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Un nou guru per a Microsoft
El ’software’ ha
estat des de
sempre la seva
gran passió

En acció. Satya
Nadella es dirigeix
als treballadors de
Microsoft a la seu
de l’empresa a
Seattle.
REUTERS

ill Gates ha situat al capdavant de Microsoft un veterà de la companyia. Satya Nadella, un enginyer indi de 46 anys amb 22
anys de carrera a la casa, va acceptar ser el
4 de febrer passat el nou conseller delegat.
Els experts han dit d’ell que és l’opció continuista, però Bill Gates ha vist en Nadella
un visionari cerebral, un innovador cordial i pencaire que ha sabut guanyar-se
sempre la confiança dels seus companys i
dels seus superiors, un triomfador que ha
liderat amb mestria els reptes encomanats.
Tot just ara fa 22 anys que Microsoft buscava a l’Índia experts en sistemes operatius Unix i de 32 bits –que després acabarien donant forma al Windows NT– i van
aterrar a Hyderabad, la capital de l’estat
d’Andhra Pradesh, a la costa del Pacífic,
un dels centres tecnològics més importants del país i ciutat natal de Nadella. El
jove treballava llavors per a Sun Microsystems però en oferir-li sumar-se a la família
Microsoft no s’ho va pensar dues vegades.
El primer que va fer en arribar als Estats
Units va ser casar-se amb Anupama Priyadarshini, la seva xicota des del batxillerat,
amb qui té tres fills. El segon pas va ser
afegir a la seva llicenciatura en enginyeria
elèctrica els estudis d’informàtica i d’administració d’empreses.
Nadella és molt aficionat al criquet,
l’esport rei del seu país, i un gran lector de
poesia. Diu que el relaxa llegir versos per-
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Satya Nadella
Satya Nadella (Hyderabad, Índia, 1967) es
va incorporar a la plantilla de Microsoft
amb només 24 anys, quan ja era un expert en software. Primer va ser responsable de producte, després va ascendir a
cap de l’àrea de serveis de software de
negocis. Des del 2006 al 4 de febrer
d’aquest any ha ocupat dues vicepresidències i una presidència.

què tenen la capacitat de
transmetre molt amb poques
paraules, una virtut que compara amb les línies de codi
que fan funcionar un software,
la seva expertesa i passió. Es
confessa estudiós i assegura
que el que més l’estimula és
aprendre contínuament. Reconeix que és insaciable i acaba comprant més llibres dels
que pot llegir i matriculant-se
a més cursos dels que és capaç
de seguir. Aquesta inquietud
l’ha acompanyat sempre i és la
que l’ha dut a ser el tercer
conseller delegat de la història
de Microsoft, després del mateix Bill Gates i el seu antecessor, Steve Ballmer. La seva trajectòria dins de la companyia l’ha fet amb
passes fermes, seguint la cita d’Oscar Wilde que ha fet seva: “Tenim necessitat de
creure en allò impossible i de suprimir
allò improbable.” Va començar com a responsable de producte i va anar ascendint,
sempre superant les expectatives econòmiques marcades. El penúltim càrrec va
ser el president de la divisió de Server
&Tools, encarregada dels serveis al núvol,
el gran èxit de Microsoft. Ara, el que s’espera d’ell és que atrapi Apple i Google, els
grans competidors.
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Josep Espunyes
L’arquitectura de
la Catalunya
lliure és
indiferent als
crits d’aquest
temps presoner
que aviat
s’acabarà

L

a terra no sabrà mai mentir. Ho va escriure Màrius Torres i és cert. La terra és, com
ell la veia, la pàtria que ens guarda. Per
dir-ho evocant paraules seves, qui menteix alçant el braç de les fúries no estima la
terra i no ens privarà del somni de construir el futur d’ideals que volem bastir. La
nova arquitectura de la Catalunya lliure és
indiferent als crits estranys d’aquest temps
presoner que aviat s’acabarà. La protegeix
el batec de fe que ens neix de la terra.
Ens emocionem llegint textos commovedors dels nostres poetes sobre indrets de
la nostra terra. Fins i tot si no hem estat
mai en aquests indrets, sentim viva i intensa la vibració que ens n’arriba a través

d’aquests poemes. No cal haver estat a
Arenys de Mar per emocionar-se llegint
Salvador Espriu quan parla de Sinera,
l’univers mític amb el qual recrea aquesta
població del Maresme.
Tampoc no cal haver estat mai a la part
baixa de l’Alt Urgell per emocionar-se llegint els delicats sonets que Josep Espunyes
(Peramola, 1942) va recollir a Notes mínimes d’un paisatge captant moments intensos viscuts en llogarrets d’aquesta zona.
“Tot retrat d’un paisatge, per més distant
que pretengui d’ésser, acaba essent el dibuix d’un paisatge interior”, apunta Anton M. Espadaler en el pròleg d’aquest llibre exquisit. Edicions Salòria, que publica

amb bon gust des de la Seu d’Urgell, ha
editat Obra poètica, que aplega la poesia
completa d’Espunyes. Hi podem assaborir
versos com aquests que Josep Tero canta
amb molta sensibilitat: “M’agrada ser a
Nerola cap al tard, / a l’ull del pou, company de la solana; / muntanya avall s’estén
verdal la plana, / pendent amunt el bosc
arrela isard. // Se m’hi fa etern, en punt de
quietud, / un hàlit dens, cafit de pau arcana, / i m’ensenya a sofrir la solitud / aquella herbeta humil, amb poca ufana...” El
paisatge de la part baixa de l’Alt Urgell
allibera Espunyes: “No m’és feixuc, ans
lleu en tal grandesa, / saber-me ben poc
res, una fotesa.”

