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Respostes a l’enigma de les dues tasses 

 
Tenim dues tasses iguals, una plena de llet i l'altra de cafè. Agafem una 
cullerada plena de la tassa de llet, la tirem a la del cafè i barregem bé. 
Després agafem una cullerada, igualment plena, de la tassa de cafè (amb 
la llet ja barrejada) i l'aboquem a la tassa de llet. 
 
Hi ha més llet a la tassa de cafè o més cafè a la tassa de llet? 
 
 
 
La solució és que hi la mateixa quantitat de cafè a la tassa de llet que de llet a 
la de cafè. 
 
 
De les tres respostes encertades que vam rebre entre tots/tes els/les que van 
participar a la XIª Sessió Plenària de la Fundació, creiem que la de la Júlia 
Ortega (Ajuntament de Mataró) és la que pot servir per entendre millor com 
arribar a la solució:   
 
Jo diria que igual.  
Suposem que cada tassa té 20 cl i que 1 cullerada equival a 5 cl. 
 
Inicialment: 
Tassa llet: 20 cl llet i 0 cl cafè. 
Tassa cafè: 20 cl cafè i 0 cl llet. 
 
Aboquem 1 cullerada de llet a la de cafè: 
Tassa de llet: 15 cl llet i 0 cl cafè. 
Tassa cafè: 20 cl cafè i 5 cl llet. 
 
Després de remoure, aboquem 1 cullerada de la de cafè a la de llet, aquesta 
cullerada tindrà 5/25 parts (1 cl) de llet i 20/25 parts (4 cl) de cafè. 
 
Tassa de llet: 15+1 cl llet i 0+4 cl cafè. El que ens dóna 16 cl llet i 4 cl cafè. 
 
Tassa de cafè: 20-4 cl cafè i 5-1 cl llet. El que ens dóna 16 cl cafè i 4 cl llet. 
 
Per tant, si s’ha remogut correctament, hi ha la mateixa quantitat de llet a la de 
cafè que de cafè a la de llet. 
 
 
Gràcies Júlia! 
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Per últim, no podem deixar d’ensenyar-vos la resposta del Xavier Blanco 
(CC.OO.) que també va encertar i, de pas, ens va aportar una reflexió molt 
interessant: 
 
No us enganyaré si us dic que aquests anys em vaig quedar sorprès, i encara 
avui em costa esbrinar que hi ha darrera d’aquest enigma del cafè i la llet que 
ens han presentat els nostres amics de la Fundació. 
 
Inicialment, com aquells enginys del professor Frank de Copenhaguen “parecía 
fàcil, pero había que resolverlo”, vaig començar el meu retrobament amb la 
Física i la Química, amb els fluïts, els volums i les culleretes, i és aquí on vaig 
començar a entendre per on anava tot plegat. Perquè no podem oblidar que 
això dels Recursos Humans té molt a veure amb la Física i la Química i gens 
amb les Matemàtiques, ja que tots sabem que en això de gestionar persones 2 
i 2 mai són 4. 
 
Vaig començar per buscar les eines necessàries, el repte s’ho mereixia: paper, 
llapis i una calculadora, tots sabem que sense planificació no som res, però de 
què serveix planificar sinó tenim recursos suficients? 
Ja ho tenia tot i vaig començar a treballar: treu llet, barreja-la amb el cafè, treu 
cafè i comença a mesurar i, en aquest moment àlgid, vaig tornar a preguntar-
me perquè la Fundació havia proposat aquest concurs per la Plenària; quina 
mala intenció hi havia darrere? s’havien begut l’enteniment?  
I ara si, ràpidament ho vaig descobrir: el cafè i la llet són inseparables dels 
Recursos Humans. Quants conflictes neixen a la màquina del cafè? quants 
acords se signen després d’uns quants cafès? I què podem dir de la diversitat 
(cafè sol, cafè llarg, cafè tallat, llet calenta, desnatada i, per als mes llançats 
“carajillo”)?  
Amb això del cafè i la llet passa com a les nostres empreses: hi ha de tot. Ja 
estava en el camí. 
 
“Vale”, ja sabia de què anava això, però el problema seguia sense resoldre i ja 
m’havia begut una cafetera sencera: poso aquí, trec d’allà... eureka! ja ho tinc! 
Desprès de donar tantes voltes tot queda igual: hi ha la mateixa proporció de 
cafè i de llet a cadascuna de les tasses. 
 
Ara si, ja ho entenc tot. Aquests de la Fundació ens volien fer pensar, 
reflexionar, com si no tinguéssim res millor a fer. Al final t’adones que la nostra 
feina és això: resoldre problemes, en la majoria dels casos inversemblants, que 
no hem creat nosaltres i que no sabem d’on han sortit, com aquest del cafè i la 
llet. Pensar, planificar, buscar els recursos i prendre decisions; prendre un cafè, 
molts cafès i, com amb l’enigma, posar, treure i barrejar perquè al final tot quedi 
més o menys igual. 
 
 
Gràcies Xavier! 
 


