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britànica Jane Goodall, l’arquebisbe sud-a
Desmond Tutu, l’activista pakistanesa Ma
Yousafzai, el polític brasiler Lula da Silva,
japonès Haruki Murakami, el polític nord-
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“Afortunadament no
estem sols en la lluita
contra el càncer”
És un dels autors més citats en ciències biomèdiques i, per tant,
també un dels més influents a nivell internacional. Ahir, però, també en conversa telefònica amb
l’ARA des de Nova York, preferia
subratllar que hi ha milers d’investigadors al món. “No és falsa modèstia dir que afortunadament no
estem sols en la lluita contra el càncer i la metàstasi”, raonava. De fet,
repassant el llistat d’altres guardonats en el passat amb el Premi Internacional Catalunya apuntava
que Baselga, Esteller i ell mateix
només són tres persones que han
fet una feina “destacada”, però no
única. “Desmond Tutu, Jane Goodall
o Jimmy Carter. Això sí que són persones singulars que han fet coses
realment singulars”, assegurava.
L’investigador Joan Massagué
(Barcelona, 1953) també ha fet als
Estats Units la majoria de la seva
carrera científica. Des del 2014 és
el director de l’Sloan Kettering Institute de Nova York, un centre
germà de la institució del doctor
Baselga però més orientat a la recerca bàsica. La seva carrera s’ha
centrat en el comportament
cel·lular i la metàstasi del càncer,
amb un treball clau per entendre
els mecanismes que permeten detenir la proliferació cel·lular que
dóna lloc a l’aparició de tumors.
Recentment el seu equip ha sigut
capaç de descriure l’existència de
cèl·lules metastàtiques latents,
capaces d’amagar-se durant anys.
Els seus estudis, a la pràctica, han
permès obrir noves possibilitats
d’investigació i de tractament.
“Cada premi té un missatge i un
valor diferent. Cada un té una simbologia humana, però sí que passa
que quan s’identifica una persona
com a destacada existeix una tendència a reidentificar-la diverses
vegades”, afegia sobre el guardó
que rebrà oficialment a l’octubre.
Per això, considerava que el premi
més aviat havia volgut destacar
“alguna cosa especial” i “diferent”,
atès que fins ara no havia premiat
mai tres persones alhora, tampoc
catalans. La satisfacció, però, era
igualment àmplia: “Això és un reconeixement a la feina dels científics, que actuen amb el suport de
tota la societat en aquesta gran
batalla històrica contra el càncer”,
explicava. Massagué, un dels fundadors en el seu dia de l’Institut de
Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, es declarava ahir “molt honorat i estimulat” per continuar endavant en aquesta guerra contra
el càncer.e

“D’aquí 20
dels càncers e
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Treballa els diumenges perquè diu
que així pot “pensar més lliurement
que els dilluns”. Acaba de publicar
l’enciclopèdia de l’epigenètica dels
tumors humans a Cell, un manual
que podran consultar experts de tot
el món. Més enllà del Premi Internacional Catalunya, des de fa uns
mesos és Premi Nacional de recerca i al setembre rebrà la Medalla
d’Or del Parlament.
¿Els científics tenen el reconeixement que es mereixen?
Hi ha hagut un canvi. Abans eren
molt desconeguts. Passem de Fleming, Pasteur i Cajal a un desert on
els científics no són reconeguts. Ara
van fent forat en els mitjans de comunicació, on hi hauria d’haver
sempre una secció de ciència.
Va estudiar a Escòcia i als EUA, però finalment treballa a Catalunya.
És un bon país per a la recerca?
Catalunya encara és un molt bon
lloc per a la recerca, per la formació
universitària i per la llarga tradició
en biomedicina: Barraquer, Puigvert... Encara estem en una posició
privilegiada al sud d’Europa.
Captem i retenim prou talent?
Hem tingut una època bona, del
2001 al 2008, on vam ser capaços de
captar talent, estrangers que van
venir a treballar a casa nostra. Ara,
des del 2008 fins al 2016, el que fem
és intentar mantenir-los, que no
se’n vagin. S’ha frenat l’arribada
d’investigadors estrangers, perquè
senten parlar malament de l’economia espanyola i diuen: “¿Com he
d’anar a fer experiments si no poden ni pagar la llum?”
¿El càncer es convertirà en una
malaltia crònica?
Es cura en un 60% dels casos. El
problema és el 40% restant, que no
es cura en cap cas. Quan parlem de
càncer, parlem de més de 50 tipus
diferents de tumors. De càncers
freqüents com el de pulmó encara
en curem pocs. I hi ha tumors estranys com el de pàncrees o el de
cervell, dels quals no en curem gairebé cap: hem d’intentar curar-ne
un percentatge raonable. Hem passat de no curar-ne cap a curar-ne la
majoria.
Arribarem a eradicar-lo?
Les dades ens diuen que cada any es

curen un 2,5% més de
tant, d’aquí 20 anys po
un 80% de casos que so
Però és només una proj

Quin percentatge del cà
nètic i quin és ambient
Els càncers hereditaris
un 10% dels tumors, el 9
són esporàdics, sorgeixe
causes. Una pot ser, si
que vivim més temps. U
ser ambiental externa,
tabac. La majoria dels
genètics perquè s’altera
però també són epigenè
hi ha marques químique
geixen i l’alteren.

Quines són aquestes m
miques?
La principal causa d’al
terna que provoca càn
cada tres tumors al mó
bac: pulmó, gola o lleng
perquè per la bufeta s’e

