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 És un fet objectiu i notori que 
Catalunya excel·leix des de fa temps en el terreny de la investiga-
ció científica entesa en sentit ampli i amb manifestació concreta 
en un ampli ventall de disciplines i especialitats. S’hi contribueix 
decisivament des de l’àmbit universitari, però també des del sector 
privat amb finançament provinent no únicament de fons públics 
—possibilitat ara, atenuada per raons òbvies—,  sinó també des 
de diverses fundacions i inversors que creuen —encara que sigui 
a llarg termini—  en la rendibilitat de la investigació científica. És 
una tradició que ve de lluny i que s’ha incrementat en els darrers 
anys, cosa que fa pensar no solament en la consolidació de l’acció 
investigadora, sinó també en una esperançadora projecció en un 
futur immediat. Aquesta tendència de llarga tradició ha compor-
tat la formació de científics que han vist reconegut el seu prestigi 
en el propi país o arreu del món i que s’han incorporat a centres 
internacionals d’excel·lència amb un reconeixement màxim de 
competència en el terreny de la recerca, el sector productiu, l’àmbit 
acadèmic, etc. La llista fóra llarga. En tot cas, aquest fet és cons-
tatable en no  poques publicacions que n’han donat testimoni. És 
ben legítim sentir-se’n satisfets. D’altra banda, Catalunya ha estat 
país d’acollida de nombrosos investigadors, la majoria d’ells joves 
promeses científiques que han trobat aquí les condicions idònies 
no solament per completar la seva formació, sinó també per dur a 
terme projectes personals de recerca. És el cas, per exemple, dels 
programes internacionals per a doctorats en biomedicina destinats 

Catalunya, camp d’excel·lència 
en recerca biomèdica
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prioritàriament a  la captació de joves talents d’altres països per a 
la seva incorporació a centres d’investigació espanyols. Catalunya, 
en aquest sentit, excel·leix en quantitat i qualitat.

Hem volgut dedicar el dossier central de la Revista precisament 
a la recerca biomèdica a Catalunya. Ens hi ha impulsat la notable 
presència actual d’aquest ampli camp d’estudi i l’interès creixent 
darrerament constatat. I la seva relativa novetat. I la seva vastitud 
interdisciplinària (la fisiologia, la genètica, la bioquímica, la micro-
biologia, etc.). I la seva orientació investigadora per ampliar els 
límits tradicionals de la medicina convencional i dotar-la de nous 
coneixements, noves tècniques, nous conceptes, que, tot eixam-
plant-ne els paràmetres, la pugui dotar d’una major eficàcia final 
en la seva aplicació pràctica, així com en l’ús de nous medicaments, 
l’avaluació de l’eficàcia dels ja existents, l’orientació rigorosa en els 
tractaments, etc., a la llum de la més rigorosa evidència científica.

Completen el dossier cinc articles que, des de diverses pers-
pectives, dibuixen una panoràmica de la recerca biomèdica a 
Catalunya amb la pretensió d’oferir-ne, si més no, un coneixement 
suficient al lector poc familiaritzat amb aquesta disciplina, la seva 
conformació, els seus objectius, la seva metodologia, la seva utili-
tat, en suma.

S’intenta, d’entrada, explicar i delimitar el concepte i establir-ne 
les finalitats, indispensable per emmarcar l’amplíssim ventall que 
ofereix la recerca biomèdica tant pel que fa a la metodologia de la 
investigació com a l’àmbit on operativament aquesta investigació 
pot ser assajada i aplicada.

En l’interviu al director de l’ICREA es constata la voluntat 
d’aquest organisme d’assolir el més alt nivell en matèria de recer-
ca científica per completar —no pas per competir—  la iniciativa 
universitària en aquest terreny, la qual, per raons d’estructura i 
organització, no té l’agilitat suficient per a la captació de talent i per 
projectar-lo internacionalment, condició indispensable per assolir 
els necessaris estàndards d’exigència i rigor. D’altra banda la inde-
pendència de criteris i la llibertat de moviments amb què pot actuar 
l’ICREA es tradueix en una indiscutible eficàcia a l’hora de prendre 
decisions, organitzar programes, determinar funcionaments, triar 
investigadors, etc. La recerca biomèdica hi té un pes específic i un 
tracte preeminent.
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La biotecnologia es presenta també com la via indispensable 
per contribuir decisivament a la qualitat de vida i al benestar de la 
humanitat, entès en sentit ampli però amb incidència específica en 
el terreny de la salut. Aquest camí, de llarg recorregut, no té única-
ment la pretensió de la investigació i la producció dels medicaments 
més eficaços per a cada malaltia, sinó de determinar-ne les causes 
i l’origen mitjançant la investigació en l’àmbit de la genètica que 
permeti, alhora, la identificació i localització de gens defectuosos 
per actuar preventivament i amb coneixement de causa amb aquells 
medicaments que per la seva especificitat ofereixin un alt grau 
d’efectivitat en funció de les necessitats personals de cada pacient. 
Catalunya pot oferir —ofereix, de fet— un camp d’excel·lèn- 
cia, quantitativa i qualitativa, en relació a la biotecnologia i la bio-
medicina. És a dir, una bioregió de privilegi pel que fa a la recerca i 
al coneixement científic, sense perdre de vista, a més, l’establiment 
d’estratègies que permetin que l’acció investigadora acabi com-
portant la creació d’empreses del sector, el seu creixement, la seva 
competitivitat, la creació d’un projecte econòmic d’alta rendibilitat 
i una sòlida base empresarial.

En aquesta línia de recerca, la neurociència ha experimentat un 
esclat vigorós en els darrers anys. A Catalunya, de manera destaca-
da i amb la pretensió d’avençar fins a la consolidació que permeti 
homologar-nos qualitativament amb els països més avançats en 
aquesta disciplina i, en general, amb el panorama de la neuroci-
ència internacional. És esperançadora en aquest sentit la creixent 
incorporació als nostres laboratoris neurocientífics de joves inves-
tigadors amb projectes ambiciosos i innovadors.

Conscients que amb aquest dossier sobre la recerca biomèdica 
a Catalunya sortim de la temàtica habitual a la Revista, hem cregut 
que era oportú donar a conèixer un aspecte de la investigació cien-
tífica a casa nostra. No dubtem del seu interès, i ens plauria que 
aquesta fos l’opinió dels nostres col·legiats. En definitiva, el fi últim 
de tants esforços en la recerca biomèdica no és altre que contribuir 
a donar estabilitat al benestar de la humanitat, a la seva seguretat, 
a la seva salut integral.
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Recerca biomèdica, una empenta a la salut del país

 No hi ha setmana sense que 
aparegui algun avenç significatiu —o més d’un— en recerca biomè-
dica. I no és rar que alguns d’aquests avenços s’hagi dut a terme a 
Catalunya o hagi comptat amb la participació de científics catalans. 
Sense triomfalismes exagerats, però també sense un automenyspreu 
gens positiu, la tradicional visió d’una ciència catalana sense gaire 
importància ni impacte fa temps que s’ha esvaït. Tot i l’existència de 
moltes mancances, avui al nostre país hi ha una producció científi-
ca valuosa en molts àmbits. I l’ampli camp de la recerca biomèdica 
n’és un dels principals exponents.

Aquest dossier pretén mostrar l’estat de la recerca biomèdica a 
Catalunya, donar a conèixer els principals grups que s’hi dediquen, 
valorar la seva producció i destacar la relació directa d’aquesta feina 
amb el benestar de la població i amb el desenvolupament indus-
trial. Probablement, el moment és ben oportú. Tot i la feina duta 
a terme des de fa uns quants anys, que ha comportat una millora 
respecte de la insostenible situació anterior, la recerca i la innovació 
tecnològica es continuen veient sovint més com una despesa que 
com una inversió. I en temps de crisi com l’actual, en temps de 
retallades, segur que hi ha força gent que la considera supèrflua 
enfront de necessitats més peremptòries.

Establir prioritats sempre és difícil, però també cal pensar en 
alguns factors que ens han dut a la situació actual. Una bombolla 
que semblava il·limitada ha fet deixar de banda allò que, a mitjà i 
llarg termini, assegura la competitivitat i la capacitat de tirar enda-
vant: la recerca i la innovació tecnològica. En el cas de la recerca 

Introducció
Xavier Duran
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biomèdica, al lligam amb el desenvolupament econòmic s’hi afegeix 
la vàlua d’una feina que va enfocada a millorar la salut i el benestar 
de la població i que, per tant, té una incidència social directa.

El dossier s’inicia amb un article general a càrrec del periodista 
Albert Punsola, en què s’estableix el marc de la recerca biomèdica i 
es destaquen els centres capdavanters. És cert que l’article se centra 
en l’àrea de Barcelona, on hi ha equips multidisciplinaris conso-
lidats, formats per científics del país i de fora, amb una elevada 
productivitat científica i un gran prestigi. Però seria injust deixar 
d’esmentar, encara que sigui a la introducció, altres centres, com 
ara l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (www.irblleida.org), 
institució participada per la Universitat de Lleida i l’Institut Català 
de la Salut, que es va constituir el 2004 i que a les línies de recerca 
ja obertes afegirà la utilització del porc com a organisme mimètic 
de l’espècie humana, aprofitant la rellevància de la producció por-
cina intensiva a la zona. O l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona (www.idibigi.org), creat també el 2004 i que compta amb 
diversos grups de recerca en càncer, malalties metabolicovasculars, 
enginyeria biomèdica i altres àmbits. I el Centre de Recerca Biomè-
dica integrat a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Tot sistema científic avançat ha de voler comptar amb l’excel·lèn- 
cia. I aquest és un dels objectius bàsics de l’ICREA (Institut Català 
de Recerca i Estudis Avançats). Albert Punsola ha entrevistat el seu 
director, Jaume Bertranpetit.

El tercer article vol mostrar la importància de la recerca bio-
mèdica en el teixit empresarial i l’ha escrit Montserrat Vendrell, 
directora general de Biocat, l’entitat que promou la Bioregió de 
Catalunya. Finalment, els dos últims articles es dediquen a avaluar 
l’estat de dos dels camps capdavanters en la recerca biomèdica: 
les cèl·lules mare i les neurociències. En tots dos casos, els textos 
estan elaborats per investigadors que coneixen de primera mà les 
oportunitats i els problemes que representen aquests dos àmbits.

No és gens fàcil voler oferir una panoràmica d’un camp tan 
ampli i complex com és la recerca biomèdica a un públic lector 
tan heterogeni com el d’aquesta publicació. Tanmateix, el desig 
és donar a conèixer la importància d’aquest sector des del punt 
de vista científic, social i econòmic, i fer comprendre que un país 
sense recerca punta esdevé un país molt menys preparat per enca-
rar el futur.
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Recerca biomèdica, una empenta a la salut del país

Recerca biomèdica a Catalunya:
una panoràmica
Albert Punsola

Delimitació del concepte
La recerca biomèdica comprèn, en sentit ampli, tota aquella 

investigació que té com a finalitat la prevenció, el diagnòstic i 
el tractament de malalties o problemes mèdics humans. Aquesta 
recerca pot ser bàsica, translacional o clínica. Les tres tipologies es 
poden anar definint en funció del grau de proximitat a la persona. 

Un exemple de la primera seria l’estudi de cèl·lules cancerígenes 
en cultiu que permet observar com es reprodueixen i per què tenen 
unes característiques determinades. Aquest tipus de recerca s’ori-
enta a generar coneixement dels processos bàsics i és el fonament 
per a la resta.

La recerca translacional es defineix perquè té com a objectiu 
orientar el coneixement cap a la solució de problemes mèdics con-
crets. Ha de fer-se als hospitals, si bé tota la recerca que es fa en un 
hospital no ha de ser necessàriament d’aquest tipus. El nom prové 
de translational research, que fa referència a transferir el resultat 
d’una recerca a una aplicació. Malgrat tot, és una recerca que no 
treballa directament en persones. 

Finalment, la recerca clínica —que està molt ben regulada— es 
fa directament amb humans, per exemple provant nous fàrmacs en 
les persones per estudiar-ne els efectes. Pot ser epidemiològica, de 
mètodes diagnòstics i de desenvolupament de nous medicaments.

La prolongació de l’esperança de vida en països com el nos-
tre atorga una especial rellevància social a la biomedicina. D’una 
banda, la longevitat és en part conseqüència dels avenços mèdics i, 
de l’altra, l’envelliment de la població fa que la incidència de moltes 
malalties s’estengui i que la necessitat de tractaments s’incrementi. 
Tanmateix, sense menystenir la importància cabdal de la salut de 
cada persona, la recerca biomèdica també és rellevant des d’un 
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punt de vista col·lectiu perquè en els darrers temps —com s’expli-
carà més endavant—s’ha situat com un dels àmbits més destacats 
dins de la ciència catalana.

D’aquesta manera s’està construint un model que podria tenir 
una gran transcendència en el futur del país, en la mesura que se 
sàpiga transformar el coneixement en valor econòmic. Un indica-
dor significatiu, que avala les possibilitats d’aquest sector emer-
gent, és la seva gran resistència davant la crisi. La recerca biomè-
dica continua atraient capital públic i privat en un escenari encara 
desfavorable per a moltes inversions. 

L’ecosistema biomèdic català. Algunes dades
En els últims deu anys Catalunya, i molt especialment l’àrea 

metropolitana de Barcelona, s’ha consolidat com un referent en 
recerca biomèdica. Algunes dades confirmen aquest posiciona-
ment, com l’existència d’una àmplia xarxa formada per 39 centres 
de recerca, una desena dels quals pertanyen de manera exclusiva al 
camp de la biomedicina. Aquesta xarxa és coneguda com a CERCA 
(Centres de Recerca de Catalunya) i els centres que en formen part 
estan participats per la Generalitat i —en diferent mesura en cada 
cas— per institucions hospitalàries, universitàries, fundacions i 
altres ens públics, com ajuntaments, el Consell Superior d’ Inves-
tigacions Científiques (CSIC) o el Ministeri de Ciència i Innovació. 

Destaca el fort pes dels grans hospitals catalans en aquesta par-
ticipació. Cal recordar que dels 13 hospitals que tenen activitat de 
recerca a Catalunya, sis es compten entre els més prolífics de l’Estat 
en producció científica. Són els sis grans hospitals de la Barcelona 
metropolitana (Clínic, Vall d’Hebron, Sant Pau, Bellvitge, Mar i Can 
Ruti de Badalona) que porten a terme el 80% de la recerca clínica 
que es fa a Catalunya

D’altra banda, segons dades del darrer Informe Biocat sobre l’estat 
de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques a Catalu-
nya, actualment estarien treballant a Catalunya més de 400 grups 
de recerca en ciències de la vida. A més, 9 dels 17 parcs científics 
es dediquen a aquest àmbit i, de les 12 universitats catalanes, 10 
ofereixen estudis en aquest mateix camp.

L’informe Biocat explica també que el sector farmacèutic espa-
nyol es concentra principalment a Catalunya, on hi ha les seus 
d’empreses com Almirall, Esteve, Ferrer Grupo i Grupo Uriach, 
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des de les quals es porta a terme el 60% de la producció i el 50% 
de l’exportació farmacèutica de l’Estat. Igualment, apunta que a 
Catalunya hi ha gairebé la meitat de les empreses biomèdiques 
espanyoles, amb la particularitat que es tracta d’empreses petites (el 
60% compta amb menys de 10 treballadors) i joves (més del 50% 
han estat creades durant la darrera dècada). 

Tot aquest conjunt, amb els seus diferents components, ha 
situat Barcelona, i per extensió Catalunya, en el mapa de la recerca 
global. El web naturejobs.com —del mateix grup de la prestigiosa 
Nature— va publicar fa gairebé tres anys un article titulat Cata-
lonian Powerhouse, en el qual s’explicava com la capital catalana 
s’estava configurant com un autèntic hub científic a la Mediterrània 
i, més concretament, especificava la gran importància de la recerca 
biomèdica en aquest procés. De manera especial, subratllava el fet 
que més de la meitat de les beques del European Research Council 
(ERC) que havien estat atorgades a Espanya tenien com a destina-
taris científics de l’àrea de Barcelona. 

Àrees i centres de recerca
La recerca biomèdica que es desenvolupa a casa nostra cobreix 

pràcticament totes les àrees, però algunes destaquen per damunt de 
les altres. Aquest és el cas del càncer —o més ben dit del conjunt 
de malalties que s’apleguen dins aquesta denominació—, el siste-
ma cardiovascular i també l’ampli camp de la neurologia, incloses 
les malalties neurodegenerarives, entre elles l’Alzheimer. Vegem 
a continuació alguns dels principals centres on es duen a terme 
investigacions en aquests àmbits.

En la primera àrea cal esmentar el Vall d’Hebron Institut d’On-
cologia (VHIO) situat al complex hospitalari del mateix nom. La 
seva activitat científica es focalitza en la investigació clínica, sota la 
qual es desenvolupen programes de recerca bàsica i translacional, 
fet que permet acostar els resultats obtinguts als pacients. Compta 
amb una vintena de professionals. 

Un altre centre rellevant és l’Institut de Medicina Predictiva 
i Personalitzada del Càncer (IMPPC). En aquest cas la recerca 
s’orienta a la prevenció, tot contribuint al canvi de paradigma cap 
a la medicina amb un accent marcadament predictiu. L’equip de 
l’IMPPC investiga els canvis moleculars que es produeixen en el 
procés cancerigen digestiu i en particular al còlon, un càncer amb 
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gran incidència a les societats desenvolupades. També hi treballen 
al voltant d’una vintena de persones.

En l’àmbit cardiovascular, l’Institut Català de Ciències Cardio-
vasculars (ICCC) —vinculat a l’hospital de Sant Pau— compta amb 
un equip de més de 80 persones i fa recerca bàsica i translacional 
amb l’interès de transferir els resultats cap a noves pràctiques tera-
pèutiques i per millorar la prevenció. Cal recordar que les malalties 
cardiovasculars i cerebrovasculars constitueixen la primera causa 
de mortalitat als països desenvolupats.

L’àrea neurològica, que ja és objecte de recerca en diversos 
centres, comptarà en el futur proper amb un indret per a la pre-
venció i la cura de l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives 
relacionades. Es tracta del Barcelona Research Complex for Better 
Aging —també conegut com a Barcelonaβeta. Impulsat per la Fun-
dació Pasqual Maragall, estarà planificat i dirigit per un consell 
científic internacional, amb la voluntat de convertir-se en punt de 
referència en el camp de les neurociències. El nou centre establirà 
aliances estratègiques amb altres centres del món que treballin en 
el mateix àmbit i apostarà per equips interdisciplinaris i programes 
de recerca transfronterers.

Més generalistes i més especialitzats
A banda dels centres esmentats, les investigacions en els dife-

rents camps es duen a terme en molts més indrets. Alguns com-
prenen diverses àrees de recerca, com l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer, un consorci vinculat a l’Hospital 
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Clínic i Provincial de Barcelona on treballen investigadors bàsics 
i clínics amb el propòsit d’impulsar el traspàs dels nous desco-
briments en biomedicina cap a la pràctica clínica. Aquest centre, 
que compta amb unes 250 persones, cobreix àrees com la bioen-
ginyeria, l’oncologia, les malalties hepàtiques i les neurològiques i 
aspectes relacionats amb el metabolisme.

Un altre cas d’atenció a diverses àrees el constitueix el Vall d’He-
bron Institut de Recerca (VHIR), que aplega la producció científica 
de més 1.200 persones que fan recerca en l’entorn de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Destaca en oncologia, neurociències, 
cardiologia, malalties infeccioses, digestives i respiratòries, tot i 
que els seus 60 grups comprenen una gran diversitat d’especiali-
tats. El 2010 va estrenar un nou edifici amb espai per a 16 labora-
toris més que, conjuntament amb els ja existents, completen més 
de 6.000 m2 dedicats a la recerca. Són els coordinadors a l’Estat 
espanyol del projecte europeu EATRIS, un impuls per optimitzar 
els resultats derivats de la recerca (bàsica i translacional) en l’àrea 
del diagnòstic molecular i la medicina personalitzada. 

Destaca també l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona 
(IRB Barcelona), que treballa en investigació bàsica per promoure 
la innovació i la transferència de tecnologia, amb un enfocament 
multidisciplinari, en què s’integren la biologia, la química i la com-
putació en els següents àmbits: biologia cel·lular i del desenvolu-
pament, biologia estructural i computacional, medicina molecular, 
oncologia, i química i farmacologia molecular. El nombre d’inves-
tigadors és superior a 430.
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Finalment, un últim bloc en aquesta panoràmica és el que 
inclou els centres més especialitzats. Aquí trobem el Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), el qual se centra en la 
teràpia cel·lular i tissular. Està configurat per dues àrees principals: 
la d’investigació i el banc de línies cel·lulars, dedicat a la conser-
vació de cèl·lules mare embrionàries. El camp potencial d’aplicació 
d’aquestes teràpies és molt ampli i inclou la medicina cardiovascu-
lar, les malalties neurodegeneratives (com per exemple l’esclerosi 
múltiple) i malalties endocrines com la diabetis.

Un camp que cada dia té més importància en la societat actual 
és la salut en relació amb el medi ambient. A aquest àmbit es dedica 
el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), que 
compta amb sis programes de recerca: respiratori, càncer, infàn-
cia, contaminació atmosfèrica, contaminació de l’aire i radiacions. 
L’epidemiologia ambiental és un element imprescindible en totes 
les polítiques i accions de salut pública.

Una altra àrea emergent, tenint en compte la creixent mobilitat 
entre persones de diferents països i els moviments migratoris, és 
la salut internacional. El Centre de Recerca en Salut Internacional 
de Barcelona (CRESIB) té com a objectiu generar coneixement que 
pugui aplicar-se a poblacions vulnerables en països en vies de desen-
volupament i en els problemes de salut derivats dels moviments de 
població. El seu enfocament és multidisciplinari i translacional. Tot 
i que aquest centre sigui esmentat en el grup dels especialitzats, el 
concepte de salut internacional inclou molts tipus de malalties dife-
rents (malària, VIH, infeccions víriques i bacterianes, etc.) 

I, last but not least, el Centre de Regulació Genòmica (CRG), la 
recerca del qual s’orienta a trobar noves vies per al diagnòstic de 
prevenció i tractament de malalties de base genètica i a transferir 
el coneixement cap a la indústria. El terme genòmic va ser encunyat 
fa uns anys en relació amb l’aplicació del coneixement del genoma 
humà a la pràctica mèdica i fa referència a l’estudi dels gens, les 
seves funcions i relacions entre si i amb el medi.

El motor de canvi
Tret d’alguna excepció, pràcticament la totalitat dels centres 

esmentats en l’apartat anterior no existien abans de l’any 2000. La 
dècada passada ha estat decisiva per a la recerca biomèdica catalana 
en el sentit que ha fet un salt quantitatiu i qualitatiu sense prece-
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dents. És lícit, doncs, preguntar-se què s’ha fet perquè les coses 
hagin anat d’aquesta manera, i també si hi hagut un motor de canvi 
o, simplement, un cúmul de circumstàncies que s’han combinat 
favorablement.

La primera qüestió està relacionada amb la conjuntura política, 
que marca les possibilitats d’impulsar o no determinades orientaci-
ons. Així, als anys noranta, sense gaires possibilitats econòmiques 
per part de la Generalitat i sempre vinculades als acords i desacords 
amb el Govern central, es va començar a impulsar una política 
científica amb recursos propis, amb un marcat accent diferencial 
respecte a la tradicional política estatal. 

El Pla de recerca de Catalunya 1993-1996 va començar des-
plegant aquesta política científica, que incorporava accions com 
el suport a grups de recerca i la creació de xarxes temàtiques amb 
la finalitat de poder vertebrar un futur sistema català de ciència i 
tecnologia. Igualment es van introduir una sèrie d’objectius també 
temàtics en R+D. El segon Pla (1997-2000) va aprofundir en el 
camí marcat, tot introduint conceptes com el de xarxa de centres 
d’innovació orientada a les necessitats del mercat i, de manera 
destacada, el suport a l’excel·lència en la recerca, un concepte que 
obrirà la porta al pas més decisiu.

En efecte, és a partir de l’any 2000 —i aquesta és la resposta a 
si hi va haver un motor de canvi— que a iniciativa de l’aleshores 
conseller del departament d’Universitat, Recerca i Societat de la 
Informació, Andreu Mas-Colell, s’impulsen un seguit de centres 
de recerca. En aquests centres hi participaran per diversos ens i 
institucions, però tindran un règim jurídic propi que els donarà 
autonomia i flexibilitat de cara a la contractació laboral. Aquesta 
va ser la idea clau.

La fórmula aplicada és simple i alhora diferent de la tradició més 
aviat funcionarial de la recerca al nostre país. Es tractava de captar 
els millors investigadors d’arreu del món perquè s’incorporessin 
als equips de recerca. I és aquí on Mas-Colell crea un instrument 
ad hoc que serà la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA). Aquesta Fundació contracta investigadors d’arreu que 
siguin líders en els seus respectius terrenys i això inclou científics 
catalans que han desenvolupat la seva carrera investigadora fora 
del país. 

L’ICREA està en contacte permanent amb les universitats i els 
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centres de recerca de Catalunya i en coneix perfectament les neces-
sitats. Així, ha esdevingut una eina essencial a l’hora de proporcio-
nar talent a la recerca catalana i ha ajudat a consolidar el sistema en 
el seu estadi actual. En deu anys d’activitat, l’ICREA ha contractat 
un total de 269 investigadors en diferents especialitats: un 30% en 
ciències de la vida i medicina, un 27% en ciències experimentals i 
matemàtiques, un 12% en ciències socials, un 15,5% en humanitats 
i un 15,5% en àrees tecnològiques.

Per tant, es pot afirmar amb justícia que Andreu Mas-Colell és 
l’arquitecte del sistema. Quan tota aquesta estructura comença, 
lògicament, és molt dèbil i per protegir-la de cara al futur convenç 
els seus successors que la preservin i, en la mesura que puguin, 
l’engrandeixin. I així ha estat perquè durant els dos mandats del 
tripartit, l’ICREA ha rebut ple suport i així tot el model s’anirà con-
solidant amb la creació de més centres, de manera coherent amb 
les línies estratègiques. Paradoxalment, la iniciativa del conseller va 
començar com una excepció en el nostre sistema i s’ha acabat con-
vertint en el patró que li ha donat visibilitat a escala internacional.

Però tots aquests esforços i encerts, podrien no haver reeixit 
completament si no hagués existit un terreny adobat. Barcelona 
havia vist durant el segle xx com grans professionals de la medici-
na, sense suport públic i en èpoques políticament adverses, havien 
pogut bastir centres de gran rellevància (Barraquer o Dexeus). Fins 
i tot amb la democràcia recuperada, i quan encara no hi havia 
orientacions polítiques clares en l’àmbit de la recerca, fundacions 
privades i hospitals ja havien pres la iniciativa d’invertir en recerca 
biomèdica i portar-la a terme de manera decidida. Aquest escenari 
va afavorir que l’impuls de l’Administració cristal·litzés més fàcil-
ment. Pel que fa a la universitat, cal distingir entre l’organització 
més o menys burocratitzada i el bon nivell científic que en general 
s’hi havia desenvolupat i que també ha ajudat en tot el procés. No 
és casual que molts dels centres que s’han impulsat en recerca bio-
mèdica s’hagin nodrit de la universitat i hi estiguin adscrits.

Un model sostenible?
Barcelona i Catalunya formen part de les àrees europees cap-

davanteres en recerca biomèdica, com Munic, Berlín, París, Lió-
Grenoble, Estocolm-Uppsala, Cambridge, Oxford, Hèlsinki-Turku 
o Basilea. Però, igual que succeeix amb el talent, tan important com 
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aconseguir-lo és mantenir-lo. Estem davant d’un model sostenible 
en el temps? O, per contra, presenta algunes debilitats que faran 
que, tard o d’hora, es vegi confrontat a dificultats per mantenir-se?

Un denominador comú del conjunt de centres de recerca creats 
en els últims anys és la presència pública en els patronats i consells 
de govern, que es manifesta també en les aportacions econòmiques 
que reben —en part públiques i en part privades. 

El nou Govern sorgit de les eleccions de passat 28 de novembre 
del 2010 ha emprès una política d’ajustament condicionat per la 
difícil situació dels comptes públics. Universitats i Recerca no té 
actualment departament propi dins l’estructura de govern, ja que la 
reducció del nombre de conselleries a dotze no ho ha fet possible, 
de manera que s’ha reconvertit en una secretaria general del Depar-
tament d’Economia i Coneixement. El seu titular, Antoni Castellà, 
ha garantit el compromís del Govern amb la recerca científica, amb 
alguns matisos que va explicar en una compareixença pública el dia 
1 de març del 2011 davant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats del Parlament, que va ser sol·licitada per ell mateix.

En el seu discurs va validar la política dels centres de recerca 
amb vocació d’excel·lència, tot lloant-ne la gestió, així com també 
la feina feta per l’ICREA en la captació de talent. També va reafirmar 
el compromís de l’executiu amb el Pacte Nacional per a la Recerca 
i la Innovació, signat l’octubre del 2008, que contempla un horitzó 
fins al 2020. Tanmateix va reconèixer que la crisi afectarà l’àmbit de 
la recerca i que això implica revisar les inversions compromeses en 
el marc vigent actualment, el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013. 
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Castellà va dir que la nova estratègia passa per frenar la par-
ticipació pública en els centres de recerca. I va indicar clarament 
que «el camí és el contrari: el del seu retorn a la lògica de funcio-
nament privat amb què van ser creats. Aquest tema és urgent i ens 
posem de límit aquest 2011 per resoldre’l, amb un punt intermedi 
de finals de juny per determinar els passos exactes de com poder 
fer-ho». L’executiu vol que el capital privat vagi tenint cada cop 
més presència. De fet, actualment ja hi ha presència privada en els 
centres a través de la Fundació Cellex o la Fundació La Caixa. En 
aquesta nova etapa s’albira un canvi en què les inversions privades 
i el mecenatge, avui minoritaris, tindran més protagonisme.

Antoni Castellà també va citar en la seva compareixença al Par-
lament un informe fet per l’OCDE el 2009 en què aquesta institució 
es mostrava preocupada per la fragmentació del sistema de recerca 
català, tot expressant la inquietud que als millors centres els faltés 
crítica per assolir l’excel·lència. Segons Castellà, el Govern compar-
teix la preocupació de l’OCDE i va anunciar que «durant la primera 
etapa d’aquesta legislatura, durem a terme un procés d’avaluació de 
centres i d’anàlisi sectorial per conèixer les necessitats i el potencial 
d’excel·lència i d’impacte internacional dels diferents àmbits, amb 
l’objectiu últim d’estimular la cooperació, fins i tot en alguns casos 
la concentració». 

La reestructuració serà, doncs, el segon gran eix d’una reforma 
orientada a la sostenibilitat d’un sistema la construcció del qual ha 
comportat molt de temps i esforç, tant econòmic com de talent. 
Mantenir aquest esquema —i dintre seu de manera destacada la 
recerca biomèdica— és un objectiu que es justifica per tota la feina 
feta, però també per l’enorme potencial de futur que representa per 
al país. Aquest àmbit suposa un retorn evident de tot el coneixe-
ment generat envers la societat. Per un costat, els beneficis directes 
derivats de l’avenç en el tractament de les malalties i, per l’altre, 
la generació d’una cultura de la ciència i el coneixement, que és 
la precondició per poder operar un canvi en el model econòmic i 
productiu. En altres paraules, la nostra carta de presentació en un 
món globalitzat.
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Recerca biomèdica, una empenta a la salut del país

D
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ti
c Per quina raó i amb quina finalitat neix l’iCrea?

Neix de la constatació que el nostre sistema de recerca no té 
capacitat per atreure talent. Tradicionalment, aquest sistema estava 
configurat de manera preponderant per les universitats i fora d’elles 
només existia el Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), dependent del Govern de l’Estat i altament centralitzat. 
Aquest sistema s’ha caracteritzat, d’una banda, per una funciona-
rització total i, de l’altra, el que apuntava a l’inici, per la manca 
de captació de talent. En aquest context fa deu anys justos que es 
comencen a impulsar els nous centres de recerca i l’ICREA. Es vol 
construir una alternativa total al sistema aportant sobretot flexibi-
litat. Es constata que la universitat no té flexibilitat per fer ciència 
d’alt nivell. Atenció, no vull dir amb això que no hi hagi profes-
sionals d’alt nivell a l’ensenyament superior, que n'hi ha, però la 
institució universitària no té la possibilitat de moure’s en el territori 
i captar els millors per raó de la seva mateixa organització i buro-
cratització. És una organització tan gegantina com anquilosada. 

Quina va ser la idea essencial que acabaria 
donant sentit a l’iCrea?
El plantejament fonamental va ser buscar l’excel·lència en cièn-

cia. Aquesta paraula ara la fem servir de manera habitual, però hi va 
haver un temps en què fins i tot estava «prohibida» perquè sonava a 
elitisme i no era políticament correcta. Ara, en canvi, s’ha convertit 
en un terme reivindicat. I ja era hora. De fet, en molts països avan-
çats en l’àmbit de la recerca sempre l’han feta servir normalment.

«Busquem les persones que 
mouen la ciència al món»
Entrevista a Jaume Bertranpetit,
director de la Institució Catalana de Recerca
i Estudis Avançats (ICREA)   
Albert Punsola  
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Què implica ser capdavanter en el món de la 
ciència?
Innovar, obrir fronteres, publicar en les primeres revistes inter-

nacionals de referència. Quan nosaltres busquem excel·lència, ho 
fem amb criteris internacionals. Aquesta idea comença a ser òbvia 
a hores d’ara, però de tant en tant convé insistir que, encara que hi 
hagi un investigador molt bo a nivell local, si no ha estat reconegut 
arreu del món, considerem que no compleix els nostres estàndards 
d’exigència. En resum, es podria dir que busquem aquelles perso-
nes que mouen la ciència al món.

Comentava anteriorment el concepte de 
flexibilitat. Quin paper hi té a l’hora de trobar les 
persones adients?
Als Estats Units o al Regne Unit una universitat pot contactar 

una persona que és en una altra i fer-li una oferta de treball amb 
unes millors condicions, millor salari, etc. Aquesta manera de fer 

Jaume Bertranpetit,

Director de l'ICREA
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no existeix a casa nostra. Aquí les persones agafen una plaça en una 
universitat i s’hi jubilen. La idea és trencar completament amb això 
i fer venir gent sigui d’on sigui, sense cap tipus de traves, només 
amb la condició que siguin líders en el seu camp.

se cita sovint l’actual conseller d’economia 
i Coneixement, andreu Mas-Colell, com la 
persona que va impulsar aquest nou esquema a 
Catalunya.
Efectivament, va ser ell qui va tenir la idea de crear aquest 

sistema en el moment en què estava al capdavant del departament 
d’Universitat, Recerca i Societat de la Informació. 

Quina és la relació de l’iCrea amb 
l’administració ?
L’ICREA és una d’aquestes figures que són conegudes com «la 

mà llarga de l’Administració». Això vol dir que és un ens que té 
supervisió del poder públic però no pel que fa al funcionament. 
L’Administració assigna els pressupostos i traça unes grans línies 
d’actuació, i després nosaltres prenem les nostres pròpies decisi-
ons. La nostra forma jurídica és de Fundació, i l’òrgan de govern 
és un patronat que elegeix un director i aprova el funcionament 
i els pressupostos. Aquesta independència és fonamental perquè 
puguem adoptar els nostres criteris de selecció, sense haver-ne de 
donar explicacions als poders públics, que, sovint, es mouen amb 
criteris més rígids. 

Com es desenvolupa el procés de captació de 
talent?
Primer ens adrecem als centres de recerca i els diem: «Escolteu, 

si sou ambiciosos podreu tenir aquí al vostre centre, institut o 
departament, investigadors sense cost, però feu la feina.» Això vol 
dir, ni més ni menys, que en tota l’activitat que despleguen aquests 
centres al llarg de l’any, especialment quan surten fora, han de fer 
de brain-hunters; per exemple, durant l’assistència a un congrés. 
D’aquesta manera aconseguim que els centres de recerca vagin 
configurant la seva llista de candidats amb persones que els interes-
sen. Això passa mesos abans que nosaltres traguem la convocatòria 
de manera que, quan la fem pública, ja hi ha persones que estan 
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esperant per presentar-s’hi, perquè s'hi ha contactat prèviament. 
En la convocatòria demanem excel·lència científica amb estàndards 
internacionals i capacitat de lideratge. No volem persones que facin 
d’ajudants de laboratori, sinó gent capaç d’obrir nous camins.

Com han de fer els candidats la seva sol.licitud?
La manera de fer la sol·licitud —i així ho han reconegut molts 

candidats— és al més senzilla possible. Res a veure amb els for-
mularis que fan servir els canals públics. Només demanem que ens 
expliquin què han fet fins ara, què volen fer d’ara en endavant, i 
que ens diguin les cinc publicacions més importants en què han 
participat. Amb aquestes tres peces d’informació es fa l’avaluació. 
A banda d’això, també requerim dues cartes de recomanació i una 
carta d’acceptació d’un centre que confirmi que, en el cas que sigui 
seleccionat, el centre en qüestió estarà d’acord a acceptar que el 
candidat hi vagi a treballar.

Qui s’encarrega de fer la selecció?
Hi ha uns comitès de selecció que són internacionals i, per ser 

operatius, es divideixen en grups de cinc o sis experts que corres-
ponen a les àrees de l’ICREA. Mai no hi ha en els comitès cap avalu-
ador que pertanyi al sistema de recerca català. Volem una avaluació 
de mèrits totalment externa. 

Com va el procés?
El funcionament és el següent: imaginem que hi ha uns 200 

candidats i de Life and Medical Sciences n’hi haurà per exemple uns 
45. Aleshores un grup de sis experts es mirarà aquests currículums 
i farà la valoració on line de cada investigador. Quan tenim les ava-
luacions fetes, les repassem i fem una trobada presencial amb els  
candidats en què s’acaba de fer la discussió final fins a arribar al 
consens. El resultat d’aquest consens és una llista prioritzada dels 
candidats. Aquí acaba la feina dels experts i comença la nostra, que 
és contactar amb els seleccionats. Aleshores ells vénen fins aquí 
i parlem de la institució d’acollida —que visiten— i es fan unes 
propostes salarials i de contracte. Si ens posem d’acord, se signa un 
contracte, que és indefinit.
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Per què indefinit des de l’inici?
Si fóssim davant d’un programa per atreure joves talents faríem 

un període de prova, és evident. Però els investigadors que bus-
quem ja estan consolidats. Molts ja tenen una plaça a les millors 
universitats, i és molt difícil que una persona deixi una plaça a 
Cambridge si no se li ofereix un lloc fix aquí. 

entre els factors d’atracció, cal suposar que 
n’hi ha d’altres a més de l’oferta econòmica, 
com ara saber en quines condicions es podrà 
desenvolupar la feina. Com ho sap això el 
candidat?
Ho sap perquè, en la primera fase, quan el centre contacta amb 

ell li explica aquestes condicions. Suposem que un centre vol obrir 
una àrea en metàstasi del càncer: doncs bé, aquest centre haurà 
de dir a la persona que li agradaria que vingués de quins mitjans 
disposarà. Fins i tot de vegades s’ha donat el cas que en un indret 
volen demanar un candidat a partir de la disponibilitat futura d’una 

Jaume Bertranpetit
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tecnologia determinada. El cas del sincrotró o del supercomputa-
dor MareNostrum serien casos paradigmàtics en aquest sentit. 

de quins països solen venir els candidats que 
l’iCrea selecciona?
Podríem distingir aquí de quin país vénen i quina nacionalitat 

tenen. Per exemple, pel que fa a la procedència, en tenim un 36% 
dels Estats Units però, en canvi, de nacionalitat nord-americana, 
només un 2%. Ara mateix, en nacionalitat predominen els espa-
nyols, amb més del 50%, i després hi ha argentins, alemanys, ita-
lians, russos, anglesos i fins a vint nacionalitats diferents. Ens estem 
adonant que cada vegada hi ha més gent que ve aquí per retornar 
a Europa, i això és extraordinàriament positiu. A nosaltres ens 
interessa que aquests europeus tornin per les condicions laborals, 
perquè aquest és un indicador molt clar en el sentit que s’estan 
escurçant les distàncies amb l’Amèrica del Nord. Tot i així, tenim, 
com deia, poca gent de nacionalitat nord-americana perquè allà hi 
ha molt bones ofertes. Estem notant que vénen més persones de 
dues àrees geogràfiques. Una és la que anomenàvem abans genè-
ricament el bloc de l’Est perquè en aquests països no hi ha bones 
condicions; i l’altra, l’Amèrica del Sud: molts dels seus investiga-
dors, després de passar pels Estats Units, en lloc de tornar als seus 
països, acaben aquí. I també catalans que han estat molt de temps 
fora i pensen que ara és el moment de tornar.

abans sempre es deia que els nostres científics 
havien de marxar fora si volien desenvolupar la 
seva recerca. ara ja no és així?
Es deia en el sentit que no hi havia infraestructures, però penso 

que igualment la gent ha de marxar i tornar. Tot i que tinguem 
grans centres, les persones han de poder passar per més d’un gran 
centre internacional per Europa o els Estats Units. No trobarem 
ni un sol líder científic al món que no hagi circulat per diverses 
institucions de recerca.

Com s’avalua si les persones contractades tenen 
el rendiment esperat?
Se’ls fan avaluacions periòdiques al cap de tres anys i, després, 

als cinc anys. Si el resultat ha estat bo, podran tenir un augment 
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salarial. Si les coses no van tan bé com s’esperava, no se’ls apuja 
el salari. Aleshores el comitè d’avaluació dóna les línies per on ha 
d’anar el seguiment d’aquesta persona. Aquest any 2011 han estat 
avaluades 41 persones i, com passa sempre, hi ha hagut tota mena 
de resultats. A diferència dels sistemes funcionarials, les persones 
que no compleixen amb les expectatives tindran avisos que els 
informaran que els cal millorar en diversos aspectes. El seguiment 
és molt personalitzat. I si hi ha incompliment de contracte, es res-
cindeix.

la recerca biomèdica té un pes molt important 
en els contractes que fa l’iCrea. a què és 
deguda aquesta preeminència?
Efectivament, les ciències biomèdiques han guanyat pes en els 

darrers anys. Tenim, d’una banda, les universitats i, de l’altra, en 
els darrers anys han sorgit centres de recerca a l’entorn dels hospi-
tals, que són de mida petita però d’una qualitat molt gran, com per 
exemple l’IDIBAPS (Institut d’investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer), vinculat al Clínic. Aquesta és una de les grans riqueses 
que tenim a Catalunya, i això no passa a l’Estat espanyol. Tenim 
uns estàndards alts de recerca en aquest camp, i és perquè els cen-
tres han entès que la manera de millorar és a través de la qualitat. 
A nivell general, durant molt de temps hem pensat a créixer, tot i 
que en realitat primer ha de venir la millora qualitativa i després 
el creixement.

realment hi ha hagut una obsessió amb l’aspecte 
quantitatiu al nostre país?
I tant! Només cal mirar la xifra de professors que hi ha en qual-

sevol àrea del coneixement en qualsevol universitat catalana per 
adonar-se que en una universitat nostra hi ha deu vegades més pro-
fessorat que en un lloc com Harvard, Stanford o Yale. El creixement 
s’ha basat en el nombre d’estudiants i no en criteris d’excel·lència 
investigadora, que són els que haurien d’anar al davant. 

¿Com ha afectat a l’iCrea la crisi econòmica i 
les seves conseqüències, és a dir, les restriccions i 
els retalls pressupostaris?
De moment no ens ha afectat. Som una part petita del siste-
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ma, però important perquè el nostre repte és tesar tot el sistema. 
L’Administració ens diu que podem mantenir les coses tal com les 
tenim. També és veritat que el nombre de places que proposem ha 
anat disminuint.

l’iCrea neix amb el darrer govern convergent 
abans del tripartit, evoluciona amb el tripartit 
durant dues legislatures i és aquí amb un nou 
govern de Ciu. 
Abans de les eleccions al Parlament de Catalunya vam fer una 

trobada amb els grups polítics i tots es van mostrar favorables a la 
continuïtat. I això no ens hauria de causar estranyesa si fóssim un 
país normal. Com he dit, és una agència externa i ha de ser inde-
pendent de qui mani, tal com ha succeït. 

Com a director d’aquesta institució, li interessaria 
tenir més projecció social?
Nosaltres ens centrem molt en la feina que fem i, si som cone-

guts, que sigui per aquesta feina i perquè es fa bé. No fem pro-
paganda. Ara, sí que sabem que ens coneixen força a Madrid, al 
Ministeri, i molt bé a Brussel·les i al European Research Council. 
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l’iCrea seria com l’engranatge d’una màquina?
Això mateix, si l’ICREA funciona molt bé voldrà dir que altres 

peces també funcionaran bé. Tenim un lema Push, pull and shake 
the Catalan system.

Pel que fa al sistema català de recerca 
biomèdica, hi ha autors que valoren el seu 
innegable progrés dels darrers anys, però també 
diuen que no té la fortalesa que hauria de tenir. 
Hi estaria d’acord?
Jo crec que cal fer les coses prou ben fetes perquè, mani qui 

mani, o siguin quines siguin les condicions, no és posi en dubte la 
viabilitat del sistema, tal com passa en altres països. 

¿Creu que el desenvolupament de la recerca 
biomèdica podria portar a més llarg termini a 
un canvi de model productiu de l’economia 
catalana que generés valor i riquesa a partir de 
coneixement?
Més que de donar una opinió, aquí es tracta de veure què diuen 

els experts. El que és clar és que no es pot pretendre tenir un gran 
creixement en recerca i que automàticament això comporti un aug-
ment del valor econòmic que hi estigui relacionat. El que sí que 
s’ha demostrat és que, en tots els indrets on s’ha produït valor a 
partir del coneixement, abans hi ha hagut una base extraordinària 
de recerca. En conclusió, podem afirmar que la recerca és condició 
necessària però no suficient. I què s’ha de fer perquè sigui sufi-
cient? Això ja no formaria part de la nostra feina, que se centra 
només a crear la base. 
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Recerca biomèdica, una empenta a la salut del país

Per què ciències de la vida?
El benestar de la humanitat està lligat a la capacitat del nostre 

planeta per seguir proporcionant aire pur i aigua potable, sòls 
productius, eines per al diagnòstic i el tractament de les malalties 
prevalents, i energia neta per a les activitats humanes. 

Aquest futur al qual ens referim planteja enormes reptes, ja que 
el creixement de la població comporta un accelerat consum dels 
recursos naturals i, d’altra banda, l’augment de l’esperança de vida 
suposa un envelliment global de la població, amb les implicacions 
consegüents per a la gestió dels serveis sanitaris. 

La biotecnologia pot donar resposta a aquestes necessitats en 
tres àmbits clau per al futur de la nostra espècie: alimentació, salut 
i energia. És innegable la rellevància de les seves aplicacions en la 
salut. Només cal recordar l’origen d’un fàrmac que s’ha fet avui 
imprescindible per a milers de persones, la insulina humana, un 
dels primers productes biotecnològics a ser comercialitzats, que va 
arribar al mercat l’any 1952. I pel que fa als fàrmacs més innova-
dors, mals com el càncer, les malalties cardiovasculars o les afec-
cions neurodegeneratives són avui diagnosticades i tractades amb 
productes biotecnològics. Però no parlem només de producció de 
medicaments. La nostra predisposició a un gran nombre de malal- 
ties té una causa genètica, i els biotecnòlegs treballen per identi-
ficar i localitzar les alteracions i reemplaçar els gens defectuosos. 
De fet, la població mundial envelleix, i cada cop necessita una 
millor prevenció, uns medicaments més específics i efectius i una 
medicina més dirigida al pacient i les seves particularitats. Hom 
preveu que en els propers deu anys un percentatge important dels 

La bioregió de Catalunya,
com convertir el coneixement
en motor econòmic
Montserrat Vendrell
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medicaments més venuts tindran origen biotecnològic. Aquest cap-
girament del món de la indústria de la salut no seria possible sense, 
d’una banda, la recerca biomèdica darrere de qualsevol avenç en 
biotecnologia aplicada a la salut, i de l’altra, de tot un entramat de 
suport que es coneix com a transferència del coneixement, peça 
clau i ineludible per aconseguir que les idees, convertides en solu-
cions, arribin al seu destí, el pacient.

Però la biotecnologia no ofereix només solucions innovado-
res en salut humana. En ramaderia, per exemple, veterinaris i 
professionals en ciències animals apliquen els descobriments en 
biotecnologia per millorar la producció i la qualitat del producte. 
En agroalimentació, amb collites més resistents a plagues, malalties 
i condicions ambientals adverses. I en energies i nous materials, 
mitjançant processos de bioremediació, solucions biotecnològiques 
per posar remei a afectacions de l’entorn. En concret, s’empren 
microorganismes com alguns tipus de bacteris, fongs o enzims per 
degradar els contaminants d’origen orgànic o extreure els d’origen 
inorgànic; certs microorganismes permeten també accelerar el pro-
cés de producció d’energia a partir de biomassa. I la biotecnologia 
també està influint en altres indústries. Així, en la química fina, 
amb el desenvolupament de processos més efectius de producció 
de molècules per a la indústria, com és el cas dels enzims. Aquests 
compostos impulsen les reaccions de catàlisi que són la norma en 
aquesta indústria. La producció en grans concentracions d’aquests 
«motors de reacció» passa per aplicar tècniques biotecnològiques.

Les utilitats i aplicacions de la biotecnologia són evidents, però 
per entendre l’aposta de Catalunya per aquest àmbit de recerca i 
innovació, cal tenir presents els actius de la nostra bioregió en inves-
tigació i en aplicació empresarial d’aquests avenços.

Quina posició ocupa Catalunya en biociències? 
Com reverteix en el país?
Amb l’1% de la població europea, les publicacions científiques 

catalanes constitueixen el 25,54% del total espanyol, el 2,5% de 
la producció científica d’Europa i el 0,87% de la mundial. La 
quota catalana en les publicacions europees va créixer de l’1,5% el 
1996 al 2,5% el 2006. Mentre que el 1996 la producció científica 
catalana era només la meitat de la generada a Finlàndia —un país 
d’una superfície similar a la de Catalunya—, deu anys més tard la 
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diferència era només d’uns pocs centenars de documents. La taxa 
de creació de noves empreses de biotecnologia (que ha oscil·lat 
entre el 15% i el 30% anual entre 2006 i 2010) és superior a la 
mitjana europea. Particularment en biociències, l’Estat espanyol 
genera el 3,2% de tots els treballs científics del món i el 8,5% del 
total europeu (2008). Aquesta dada situa l’Estat en cinquè lloc dels 
països de la UE-15. Per la seva banda, Catalunya genera el 57% de 
les publicacions biomèdiques a Espanya (2006). Les dades mostren 
la rellevància d’aquest territori dins del panorama de la recerca 
científica, especialment en biotecnologia, biomedicina i tecnologies 
mèdiques. 

Com assenyala l’Informe Biocat 2009, que pren com a referència 
el directori d’entitats del sector disponible al web de l’organització 
(www.biocat.cat/directory), més del 70% de tots els investigadors 
de genòmica de l’Estat treballen en centres catalans. Catalunya 
compta amb més de 400 grups de recerca reconeguts en ciències 
de la vida i 13 hospitals amb activitat investigadora. Cinc d’aquests 
hospitals (Vall d’Hebron, Clínic, Bellvitge, Sant Pau i Germans Trias 
i Pujol) compten amb instituts de recerca biomèdica acreditats per 
l’Instituto Carlos III del Ministeri de Ciència i Innovació (només 
Madrid compta amb una xifra similar), 

D’altra banda, Catalunya té dos campus d’excel·lència directa-
ment vinculats a la recerca biotecnològica i biomèdica: el Barcelona 
Knowledge Campus (BKC), constituït per la Universitat de Barce-
lona (UB) i la Politècnica (UPC), que compta amb el Parc Científic 
Barcelona (PCB), la primera incubadora d’empreses biotec del país; 
i el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), que aplega 
dos centres de formació i sis grans hospitals. Barcelona se situa 
entre les primeres ciutats del món en nombre de publicacions sobre 
nanomedicina. També, significativament, en les cinc convocatòries 
a beques amb les quals el Consell Europeu de Recerca (ERC, de 
l’anglès European Research Council) premia l’excel·lència cientí-
fica a Europa, en les modalitats de Starting o Advanced Grants, 
51 projectes de recerca catalans han estat premiats. Amb aquests 
resultats, Catalunya podria ocupar un lloc dins del grup, format 
per països petits del nord d’Europa, amb millors resultats per milió 
d’habitants. El setè, per davant d’Àustria, Dinamarca o Bèlgica. De 
fet, Catalunya disposa de 7 investigadors per cada 1.000 habitants 
de població activa, una de les mitjanes més altes de la UE.
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L’alt nivell de la recerca a Catalunya s’ha beneficiat sens dubte 
de l’esforç dut a terme pel país en termes d’inversió. El 2008 es 
van destinar a recerca 3.286 milions d’euros (l’1,6% del PIB cata-
là), dels quals el 61% (2.001 milions d’euros) procedien del sector 
empresarial. El 40% de la inversió empresarial en R+D la realitza el 
sector farmacèutic, un esforç que a Catalunya va suposar, el 2008, 
una inversió de 381 milions d’euros.

El repte és convertir tot aquest potencial de recerca en inno-
vació empresarial, que permeti posar a l’abast de la societat, amb 
nous productes, els nostres progressos en coneixement. El desafia-
ment és, per exemple, aconseguir que la vacuna contra la tubercu-
losi descoberta pels investigadors de Can Ruti superi amb èxit totes 
les fases de desenvolupament i arribi a ser un tractament que salvi 
milers de vides; o que el potencial català en bioinformàtica generi 
noves empreses capaces de competir en el mercat internacional; 
que la posició capdavantera en recerca genòmica de centres com el 
CRG permeti desenvolupar nous protocols de medicina preventiva 
personalitzada en el nostre sistema de salut. Per fer possibles objec-
tius com aquests va néixer l’any 2006 Biocat, una fundació promo-
guda per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona que integra en 
els seus òrgans de govern universitats, empreses, centres de recerca 
i entitats de suport.

La missió de Biocat és fer del bioclúster català un entorn propici 
—tant en l’àmbit de recerca com en l’empresarial— per al desen-
volupament de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies 
mèdiques, facilitant la interacció entre els diversos agents i priorit-
zant aspectes com l’impuls i la captació de talent, la internaciona-
lització del sector o un millor coneixement social dels beneficis de 
la biotecnologia.

Per què un bioclúster?
Per respondre a aquesta qüestió cal plantejar-se abans una altra 

pregunta: hi ha base suficient? Existeixen totes les peces, malgrat 
que sigui en estat embrionari, per crear a Catalunya un ecosistema 
en ciències de la vida? 

La resposta és afirmativa, ja que comptem amb una forta base 
científica, capacitat d’atreure personal de primer nivell, grans 
infraestructures de recerca i modernes plataformes tecnològiques, 
treball qualificat, empreses de servis al sector, xarxes efectives i 
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un entorn institucional i administratiu de suport. Cal, això també, 
redreçar aquells aspectes que afebleixen la competitivitat. En 
aquest cas, l’estratègia de clústers és clau per estimular la compe-
titivitat i el desenvolupament econòmic. Un clúster incrementa la 
productivitat de les empreses per poder competir. 

No és una idea nova. Hi ha una tendència creixent a clusteritzar 
l’economia, especialment la relacionada amb el coneixement, ja 
que incorpora elements clau per a la innovació, entesa com l’arri-
bada de les idees al mercat. Un clúster sectorial, com la BioRegió 
de Catalunya, aglutina entitats en funció d’interessos comuns i de 
complementarietats (en aquest cas, centres i grups de recerca, hos-
pitals, empreses farmacèutiques, biotecnològiques, de tecnologies 
mèdiques i de serveis, i entitats de suport, públiques i privades,  
com empreses de capital risc especialitzades). Per la seva proxi-
mitat, tant geogràfica com d’activitats, les entitats i organitzacions  
que formen part del clúster gaudeixen de beneficis de diversos tipus: 
localització comuna, accés a tecnologia i a equipaments, proces- 
sos i serveis compartits, accés a capital humà i a proveïdors... I cal 
el suport de l’Administració, que posi el desenvolupament del sector 
en l’agenda del corresponent Govern. Cal una estratègia comuna 
que promogui la generació de negoci, en redueixi l’esforç i disminu-
eixi el cost del fracàs. El full de ruta de la Unió Europea passa per 
clusteritzar les economies basades en la innovació. Així, un clúster 
estructurat esdevé un gran catalitzador per a l’emergència de noves 
activitats i per al desenvolupament de noves idees.

Com s’impulsa un clúster i qui en forma part? 
Un gran nombre d’actors compon la comunitat biotecnològica 

catalana. El Directori Biocat aplega més de 900 registres, entre els 
quals hi ha més de 350 empreses relacionades amb el sector (unes 
70 de farmacèutiques, 65 de biotecnològiques, 27 de química fina, 
125 de tecnologies mèdiques i, la resta, companyies que ofereixen 
serveis al sector). També hi figuren 12 parcs científics i tecnològics 
amb activitats en ciències de la vida, 10 universitats, 13 hospitals, 
una desena de grans instal·lacions —com el Sincrotró Alba o el 
supercomputador MareNostrum, o el Centre Nacional d’Anàlisi 
Genòmica per exemple—, els esmentats grups i centres de recer-
ca especialitzats, i les entitats de suport, des de les oficines de 
transferència a les agències públiques com ACC1Ó o ICREA. En 
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els primers mesos de 2011 s’ha tancat una enquesta exhaustiva a 
les entitats del Directori per a la confecció de l’Informe Biocat 2011 
—que es publicarà a finals d’aquest any— i que permetrà comptar 
amb un retrat molt acurat no només de la tipologia d’organitza-
cions, sinó també de les seves activitats.

Tot i que, com dèiem al principi, la biotecnologia té aplica-
cions en camps tan diversos com la salut o la producció d’energia, 
el perfil de la BioRegió de Catalunya està clarament esbiaixat cap 
a la biomedicina. L’Informe Biocat 2009 indicava que el 64% de les 
empreses i el 60% dels centres de recerca catalans es dediquen a 
l’anomenada biotecnologia vermella (amb aplicacions sanitàries), 
mentre que només el 17% de les empreses i el 27% dels centres 
realitzen activitats en l’àmbit de la biotecnologia blanca o indus-
trial (on s’inclouen des de la producció de biocombustibles fins a 
la producció d’enzims o la posada en marxa de bioprocessos). Les 
primeres dades del nou informe ens indiquen que la tendència no 
ha variat substancialment.

No podem oblidar que l’entorn és favorable a aquesta especia-
lització, ja que no només tenim, com s’ha dit, una recerca hospita-
lària potent, sinó també els actius més importants de la indústria 
farmacèutica de l’Estat; Catalunya, a més de comptar amb el 45% 
del sector farma, també disposa de les principals empreses, com ara 
Esteve, Almirall, Grífols, Ferrer, Uriach i Lacer.

En aquest marc, la recerca, tant dels centres d’investigació com 
de les empreses, destaca especialment en els àmbits de l’oncologia, 
les malalties neurodegeneratives —Alzheimer, Parkinson, ELA, 
etc.—, les cardiovasculars i la dermatologia. Catalunya despunta 
especialment en l’aplicació mèdica de la nanotecnologia (manipu-
lació de la matèria a escala atòmica i molecular) i també en bioin-
formàtica; en definitiva, dos àmbits de creuament d’enginyeria i 
tecnologies punteres amb la investigació biomèdica. No podem 
oblidar, en aquest sentit, que la comunitat catalana és capdavantera 
a l’Estat en el subsector de les tecnologies mèdiques —amb el 50% 
de les empreses i el 50% de la facturació, que gira al voltant dels 
7.000 milions d’euros anuals—, on la recerca innovadora està ator-
gant un pes creixent a la biotecnologia, especialment en àrees com 
el diagnòstic in vitro o el desenvolupament de nous biomaterials 
per a cirurgia o implants.

En aquest entorn, Biocat ha dissenyat una estratègia conjunta 
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per a la biomedicina, la biotecnologia, el sector farmacèutic i les 
tecnologies mèdiques, amb l’objectiu d’identificar necessitats i 
oportunitats i de proveir solucions per als reptes que el sector té 
plantejats. Entre aquests hi ha, especialment, l’impuls a l’emprene-
doria, que permeti convertir les millors idees dels nostres investi-
gadors en plans de negoci viables; el creixement de les empreses 
biotec que han superat els primers estadis d’arrencada —un creixe-
ment per al qual són essencials l’accés a un finançament adequat 
i la incorporació de talent estratègic—; la internacionalització, ja 
que el mercat biotecnològic és, per definició, global; la disposició 
d’un marc normatiu adient, que afavoreixi la transferència tecno-
lògica i el desenvolupament d’empreses innovadores; i una major 
implicació social, àmplia i plural, en l’impuls d’una economia del 
coneixement basada en la biotecnologia. 

 La BioRegió de Catalunya en xifres

•  Més de 350 empreses, de les quals 70 són farmacèutiques, 65 biotecnològiques, 

125 de tecnologies mèdiques, 27 de química fina, i la resta proveeixen serveis  

de suport al sector.

•  Presència d’importants empreses farmacèutiques i biotecnològiques interna- 

cionals, com Amgen, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, 

Pfizer, Sanofi-Aventis i Takeda. 

•  Més de 400 grups de recerca en ciències de la vida. 

•  Al voltant de 25.000 investigadors (7 per cada 1.000 habitants de població activa).

•  Una àmplia xarxa de centres de recerca, alguns dels quals són referències inter-

nacionals. 

•  13 parcs científics i tecnològics amb activitats en ciències de la vida (d’un total 

de 17). 

•  12 universitats, 10 de les quals ofereixen estudis en ciències de la vida. 

•  13 hospitals amb les activitats de recerca, sis dels quals es compten entre els més 

prolífics en la producció científica a Espanya. 

•  Sis grans instal·lacions com el Laboratori de Llum Sincrotró Alba, el Centre de 

Supercomputació de Barcelona (BSC MareNostrum) i el Centre Nacional per a 

l’Anàlisi Genòmica (CNAG). 

•  Catalunya du a terme més assaigs clínics que qualsevol altra regió de l’Estat, el 

52,7%. Aquesta xifra és superior a la que li correspondria per percentatge de 

població (16% de l’espanyola).

•  El 58% de tots els assaigs finançats per la indústria són en fase III, 4% són en fase 

II i 4% són en fase I.
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Per respondre a reptes com aquest, Biocat té un paper de faci-
litador entre els diferents components de l’ecosistema de recerca i 
innovació biotecnològica, en oferir serveis específics a les diferents 
entitats (eines de comunicació i d’informació, cursos, seminaris 
especialitzats, impuls de xarxes temàtiques i de consorcis publico-
privats, identificació d’oportunitats de finançament, assessorament 
estratègic, organització de fires, congressos i missions interna-
cionals...), però sobretot actuant com a soci de coneixement de 
l’Administració i dels partits, per tal que la tasca legislativa i les 
polítiques i gestió públiques tinguin en compte les necessitats i 
preocupacions del sector.

Quines són les línies mestres d’un clúster 
competitiu?
Per tal de complir la seva missió i atènyer els seus objectius, 

Biocat estructura les seves activitats entorn de cinc grans eixos 
estratègics que responen a les necessitats de desenvolupament i 
impuls del sector biotecnològic, biomèdic i de tecnologies mèdi-
ques català. Aquests eixos són els següents:

Consolidació del clúster, mitjançant l’estímul de les interrela-
cions i sinergies entre els agents presents al territori i propiciant el 
treball en xarxa amb altres clústers i agents, tant en l’àmbit estatal 
com en l’internacional. Biocat cerca crear consciència de clúster i 
sentit de pertinença de tots els seus membres —amb reunions i 
trobades, com el Fòrum Biocat, que reuneix cada any més de 600 
agents del sector. D’altra banda, s’han creat eines que permeten 
projectar els actius i les potencialitats de la BioRegió d’una forma 
entenedora i rigorosa —com el Directori Biocat i l’informe biennal 
ja esmentats— i que faciliten l’accés a aquesta informació clau a 
qualsevol organització que vulgui buscar partenariats i oportunitats 
a Catalunya.

Competitivitat empresarial, que Biocat impulsa dissenyant pro-
grames per reforçar les capacitats estratègiques de les companyies 
biotec, l’emprenedoria i la creació d’empreses (com, per exemple, 
la iniciativa BioEmprenedorXXI), facilitant la creació de consorcis 
empresarials per a grans projectes d’R+D i acompanyant-los per 
facilitar-los l’accés a fons competitius nacionals i internacionals; 
fent avaluació tècnica de projectes innovadors i facilitant l’accés 
d’emprenedors i empreses al capital risc i altres fonts de finança-
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ment; o impulsant iniciatives —com el pla de contract manufactu-
ring en tecnologies mèdiques— que permetin incorporar els sectors 
industrials tradicionals a la innovació biomèdica.

Internacionalització, tot propiciant la presència de les empreses 
catalanes en els més importants congressos i fires internacionals del 
sector —com les diverses edicions de Bio-Europe o la Convenció 
BIO als Estats Units—, organitzant delegacions i missions tècni-
ques als mercats més estratègics i aconseguint que Catalunya aculli 
grans esdeveniments de referència mundial. 

Formació i atracció de talent, eix que aplega un extens catàleg 
de propostes formatives, que van des del programa Biocàpsules 
—pensat per donar eines bàsiques de gestió als emprenedors cien-
tífics que estan fent els primers passos com a empresaris— fins a 
cursos que aprofundeixen en les estratègies de creixement per a 
start-up consolidades —com el que s’ha iniciat aquest any 2011 
amb la col·laboració d’Esade—, passant per jornades tècniques 
especialitzades. Es tracta de promoure l’adquisició, per part dels 
equips humans del sector, de capacitats transversals clau per a l’èxit 
dels projectes biobusiness, on convergeixen recerca científica i gestió 
empresarial. 

Finalment, Biocat té com a cinquè eix prioritari estendre el 
coneixement i una percepció social positiva de la biotecnologia, perquè 
només la complicitat i la implicació de tota la societat permetrà que 
la biotecnologia exploti tot el seu potencial i el posi directament 
al servei de la millora de la qualitat de vida de totes les persones. 

Juntament amb els programes de treball que s’apleguen sota 
aquests cinc eixos, Biocat impulsa dos projectes de caràcter 
transversal. El primer és la candidatura de Catalunya per liderar la 
comunitat de coneixement i innovació de ciències de la vida/salut de 
l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (IET), una iniciativa 
que la Comissió Europea va posar en marxa el 2007 per fomentar 
la innovació i la competitivitat a Europa.

L’IET promou la competitivitat a través de la creació de consorcis 
transnacionals amb socis europeus amb capacitat de transformació 
del coneixement (idees) en valor econòmic (productes, serveis...) 
de gran impacte en l’economia i la societat, a través d’actuacions 
en l’àmbit de l’educació superior. Aquests consorcis publicoprivats 
s’anomenen comunitats de coneixement i innovació o KIC (per les 
sigles de Knowledge and Innovation Community).
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El març de 2009, Biocat —amb el suport dels governs català i 
espanyol— va crear la seva Unitat de Projectes Estratègics (UPE, 
anteriorment Oficina Tècnica IET) per preparar la candidatura de 
la futura comunitat de coneixement i innovació en ciències de la vida/
salut de l’IET. Des de la seva creació, la UPE ha donat suport i ha 
participat en la preparació d’algunes de les propostes que es van 
presentar en la primera convocatòria de KIC de l’IET (agost 2009). 
D’altra banda, la UPE fa accions de divulgació de l’IET entre petites 
i grans empreses, universitats, escoles de negoci, centres tecnolò-
gics i de recerca, etc., per tal de sensibilitzar els potencials stake-
holders de la rellevància d’aquesta iniciativa per a Catalunya i per a 
la resta de l’Estat espanyol.

El segon projecte estratègic transversal és el Centre Internacio-
nal per al Debat Científic, que organitza un ampli programa de tro-
bades científiques internacionals de primer nivell, amb l’objectiu 
de reforçar l’excel·lència de la investigació catalana en biociències, 
tot connectant-la i projectant-la internacionalment. El Centre basa 
la seva actuació en tres eixos principals:

■ Barcelona i Catalunya com a ciutat i país de coneixement i 
d’excel·lència científica.

■ Temàtiques en les fronteres de la ciència: temes d’avantguar-
da i possibilitats futures.

■ Impacte en la societat (tant aportant solucions a problemàti-
ques concretes com impulsant la divulgació de la ciència).

 
Les temàtiques tractades abasten des de la recerca bàsica i apli-

cada —en diabetis, Alzheimer, genòmica, fotònica, etc.— fins al 
debat cultural i ètic entorn de la ciència.

Cap a on camina el bioclúster català?
Més enllà de l’alt nivell científic de la recerca desenvolupada a 

Catalunya, que hem esmentat al principi, i de la força d’una ini-
ciativa emprenedora que troba suport en un teixit industrial fort, 
la BioRegió de Catalunya afronta reptes que tenen a veure, d’una 
banda, amb la joventut del sector a casa nostra i, de l’altra, amb la 
complexitat del context internacional en què ens trobem.

Si es fa un pas enrere i es mira en perspectiva, veiem un sector 
en creixement ple de potencialitats, que és en un punt crític del seu 
desenvolupament, format per empreses biotecnològiques que, en la 
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seva majoria, tenen menys de deu anys d’història i una mida molt 
reduïda —entorn de deu o menys treballadors—, i per empreses 
de pes i tradició —farmes i tec-med— que necessiten renovar els 
models de treball per poder competir en un mercat global cada dia 
més complex.

L’anàlisi ens mostra que tenim el potencial per avançar en la 
bona línia: una posició de lideratge en la recerca; un mercat que 
demana nous productes i solucions més eficients, més adaptades a 
les necessitats de la població, més sostenibles; una base empresarial 
i industrial àmplia i dinàmica... Ens manca, tanmateix, incorporar 
talent, un marc normatiu més adient per al sector i instruments 
financers adequats. Ens cal impulsar la internacionalització —no 
només pensant a obrir nous mercats per als productes que puguin 
sorgir de les nostres empreses, sinó impulsant el treball en con-
sorci per desenvolupar projectes conjuntament, perquè necessitem 
sobretot socis internacionals que ens ajudin a créixer— i fomentar 
la creativitat.

En els darrers deu anys hem fet un gran esforç en inversió en 
la recerca, i cal que aquest esforç es mantingui, si volem realment 
apostar per una economia basada en el coneixement. Catalunya 
compta amb el 22% de les empreses biotec de l’Estat i, un any més, 
el recentment publicat informe Asebio ens situa com una de les 
regions més dinàmiques en la creació de noves empreses (el 23% 
de les sorgides durant 2010). Però hem de ser capaços de fer un 
pas en el suport a unes empreses que han de créixer necessàriament 
per poder competir.

Els esforços de Biocat s’orienten en aquesta línia. A finals de 
juny de 2011 viatjarem a Washington, on aquest any se celebra la 
Convenció BIO —la cita més important de la biotecnologia mun-
dial— amb 42 empreses i 16 institucions. De les 58 empreses amb 
estand al pavelló espanyol de la BIO, 27 són catalanes, però pro-
bablement el més interessant no sigui el pes quantitatiu d’aquestes 
xifres, sinó la consolidació de la presència internacional d’algunes 
de les nostres companyies, que han obert ja, o estan planificant 
obrir, oficines als Estats Units, el primer mercat biotecnològic.

La BIO serà també l’escenari de la presentació pública de l’acord 
de col·laboració signat entre el centre de transferència tecnològica 
de la Johns Hopkins University i Biocat, que ens ha de permetre 
reforçar la formació del nostre sector en aquest aspecte clau per a 
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l’estímul de la innovació.
En definitiva, passos necessaris per aconseguir que a partir d’ara 

puguem començar a deixar de parlar d’un sector emergent per par-
lar d’un sector que s’està consolidant i que té la capacitat de ser la 
força tractora de la nostra economia.

Montserrat Vendrell, directora general de Biocat
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Recerca biomèdica, una empenta a la salut del país

La recerca en cèl·lules mare a Catalunya
Begoña Aran, Anna Veiga, Juan Carlos Izpisúa Belmonte

 La utilització de cèl·lules com 
a agents terapèutics es presenta com una possible opció per al trac-
tament de malalties produïdes per la pèrdua de la funció cel·lular. 
La possibilitat de reparar o substituir teixits i òrgans malmesos per 
malalties o lesions suposa una alternativa al trasplantament, no 
sempre factible per la manca d’òrgans o pel possible rebuig immu-
nològic. 

Des que l’any 1998, Thomson i els seus col·laboradors van 
obtenir la primera línia de cèl·lules mare embrionàries s’ha desen-
volupat una intensa activitat investigadora al voltant de les cèl·lules 
mare que ha afavorit l’aparició d’una de les branques de la medicina 
més prometedores, com és la teràpia cel·lular i la medicina regene-
rativa. Tot i així, i malgrat algunes excepcions (Bach et al., 1968), la 
teràpia cel·lular és en una etapa molt primerenca; s’estan realitzant 
els primers assaigs clínics i cal encara molta recerca bàsica perquè 
el trasllat a l’aplicació clínica de les cèl·lules mare sigui una teràpia 
consolidada, eficaç i segura.

Que són les cèl.lules mare (CM)? Tipus de CM
Les cèl·lules mare són cèl·lules indiferenciades (no especialitza-

des) que tenen la capacitat de dividir-se indefinidament i produir 
cèl·lules iguals a elles mateixes (autorenovació) o entrar en un 
procés de transformació fins a produir una cèl·lula especialitza-
da amb una funció concreta (diferenciació). Segons el seu origen 
podem classificar les cèl·lules mare en embrionàries, fetals i adul-
tes. Recentment, a partir de la reprogramació de cèl·lules totalment 
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diferenciades s’ha obtingut un nou tipus de CM indiferenciades, les 
anomenades cèl·lules de pluripotència induïda o iPS.

Les CM pluripotents (CMP) són les que es poden diferenciar 
en qualsevol dels més de 200 tipus cel·lulars que conté el nostre 
organisme. Es troben a l’embrió preimplantacional o bé es poden 
generar al laboratori, com ja s’ha comentat, a partir de cèl·lules 
especialitzades mitjançant una metodologia anomenada reprogra-
mació cel·lular.

Les cèl·lules mare embrionàries (CME) són a la massa cel·lular 
interna (MCI) del blastocist (embrió de 5-6 dies) (Figura 1). Thom-
son i col·laboradors (1998) van obtenir per primera vegada CME 
a partir de la MCI d’un blastocist humà, tot i que posteriorment 
també s’han descrit derivacions de CME a partir de estadis més 
primerencs de l’embrió, i fins i tot a partir d’una única cèl·lula 
embrionària (Strelchenko et al., 2004, Klimanskaya et al., 2006). El 
cultiu de l’embrió in vitro sobre una capa de cèl·lules sustentadores 
permetrà el creixement de les cèl·lules de la MCI en estadi diferen-
ciat i donarà lloc a una línea de CME (Figura 2).

Les CME tenen una gran capacitat proliferativa in vitro, per la 
qual cosa representen una font il·limitada de cèl·lules per a recerca 
i per a una possible futura aplicació clínica. Les dues propietats 
principals d’aquestes cèl·lules, capacitat d’autorenovació i de dife-
renciació, és a dir, la capacitat de transformar-se en els més de 200 
tipus cel·lulars diferents que trobem al nostre organisme (Figura 3) 
les converteixen en les candidates principals per al tractament de 
patologies produïdes per la pèrdua de la funció cel·lular.

Figura 1: Embrió humà en 

estadi de blastocist
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L’any 2007, els grups de Thomson (Yu et al., 2007) i de Yama-
naka (Takahashi et al., 2007) van demostrar que és possible trans-
formar cèl·lules somàtiques adultes totalment especialitzades en 
cèl·lules indiferenciades amb característiques molt semblants a 
les de les CME mitjançant la transferència de determinats gens 
relacionats amb la pluripotència. Aquestes cèl·lules reprogramades 
anomenades iPS (Induced Pluripotent Stem Cells, en les sigles en 
anglès) han suposat una revolució en el camp de la pluripotència i 
podrien ser de gran utilitat en l'aplicació clínica si es demostra que 

Figura 2: Colònia de 

cèl·lules mare embrionàries 

humanes sobre una 

monocapa de fibroblasts 

Figura 3: Presència de 

beta-tubulina després de 

la diferenciació in vitro de 

cèl·lules mare embrionàries 

humanes a neurones
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és una tècnica eficaç i segura. Els avantatges de la utilització de les 
iPS en lloc de les CME són, d’una banda, que eviten el problema 
ètic de l’ús d’embrions humans, i de l’altra, que és possible aconse-
guir cèl·lules pacient-específiques, és a dir, del pacient mateix i, per 
tant, genèticament idèntiques al pacient, evitant els problemes rela-
cionats amb el rebuig immunològic. Fins ara s’han utilitzat retrovi-
rus i lentivirus per portar a terme la reprogramació d’una manera 
eficient. Aquestes metodologies no són aplicables en el context 
de la teràpia cel·lular ja que suposen la integració de virus en el 
genoma de manera permanent i afavoreixen l’aparició de tumors. 
Nombrosos grups d’investigació estan intentant desenvolupar nous 
mètodes de reprogramació més eficients i sobretot més segurs, com 
ara la utilització de plàsmids (Yu et al., 2009), adenovirus (Zhou 
et al., 2009a), virus sendai (Fusaki et al., 2009) i transposons 
(Woltjen et al., 2009), proteïnes recombinants (Zhou i col, 2009b), 
RNA (Rossi, 2007), micro RNA (Li et al., 2011), vectors mínims 
d’expressió de DNA (Narsinh et al., 2011), entre d’altres. Aquestes 
metodologies eviten la integració dels oncògens en el genoma de 
les cèl·lules del pacient però presenten una eficiència molt més 
baixa. Tot i així, s’ha demostrat que les iPS tenen una capacitat 
tumorogènica més alta que les CME (Miura et al., 2009) i també 
s’ha vist que el procés de reprogramació té moltes similituds amb 
els processos tumorogènics (Boué et al., 2010). Molt recentment 
s’han observat canvis genètics i epigenètics durant la reprogramació 
cel·lular relacionats amb càncer (Gore et al., 2011). Per tant, abans 
de passar a l’aplicació clínica hem de conèixer millor la genètica i 
l’epigenètica de les iPS. 

A part dels problemes davant la translació a la clínica, aquesta 
tecnologia es presenta com una eina fonamental per a la investiga-
ció de les bases moleculars responsables de l’adquisició i el man-
teniment de la pluripotència cel·lular, així com dels processos de 
diferenciació cel·lular. De la mateixa manera, aquesta metodologia 
esdevé clau per a l’estudi de malalties degeneratives, i un context 
únic per a l’assaig de drogues i fàrmacs específics per a cada paci-
ent. La generació d’iPS a partir de mostres de pacients de diferents 
malalties ha permès estudiar la progressió in vitro de diferents pato-
logies (Moretti et al., 2011; Itzhaki et al., 2011). Alguns treballs han 
demostrat que la correcció gènica del gen causant de la malaltia es 
pot efectuar en cèl·lules iPS de pacients. Una vegada aconseguit 
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aquest procés, les cèl·lules iPS s’han diferenciat in vitro al tipus 
cel·lular que resulta afectat per la malaltia, tot demostrant que era 
possible pensar en aquesta tecnologia en un futur no gaire llunyà 
en teràpies de substitució en l’àmbit de la medicina regenerativa 
(Raya et al., 2009).

Les cèl·lules mare fetals (CMF) s’obtenen de teixits com el cordó 
umbilical i la placenta, o bé de teixits fetals procedents d’avorta-
ments. La seva pluripotència és més reduïda que la de les CME. El 
trasplantament de cèl·lules de sang de cordó umbilical (SCU) és 
una teràpia totalment consolidada i utilitzada amb èxit des de l’any 
1988 per al tractament de malalties hemopoètiques (Gluckman et 
al., 1989). Darrerament, la SCU està guanyant importància com 
a font per al tractament d’altres malalties a causa de la seva poca 
immunogenicitat i fàcil accessibilitat. Per això els bancs de sang de 
cordó, tant públics com privats, estan guanyant popularitat. 

Les cèl·lules mare de cervell fetal són un altre tipus de CMF que 
s’estan fent servir en els primers assaigs clínics per intentar tractar 
malalties neurològiques com el Parkinson. 

Les cèl·lules mare adultes (CMA) són cèl·lules indiferenciades 
que són presents a la majoria de teixits i òrgans adults i poden 
diferenciar-se cap als tipus cel·lulars del teixit o òrgan en el qual 
es troben; són multipotents. El primer trasplantament de CMA va 
tenir lloc el 1968, quan es va realitzar el primer trasplantament de 
CM de moll d’os (Bach et al., 1968). La utilització de CM de moll 
d’os per al tractament de malalties hematopoètiques és una de les 
poques teràpies amb CMA que es consideren consolidades i d’efec-
tivitat provada des de fa temps. Les CMA més utilitzades actual-
ment en assaigs clínics per a altres aplicacions són les CM hema-
topoètiques i les CM mesenquimals. S’obtenen fàcilment del moll 
d’os o del teixit adipós i recentment s’estan fent servir de manera 
encara experimental per intentar tractar malalties com degenera-
cions articulars, la malaltia de Crohn o la malaltia d’empelt contra 
hoste. Però, en qualsevol cas, es tracta de teràpies experimentals i 
no s’ha demostrat encara que siguin tractaments eficients i segurs.

Teràpia cel.lular. Problemes tècnics
La teràpia cel·lular consisteix en la utilització de cèl·lules per 

restablir o millorar la funció cel·lular perduda en un teixit o en 
un òrgan, com a conseqüència d’una malaltia degenerativa o d’una 
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lesió traumàtica. En principi, no es poden utilitzar les CM indi-
ferenciades per fer teràpia. Cal abans diferenciar-les in vitro per 
assegurar el tipus cel·lular que es necessita en cada cas i evitar 
diferenciacions a tipus cel·lulars no desitjats. La diferenciació és 
el procés mitjançant el qual una CM indiferenciada es transforma 
en cèl·lules especialitzades (diferenciades) d’un determinat tipus 
cel·lular. Durant la diferenciació s’expressen alguns gens mentre 
que d’altres són reprimits. A més, té lloc tota una sèrie de canvis 
a la cèl·lula, com la mida, la forma, l’activitat metabòlica, etc. El 
procés de diferenciació que es produeix en l’embrió durant el seu 
desenvolupament es pot imitar al laboratori, ja que unes o altres 
determinades condicions de cultiu definiran la diferenciació cap a 
una o altra línia germinal (ectoderma, mesoderma o endoderma) i 
d’aquí cap a diferents tipus cel·lulars. El paper dels gens promotors 
de l’estadi diferenciat i de la diferenciació és una àrea d’investigació 
en la qual es produeixen avenços continus.

Com ja s’ha comentat, la teràpia cel·lular amb cèl·lules proce-
dents de CM pluripotents és lluny de convertir-se en un tractament 
consolidat, ja que comporta encara una sèrie de riscos i problemes 
tècnics. Un dels principals és la possible formació de tumors. Les 
CMP tenen una capacitat proliferativa extraordinària que es pot 
traduir en la formació de tumors després del trasplantament si la 
diferenciació no ha estat correcta o si no hi hagut una bona selecció 
i purificació de les cèl·lules que realment volem trasplantar. A més, 
tal com ja s’ha esmentat, les iPS tenen una capacitat oncogènica, 
ja sigui intrínseca o deguda al mètode de reprogramació, que en 
dificulta l’ús per a teràpia. Per tant, és imprescindible poder con-
trolar i dirigir la diferenciació cel·lular i obtenir poblacions pures 
de cèl·lules diferenciades per plantejar una teràpia sense risc per al 
pacient i amb possibilitats d’èxit. És important que es trasplantin 
poblacions totalment pures diferenciades prèviament in vitro, per 
evitar una diferenciació in vivo no desitjada. 

D’altra banda, les CME procedeixen d’embrions no relacionats 
genèticament amb el possible receptor. Per tant, es tracta d’un al-
lotrasplantament que, com en el cas dels trasplantaments d’òrgans, 
compromet al sistema immune i requereix que el pacient faci trac-
tament immunosupressor. S’han proposat algunes estratègies per 
evitar-ho, com la  inducció a la immunotolerància o la manipulació 
genètica de les cèl·lules per evitar eliminar les molècules del sis-
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tema d’histocompatibilitat. Metodologies encara en fase de desen-
volupament. Les iPS específiques de cada pacient resoldrien el 
problema del rebuig ja que serien cèl·lules procedents del pacient 
i, per tant, genèticament idèntiques (Park et al., 2008).

És imprescindible que les cèl·lules trasplantades mantinguin la 
seva funcionalitat, s’integrin en el teixit existent i realitzin les con-
nexions necessàries per restablir la funcionalitat de l’òrgan. S’han 
fet molt estudis en animals per valorar la funcionalitat posterior 
al trasplantament de cèl·lules derivades de CME (McDonald et al., 
1999; Soria et al., 2000; Bjorklund et al., 2002; Kim et al., 2002), 
fins i tot utilitzant cèl·lules humanes (Ben-Hur et al., 2004; Kofidis 
et al., 2006).

Els problemes tècnics que existeixen actualment per plantejar 
l’aplicació clínica amb cèl·lules procedents de CM pluripotents fan 
necessari continuar la recerca en profunditat per conèixer millor 
els mecanismes que controlen la diferenciació, el creixement i la 
migració cel·lular per assegurar un ús segur i eficient d’aquestes 
teràpies. Ja s’ha iniciat el primer assaig clínic proposat per la 
companyia Geron Corp. i aprovat per l'FDA als EUA, basat en la 
utilització de precursors neuronals obtinguts a partir de CME per 
al tractament de lesionats medul·lars recents. 

La investigació amb embrions humans. Legislació
La legislació que afecta la investigació amb embrions humans és 

molt variable en els diferents països, fins i tot a Europa. En alguns 
països, com Espanya, el Regne Unit o Suècia, és permès derivar 
línees de CME i fins i tot realitzar transferència nuclear (SCNT), 
mentre que en altres països, com Itàlia o Alemanya, està prohibida 
la utilització d’embrions humans i s’han d’importar les línies de 
CME per investigar. Hi ha països en els quals no existeix cap tipus 
de legislació en aquest sentit, o fins i tot alguns, com Polònia, en 
què està totalment prohibit fer qualsevol tipus d’investigació amb 
CME. A Espanya la investigació amb embrions va ser possible l’any 
2003 amb la implantació de la Llei 45/2003, que permetia l’ús 
d’embrions congelats fins aquell moment. A partit del 2006, amb 
la nova Llei de reproducció assistida (14/2006), qualsevol parella 
amb embrions congelats pot decidir el futur d’aquests embrions 
entre quatre opcions: ús de la pròpia parella per a reproducció, 
donació a altres parelles, donació per a investigació o destrucció, i 
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conservació dels embrions congelats durant tota l’època reproduc-
tiva de la dona. La congelació d’embrions és una pràctica habitual i 
necessària en tots els centres de reproducció assistida. 

La Llei d’investigació biomèdica (14/2007) prohibeix la creació 
d’embrions humans expressament per a investigació, si bé permet 
la derivació de línies de CME humanes per a recerca o per a una 
possible teràpia, fins i tot mitjançant la transferència nuclear. 

El canvi de legislació va portar a la creació del Banc Nacional de 
Línies Cel·lulars (BNLC). El BNLC estava format per tres nodes: el 
Banc de Línies del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 
(CMRB), el Banc de Línies del Centre d’Investigació Príncipe Feli-
pe de València i el Banco Andaluz de Células Madre de Granada; 
posteriorment s’hi va afegir el node de Sant Sebastià (Inbiobank) 
que treballa amb cèl·lules mare adultes. El principal objectiu del 
BNLC és assegurar la disponibilitat i la cessió de línies de CM als 
investigadors que les necessitin, tot garantint-ne els estàndards de 
qualitat i seguretat. El BNLC està adscrit a la Subdirección General 
de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del 
Instituto de Salud Carlos III, que és el responsable del seguiment i 
control dels projectes d’investigació amb CM pluripotents. Qualse-
vol projecte de recerca que impliqui l’ús d’embrions humans o CM 
pluripotents necessita l’aprovació de la Comisión de Garantías para 
la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, també 
dependent d’aquesta Subdirecció, junt amb l’aprovació del comitè 
d’ètica corresponent. 

Actualment, hi ha dipositades al BNLC un total de 28 línies 
de CME, 11 de les quals han estat derivades al CMRB, i 22 línies 
d’iPS, 16 del CMRB. També s’hi han dipositat tres línies de CMA 
procedents d’Inbiobank.  

 http://www.isciii.es/htdocs/terapia/terapia_bancocelular.jsp.

La recerca amb CMP a Catalunya
S’ha de tenir en compte que, independentment de la possible 

aplicació en teràpia cel·lular, les CMP són una eina excel·lent per 
a la recerca bàsica. Gràcies a la seva extraordinària capacitat de 
proliferació i la possibilitat de diferenciació, esdevenen una font 
il·limitada de cèl·lules indiferenciades que permeten estudiar la 
diferenciació cel·lular i el desenvolupament embrionari, o bé com 
a models de malalties per conèixer millor els mecanismes implicats 
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i per a la recerca de nous tractaments. 
A Catalunya, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 

(CMRB), dirigit per Juan Carlos Izpisúa, ha estat i és especialment 
rellevant quant a recerca en CMP. Al Banc de Línies Cel·lulars 
d’aquest centre (dirigit per Anna Veiga) s’han generat les primeres 
línies de cèl·lules mare embrionàries de l’Estat (Raya et al., 2008; 
Aran et al., 2010), junt amb les del Centro de Investigación Prínci-
pe Felipe de València. També al CMRB es van generar les primeres 
línies d’iPS d’Europa (Aasen et al., 2008) i es va demostrar que és 
possible la correcció gènica del gen causant de la malaltia en iPS 
de pacients i diferenciar in vitro aquestes iPS corregides a progeni-
tors del tipus cel·lular afectat per la malaltia. Concretament, Raya 
et al. (2009) van reprogramar fibroblasts de pacients amb anèmia 
de Fanconi a iPS i aquestes les van diferenciar a progenitors hemo-
poètics. Ja fa uns quants anys que el CMRB ha centrat les seves 
investigacions a conèixer i millorar els mecanismes de la reprogra-
mació cel·lular amb la idea d’aconseguir un mètode eficaç i segur 
per poder traslladar-ho a l’aplicació clínica (Giorgetti et al., 2009; 
Montserrat et al., 2011; González et al., 2011; Barrero et al., 2011).

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) dirigit per Miguel 
Beato, és un altre dels centres de recerca on, Thomas Graf coordina 
el Programa de Càncer i Diferenciació i M.ª Pía Cosma és cap de 
Grup de Reprogramació i Regeneració. El grup de T. Graf estudia 
l’hematopoesi, les diferents vies de diferenciació en els diversos 
tipus de cèl·lules hematopoètiques i la relació entre elles (Graf and 
Enver, 2009; Gekas and Graf, 2010). El grup de M.ª Pía Cosma 
investiga els mecanismes de reprogramació per determinar si la 
reprogramació pot contribuir a la regeneració de teixits (Lluís i 
Cosma, 2010; Lluís et al., 2010).

 Altres centres en què s’està fent recerca amb CMP són l’Insti-
tut de Recerca Biomèdica (IRB) dirigit per Joan Guinovart, on el 
Programa d’Oncologia, coordinat per Eduard Batlle, se centra en 
l’estudi de les cèl·lules mare i càncer (Merlos-Suárez et al., 2011), i 
l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), on Àngel Raya, cap 
del grup de Control de la Potència de Cèl·lules Mare, intenta trobar 
formes de controlar la potència de desenvolupament de les cèl·lules 
humanes per al seu ús en medicina regenerativa.

Així doncs, tot i que l’aplicació clínica amb les CM pluripotents, 
ja sigui CM embrionàries o iPS, presenta encara moltes limitacions, 
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aquestes cèl·lules representen una eina fonamental en el camp de la 
medicina regenerativa i per a la recerca bàsica de la pluripotència 
i diferenciació cel·lular. També esdevenen essencials per a l’estudi 
de determinades malalties degeneratives i l’assaig de nous fàrmacs.
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Recerca biomèdica, una empenta a la salut del país

  Desxifrar els misteris del cer-
vell és una tasca apassionant i alhora crucial per entendre patolo-
gies com l'epilèpsia o l'Alzheimer i poder desenvolupar tractaments 
adequats. La vocació de la neurociència, una disciplina relativa-
ment recent en la seva concepció actual, és arribar a esbrinar l'en-
tramat molecular i cel·lular de la integració del qual sorgeix l'ac-
tivitat mental. Es calcula que tenim més d'un milió de milions de 
neurones que es comuniquen  harmoniosament i provoquen, així, 
l’aparició de fenòmens únics que ens permeten recordar la nostra 
infància, escriure poesia, interpretar una partitura, ser bilingües o 
resoldre un problema matemàtic. La comprensió de l'organització 
i funcionament del sistema nerviós és un dels grans reptes de la 
ciència en les pròximes dècades.

Als països avançats la neurociència es considera prioritària i 
de valor estratègic no sols pel seu valor translacional en malalties 
neurodegeneratives o psiquiàtriques, sinó també perquè el conei-
xement del cervell té un clar impacte en la nostra concepció de 
l'economia, els moviments socials o fins i tot en el nostre sistema 
judicial, i la comprensió dels seus processos per manejar la infor-
mació està produint avenços revolucionaris en les ciències de la 
computació i la robòtica.

Aquesta última dècada hem assistit, gràcies a un decidit impuls 
econòmic, a la florida de la neurociència espanyola i catalana. Hi 
ha una investigació independent sòlida als nostres laboratoris, 
amb resultats que es publiquen en revistes del més alt nivell, i és 
freqüent trobar investigadors espanyols amb càrrecs de responsabi-

La neurociència catalana:
una aposta de futur
Mara Dierssen 
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litat en comitès internacionals, en consells editorials o en societats 
científiques de neurociència. Recentment, el president del Consell 
Europeu del Cervell (EBC), Julien Mendlewicz, afirmava que «la 
investigació bàsica espanyola en neurociències es troba en el més 
alt nivell». D'altra banda, el Congrés dels Diputats ha acordat 
declarar el 2012 Any de la Neurociència a Espanya. Tot això consti-
tueix una clar signe del gran desenvolupament d'aquesta disciplina 
al nostre país aquests últims anys.

No obstant això, queda molt per fer perquè la investigació neu-
robiològica espanyola i catalana tingui la dimensió, l'estabilitat i la 
qualitat requerides per assolir l’homologació internacional definiti-
va. En aquest sentit, cal no sols mantenir i potenciar la neurocièn-
cia existent, sinó també fer un salt qualitatiu, sobretot pel que fa a 
la creació d'institucions d'excel·lència que facilitin la incorporació 
d'Espanya en condicions creïbles i competitives al concert interna-
cional. Aquesta estratègia, quan s'ha aplicat amb intel·ligència, ha 
demostrat que produeix un canvi qualitatiu fonamental, com s’ha 
esdevingut amb centres com el CNIO, el CRG i molts exemples en 
altres àrees de coneixement.

L'origen de la neurociència moderna a Catalunya
La neurociència moderna com a disciplina és jove. S'inicia com 

a tal a partir del Neurosciences Research Program del MIT el 1962, 
que va atreure científics d'àrees molt diverses amb la perspectiva 
d'aconseguir «avenços revolucionaris en la comprensió de la ment 
humana». A Espanya, apareix gràcies al treball d'uns quants inves-
tigadors i institucions que van exercir un «efecte fundador».

Indubtablement la figura de Ramon y Cajal va ser l'aglutinant 
de tota una generació de científics que van obrir el camí de la 
recerca neurocientífica espanyola. Cajal era un dels grans científics 
internacionals del primer terç del segle xx, referència obligada en 
la ciència internacional. A Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, 
fundat el juny de 1907 sota l'impuls de Prat de la Riba, va néixer 
amb vocació de transformar-se en institució defensora de la cul-
tura catalana i impulsora de la investigació científica. Amb aquest 
objectiu va crear el 1911 la Secció de Ciències de l'Institut, el 1912 
la Societat de Biologia de Barcelona, i el 1920 l'Institut de Fisiolo-
gia. Amb tot això s'havia aconseguit que la neurociència espanyola 
i catalana figuressin en el panorama de la ciència internacional.
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Per desgràcia, la dictadura va frenar en sec aquesta progressió i 
va ser un cop irreparable per a les expectatives d'instaurar un siste-
ma científic capaç d'integrar Espanya en el panorama de la ciència 
internacional. El país va travessar dècades de desmantellament de 
les estructures cientificotecnològiques i de rebuig del capital humà 
d’investigació. No hi havia centres d'investigació sòlids, llevat de 
l’anquilosat Consell Superior d'Investigacions Científiques, amb 
la seva extrema burocratització i el seu sistema funcionarial, que, 
sumats a la manca de suport econòmic, havien sumit els seus cien-
tífics en la desídia i el descrèdit científic a escala internacional.

Els primers passos de la neurociència catalana moderna es pro-
dueixen en aquest context i estan lligats a l'activitat científica de 
grups de la Universitat Autònoma i la Universitat de Barcelona. La 
neurociència no va créixer mai amb estructura universitària perquè 
no hi ha hagut, ni hi ha, càtedres o departaments universitaris de 
neurociència, i tampoc no s'han impartit assignatures troncals amb 
aquesta denominació.

El 2003 es va crear a la Universitat Autònoma de Barcelona el 
segon Institut de Neurociències espanyol, amb l'objectiu estratè-
gic de deixar enrere les disciplines tradicionals, i abordar d’una 
manera multidisciplinària i translacional qüestions clau del cervell, 
com ara la neurodegeneració, la neuroregeneració i les bases de la 
ment normal o patològica. Tanmateix, la manca de suport i algunes 
lluites polítiques internes han fet que no s'hi incorporessin nous 
grups d'excel·lència i que l'Institut de Neurociències no hagi pogut 
contribuir d’una forma més decisiva a donar solidesa al teixit de 
recerca en neurobiologia a Catalunya.

Llums i ombres: un futur incert
En les dues últimes dècades, Espanya ha aconseguit passar del 

lloc trenta del rànquing científic mundial al novè, per situar-se 
entre els països amb un major creixement pel que fa a producció 
científica. S'ha multiplicat per vuit el nombre de patents, encara 
que la nostra producció tecnològica encara està per sota de la 
producció científica. Les claus d'aquest èxit és el notable (tot i que 
encara insuficient) augment de la inversió en coneixement, que ha 
estimulat la investigació i la seva internacionalització i ha augmen-
tat la massa crítica científica.
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Tot i que la neurociència no ha estat una àrea d'inversió econò-
mica prioritària a Catalunya, l'esforç i la il·lusió dels neurocientífics 
han aconseguit que sigui una disciplina àmpliament representada i 
han  pogut situar-la entre els més alts llocs internacionals. Només 
a Barcelona hi ha més de vuitanta grups que es dediquen a la 
neurociència (font: Mapa de Neurociències a Catalunya; FECYT). 
Els neurocientífics catalans són presents en els grans consorcis de 
recerca europeus i obtenen finançament de fonts tan competitives 
com el Consell Europeu de Recerca (ERC, per les sigles en anglès); 
això significa que tenim als nostres laboratoris neurocientífics joves 
i brillants capaços d'emprendre projectes innovadors, i grups amb 
experiència consolidada i prestigi internacional. La neurociència 
catalana s'ha beneficiat d’una manera especial de la incorporació 
de neurobiòlegs entrenats en laboratoris estrangers, que han contri-
buït decisivament a la posada al dia dels grups existents i han faci-
litat la trobada amb investigadors formats en altres àrees però atrets 
per la investigació sobre el sistema nerviós. Catalunya és pionera en 
noves disciplines d'enorme rellevància en la neurociència moderna, 
com ara la neurociència cognitiva. Hi ha grups en diversos centres 
i universitats dedicats a l'estudi dels processos de presa de deci-
sió, les bases neurobiològiques de la consciència o el llenguatge, 

que ofereixen a Catalunya unes possibilitats futures 
realment encoratjadores. Però també ha incorporat 
científics de gran pes en altres àrees, com l’electrofi-
siologia, o la nanobiotecnologia, en què alguns grups 
estan desenvolupant tecnologia puntera, com els nano-
commutadors per a la manipulació de canals iònics, o 
la utilització de tècniques d’optogenètica per activar 
amb llum determinats circuits en l'animal despert. 
Aquests nous grups han impulsat un canvi qualitatiu 
en el panorama neurocientífic català, on han introduït 
la computació, la neurociència cognitiva i la neurocièn-
cia de sistemes, moltes d'elles amb un clar component 

translacional que ja s'està traduint en la creació de noves empreses. 
Al costat d'aquests grups més innovadors, hi ha també grups amb 
una sòlida trajectòria en neurociència, tot i que amb aproxima-
cions més convencionals, cosa que no en disminueix en absolut la 
productivitat o projecció internacional. En són un exemple camps 
com les malalties neurodegeneratives o el neurodesenvolupament.

Figura 1. Els avenços 

tecnològics han impulsat la 

neurociència aquests últims 

anys. A la figura, cultius 

neuronals primaris amb una 

tinció fluorescent
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Catalunya és també pionera en divulgació científica 
en neurociència. Des de fa anys se celebra la Setmana 
Mundial del Cervell, amb una participació amplíssima 
de grups de recerca de tot Catalunya. Aquestes accions 
permeten conscienciar l'opinió pública del valor de la 
ciència com a element de coneixement i transformació 
de la realitat i la voluntat per desenvolupar-la plena-
ment i posar-la al servei de l'home. Això contribueix 
a la revaloració de la neurociència i la seva funció per 
donar-li la importància que ha de tenir com a factor 
primordial de desenvolupament social. La ciència ha 
de ser un element central en la cultura d'una societat.

Per desgràcia, també hi ha un costat fosc. El 
pendent positiu de la inversió en R+D s'ha trencat i 
ara hem d'assumir les conseqüències de la vel·leïtats 
polítiques que durant els temps de bonança han 
dominat l'escenari científic. I és que a Catalunya, 
com també passa a la resta d'Espanya, no hi ha una 
política científica sòlida i blindada davant els conti-
nus canvis polítics. Pel que sembla, no s'adonen de 
l’impacte tan negatiu que produeix el fet de canviar 
els objectius i les polítiques de finançament en un continu vaivé, 
sense una línia estratègica científica. I així, durant els anys de gran 
desenvolupament econòmic s'han creat a Catalunya una miríada de 
nous centres amb temàtiques molt variades, sense avaluar l'escenari 
internacional, ni donar suport a aquelles disciplines en què, com 
passa en neurociència, podíem ser més competitius. En aquests 
centres s'ha apostat moltes vegades per grans figures mediàtiques 
que «teledirigeixen» els centres, de vegades convertits fins i tot en 
plataforma de llançament polític. Llevat de clares excepcions en 
què la importació d'una figura científica ha estat realment dinamit-
zadora, amb conseqüències tangibles en excel·lència científica, les 
apostes han esta impulsades sovint per la necessitat de demostració 
dels nostres polítics. En un país com Catalunya, on el sistema de 
ciència, per molt que hagi crescut en les últimes dècades, és fràgil 
i on petites pertorbacions poden engegar a rodar anys d'esforç de 
milers d'investigadors, cal redoblar l'esforç econòmic, i elaborar 
plans de recerca sensats i estables a llarg termini perquè la ciència i 
la tecnologia acabin sent motors reals del nostre desenvolupament 

Figura 2. La neurociència és 

pluridisciplinària i requereix 

el treball integrat de biòlegs, 

psicòlegs, bioinformàtics 

i altres disciplines. 

Representació gràfica d'un 

programa de videoanàlisi 

(Font: Aida Regi, Centre de 

Regulació Genòmica)
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futur. De tota manera, hem de ser cauts, ja que les noves polítiques 
propicien la idea que la competitivitat empresarial i la innovació 
tecnològica procedeixen directament de la feina dels científics. 
Aquest èmfasi excessiu en la investigació anomenada translacional 
no s'ha de fer a costa de la recerca bàsica. Cal, doncs, que la classe 
política entengui i reconegui que el fonamental és el coneixement 
bàsic, i que la inversió no tindrà una translació a curt termini. La 
ciència, òbviament condicionada i vinculada a requeriments eco-
nòmics, no pot estar sotmesa a les demandes del mercat, ni derivar 
cap a la «rendibilització».

En el cas concret de la neurociència, la situació és especialment 
difícil, malgrat l'excel·lència en el terreny científic. Durant anys, 
la visió del nostre sistema nerviós com una cosa «massa comple-
xa» i, des de la miopia política i fins i tot científica d'altres àrees 
de recerca, impossible d’abordar, ha estat un dels arguments que 
ha determinat que el suport que reben els pocs centres dedicats 
a les neurociències encara estigui per sota d'altres disciplines. Els 

Figura 3. Els grans 

centres d'excel·lència a 

Catalunya. Una maqueta 

del cervell a les terrasses 

del CRG (Autora: Maruxa 

Martínez, Departament de 

Comunicació, PRBB)
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repetits intents de crear centres d'excel·lència en neurociències que 
permetessin atreure amb eficàcia científics punters al nostre país 
s’han vist frustrats una vegada rere l’altra sense cap raó científica o 
política que ho justifiqués, cosa que ha provocat una atomització 
dels neurocientífics a Catalunya. Aquesta seria una veritable aposta 
de futur, que ens permetria avançar-nos a Espanya i gran part d'Eu-
ropa: impulsar la creació de centres d'excel·lència que afavoreixin 
i promoguin la pluridisciplinarietat intrínseca a la neurociència, 
que atreguin disciplines tan allunyades aparentment com la física, 
la computació, o la nanomedicina, i que representin d’una manera 
singular la modernitat i el futur emergent en la nostra investigació. 
Abans de buscar curacions cal potenciar la ciència bàsica.

Mara dierssen, Centre de Regulación Genòmica i CIBERER, Barcelona
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El dia líric.
Marià Manent, dietarista
Jordi Amat

 Potser va ser un pur atzar. No 
ho sé. La coincidència, en tot cas, paga la pena de ser recordada. 
Entre la segona meitat de la dècada dels seixanta i la primera dels 
setanta, es van publicar alguns llibres que van fer que el gènere del 
dietarisme escrit en català visqués una època memorable pel que fa 
a la seva qualitat literària. Sense cap programació editorial ni sense 
que hagués esdevingut moda, en molts pocs anys, de sobte, es va 
produir una florida irrepetible. La nòmina d’autors que ho van fer 
possible, certament, fa molta impressió: Josep Pla, Marià Manent, 
Joan Fuster, Maurici Serrahima i Agustí Calvet Gaziel. Tots aquests 
dietaris que es van publicar durant tan sols una dècada estaven 
escrits amb models de prosa distints, però en els cinc casos amb 
una prosa excel·lent. Tots afrontaven desafiaments estètics i morals 
complexos i crec que tots els van resoldre amb encert exemplar. 
Primer de tot, esquemàticament, comentaré característiques bàsi-
ques d’aquests llibres i després provaré d’analitzar amb una mica de 
detall El vel de Maia de Marià Manent, el dietari d’un poeta líric que 
planteja una dialèctica fascinant entre una quotidianitat dramàtica 
i un afany d’absolut permanent. 

 I

Aquella primavera del dietarisme en català va arrencar l’any 
1966 amb la publicació d’El Quadern gris. El primer volum de 
l’obra completa de Josep Pla s’hauria pogut publicar bastant abans, 
però no va ser fins aquell moment que els lectors el van poder 
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llegir. Només els més perspicaços, d’entrada, van intuir que l’obra 
mestra de Pla havia tingut una elaboració complexa i venia de 
lluny. Avui, sobretot gràcies a les investigacions de Xavier Pla, ho 
podem documentar. L’any 1918, quan Pla era un jove estudiant 
de Dret a Barcelona, va escriure unes notes telegràfiques en un 
quadern personal. El manuscrit sense argument va ser la pedrera a 
la qual Pla tornaria una vegada i una altra (refent-lo, amplificant-
lo, narrativitzant-lo) per acabar confegint un relat autobiogràfic 
peculiaríssim: la seva autobiografia de joventut escrita en forma de 
dietari i en el qual, digressions a banda,  l’autor explicava l’evolució 
que l’havia dut a fixar el seu projecte de vida en l’escriptura, com 
es va produir la seva inserció al rovell de l’ou del sistema cultural 
català i finalment com es va trobar professionalitzat a través del 
periodisme. El dietari, com és prou sabut, es clou dos dies abans 
que Pla marxi a París per exercir de corresponsal del diari La Publi-
cidad. L’impacte del llibre va ser tan fort que potser va aconseguit 
modificar la valoració que alguns contemporanis de Pla feien dels 
seus papers privats.

Sembla com si l’aparició del magmàtic El Quadern gris hagués 
obert la veda perquè altres sèniors de la literatura catalana s’atre-
vissin a donar a la llum els seus dietaris. No sembla escabellat 
pensar que El Quadern gris va legitimar el dietari com a gènere 
literari de prestigi. Al cap de només dos anys, el 1968 (l’any que 
l’universitari Valentí Puig va començar a escriure el seu dietari), 
Marià Manent publicava A flor d’oblit, un recull d’entrades del seu 
dietari escrites entre els anys 1918 i 1966. Com Pla, Manent havia 
començat a escriure aquelles llibretes sense donar-hi massa trans-
cendència, amb la naturalitat de qui troba en l’escriptura del dia 
a dia una defensa per lluitar infructuosament contra l’inevitable 
pas del temps. «Anotava les coses per a mi», va confessar al pròleg 
del llibre, «obsedit per la voracitat del Temps que tot ho esborra». 
Fixant amb paraules l’experiència de la seva quotidianitat, Manent 
intentava guanyar la partida a l’oblit engolidor. Ja hi tornaré. A 
diferència del dietari de Pla, el mètode de composició d’A flor 
d’oblit va ser molt més senzill. El senyor Manent va rellegir les seves 
petites llibretes escrites amb lletra minúscula i va transcriure els 
fragments que li va semblar. A diferència de Pla, doncs, Manent, a 
l’hora de donar a conèixer fragments del seu dietari, pràcticament 
no va retocar l’original. 
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La lluita contra el pas del temps és potser el tret bàsic que 
aquesta sèrie de dietaris tenen en comú. Només els de Joan Fuster 
s’allunyen d’aquest propòsit. No es tractava, per tant, de combatre 
l’oblit sinó d’assajar altres estratègies discursives per vehicular la 
seva literatura. A Fuster el gènere de l’escriptura datada li permetia 
la pràctica d’un assagisme eclèctic, sense extensió ni temàtica prefi-
xada. N’aprofitava la llibertat, el concebia d’entrada con un dipòsit 
de materials reflexius que podia recopilar o no en llibres més siste-
màtics amb posterioritat. El dia a dia importava poc. Al pròleg de 
Causar-se d’esperar —recull de les entrades escrites majoritàriament 
al llarg de l’any 1963 i publicat el 1965— Fuster afirmava que «qui 
el llegeixi hi trobarà apunts d'enginy inofensiu, reflexions esmola-
des sobre temes "civils" d'indiscutible malícia, notes de propòsit 
transcendent o angoixat». El 1969, quan Edicions 62 va començar 
a publicar les seves obres completes, el primer volum va ser el seu 
dietari escrit entre 1952 i 1960. És un dels grans llibres de l’assa-
gisme en llengua catalana. 

També a Edicions 62, només tres anys després, es va publicar la 
primera edició del dietari de Maurici Serrahima. Escriptor, advocat, 
intel·lectual catòlic i figura de referència de la democràcia cristiana 
catalana, Serrahima duia un diari amb molta regularitat des del seu 
retorn de l’exili francès a Catalunya el 1940. Des d’aquell moment, 
i així ho va fer durant dècades, va anar deixant constància de les 
seves reflexions, relacions personals i també va aixecar acta del 
migradíssim activisme clandestí del catalanisme polític i cultural. 
Serrahima segurament no va començar aquell projecte amb la idea 
de publicar-lo, però de mica en mica, com va dient en algunes 
ocasions, anava intuint la seva vàlua potencial. Efectivament és un 
document únic, retaule impagable del homes i afanys del catala-
nisme i la vida cultural a Barcelona sota el franquisme. Fou l’any 
1968 i fou Marià Manent qui li va suggerir que seleccionés una tria 
d’aquell extens dietari per editar-la. Li va fer cas, però van haver de 
passar quatre anys, l’autocensura de l’autor i la censura de l’estat 
perquè l’any 1972 sortissin a la llum els dos volums de la primera 
edició de Del passat quan era present. 

El juny de 1972 el censor de torn va autoritzar l’edició dels 
dietaris de Serrahima, sempre i quan l’editorial retallés una pila de 
passatges en els quals es denunciava l’agressió soferta pel catalanis-
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me o s’explicava alguna de les escadusseres accions de la resistència 
nacionalista. De cap de les maneres, però, la censura hauria tole-
rat la publicació del dietari polític que és Meditacions en el desert 
d’Agustí Calvet Gaziel: una denúncia duríssima, implacable, obses-
siva, de la baixesa política i moral del franquisme i els seus còmpli-
ces internacionals. Gaziel va escriure les entrades del dietari entre 
els anys 1946 i 1953, just després d’acabada la II Guerra Mundial i 
fins al moment que la dictadura va començar a ser reconeguda per 
importants organismes internacionals, el Vaticà i els Estats Units. 
Poc abans de morir el 1964, com va fer amb altres llibres polèmics 
que va deixar inèdits, sospito que Gaziel va revisar aquelles notes 
i va ser aleshores que va escriure un pròleg per subratllar que el 
llibre valia sobretot com a fòssil a través del qual podia reviure’s el 
temps perdut, uns anys de «traïdoria abominable.» La primera edi-
ció del llibre va aparèixer el 1974. Es va haver de publicar a París. 

La Festa de Santa Llúcia d’aquell 1974, el jurat del Premi Josep 
Pla —format per Josep Maria Espinàs, Joan Perucho, Maurici Serra-
hima, Joan Teixidor i Baltasar Porcel— concedia el guardó a El vel 
de Maia, el dietari que Marià Manent va escriure durant la guerra 
civil. L’any següent, el 1975, amb la publicació poc abans de Sant 
Jordi del llibre premiat, es cloïa una etapa fascinant del gènere del 
dietari en català. El cicle es tanca. A l’hora de ressenyar-lo a les 
pàgines de Destino, Pere Gimferrer, que poc temps després iniciaria 
un dietari de temàtica literària i artística, no va dubtar a qualificar-
lo com «uno de los dietarios más bellos de la historia de la literatura 
catalana.» L’escriptor i polític Dionisio Ridruejo, que era un bon 
dietarista i que estava traduint El Quadern gris al castellà, el va des-
criure amb aquestes paraules: «sencillo, luminoso, delicadísimo». És 
el millor llibre de Marià Manent. 

 II

Al començament d’aquestes pàgines deia que els cinc dietaris-
tes, als seus llibres, van afrontar desafiaments complexos. Desafi-
aments literaris. Miro d’explicar-me. Si som més o menys voyeurs 
de la vida dels altres, llegir el dia a dia d’algú pot satisfer la nostra 
curiositat. La quotidianitat, però, que té un indiscutible interès pel 
que fa al coneixement històric, per ella mateixa no en té cap de lite-
rari. El mèrit dels bons dietaristes rau, precisament, en la capacitat 
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per transcendir aquesta quotidianitat. Aquí està la clau. A l’hora 
d’explicar allò que ha vist, viscut o pensat, l’escriptor atrapa per 
la sensibilitat o la intel·ligència amb la qual sap explicar-ho. Per la 
seva capacitat d’individualitzar l’experiència i entregar-la al lector 
transformada gràcies a l’ús d’un estil reeixit, ja sigui morós (Pla), 
meditatiu (Fuster), amè i variat (Serrahima) o pugnaç (Gaziel). La 
clau de l’estil i de la literatura de Manent és, per a mi, l’elegant i 
profunda intensitat asserenada, a voltes inquietant, mai emfàtica, 
mesurada, limitadament humana, amb la qual ens convida a pene-
trar en els misteri de la vida a través de la contemplació de la natu-
ra. Una natura en la qual la seva sensibilitat descobreix projectada 
una resposta callada —quietista, gairebé mística— a les preguntes 
que l’home es formula quan sap i pot distanciar-se de la realitat més 
grisa per interrogar-se sobre el sentit de l’existència. 

Tal com l’acabo de formular, aquesta conceptualització de la 
literatura de Manent val especialment per a la seva vivència de la 
poesia. L’entenia com una forma que possibilitava l’establiment 
d’un «vincle estret amb allò que és perdurable, intemporal i ahistò-
ric» (són paraules seves de 1965). Als seus poemes ni els altres ni 
les circumstàncies, aparentment, hi tenen gaire cabuda. És l’home 
concret, el jo, fos o entregat o fascinat per una natura en miniatura 
(una fulla, la rosada, el cant d’un ocell). Per això estava fascinat 
per certa poesia xinesa i la imatgeria japonesa, perquè un cert mis-
ticisme oriental encaixava amb la seva filosofia de l’existència. El 
dietarisme, en canvi, problematitza aquesta poètica i aquesta fór-
mula de vida. No la impugna sinó que la tensa. No ho dic pas per 
les entrades del dietari que són primordialment anecdòtiques (en 
el millor sentit del terme) o documentals, ja sigui el resum d’una 
conferència de Jules Romains o Paul Valery, l’inoblidable crònica de 
la participació de Manent al «contuberni de Munic» de 1962 o el 
relat de la darrera estada de Josep Carner a Catalunya. No ho dic 
tampoc pels comentaris sovintejats sobre pintura o literatura. Em 
refereixo ara a aquelles entrades, que són la majoria, en les quals la 
seva concepció de la poesia es fa quotidianitat. Entrades que esta-
bleixen una continuïtat clara amb la seva obra poètica. 

Quan una data concreta es relliga al «mirall d’una sensibilitat 
extraordinàriament afinada, d’un esperit atent a la bellesa de la 
natura en els seus aspectes més delicats» (així definia la mirada de 
Dorothy Wordsworth com a dietarista), l’experiència de la contem-
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plació no es pot aïllar absolutament del present perquè la mirada 
que vol transcendir-lo, inevitablement, es veu llançada al pas del 
temps i el corrent de la història. El dia, aleshores, esdevé líric. 
Aquesta tensió, com es descobreix llegint els tres volums de dietari 
publicats per Manent (recopilats, per cert, per Sam Abrams en una 
edició esplèndida), és especialment intensa, dramàtica, a El vel de 
Maia. Em centro en aquell llibre. 

El vel de Maia és un dietari amb argument. D’entrada no és 
una constatació que pugui semblar reveladora, però el fet és que 
la gran majoria de diaris no en tenen pas. Quan dic que aquest 
diari té argument, em refereixo que la primera entrada del llibre 
i les darreres forcen el lector a llegir-lo en clau narrativa. A les 
pàgines inicials es planteja un conflicte —davant de l’angoixa a 
ciutat, l’autor i la família marxen al camp per fugir de la guerra— i 
al final del llibre el conflicte plantejat es resol —la guerra arriba 
al refugi i l’autor, amb els seus, retorna a la ciutat de la qual havia 
marxat al començament. Entremig han passat dos anys. L’experièn-
cia d’aquest període d’excepció al camp (amb estades puntuals a 
Barcelona) esdevé, en realitat, el nucli del llibre. 

Allò que es va desenvolupant diàriament són dues línies temà-
tiques: per una banda, una línia contemplativa, i, per l’altra, una 
línia d’expectació, de permanent interès per l’evolució de la guerra. 
Manent, crític finíssim, s’adonava i teoritzava sobre la convivència 
en el text d’aquestes dues línies referint-se a «l’estructura ambigua» 
del conjunt, «el paradoxal contrapunt entre la més exquisida pau 
geòrgica i les crispacions i angúnies d’una revolució i d’una guer-
ra». Un bon exemple d’aquesta ambigüitat la trobem a l’entrada 
completa del 26 de desembre de 1938. 

Quina gebrada magnífica! Tota la vegetació és blanca: arbres, bardisses, herbei. 

Als brins més delicats hi ha les cristal·litzacions del gebre com unes espines 

meravelloses. «Sembla una orfebreria encantada», deia en Duran i Sampere, 

que m’ha vingut a veure al Noguer. És un espectacle molt més bonic que la 

neu; una nevada esborra el contorn de les coses, ho submergeix tot en la gran 

monotonia blanca, on es perden especialment les coses petites. Però el gebre 

més aviat acusa, estilitza les siluetes fines i humils. Brins de ginesta o d’herba 

anònima acusen la seva presència guarnida d’una mena de pompa de somni. 

Un pi para-sol que hi ha vora el camí semblava una empolvorada perruca Lluís 

xv. Tornant del poble, ha sortit una ullada de sol. Les pomeres i els castanyers 
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d’un quintar dibuixaven llurs siluetes blanques contra la boira assolellada que 

mig traslluïa la blavor. 

Continua intensament la lluita en els fronts catalans. Se sent el bruel dels 

canons i les bombes en la llunyania. 

La separació per paràgrafs visualitza el contrapunt: contempla-
ció del paisatge al primer paràgraf, i al segon, l’expectació generada 
per l’apropament del conflicte a Viladrau, al refugi. Aquesta és la 
fórmula usada a la majoria de les entrades del diari. El llibre es 
construeix, com la majoria de diaris (acostant-los a la prosa poèti-
ca), a partir de la repetició de la fórmula amb variacions. 

Definir-ho com fa el mateix Manent amb la paraula contrapunt 
és força exacte, però penso que la caracterització formal podria afi-
nar-se encara una mica més. Si el diccionari no enganya, la tècnica 
musical del contrapunt implica la concordança harmoniosa de veus 
contraposades. Que a El vel de Maia hi ha veus contraposades és 
clar, però jo crec que allò que hi predomina no és pas l’harmonia, 
sinó, més aviat i fatalment, tot el contrari: la manca d’harmonia 
entre les dues línies a què em referia abans. De fet, al meu enten-
dre, les pàgines més reeixides del llibre són precisament aquelles 
que mostren amb estoica elegància la tensió desassossegant del 
diarista quan constata la impossible concordança entre la línia de 
l’expectació —la guerra— i la línia de la contemplació —la natura. 
Cito algunes de les moltes confessions explícites d’aquesta angoixa 
desconcertada: «en aquest recer costa d’imaginar que hi hagi tants 
homes que es maten», «de vegades sento com una íntima vergonya 
d’estar arrecerat, de respirar massa delitosament aquesta pau cam-
perola», «al diari sempre victòries, morts, presoners, proclames, 
odi. I aquesta pau d’ací, tan dolça de vegades, a moments se us 
fa insuportable», «un any de guerra al cor de la pau muntanyana. 
Angoixa i idil·li inextricablement enllaçats», «per a nosaltres, la 
vida, ara, és això: mort i flors, cicuta florida. Déu meu! ¿Quan 
s’acabarà l’exili?» 

L’angoixa i el desassossec no són temes habituals de l’obra de 
Manent. La contemplació de la natura com a mecanisme de puri-
ficació individual és, en realitat, una vivència terapèutica que s’hi 
oposa. Què canvia perquè Manent introdueixi aquestes manifestaci-
ons recurrents de desànim? La resposta immediata és l’experiència 
de guerra, no ho negaré pas perquè és una evidència. Però Manent, 
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malgrat que afirmés que el llibre no tenia elaboració literària, va 
donar-li una forma i va atorgar-li un ritme que reforça literàriament 
l’expressió d’aquests estats d’ànim. De fet, si val la pena llegir El 
vel de Maia per alguna cosa més que pel seu valuós testimoniatge 
documental, és perquè Manent aconseguí formalitzar amb l’art de 
la paraula aquesta experiència. El professor Pere Ballart, a «Del 
natural artifici» —el tercer capítol de l’esplèndid assaig El contorn 
del poema—, referint-se a un poema concret de Manent diu que «la 
subjectivitat de qui escriu s’ha diluït en les seves paraules, amb la 
conseqüència que ens és molt fàcil fer-nos nostra l’experiència en 
el cor de la qual el poema ens instal·la». Doncs bé, aquesta dis-
solució de la subjectivitat queda forçosament cancel·lada quan la 
forma expressiva emprada és la del diari. És la pràctica del gènere 
diarístic allò que força Manent a explicitar els seus sentiments. La 
tensió entre la seva concepció de la literatura —més exactament de 
la poesia— i la quotidianitat, el present, la història.  

De la mateixa manera que Manent deixa entreveure que «l’única 
poètica veritable és la de la natura», sembla defensar també la idea 
que la poesia només és aquella que buscant l’essència s’eleva per 
damunt de la història. El present, en conseqüència, seria un des-
torb. Com resoldre-ho al diari, que és consubstancialment temps? 
El problema està plantejat al nostre text. Certament hi ha entrades 
del diari amb les quals s’evidencia la voluntat de Manent d’encar-
nar, de fer realitat viscuda la seva concepció de la poesia. El 20 de 
febrer de 1937, per exemple, escriu que «aquest matí (amb cor de 
japonès) he anat a admirar una pomereta que hi ha darrera casa, 
tota blanca, tota assolellada, vora el verd ginestar». «Voldria dir 
l’encís, l’èxtasi  d’aquests matins d’estiu», diu Manent, i el condici-
onal no és casual. Manent vol mirar la realitat amb ulls japonesos 
per trobar la pau, però el present avorta aquest afany de viure 
al marge de la història, fora del present. «Aquesta conjunció de 
quotidianitat lenta, vulgar, i de mudança profunda és, a moments, 
aclaparadora», escriu el 29 de març de 1937. 

Aquesta contradicció entre l’afany d’intemporalitat i la condem-
na del present genera una tensió que vertebra el llibre. El lector fa 
seva una lluita interior apassionant que, finalment, només es pot 
resoldre en derrota. Quan la guerra arriba a Viladrau, la pintura 
xinesa esdevé més que mai un artifici. Quan els militars pugen les 
escales de Ca l’Herbolari —la casa on vivien els Manent—, l’oasi de 
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pau ha quedat profanat per sempre. El «poeta urbà i petitburgès», 
com s’autodefinia, deixa el camp i torna a Barcelona. Se’n va amb 
els seus cap al pis de Sant Gervasi. «Era prop de mitjanit. Trobem 
el pis net, ordenadíssim: ens sembla un palau. Mobles, vaixella, 
decoració, tot ens sembla meravellós per contrast amb la rusticitat 
del llarg exili.» Enfront de la disjuntiva entre fracàs i plenitud, 
l’única sortida possible és la grisa, necessària i confortable realitat 
del dia que permet tenir encesa, malgrat tot, la necessària flama que 
il·lumina la perenne nostàlgia de l’absolut. 

Aquesta és, per a mi, la lliçó de l’obra d’aquell home fi, de 
discreció perfecta. D’una llum minvant que fa de la senzillesa una 
aproximació al sagrat. La lliçó de Marià Manent.

Jordi aMat
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El bé comú i els estudis clàssics
Montserrat Tudela i Penya

 La filologia clàssica contempo-
rània fa temps que pateix la síndrome de sentir-se atacada pel món 
que ens envolta i, en general, es veu obligada a explicar la necessi-
tat de la seva existència i del seu paper específic. 

La justificació tal vegada seria saber com contribueix al bé 
comú l’humanisme i, en concret, la filologia clàssica. I la resposta 
pot ser tan complexa com per a qualsevol altra ciència, plantejada 
en aquest moment històric d’inicis del segle xxi, amb la conside-
ració imprescindible que la generació actual és responsable de les 
que han de venir. I en cultura i en educació, s’ha de pensar a llarg 
termini.

Definicions i marc històric
Per tal de donar una resposta aclaridora, en primer lloc ens 

caldrà endinsar-nos en els aspres camins de les definicions: què és 
l’humanisme? Què és la filologia i, en concret, la clàssica? Com és 
aquest món del segle xxi en què la filologia clàssica ha de contribuir 
al bé comú de la Catalunya europea i mediterrània? 

El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix l’huma-
nisme com «[1] Moviment de renovació dels estudis clàssics que 
arrelà en la literatura italiana i s’imposà per tot Europa, contem-
poràniament al Renaixement. [2] Conjunt de doctrines i actituds 
pròpies dels humanistes del Renaixement. [3] Tendència a conside-
rar l’ésser humà com el valor suprem.» No es pot entendre, doncs, 
l’humanisme sense els estudis clàssics.
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La filologia és la ciència que estudia la llengua en totes les seves 
manifestacions. El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans la 
defineix així: «Disciplina que estudia l’estructura i l’evolució d’una 
llengua principalment per mitjà de l’anàlisi i la interpretació de tex-
tos i llurs relacions amb les cultures on s’han originat.» I la filologia 
clàssica estudia les cultures gregues i romanes. Aleshores ens cal 
preguntar-nos: què ens queda d’aquestes cultures? Doncs no seria 
agosarat dir: tot. Tota la nostra cultura està bastida sobre la tradi-
ció clàssica i se’n nodreix contínuament. Dels grecs, dels romans. 
Des de la nostra organització política i social a la nostra llengua, 
el nostre dret, el nostre calendari, la nostra manera d’entendre les 
nacions, etc. I els antics textos grecs i llatins en són els testimonis, 
per bé que actualment estiguin a l’abast d’una minoria. És cert que 
l’arquitectura i la vida quotidiana dels nostres avantpassats ens han 
deixat un bon nombre de jaciments arqueològics, els quals, però, al 
llarg dels temps han estat mutilats per diverses raons: per fenòmens 
naturals, per la mateixa acció dels humans, etc. I, tot i «mutilats», 
tenen un ús social molt estès. 

Òbviament estem completament mancats de documentació 
oral directa i audiovisual del món antic. I és cert que les llengües 
romàniques ho són pel llatí i estan curulles de termes grecs. El que 
configura l’inici de la civilització occidental ho trobem, en bona 
part, en els escrits grecs i llatins, l’objecte de la filologia clàssica, 
que abasta textos de gairebé totes les ciències (matemàtiques,  
medicina, biologia, història, física, urbanisme, dret, politologia, 
etc.) i també tots els models socials i individuals actuals. Sí,  
individuals també. La consciència d’un mateix, la iniciativa, la 
voluntat de conèixer la naturalesa, la vida i l’univers, l’esperit 
crític, la individual incardinació equilibrada en el nostre entorn i 
per extensió en el món, els primers models de tot això els trobem, 
en primer lloc, en els textos grecoromans, l’objecte de la filologia 
clàssica. «Coneix-te a tu mateix», estava escrit en el frontispici del 
temple d’Apol·lo a Delfos. 

I com és el món del segle xxi, al bé comú del qual ha de contri-
buir la filologia clàssica, nucli de l’humanisme? Evidentment aquí 
només ens intentarem aproximar a un esborrany de marc històric.

Al segle xxi el món és tecnològicament avançat; amb un domini 
històric dels mitjans de comunicació; socialment multicultural i 
multilingüe; un món on la democràcia s’ha generalitzat; un món 
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on les nacions lluiten per erigir-se en protagonistes de l’evolució 
històrica dels pobles i, sobretot, un món globalitzat. 

Anem a pams. Potser ens cal preguntar-nos si la tecnologia 
(τεχνη, «art, tècnica», i λογος, «tractat») és portadora d’algun valor 
de rang superior que faci esdevenir obsolets els valors que prove-
nen dels textos llatins i grecs. Al servei de qui està la tecnologia? 
Hi ha un espai comú de convivència de la proposta humanística 
i la proposta tecnològica? Aquest espai comú és, sens cap mena 
de dubte, l’ésser humà. I l’ésser humà, al segle xxi, ha de viure 
necessàriament en el diàleg entre la tecnologia i l’humanisme i, per 
tant, ha d’entendre ambdós llenguatges, la qual cosa vol dir que 
els humanistes necessiten també cultura científica i tecnològica per 
fugir d’actituds conservadores, fins i tot reaccionaries, alhora que 
els científics i els tecnòlegs necessiten un bagatge cultural huma-
nístic per entendre que el progrés de la humanitat no es redueix al 
progrés de la ciència i la tecnologia.

És prou sabut que els mitjans de comunicació (televisió, prem-
sa, ràdio, cinema, internet, videojocs, publicitat, etc.) han esdevin-
gut el quart poder i són una de les fonts de control i dominació 
del pensament de les masses. És un fet evident que la informació 
és poder i és a mans d’uns amos més o menys identificats per dir-
nos què cal fer i pensar. Així, de la mateixa manera que el sector 
energètic o el sector bancari, els mitjans de comunicació (del 
llatí comunis, «comú, fer evident a tots») tendeixen a fusionar-se 
silenciosament i cohesionar el seu poder. I és en els mitjans de 
comunicació on caldria seguir l’esforç creixent dels professionals de 
l’humanisme i de la filologia clàssica. La premsa no només segueix 
introduint els clàssics per ací i per allà, fins i tot en clau d’humor, 
sinó que trobem, a més, que té en la seva nòmina assessors hel·le- 
nistes i llatinistes. També hi ha una presència importantíssima del 
món antic a internet, en el cinema, en els videojocs, etc. És cert 
que la televisió i la ràdio catalanes són assignatures pendents per 
al món clàssic, però en altres països, com Anglaterra o Itàlia, ha 
triomfat. A Itàlia, tenim un exemple de referència: una ràdio gene-
ralista va emetre per capítols la Ilíada d’Alessandro Baricco i va 
batre rècords d’audiència. Encara que era una Ilíada en què el món 
homèric s’havia esvaït, Odisseu hi feia el seu llarg viatge cap a Ítaca. 
I és sorprenent que aquests dos mitjans estiguin desaprofitats atès 
que en tots dos predomina el visual i l’oral com a mitjà per captar 
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l'interès dels espectadors, i aquestes característiques també són 
pròpies de la tradició oral, que igualment estudiem els hel·lenistes 
i llatinistes. Potser aquest desaprofitament dels motius clàssics 
neix de la diferència amb altres èpoques històriques: la televisió i 
la ràdio són espectacles de què no es gaudeix de forma col·lectiva 
sinó individual.

Quant al cinema, només cal remetre el lector a la cartellera 
del dia. Els directors i guionistes de pel·lícules investiguen sobre 
el món grecoromà per trobar arguments espectaculars i distreu-
re el públic. Zack Snyder, director del film The 300 Spartans, o 
Amenábar, director d’Àgora, van treballar amb els textos originals 
de Tucídides, i Sinesi de Cirene i Sòcrates Escolàstic respectiva-
ment. Gladiator, Troia, Alexander... I aquests són els exemples més 
obvis. Però sovint trobem nous llenguatges clàssics en altres títols i 
directors, com per exemple en Woody Allen, que fa emparentar la 
tragèdia grega amb les grandeses i misèries del món contemporani: 
Match Point, Melinda and Melinda, Crimes and Misdemeanors, etc.

Tal vegada ens manquen produccions cinematogràfiques catala-
nes sorgides dels textos grecollatins.

I per acabar amb aquesta ràpida pinzellada dels mitjans de 
comunicació cal fer esment d’un recent article de Noam Chomsky 
sobre deu estratègies de manipulació (de manipulus, compost de 
manus, «mà», i plere, pleo «omplir») mediàtica de la societat al segle 
xxi, que rescata de la memòria els textos dels sofistes grecs. Podeu 
trobar l’origen d’aquestes estratègies al Protàgores de Plató, i sobre-
tot, no s’entenen sense la interpretació del mite de la caverna que 
el filòsof grec ens presenta en el llibre vii de la República.

També els mitjans de comunicació tenen un rol important en 
un fenomen que apareix una vegada més al llarg de la història de 
la humanitat: és el de les cultures en contacte i el multilingüisme, 
generat pels desplaçaments de poblacions heterogènies en el circuit 
de la mundialització i per la globalització de les relacions humanes. 
Ja al món antic trobem aquest fenomen en altres ocasions, i tal 
vegada als catalans d’avui dia ens caldria ser més coneixedors de 
com es va resoldre la situació al llarg d’uns segles en què també el 
multiculturalisme i el multilingüísme van conviure: l’Egipte greco-
romà, és a dir, el temps que va des de la conquesta d’Alexandre al 
segle iv aC fins a la conquesta àrab al segle vii dC. Estem parlant de 
tres cultures i llengües, l’egípcia, la grega i la romana. 
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És evident que aquesta multiculturalitat i multilingüisme sovint 
provoquen tensions, que produeixen efectes en l’àmbit social, polí-
tic i cultural. Tensions i també enriquiments, atès que la cultura al 
món globalitzat s’ha resituat, s’ha socialitzat. I si és delicat parlar 
de multiculturalitat, és per les tensions i no pas per la riquesa que 
ens aportem mútuament, perquè són fràgils els límits entre les pos-
tures reaccionaries, o fonamentalistes, i el desconeixement cultural 
de l’altre, però el que és evident és que la societat europea té en el 
llegat grecoromà la seva essència. La cultura grecoromana ens ha 
configurat el present, i el seu desconeixement o coneixement ens 
permet —o no— entendre el present en què les identitats culturals 
han de dialogar. «Arriba a ser qui ets», deia Píndar a la Pítica II. És 
evident que la convivència pacífica de les persones en un entorn de 
multiculturalitat necessita el mètode socràtic, el diàleg, la conversa 
no dogmàtica, sinó basada en l’ètica i que respecti la llibertat de 
tots els ciutadans. El coneixement dels textos de Plató hauria d’es-
devenir imprescindible. 

PIB
És en el marc humanístic on podem incorporar les aportacions 

al bé comú de la filologia clàssica, la qual cosa no és incompatible 
amb trobar-li solvència econòmica, i en la societat del coneixement 
del segle xxi el llegat grecoromà s’ha incorporat a la indústria pro-
ductora de PIB.

Evidentment, en primer lloc, hem de parlar de la indústria 
turística, actualment la més important del món —per davant de 
la indústria de l’automòbil i la química—, amb la qual cosa el seu 
pes econòmic la converteix en un dels pilars de la societat globa-
litzada. I on el món clàssic té el seu espai és en el turisme cultural, 
que té unes característiques de valor afegit a les quals caldria parar 
esment.

El turisme cultural és un agent que pot fomentar la  consciència 
pública en relació a la preservació i difusió dels valors patrimonials 
d’un lloc, d’una cultura i, evidentment, d’una llengua. En segon 
lloc, el turisme cultural és un punt de trobada on els historiadors, 
filòlegs, arqueòlegs i antropòlegs estem abocats a treballar conjun-
tament: es pot ensenyar, guiar o divulgar un jaciment sencer, un 
teatre, un amfiteatre sense conèixer ni haver llegit, sense poder 
recomanar un text llatí o grec? I una tercera característica que 
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afegeix valor als professionals de tradició grecoromana és l’ampli 
ventall de possibles receptors o consumidors d’aquesta indústria: 
des dels turistes altament especialitzats, els turistes interessats en 
cultura, fins als turistes casuals que no viatgen motivats per l’oferta 
cultural. Tal vegada ens hauríem de saber posicionar entre Heròdot 
i Tucídides per a la «venda» d’aquest viatges.

En la indústria turística o d’oci hi ha un producte que en els 
darrers temps està experimentant un creixement molt important: 
les recreacions històriques. En les d’època grecoromana, en con-
cret, els filòlegs clàssics trobem cada vegada més protagonisme, 
atès que calen textos per buscar informació i per transmetre-la. 
Ens referirem únicament a la reconstrucció històrica en viu (living 
history), i deixarem de banda les reconstruccions materials, tot i 
que n’hi ha bones mostres, com el campament de legionaris de 
Salzburg, o la vil·la dels papirs d’Herculà, construïda per Paul Getti 
a Los Angeles. 

Les recreacions històriques reconstrueixen la història per 
divulgar-la. En un primer moment, busquen informació i alhora la 
investiguen. A continuació produeixen, amb les mateixes tècniques 
que a l’antiguitat, els materials i productes de l’època. I, finalment, 
creen un guió divulgatiu utilitzant, com a primera font, els textos 
clàssics.

Als territoris de llengua catalana tenim bons exemples d’aques-
tes celebracions culturals que engruixeixen el PIB: per exemple, 
Tarraco Viva, amb l’objectiu de divulgació rigorosa de la història, 
ha arribat a aplegar en alguna de les seves catorze edicions més 
de 450.000 persones. Aquest model divulgatiu per al públic gene-
ral el trobem també a la Magna Celebratio de Badalona, que està 
tenint un desenvolupament exponencial els darrers anys, o els Ludi 
Rubricati, de Sant Boi de Llobregat. També el trobem, amb format 
clarament didàctic, a la Saguntina Domus Baebia, per on cada any 
passen milers d’alumnes d’ensenyament obligatori. Un model en 
format de fira és el Triumvirat d’Empúries, organitzat conjuntament 
per una associació de comerciants i un museu. 

De la mà de d’aquests esdeveniment turístics culturals han sor-
git els grups de reconstrucció històrica, amb la voluntat de divul-
gar la història o fer arqueologia experimental, mitjançant tallers, 
recreacions o escenificacions amenes i didàctiques, però sempre 
tenint present que el que es vol  és reviure la història i apropar-la a 
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la societat amb el màxim rigor, per la qual cosa fan una feina molt 
important de recerca prèvia a qualsevol posada en escena.

Seguint el fil de la indústria productora de PIB que en termes 
exclusivament econòmics justifica l’existència dels estudis clàssics 
a tots els nivells educatius, hem d’esmentar també els museus, que 
ja fa anys que han deixat de ser dipòsits d’objectes de valor per 
esdevenir instruments dinàmics d’aprenentatge, i que estan creant 
moltíssims materials interactius amb què es pot experimentar la 
tradició grecoromana: tallers per a tot tipus de públics, visites dra-
matitzades, audiovisuals atractius i interactius, exposicions, rutes 
arqueològiques, literàries, etc. Sens dubte, els museus al segle xxi 
esdevenen uns motors per a la recerca, la documentació, el turisme, 
i per què no dir-ho, punts de trobada per a la comprensió i el dià-
leg entre cultures. Als museus els textos clàssics són instrument de 
comprensió i suport per a les col·leccions, com també ho són per 
als conjunts monumentals.  

Tot i que són pocs els estudis econòmics realitzats fins ara, 
aquests indiquen que cada euro que es gasta en un museu en gene-
ra entre tres i cinc.

Altres indústries culturals han fet dels textos clàssics la matè-
ria primera de la seva producció. El món editorial ha vist com la 
novel·la històrica s’ha situat com a número u de vendes del gènere 
narratiu, amb obres que estan  ambientades en una època històrica 
o bé que són història narrada. I aquest triomf de vendes demostra 
que el passat segueix fascinant i interessant. No cal esmentar títols, 
sinó preguntar-nos només quantes d’aquestes obres de temàtica 
grecoromana hem llegit el darrer any.

Hem parlat del cinema, però no del teatre, on se segueixen 
representant tragèdies i comèdies gregues i romanes escrites fa 
segles. O els jocs interactius per mitjans electrònics, que omplen el 
mercat mundial d’herois, divinitats i personatges històrics d’època 
romana. O la indústria discogràfica, on triomfen cançons, de tots 
els gèneres i en totes les llengües –fins i tot la llatina–, amb motius 
grecoromans (Bjork, Suzanne Vega, Led Zeppelin, Iron Maiden, U2, 
Franco Battiato, Joaquín Sabina…).

I en aquest breu repàs de l’aportació al PIB de la cultura greco-
romana no podem deixar d’esmentar els Jocs Olímpics, que fa més 
de cent anys generen grans quantitats de capital a escala mundial.  
Un model agafat directament del passat grec.
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 Nació catalana
És evident que els pobles definim el model ideològic de la socie-

tat que volem transmetre als que han de venir. I fins ara els catalans 
hem triat viure governats i administrats per models grecoromans: 
institucions diverses de la democràcia, inventada pels grecs; el dret 
romà; l’organització social al voltant de la família, i fins i tot el 
concepte de nació, etimològicament del llatí natio, que, al seu torn, 
deriva de nascor, que vol dir «néixer»; és a dir, és un substantiu que 
originàriament pertany a l’àmbit de la natura. 

En un article de referència,1 Carles Miralles ens explica com al 
llarg de la història nació es va omplint de significat, sense perdre 
l’original. A partir del segle xix europeu, el sentit de nació assoleix 
una dimensió ideològica, es carrega d’un significat cultural: ja no 
és només el lloc on hem nascut, sinó també el lloc que reconeixem 
en funció d’una sèrie de coses no «naturals»,  com ara  la tradició 
cultural.  I aquest és el que ha estat usat i ideologitzat políticament. 
Ambdós significats, però, tenen en el centre l’individu. I això és 
molt important no perdre-ho de vista. Ambdós significats, el natu-
ral i el cultural, s’entrelliguen, i parlen de dues maneres, poden 
generar dos discursos, o entortolligar-se en un de sol. La cons- 
ciència nacional dels catalans s’ha anat generant, sobretot, des de 
la Renaixença (s. xix), el temps en què l’arrel essencial de la realitat 
col·lectiva tenia com a eix central la llengua i  la terra.  La  idea 
de nació a Catalunya no és comparable amb altres idees nacionals 
europees de finals del segle xix i principis del xx, quan hi va haver 
fets a Europa que propiciaren enfrontaments entre pobles, articu-
lats al voltant de la idea de nació. És en aquest context històric que 
queda clar que la nació són totes les coses espirituals, i que l’estat 
són totes les coses públiques, els serveis, les estructures polítiques. 
Després les generacions noucentistes, emmirallades en el món 
clàssic,  van voler «institucionalitzar» la nació catalana alhora 
que reflexionaven sobre ella mateixa.  Les nacions hegemòniques 
occidentals van construir una nació sobre la base d’una cultura, 
i no s’entenia, ni s’entén, la cultura sense el pern de la llengua. 
Els noucentistes volien fer-ho tot ben fet i institucionalitzar-ho i, 
a més, calia fer-ho de pressa, perquè a principis del segle xx eren 
temps de canvis històrics importants. I van  privilegiar la idea de 
la ciutat grega i el seu territori —la polis— com a model nacional 
català, enfront del model romà d’imperi, usat pels imperialismes 
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històrics, inclòs l’espanyol. 
A Catalunya, a principis del segle xx, es volia construir un 

centre cultural polític corresponent a un territori abastable i que 
s’assemblés per la voluntat i els objectius a la idea grega de la polis. 
I això Lluís Nicolau d’Olwer, per exemple, ho va deixar escrit en 
molts dels seus articles.  No debades en aquells temps hi va haver 
una gran producció de textos grecs i llatins.

Futur
El passat ens determina el present i el futur, i una part d’aquest 

futur passa pel coneixement del passat que ens ha configurat. 
Només així podrem viure i deixar a les generacions futures una 
societat més culta i, per tant, més lliure. En el mateix moment que 
es renuncia al coneixement aquest buit serà ocupat per altres coses, 
per altres ideologies, que poden anar des de les totalitàries fins a les 
més mancades de racionalitat. Podem enviar al patíbul els estudis 
clàssics i, enmig de la cruïlla que és aquesta crisi cultural, social i 
econòmica, podem bandejar l’estudi dels principis de l’equilibri i 
la racionalitat, i el rigor intel·lectual que aporta la cultura greco-
romana.

Però si fem desaparèixer el nucli de l’humanisme, un dels pilars 
del progrés humà, quina civilització deixem als que han de venir? 
L’aportació de les ciències al bé comú no són només xifres del PIB, 
sinó també el model de societat que volem ser. I si renunciem als 
estudis clàssics, renunciem a una part de la nostra essència. 

Nota

1 MIRALLES I SOLÀ, Carles. «“És per això, diria un feixista, que Atenes caigué sota 
el jou de Roma”, Nicolau d'Olwer: els clàssics i la construcció d'una ideologia naci-
onal», a Polis i nació: Política i literatura (1900-1939), pp. 87-113. Institut d’Estudis 
Catalans, 2003.

Montserrat tudela i penya
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Any Internacional Polar 2007–2008
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 L ’Any Internacional Polar 
2007-2008 (IPY) ha representat un dels més ambiciosos i meritoris 
exemples de cooperació científica internacional dels últims anys. 
La recent Conferència d’Oslo, International Polar Year - Oslo Science 
Conference, del juny de 2010, ha posat en evidència que l’IPY ha 
permès dur a terme la recerca més completa que mai s’havia fet al 
voltant dels sistemes polars i les seves implicacions d’àmbit mun-
dial. Científics de diferents especialitats, procedents de més de  
seixanta països, han contribuït a la realització d’estudis de geofí-
sica, ecologia i sociologia, les conclusions dels quals seran, en un 
futur no pas llunyà, de gran importància per poder entendre la gran 
transcendència que té la dinàmica de les zones australs i boreals en 
el funcionament global del nostre planeta.

D’una manera especial, crec que és important esmentar el gran 
paper que els professors i educadors han tingut en el desenvolupa-
ment de l’IPY, fins al punt que la Conferència d’Oslo es va iniciar 
amb una conferència internacional de mestres, International Polar 
Teachers Conference, amb la idea de reflexionar i aportar idees de 
com es pot utilitzar la ciència polar en les aules de l’escola primària, 
secundària i batxillerat.  

Breu història dels IPY
Atès que els processos que es desenvolupen a les regions polars 

no reconeixen límits geogràfics o polítics i que els reptes excedei-
xen les possibilitats d’una sola nació, l’objectiu d’incrementar el 
coneixement d’aquestes zones del planeta només és possible en 

Del gel marí i de com es pot 
utilitzar la ciència polar
a les aules
Josep Marlés
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l’àmbit de la cooperació internacional. És sota aquesta premissa 
que neix la idea d’organitzar el primer Any Internacional Polar 
1882-1883 en la ment del científic austríac Karl Weytprecht, que 
va aconseguir la participació de dotze països i la realització de 
quinze projectes de recerca internacional, dos a l’Antàrtida i tretze 
a l’Àrtic, centrats bàsicament en la meteorologia i la geofísica, amb 
la coordinació de l’OMI, Organització Meteorològica Internacional, 
fundada el 1873.

El segon IPY es va celebrar cinquanta anys després, el 1932-
1933. Hi van participar quaranta països i es van dur a terme diver-
sos projectes de recerca en l’àmbit de la meteorologia, la geofísica 
i les ciències de l’atmosfera, especialment centrats en l’estudi dels 
corrents a raig (jet stream) i coordinats també per l’OMI.

La tercera edició de l’IPY va ser el 1957-1958. Es va anomenar 
també Any Geofísic Internacional i va comptar amb la participació 
de més de seixanta països. Es van desenvolupar centenars de pro-
jectes d’investigació centrats en la dinàmica de l’alta atmosfera, el 
geomagnetisme, el gruix de les cobertes de gel a les zones polars i 
la teoria de la tectònica de plaques, sota la coordinació de l’OMM, 
Organització Meteorològica Mundial, fundada el 1950 en substitu-
ció de l’OMI. 

La darrera edició de l’Any Internacional Polar 2007-2008 s’ha 
caracteritzat per la diversitat dels temes de recerca, per la disponi-
bilitat de vaixells i de recursos aeris ben preparats per treballar en 
condicions dures i per la gran quantitat de països implicats. També 
per la participació de científics joves que han estat capaços d’orga-
nitzar-se a través de les xarxes de comunicació i de fer sentir la seva 
veu, especialment a la Conferència d’Oslo. 

Particularment dedicat a les conseqüències de l’anomenat canvi 
climàtic, aquest IPY 2007-2008, a part dels més de dos mil sis-

Logo de l'Any Internacional 

Polar 2007-2008

Logo de la Conferència d'Oslo
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cents projectes de recerca científica, ha estat especialment inno-
vador, en la meva opinió, en dos aspectes fonamentals. En primer 
lloc, per la participació de les comunitats que habiten les zones 
polars de l’Àrtic, com ara la població inuit del nord del Canadà, 
que ha pogut explicar quina és la greu problemàtica que l’afecta 
arran de l’increment de temperatura del seu hàbitat; els inuit han 
fet evident, de manera meravellosa a la Conferència d’Oslo, que 
la seva cultura i manera de viure estan estretament lligades a les 
condicions climàtiques que caracteritzen el seu territori. En segon 
lloc, però no pas menys important, per la implicació dels mestres, 
amb el propòsit de divulgar a les classes la importància que té la 
dinàmica dels sistemes polars en l’estabilitat global del nostre món. 
Des del meu punt de vista, aquesta implicació dels mestres en el 
darrer Any Internacional Polar és extraordinàriament important. 

Els projectes científics en el darrer IPY
Resultaria òbviament massa llarg comentar tots i cadascun dels 

projectes desenvolupats durant l’IPY 2007-2008 i que van ser pre-
sentats a la Conferència d’Oslo, però crec que és important esmen-
tar breument el contingut dels sis blocs temàtics en què es van 
distribuir les dues mil sis-centes cinquanta-tres presentacions que 
van configurar el gruix d’aquesta conferència. Observant la gran 
diversitat temàtica, hom pot intuir l’abast de la recerca.

 Tema 1. Connexions entre les regions polars i els sistemes
   mundials.
 Tema 2. Passat, present i futur dels canvis en les regions polars.
 Tema 3. Ecosistemes polars i biodiversitat.
 Tema 4. Les dimensions humanes del canvi: la salut, la societat 
   i els recursos.
 Tema 5. Noves fronteres. Les dades, les pràctiques i les noves 
   direccions en la recerca polar.
 Tema 6. Ciència polar i educació. Divulgació i comunicació.

És evident que el darrer IPY ha estat un esdeveniment amb una 
clara vocació global i de ben segur que supera en aquest sentit les 
edicions anteriors. Probablement, no n’ha quedat al marge cap de 
les qüestions que d’alguna manera estan implicades, directament o 
indirectament, en la dinàmica dels pols. En aquest sentit, crec que 
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el títol de la Conferència d’Oslo resumeix perfectament el propòsit 
d’aquest IPY: Ciència polar - Impacte global.

En la meva opinió, i em permeto d’insistir-hi, cal fer una refe-
rència especial al contingut del tema 6, ja que representa un esforç 
per integrar el món de l’educació en l’àmbit dels grans esdeveni-
ments científics. 

 
La importància del gel marí
És difícil elegir una de les moltes qüestions que s’han estudi-

at durant l’IPY, però crec que val la pena aprofundir, a manera 
d’exemple, en un dels assumptes que s’ha estudiat a bastament els 
darrers anys i especialment durant l’Any Internacional Polar: el 
desglaç progressiu del gel marí.

Aquesta elecció respon a dos motius. En primer lloc, pel fet que 
la pèrdua progressiva de la coberta de gel als oceans polars té una 
implicació global indubtable i en segon lloc, perquè és un tema al 
qual particularment he pogut fer alguna aportació en l’àmbit de 
l’educació dels nois i noies de secundària i batxillerat.

El gel marí o banquisa es forma quan la temperatura ambiental 
és prou baixa per congelar l’aigua salada del mar. Aquest fet suc- 
ceeix durant les estacions fredes a l’Àrtic i a l’Antàrtida, però 
l’increment global de la temperatura del nostre planeta fa que la 
banquisa es redueixi any rere any. Curiosament, molts mapes i 

El vaixell oceanogràfic 

canadenc Amundsen envoltat 

de gel marí. Un grup 

de científics recullen mostres 

de plàncton a través d'un 

forat fet a la banquisa.

Fotografia: Josep Marlés



84

diagrames mostren aquesta disminució progressiva del gel marí 
els darrers anys durant l’estiu; aquesta pèrdua és especialment 
significativa a l’Àrtic i les imatges són clarament impactants. Però 
el problema no és el desglaç estival, sinó la manca de generació de 
banquisa durant l’hivern, i aquest fet no és tan fàcil d’observar, ja 
que si hom contempla una imatge de l’Àrtic a l’hivern, aparentment 
l’extensió de glaç no varia significativament respecte del que hi 
havia fa trenta o quaranta anys.

La major part de la banquisa no es genera a mar obert, sinó en 
zones properes a la costa anomenades polinyes. Les polinyes no 
ocupen pas una gran extensió, però són autèntiques factories de gel 
marí i són precisament aquestes zones les que es veuen clarament 
afectades per l’increment de la temperatura global. Com que en els 
darrers anys aquesta temperatura no es manté prou baixa durant 
l’estació freda, les polinyes no fabriquen la mateixa quantitat de gel 
que en el passat. La banquisa produïda en una polinya és arrosse-
gada mar endins pel vent i els corrents, deixant la zona d’origen 
en situació de poder generar més glaç, però cal que la temperatura 
es mantingui prou baixa. La banquisa arrossegada s’acumula a poc 
a poc a l’oceà, on incrementa el gruix, al mateix temps que genera 

La disminució del gel marí 

a l'Àrtic és un fet evident, 

especialment durant la 

primera dècada del segle xxi.

Diagrama: Josep Marlés
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grans extensions de mar glaçada. Per tant, és aquest el motiu pel 
qual una imatge de l’extensió que ocupa la banquisa durant l’hivern 
no dóna prou informació de la quantia de gel acumulat, ja que no 
en mostra el gruix. Diversos programes de recerca realitzats durant 
l’IPY han demostrat que la disminució els darrers anys de la quan-
titat de gel marí emmagatzemat en els oceans polars és una realitat 
constatable, que aquest magatzem és vital per al funcionament dels 
ecosistemes marins de les zones polars i, de retruc, extraordinària-
ment important per a la dinàmica dels ecosistemes marins de tot el 
planeta. En aquest moment, la pèrdua de gel marí és tan significa-
tiva que ja comencen a brunzinar algunes alarmes.

Quina característica té el gel marí que el fa tan important? El 
gel de la banquisa és molt diferent del gel d’aigua dolça, ja que el 
contingut de sal de l’aigua del mar fa que, quan aquesta es congela, 
la sal no pugui incorporar-se als cristalls de glaç i com a conse-
qüència és expel·lida, i es formen els anomenats canals de salmorra. 
Així, un fragment de gel marí no és un sòlid compacte, com el gel 
d’aigua dolça, sinó un bloc que conté un autèntic laberint de petits 
canals formats per les partícules de sal. I aquests canals contenen 
vida en forma d’algues microscòpiques del grup de les diatomees, 
que creixen a la part inferior del gel gràcies a la poca llum solar que 
arriba a través del gruix de la banquisa. Dins d’aquest laberint de 
salmorra també hi tenen un paper crucial els bacteris descompone-
dors, responsables de la remineralització de l’hàbitat. 

L'ecosistema marí de les zones polars
Curiosament, les algues microscòpiques que conté el gel de la 

banquisa constitueixen la font d’aliment que permet el funciona-
ment de tots els ecosistemes marins d’aquelles zones que durant 
una bona part de l’any es troben cobertes de glaç. La poca llum 
que es filtra a través del gel és suficient perquè les algues es desen-
volupin ben protegides dins del seu hàbitat constituït pels canals 
de salmorra i envoltades de glaç. I així, lliures de depredadors, les 
diatomees arriben a generar filaments tan llargs, que s’observen a 
ull nu i constitueixen gran part del fitoplàncton responsable de la 
producció primària en aquests ecosistemes.

La producció primària és la generació de compostos orgànics 
a partir de nutrients inorgànics (CO2 i sals minerals) i les dia-
tomees del glaç fan aquesta feina gràcies a la fotosíntesi. És ben 



86

curiós pensar que el paper dels arbres, arbustos i plantes herbàcies 
en els ecosistemes terrestres continentals, al mar va a càrrec de 
petits organismes microscòpics i concretament, als oceans polars, 
els productors primaris són majoritàriament aquestes diatomees 
congelades. Però se’n surten prou bé, ja que la seva producció és 
extraordinàriament elevada, gràcies en part a la gran càrrega de 
nutrients que els corrents d’aigua freda, provinents dels fons marí, 
transporten cap a la superfície. Aquesta alta producció primària 
és la causa de l’existència de les grans poblacions de mamífers 
gegants, com les balenes, i de la gran quantitat i diversitat d’aus i 
peixos que habiten aquests indrets del nostre món. El que sembla 
un desert de glaç és en realitat un paradís de vida.

Quan arriben la primavera i el desglaç es produeix una autèn-
tica explosió tròfica als oceans polars. Els filaments de diatomees 
queden lliures a l’aigua i són devorats pels petits animals del zoo-
plàncton herbívor, entre els quals hi ha el famós krill. A l’Antàrtida, 
el krill és el gran consumidor de les diatomees del glaç, tan bon 
punt aquest es comença a descongelar. El procés que segueix és 
fàcilment imaginable: el krill és l’aliment de diverses espècies de 
carnívors, petits i grans, mamífers, aus i peixos, que a la vegada 
poden ser la font d’alimentació de moltes altres espècies i així con-
formar la xarxa tròfica característica de les mars més australs de la 
Terra. En els aspectes fonamentals, els ecosistemes marins de l’Àrtic 
són molt similars als de l’Antàrtida.

Per tal que les cadenes alimentàries funcionin, tot ha d’anar per-
fectament coordinat. La temporització és vital i els processos han 
de succeir en el moment que toca. Els cicles de reproducció dels 
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animals del zooplàncton estan perfectament adaptats a una peri-
odicitat anual ben establerta. Si varien les condicions, tot canvia 
i el funcionament de l’ecosistema també. L’increment global de la 
temperatura de la Terra pot fer variar les condicions i això repre-
senta un risc per a l’estabilitat dels ecosistemes marins de l’Àrtic i 
de l’Antàrtida. 

Sembla que les zones de desglaç continental també s’estan 
ampliant a causa de l’increment de la temperatura planetària, la 
qual cosa fa que el volum d’aigua dolça que arriba als oceans polars 
augmenti i, per tant, disminueixi la salinitat del mar. Per altra part, 
està ben demostrat que el krill s’alimenta d’algues relativament 
grans, com les diatomees que creixen al glaç, però no d’algues més 
petites que també poden desenvolupar-se a la banquisa, com per 
exemple algunes algues flagel·lades més petites que les diatomees. 
Diversos estudis realitzats a l’Antàrtida han evidenciat que una 
baixa salinitat de l’aigua del mar provoca un menor desenvolupa-
ment de les diatomees i un increment de les algues flagel·lades; 
però el krill no menja algues petites i, per tant, una baixa salinitat 
de l’aigua provoca una disminució de les poblacions de krill i, com 
a conseqüència, una menor disponibilitat d’aliment per als depre-
dadors que s’alimenten de krill, que en són molts. Sobre la base del 
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funcionament d’aquests ecosistemes, no resulta difícil concloure 
que una disminució de la salinitat, resultat de l’augment del desglaç 
continental, podria tenir efectes molt negatius per a moltes de les 
espècies que habiten els ecosistemes del Pol Sud. 

Si s’accepta que els oceans polars són una de les zones del 
nostre planeta que presenten major producció i que contenen una 
biodiversitat excepcional, és plausible que la seva degradació tingui 
també efectes en gairebé tots els ecosistemes marins de la Terra. 
Si a més, es consideren altres possibles alteracions en les regions 
polars, encara és fa més evident la repercussió que poden tenir a 
tot el planeta. L’escalfament progressiu del sòl gelat (permafrost), 
sobre el qual habiten les comunitats humanes de l’Àrtic, és un fet 
que pot provocar un greu trastorn social que, directament i indi-
rectament, patirem tots. L’alteració dels corrents marins, deguda 
fonamentalment a canvis en la circulació termohalina, pot implicar 
pertorbacions climàtiques d’abast planetari. I es podrien citar més 
exemples amb el propòsit de fer-nos adonar de la gran importància 
de les regions polars en l’estabilitat global de la Terra. Els canvis 

en les zones properes als pols se succeei-
xen més ràpidament que en altres indrets 
del món i es per això que cal estudiar-los 
atentament. És aquest el motiu per qual 
una gran majoria de països han decidit 
participar d’alguna manera en l’Any Inter-
nacional Polar.

La ciència polar a l'aula
Si es vol ensenyar ciència a les escoles 

i que els nostres estudiants adquireixin 
correctament les competències científi-
ques, cal implicar els mestres i professors 
en el desenvolupament de la ciència. Per 
tant, és necessari que les institucions 
científiques facin passos en aquest sentit i 
els educadors també; i és amb aquest flux 
bidireccional d’idees que la ciència pot 
arribar a les aules i tenir èxit. Cal partir 
de propostes contextualitzades en episodis 
d’actualitat, que interessin els estudiants 
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simplement perquè han vist o han llegit informacions a la televisió, 
als diaris o a internet. Un cop aconseguit l’interès dels alumnes, és 
més fàcil que aquests construeixin coneixement i finalment adqui-
reixin un bon nivell de competència científica.

És aquesta la idea que ens va motivar a un grup de mestres i 
professors de diferents nacions a fer un llibre: Polar Science and Glo-
bal Climate. Un recurs internacional per a l’educació i la divulgació 
de la ciència polar, que conté un capítol sencer dedicat a diferents 
activitats d’aprenentatge, des de pràctiques de laboratori, anàlisi 
de dades fins a propostes de recerca, etc. Totes les activitats estan 
contextualitzades i basades en la majoria de casos en idees que han 
sortit d’algunes de les institucions científiques de més prestigi a 
nivell internacional.

A manera d’exemple, comentaré breument una senzilla activitat 
que vaig escriure per a aquest llibre, Sea Ice Porosity and Ocean 
Ecosystems. Quina és la diferència entre el gel d’aigua dolça i el gel 
d’aigua salada? La finalitat de l’activitat és que els alumnes respon-
guin justificadament aquesta pregunta. 
Però per fer-ho, han d’investigar.

Es tracta de proporcionar als estudiants 
un fragment de gel de cada tipus, que 
s’haurà glaçat prèviament al congelador. 
Òbviament, no cal anar als pols a buscar 
gel, ja que barrejant uns tres grams de sal 
de cuina amb cent mil·lilitres d’aigua, tin-
drem una excel·lent aigua de mar per fer 
uns glaçons que serviran perfectament per 
a l’experiment. L’aigua de l’aixeta servirà 
per fer glaçons d’aigua dolça.

Del tacte del glaç, els estudiants ja en 
dedueixen alguna cosa, fins i tot els més 
petits de parvulari. Si, a més, els proporci-
onem un colorant líquid, en solució alco-
hòlica perquè no es congeli en contacte 
amb els glaçons, gairebé no caldria donar 
gaires indicacions sobre el procediment 
a seguir: abocar unes gotes de colorant 
damunt de cada glaçó i observar què 
passa. El resultat és que el colorant llisca 
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per la superfície del glaçó d’aigua dolça, però per contra, queda 
ben retingut dins del fragment de glaç salat. Ja tenim la diferència: 
s’hauran fet evidents els canals de salmorra de manera experimen-
tal. A partir d’aquí i en funció del nivell dels alumnes, es poden 
treballar les etapes que es considerin. 

Si bé vaig desenvolupar jo mateix l’activitat des del punt de 
vista didàctic, la idea inicial no era pas meva, sinó d’una d’aquestes 
institucions de prestigi que comentava: l’Institut de Ciències del 
Mar de Barcelona. Aquest és, per tant, un exemple de cooperació 
entre mestres i científics; un camí que és necessari explorar, que 
cal pensar bé com i de quina manera s’ha de fresar perquè sens 
dubte, cada pas que s’hi faci contribuirà a l’èxit de la ciència a les 
aules i al desenvolupament de les competències científiques entre 
els nostres estudiants.

L'IPY 2007-2008 continua
Efectivament, i malgrat que han passat tres anys, aquest Any 

Internacional Polar encara no ha finalitzat. La Conferència d’Oslo 
no ha estat pas la darrera estació, ja que encara resten estudis que 
cal finalitzar, resultats que s’han d’analitzar i conclusions que cal 
elaborar amb rigor.

La prevista Conferència de Montreal, de l’abril del 2012, serà 
probablement el darrer esdeveniment institucional, però els resul-
tats de la recerca que s’ha dut a terme durant aquests anys en el 
marc de l’IPY són el fonament sobre el qual es desenvoluparan 
les noves investigacions, que ens han de permetre conèixer millor 
la dinàmica del nostre planeta i actuar en conseqüència: From 
Knowledge to Action. Del coneixement a l’acció; aquest és el títol de 
la futura Conferència de Montreal i aquesta frase em fa pensar en 
unes paraules d’August Pi i Sunyer que vaig llegir ara fa uns anys:

Treballem cada dia, treballem modestament,
treballem austerament.

Informem-nos, informem-nos sobretot.
I que per damunt hi plani gloriós el pensament.

Per tant, actuem. I que per damunt hi plani el coneixement.

Josep Marlés és professor a l'escola Frederic Mistral
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  Ian McEwan (Aldershot, Hamp-
shire, 1948) és en l’actualitat un dels narradors més reputats 
internacionalment. «El meu telèfon sona tan bon punt al món hi 
passa alguna cosa. Però jo em resisteixo a convertir-me en un intel-
lectual públic, sobretot quan els intel·lectuals s’han equivocat en 
tants capítols de la història del segle xx.»1 Tot i aquesta declaració, 
sovint, en articles i entrevistes, McEwan ha denunciat diverses 
formes de dogmatisme religiós (sempre disposades a fer sonar les 
trompetes de l’apocalipsi), que contraposa a la racionalitat cientí-
fica, i ha expressat el seu menyspreu per les manifestacions de la 
postmodernitat. 

L’any 2005, l’autor britànic va participar en el projecte Cape 
Farewell, en el qual un grup d’artistes van fer una estada a l’Àrtic 
per buscar maneres de lluitar contra el canvi climàtic en l’exercici 
de les seves disciplines. «Me’n vaig emportar una cosa important», 
diu McEwan, «una qüestió humana, petita, menor i commovedora. 
Érem 25 artistes que vivíem plegats en un vaixell i mentre inten-
tàvem arreglar el món la convivència s’anava fent cada vegada més 
caòtica. Vaig adonar-me que hi havia una escletxa cada cop més 
gran entre les nostres aspiracions ecològiques i la nostra realitat 
diària.»2 Aquest va ser un fet decisiu en la gènesi del darrer llibre 
de l’autor, Solar, publicitat arreu del món com l’aportació personal 
i satírica de McEwan al tema de l’escalfament global. Però encara hi 
va haver un altre moment determinant: «Em va ajudar molt assis-
tir a una conferència a Alemanya sobre el canvi climàtic. Tots els 
ponents eren premis Nobel. Tots eren homes i a tots els havia pas-

Qui plorarà per Michael Beard?
per Xènia Dyakonova i José Mateo
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ian McEwan

Solar

Empúries-Anagrama 2011

Traductor: Emili Olcina

sat el moment del triomf. Em va sorprendre 
la grandiositat del seu ego científic i em va 
venir el personatge de Beard... entre la boira, 
directe cap a mi.»3 

La primera experiència, la de l’estada 
àrtica, queda plasmada cap al final de la pri-
mera part de la novel·la; i l’observació de la 
qüestió humana està il·lustrada, amb bones 
dosis d’humor, pel desgavell creixent de la 
sala d’entrada al vaixell –on els residents han 
de deixar abrics, guants i botes cada vegada 
que hi tornen– i pel joc d’estratègies a què 
dóna lloc. Un excés de capacitat il·lustrativa 
és, potser, el defecte principal de Solar. En 
moltes de les seves novel·les, l’autor posa en 
paral·lel la trajectòria dels seus personatges 
amb els moments històrics que viuen, perfi-

lats amb molta concreció; a Solar el correlat del protagonista és el 
nostre món globalitzat; resulta molt difícil sostreure’s a la impressió 
que tots els detalls de la narració assenyalen els símptomes d’aquest 
món de l’escalfament global, que potser pateix una malaltia mortal 
imminent però no gosa sotmetre’s a la teràpia pertinent. 

En el vaixell àrtic de la ficció, qui pren el lloc de McEwan és 
Michael Beard, aquella aparició boirosa de la conferència alema-
nya. Beard, que protagonitza les tres parts de la novel·la, situades 
cronològicament en els anys 2000, 2005 i 2009, i que, tot i no ser 
explícitament el narrador, pren insistentment el seu punt de vista, 
va guanyar (fa temps) el premi Nobel per una aportació fonamental 
a la ciència, coneguda amb el nom de Combinació Beard-Einstein. 
Però de la mateixa manera que el teorema de Pitàgores se sustenta 
amb independència de la persona de Pitàgores, i que les Lleis de la 
dinàmica no saben res de la personalitat complexa de Newton, la 
Combinació Beard-Einstein no necessita Beard per a res: ell podria 
ben bé ser mort; sobretot si considerem que en el terreny de la 
física teòrica la seva creativitat s’ha esgotat i que, a més, no té cap 
interès en la formació de les noves generacions: resulta divertit i 
revelador saber que és incapaç de distingir els becaris que treballen 
amb ell els uns dels altres i els anomena col·lectivament els cua de 
cavall (perquè tots li fan l’efecte de dur els cabells llargs i participar 
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del mateix esperit). El fet és que Mr. Beard no és pas mort: quan 
comença la novel·la té 53 anys, i guanya força diners fent conferèn-
cies arreu del món i figurant al capdavant d’un projecte governa-
mental per desenvolupar les energies alternatives –amb continguts, 
esclar, més propagandístics que efectius.

No és la primera vegada que McEwan crea un personatge proper 
al món de la investigació científica. Però Michael Beard no acaba 
de funcionar com els protagonistes d’altres llibres de l’autor. El 
narrador i personatge principal d’Amor perdurable era un doctorat 
en Física que es guanyava la vida fent divulgació; així, resultava 
natural que en el principi trepidant de la novel·la el narrador, justi-
ficant-se, interpretés el fracàs col·lectiu del rescat del globus aeros-
tàtic en termes de la teoria de jocs. En general, l’esperit analític, 
distanciat i un pèl fred que associem a les explicacions científiques 
convé prou a McEwan i, diguem-ho de passada, la seva solvència 
en aquest terreny és destacable, tot i que l’afany de mostrar-la pot 
irritar algun lector. «Madam Bovary és morta. [...] Diuen que men-
tre escrivia el passatge de la mort d’Emma, Flaubert va plorar. Ara 
entenc per què no m’agrada. Estava massa implicat en la història. 
Hauria d’haver restat molt més fred, distant, amb una mica de gel.»4

De gel, al voltant d’aquest Beard, n’hi ha molt, principalment en 
forma de sàtira: dirigida contra els professionals dels estudis feme-
nins, els druides new age, el sensacionalisme dels mitjans i un llarg 
etcètera sempre congruent amb la ideologia de l’autor. 

L’existència de Beard es caracteritza sempre pel desordre, la 
deixadesa i la necessitat compulsiva de practicar el sexe –defugint 
el compromís i la paternitat– i d’ingerir aliments. Cínic, despietat, 
col·leccionant patents, consumint voraçment menjar escombraria, 
forçant al màxim l’aire condicionat, invocant l’esperit de la Revolu-
ció Industrial per solucionar els problemes del clima, potser Beard, 
pels seus vicis i defectes, és algú a qui hauríem de considerar el 
nostre semblant i  germà; però de vegades fa l’efecte que al premi 
Nobel l’hagin empeltat de personatges de la nostra contemporaneï-
tat com Torrente o Homer Simpson: «Va alçar una sola patata entre 
el polze i l’índex [...]. El secret era posar-se el bocí al centre de la 
llengua i, al cap d’un moment de deixar que s’escampés aquella 
sensació, empènyer la patata bruscament perquè s’estavellés contra 
el sostre de la boca. La seva teoria era que la rígida superfície irre-
gular causava unes ínfimes abrasions a la carn tova dins la qual es 
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vessaven la sal i els productes químics, i allò produïa una lleugera 
barreja distintiva de dolor i de plaer.» Michael Beard, que, segons 
l’autor, podria ser ben bé «el reflex de la catàstrofe de la Cimera 
del Canvi Climàtic de Copenhaguen de 2009»,5 té una gran capa-
citat de mutació: pot ser un monstre de la física teòrica, un mer 
oportunista, un as de l’enginyeria o un emprenedor global, de 
manera que quan reapareix en cadascuna de les tres parts del llibre 
que comporten un tall temporal, i en escenaris tan diversos com 
Londres, l’Àrtic o els deserts de Nou Mèxic, es produeix un efecte 
sinistre. En vista de la naturalesa del personatge i del final abrupte 
de la novel·la, algú ha cregut albirar la imminència del retorn de 
Michael Beard en una seqüela; si torna, què haurà après?... i què 
serà de nosaltres?

Notes

1 Entrevista amb Lourdes Gómez apareguda a El País del 5 d’octubre de 2002.
2  Declaracions recollides per Núria Escur a La Vanguardia del 23 de març de 2011.
3 Declaracions recollides per Núria Escur a La Vanguardia del 23 de març de 2011.
4  Entrevista amb Jesús Ruiz Montilla apareguda a El País de l’1 de març del 2008.
5  Declaracions recollides a La Vanguardia el 23 de març de 2011.

Xènia dyakonoVa i José Mateo
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 L a força de l’Any Joan Mara-
gall 2010-2011 ha aconseguit contrarestar  la tendència natural de 
la literatura catalana a la poca predisposició  a l’hora de reeditar 
obres considerades clàssiques. Aquesta  preferència constant per 
la novetat rabiosa i la fugida endavant ha  fet que molts i molts 
autors no estiguin a l’abast dels lectors  actuals. Autors i autores 
de la talla de Gabriel Alomar, Clementina  Arderiu, Marià Manent, 
Josep Sebastià Pons, Simona Gay, Joan Teixidor,  Marià Villangómez 
o Maria Oleart estan esperant que algú els reediti  dignament. 

 L’Any Joan Maragall ens ha portat tres reedicions de primera 
magnitud: Poesia completa de Joan Maragall, a cura de Glòria Casals  
i Lluís Quintana Trias (Barcelona: Edicions 62, 2010); Joan  Mara-
gall. Carnets de viatge, a cura de Glòria Casals (Barcelona:  Diputa-
ció de Barcelona, 2010), i El meu don Joan Maragall de Josep  Pijoan 
(Barcelona: Quaderns Crema, 2010). Tres llibres  imprescindibles 
per a qualsevol persona que vulgui endinsar-se en la  vida i l’obra 
de Maragall. 

 Fins ara el públic lector català només podia accedir a l’obra 
poètica  de Maragall a través de dues edicions de conjunt, dues edi-
cions  completament superades, dit sigui de passada. La primera de 
les dues  era la famosa edició de les obres completes publicada per 
Editorial  Selecta l’any 1960, on la poesia estava ordenada temàti-
cament, amb la qual cosa es destruïa  totalment l’arquitectura dels 
cinc poemaris que Maragall va publicar  en vida entre 1895 i 1911. 
I la segona era l’edició d’Enric Bou, Poesia completa, publicada per 
Empúries l’any 1986 i plagada  d’errors de lectura textual. 

Existia el gran treball de Glòria Casals (Barcelona: Edicions de 

Tres reedicions ben oportunes
d. sam abrams  
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la Magrana, 1998), però ja feia  molts anys 
que era pràcticament introbable i es pagaven 
autèntiques  fortunes si algú tenia la bona for-
tuna d’ensopegar amb un exemplar de  segona 
mà en alguna banda. 

Edicions 62 ha tingut la bona pensada 
d’oferir-nos l’àgil volum  Poesia completa per 
commemorar l’Any Maragall 2010-2011. A 
més, la  nova edició s’ha publicat a l’accessible 
i assequible col·lecció  «Labutxaca». A partir 
d’aquí, la veritat sigui dita, qui no llegeix  
Maragall és simplement perquè no li ve de 
gust. 

Poesia completa té totes les garanties tex-
tuals del món. En  definitiva, la base del llibre 
és una reedició corregida i augmentada  del 
volum Poesia. Edició Crítica de Glòria Casals, 
d’una banda i, de l’altra, una reimpressió stric-
to sensu de Nausica en  l’edició preparada per 

Lluís Quintana Trias l’any 2008. 
Fa més de dues dècades que Glòria Casals treballa a fons l’obra 

de  Maragall des del punt de vista textual i interpretatiu. A Poesia  
completa, doncs, tenim els resultats de tanta dedicació: un text 
net  i tancat. Aquest cop, Casals ha anat molt més enllà de la seva 
edició  del 1998 perquè hi ha inclòs tots els poemes inèdits i no 
recollits en  llibre que Maragall va deixar enrere a l’hora de la seva 
mort. Això  vol dir que ara tenim els cinc poemaris que Maragall 
va publicar en  vida (Poesies, 1895; Visions & Cants, 1900; Les 
disperses, 1904;  Enllà, 1906, i Seqüències, 1911) i tots els poemes 
escrits entre  1878 i 1911 que va destimar en el moment de bastir 
els seus reculls. 

 Casals ha volgut estructurar Poesia completa seguint criteris  
clarament cronològics. Per aquest motiu ha ordenat el llibre de  
manera que després de «Poesies», «Visions & Cants» i «Les dis-
perses»,  trobem una secció titulada «Poemes contemporanis de 
Poesies, Visions & Cants i Les disperses (1878-1905)», que aplega 
els  inèdits i dispersos. I, novament, després d’«Enllà» i «Seqüèn-
cies»  trobem una secció titulada «Poemes contemporanis d’Enllà i  
Seqüències (1906-1911)». Al final d’aquesta secció d’inèdits tenim  

Glòria casals 

i lluís Quintana trias 

Poesia completa 

de Joan Maragall,

Barcelona: Edicions 62, 2010
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un petit colofó de tres poemes recollits sota el descriptor «Poemes 
no  datats». 

 El conjunt de la poesia èdita i inèdita de Maragall ocupa les  
primeres 336 pàgines de Poesia completa. A continuació trobem el  
text de Nausica, a cura de l’especialista Lluís Quintana Trias. I  clou 
el volum l’índex de títols i primers versos dels poemes. 

Poesia completa representa una primícia insòlita. En els cent  
anys que han passat entre la mort de Maragall i ara, mai s’havia  
reunit en un sol volum la poesia completa de Maragall. En cent 
anys!  Sempre faltava alguna cosa, és a dir, sempre faltaven els 
inèdits o  faltava la Nausica. Ara per primer cop a la història tenim  
literalment un volum de «poesia completa» de Maragall, amb els 
cinc  reculls que va publicar en vida, amb els inèdits i dispersos, i 
l’obra  dramàtica, Nausica. A més, és la primera vegada que tot el 
corpus  poètic de Maragall ens arriba en una versió textual total-
ment fiable. 

Ara, finalment, podrem apreciar transversalment l’obra poètica 
de Maragall. I d’aquesta manera podrem veure clarament com va  
revolucionar els tres subgèneres de la poesia que va conrear: la  
lírica, l’èpica i la dramàtica. També podrem apreciar més bé l’esforç  
de construcció que hi ha darrere dels cinc reculls que Maragall va  
publicar en vida perquè tindrem els poemes triats al costat dels  
poemes desestimats. 

Poesia completa permetrà que els lectors s’acostin correctament 
a  l’obra poètica de Maragall. Ja era hora! 

L’any 1995 Glòria Casals va publicar un llibre ben original: Joan  
Maragall. Deu rutes literàries (Argentona: L’Aixernador Edicions).  
El llibre era una rigorosa novetat des de dos punts de vista  dife-
rents. Per un costat, era pràcticament inexistent el camp  d’estudi 
dedicat a investigar els vincles profunds que existien entre  litera-
tura i paisatge. El tema sempre s’havia tractat d’una manera  força 
superficial com si es tractés d’un element més aviat de foment  del 
consum turístic. A la dècada dels anys noranta del segle passat, la  
topografia literària, la geografia literària, van començar a emergir  
com a temes seriosos de reflexió i estudi. I justament Joan  Mara-
gall. Deu rutes literàries de Glòria Casals es pot considerar  una obra 
fundacional dins aquestes noves tendències. 

Ara existeixen tota mena de facilitats. Existeixen manuals com  
Geografia literària dels Països Catalans (Barcelona: Pòrtic, 2010), a 
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cura de Llorenç Soldevila; centres com la Fundació Josep Pla de  
Palafrugell, des del 1990, o entitats com Espai Escrits. Xarxa del  
Patrimoni Literari Català, des del 2005, o recursos a internet com 
el «Mapa literari 2.0», des del 2006, i «Endrets. Geografia Literària  
dels Països Catalans», de la Universitat de Vic, des del 2010. 

Altra vegada, tal com havia fet en el cas de la publicació de la 
nova  «Poesia completa», Glòria Casals ha aprofitat l’impuls de 
l’Any Joan  Maragall 2010-2011 per reeditar la seva guia del 1995 
en una nova  versió titulada Joan Maragall. Carnets de viatge. El text 
de la  nova versió ha estat molt ampliat i corregit respecte a l’edició  
original. A més, el llibre ha gaudit del patrocini d’una institució  
pública, de manera que l’edició és de gran format, enquadernada 
en  tapes dures i profusament il·lustrada. 

Glòria Casals, en una «Nota al lector» que encapçala el volum, 
deixa  ben clares les seves intencions: «acompanyar el lector en 
el viatge  pels espais i textos que Maragall va viure i va escriure i 
que és,  alhora, el seu viatge personal.» Casals no ha fet una guia 
exhaustiva sinó una guia representativa, triant els indrets i els 
textos més  emblemàtics. El volum s’estructura en tres grans blocs 
dedicats a  Barcelona, el mar i les muntanyes. 

En definitiva, els tres blocs encarnen la vida del mateix Joan  
Maragall, que sempre va viure dividit entre la quotidianitat de 
la  capital i els períodes de descans i vacances a la platja o a la  
muntanya. Cadascuna de les tres parts principals del llibre està  
subdividida, al seu torn, en seccions. Barcelona comprèn Ciutat 
Vella,  l’Eixample, Horta, Sarrià i Sant Gervasi. El mar abraça Sitges,  
Caldes d’Estrac, Blanes, Sant Feliu de Gúixols i Tossa de Mar. I les  
muntanyes, la secció més extensa, recull Montserrat, Castellterçol,  
Moià, el Montseny, Puigcerdà, Senillers, Girona, l’Empordà, Olot,  
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Núria i, com a 
colofó, Cauterets, a França. 

A cada secció del llibre trobem tota la documentació que neces-
sitem  per entendre la vinculació entre Maragall i el lloc en qüestió.  
L’autora vertebra cada capítol a partir d’una narració  biobibliogrà-
fica que explica perfectament la presència de Maragall a  l’indret i 
els textos que hi va escriure. En el text de la seva narració Casals 
hi incrusta una gran diversitat de fragments de cartes a i de  Joan 
Maragall. Aquests fragments enriqueixen el text i afegeixen un  ele-
ment de calidesa i proximitat perquè la veu de Maragall i els seus  
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tornen a prendre vida. 
Acompanyant el text central de l’autora, 

trobem una i altra vegada, els poemes i/o les 
proses que Maragall va dedicar als llocs per 
mirar de fixar-los en la memòria. I el llibre 
té moltíssima  documentació visual: fotos i 
documents d’època, reproduccions de tex-
tos autògrafs, dibuixos, aquarel·les, etc. En 
definitiva, tot el  que necessitem per recrear 
el rerefons personal, social, cultural, i  intel-
lectual que rau al fons de cada text topogràfic 
o geoinscriptiu  que va escriure Maragall al 
llarg de la seva activíssima vida de  creador 
literari. La tria d’esdeveniments biogràfics, 
documents històrics i textos literaris que 
Casals ha dut a terme a l’hora de  bastir el 
seu discurs i el llibre només es pot qualificar 
d’impecable  i impagable per tot el que té de rigorosa i encertada. 

«Joan Maragall. Carnets de viatge» és una invitació quàdrupla. 
És una invitació a llegir directament l’obra del gran Maragall. És 
una invitació a conèixer la personalitat humana de Maragall. És 
una invitació per explorar i descobrir la realitat topogràfica i  geo-
gràfica del país. I és una invitació a veure, percebre i  investigar 
els profunds lligams que existeixen entre la vida, l’obra i  la rea-
litat física. El llibre de Casals està dissenyat per acompanyar  els 
lectors al llarg dels seus viatges parcials. Una eina  imprescindible 
per aprofundir en Maragall, ara en la seva versió  definitiva, tan 
luxosament editada. 

 I ara arribem a la tercera i última gran reedició maragalliana de 
la  temporada. És tracta d’una reedició del famós retrat de Maragall 
escrit pel seu amic i deixeble, Josep Pijoan i publicat per primera  
vegada l’any 1927 per la Llibreria Catalònia. Ara bé, no és una mera  
reedició o reimpressió del text original que Pijoan va escriure i  
publicar una quinzena d’anys després de la mort de Joan Maragall, 
el  20 de desembre de 1911. 

El text que reprodueix aquesta bella i acurada edició de Qua-
derns Crema, a la seva col·lecció «D’un dia a l’altre», és el text 
d’un  exemplar de l’edició original corregida i ampliada pel mateix 
Pijoan. Ferran de Pol tenia una relació personal amb Pijoan, a l’exili 

Glòria casals

Joan  Maragall.

Carnets de viatge, 

Diputació de Barcelona, 2010
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i  després a Catalunya. I fruit d’aquesta amistat va ser el fet que  
Pijoan va voler obsequiar Ferran de Pol amb un exemplar únic d’El 
meu don Joan Maragall altament corregit i ampliat. Aquest exemplar  
pertanyia a l’escriptor Lluís Ferran de Pol i actualment forma part  
del fons de documentació de l’autor arenyenc a la Biblioteca Popu-
lar  P. Fidel Fita. 

El llibre de Pijoan és un dels retrats biogràfics més importants 
que  existeixen de Maragall. I aquesta afirmació que acabo de 
fer és una  afirmació important si tenim en compte dos factors o 
condicionants.  Primer: la tradició literària catalana és força reti-
cent al memorialisme de caire biogràfic. Per comprovar aquest fet 
només cal  començar a buscar els perfils biogràfics de molts autors 
clàssics, tant antics com moderns, per veure que simplement no 
existeixen. I, segona: malgrat tot la figura de Joan Maragall compta 
amb una autèntica tradició biogràfica amb més d’una trentena de 
retrats a gran  escala, publicats entre 1912 i 2010, és a dir, entre el 
retrat de  Joaquim Ruyra i el d’Ignasi Moreta. 

Dins d’aquesta petita per significativa tra-
dició biogràfica  particular que s’ha generat al 
voltant de la personalitat de Maragall,  Josep 
Pijoan ocupa un lloc destacat al costat d’altres 
autors de la  talla de Josep Pla, Maurici Serra-
hima o Gabriel Maragall, fill de  l’autor. Algun 
dia s’hauran de reivindicar altres retratistes de 
valor  com ara Juan Chabàs (1935) o Josep M. 
Corredor (1960). 

Josep Pijoan, en escassament un centenar 
de planes, ens ofereix els  records de la seva 
relació personal i intel·lectual amb Maragall  
durant els darrers anys de la vida de l’autor 
de Seqüències. Pijoan  va desgranant els seus 
records des del dia de la seva coneixença per-
sonal amb Maragall, però quan convé atura el 
text per fer un flashback per recuperar algun 
moment de la vida passada del gran  poeta. 
En definitiva, El meu don Joan Maragall és un 
llibre de  memòries amb una biografia i una 
autobiografia de fons. Pijoan evoca  les seves 
experiències al costat del mestre Maragall i, de 

JosEp  piJoan 

El meu don Joan Maragall  

Quaderns Crema, 2010
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passada, escriu la vida de Maragall i la seva pròpia autobiografia. El 
llibre de Pijoan és el primer retrat matisat que tenim de Maragall. 

Però El meu don Joan Maragall s’ha de llegir amb molta precau-
ció  per quatre motius. El primer és que Josep Pijoan no era un 
escriptor  professional, de manera que el seu llibre és un document 
molt i molt  personal i sui generis. El segon motiu és que tenia molt 
de caràcter  i sovint projectava la seva voluntat personal sobre la 
figura de  Maragall. El tercer motiu és que Pijoan va escriure el 
llibre molts  anys després de la mort de Maragall, de manera que 
sovint és imprecís  o directament fantasiós. I el quart motiu és que 
va escriure el  llibre lluny de Barcelona i no va poder consultar cap 
altra font que  no fos la seva pròpia memòria. 

Cal agafar el llibre de Pijoan per allò que veritablement és: un  
llibre de memòries ben personal. I no cal agafar-lo per allò que no  
és: una biografia literària amb una sòlida base factual i  documen-
tal. Un petit exemple ens ajudarà a entendre el que vull dir.  La 
primeríssima frase del llibre de Pijoan diu literalment: «Vaig fer  la 
coneixença de don Joan Maragall el 1900 quan ell se n’anava ja 
a tenir una quarantena d’anys.» Sabem, per la gran especialista i  
estudiosa de la vida i l’obra de Pijoan Anna Maria Blasco i Bardas,  
que el mestre i el deixeble es van conèixer personalment en algun  
moment, sense determinar, entre l’estiu de 1901 i la primavera de 
1902. 

El llibre de Pijoan ha arribat a fer molt de mal a la imatge de  
Maragall. Per exemple, molts lectors han interioritzat la imatge 
d’un Maragall romanticoide i il·luminat, que tenia poc sentit de 
la realitat. Aquesta imatge és més una creació de Pijoan que una  
constatació de la realitat. Poetes de la talla de Gabriel Ferrater i 
Narcís Comadira han utilitzat aquesta imatge distorsionada de 
Pijoan com a arma crítica en contra de Maragall. Penseu en poe-
mes com «Sobre  la catarsi» de Ferrater, publicat a Da nucis pueris 
(1960) o «Joan  Maragall baixa a prendre el te» de Comadira, publi-
cat a El verd jardí (1972). Tots dos poemes van servir d’arma per 
mirar d’alliberar els dos poetes de la influència de Maragall, molt 
a la manera que descriu Harold Bloom al seu magistral assaig The 
anxiety of influence (1973). 

És bo tornar a disposar del llibre de Pijoan, sobretot amb totes  
aquestes novetats textuals d’esmenes i passatges afegits. Ara bé, és  
aconsellable utilitzar el text amb seny i mesura, i no considerar-lo 
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la  llei divina sobre la figura de Maragall. També és molt saludable 
i recomanable llegir-lo al costat de dues obres fonamentals de Josep  
Pla: Joan Maragall. Un assaig i Vida i miracles de Josep Pijoan, totes 
dues recollides al volum x de la seva obra completa, Tres  biografies 
(1968). 

d. saM aBraMs


