialles)
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Mira; si d’aquí uns quants anys recordeu 

ni que sigui l’acudit del «bruixot gai», hauré 

aconseguit més que la baronessa Mary War-

nock. El primer pas en la superació personal 

és marcar-se objectius assequibles.

Ara parlant de debò: m’he espremut el 

cervell i el cor buscant què dir-vos avui. M’he 

interrogat sobre què m’hauria agradat saber 

quan em vaig llicenciar, i sobre quines lliçons 

importants he après durant els vint-i-un anys 

que han transcorregut des d’aleshores.
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