EDITORIAL

Que innovin ells... o també
innovem nosaltres?
Amb quasi absoluta certesa, si visqués
avui l’admirat professor Unamuno, difícilment seguiria asseverant allò «que
inventin ells».
Però l’expressió lapidària del filòsof cal contextualitzar-la en la polèmica amb José Ortega y Gasset, a partir
del 1906 i com a mínim fins al 1912,
sobre el tema que era conegut com la
necessitat de l’«europeïtzació d’Espanya
o l’espanyolització d’Europa».
Aquestes reflexions eren de caràcter força més filosòfic que no pas
tècnic i són part d’una reacció, en
la seva maduresa, contra l’ortodòxia
científica o la que ell definia com a Inquisició científica, que volia contrastar
amb una ciència espanyola que ell
identifica amb la mística.
«La ciencia quita sabiduría a los
hombres [...] el objeto de la ciencia es
la vida y el objeto de la sabiduría es la
muerte», deia el salmantí.
«Inventen, pues, ellos y nosotros
nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como yo lo estoy, de
que la luz eléctrica alumbra aquí tan
bien como allí donde se inventó».

Són paraules que Miguel de Unamuno pronunciava per boca de Román
en el seu assaig El pórtico del templo (1906).
I encara que sigui cert abans i
ara que el filament incandescent no
ajusta la seva resplendor per motius
patriòtics, a Unamuno se li escapava
que les innovacions que havien produït el canvi revolucionari de la làmpada incandescent i la generalització
del cablejat elèctric eren producte
d’una visió innovadora de la funció
empresarial, que ha generat per a milions de persones una extraordinària
millora del benestar, que és reconeguda pels mercats amb importants
guanys econòmics per a les empreses
i de retruc per mantenir un estat eficient.
El diccionari de la Reial Acadèmia
Espanyola té dues accepcions per a la
definició d’innovació:
1- L’acció i efecte d’innovar [...]
que a la vegada es defineix com
a mudar o alterar quelcom, introduint-hi novetats.
2- La creació o modificació d’un
producte i la seva introducció en
un mercat.

És aquesta segona accepció, que incorpora el canvi pel canvi, la intencionalitat de millora en la societat a través
dels mercats, la que és realment objecte
d’estudi i veneració al món actual.
Aquest monogràfic no pot més
que apuntar algunes aportacions a
l’immens i etern món de la innovació,
però vol ajudar a reblar el clau perquè
la innovació, en un món tan absolutament canviant com l’actual, cada dia
més, sigui sòlidament incorporada als
fonaments d’una bona acció empresarial en la prestació i l’accés dels ciutadans als serveis de salut.
I això comporta per a qui realment
ho vulgui entendre que l’acció política
rígidament planificada ha de deixar
espai als mercats, entorns de responsabilitat i llibertat per a l’excel·lència,
perquè és de manera molt especial
aquí on creix i es desenvolupa aquest
element essencial per al progrés,
l’adaptació a les necessitats i la veritable sostenibilitat d’un mal anomenat
sistema que l’únic que ha de buscar és
la millor accessibilitat, qualitat i cost
de les estructures de salut per a tots els
ciutadans.n

