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Qu~ hi faun flsic estudiant el chncer?
Vaig anar trobant que les preguntes
m6s rellevants de la meva generaci6
no estaven taut en el camp de la fl-
sica pura corn en l’aplicaci6 de la fi-
sica als sistemes vius. En acabar la
carrera d’enginyeria vaig fer el pro-
jecte final de carrera a l’Hospital Cli-
nic. M’imaginava que dissenyaria un
aparell per mesurar alguna cosa en
els pacients,posem per cas, ique, per
tant, aconseguiria una feina a la in-
dflstria, probablement ben pagada.

I qub va passar?
Que llavors va comenqar la nanotec-
nologia aplicada ales cibncies de lavi-
da. En un metre hi caben mil milions
de nanometres, ds una cosa inimagi-
nablement petita, per6 ds la longitud
en qub passen coses en biologia.Vaig
dir-me que volia aplicar el que sabia
de fisica i d’enginyeria per compren-
dre com funcionen els sistemes vius
en aquesta escala nanom~trica, tot i
que avegades pensava que per aplicar
industrialment aixb tardarlem 30 o
50 anys. Perb aixl que em vaig posar
a desenvolupar els primers algorit-
mes per mesurar aquestes forces arab
els primers microscopis de for~a atb-
mica aplicats a c~l.lules, vaig veure
que.., allb sl que t’engar~a. I no he po-
gut parar d’anar buscant cada cop
m~s fronteres en el camp de la recer-
ca bhsica. I tens la sensaci6 que esths
fent una cosa que ningfl no ha fet mai.
Perqu~ en fisica les grans preguntes
s6n del tipus "Qu~ va passar en els
primers picosegons despr~s del Big
Bang?" A la medicina, les preguntes
s6n la curaci6 del chncer o les malal-
ties neurodegeneratives.

Aqui li brillen els ulls...
Si. E1 que m’agrada 6s que cada dia
m’entren al despatx des del ffsic te-
bric al biblegpur, i de vegades entren
junts iet diuen: "Hem pensat aixb’.
Elbiblegpur acaba el doctorat almeu
laboratori podent escriure equaci-
ons i programar ordinadors tan b6 o
millor que un fisic. I el flsic, que no-
m6s havia vist equacions, ara diu:
"He dissenyat una mol~cula nova".

I qu~ invesfiguen?
Intentem reescriure la biologia
aportant-hila fisica. Pot semblar ar-
rogant, per6 si el cos humh esth sot-
mbs ales lleis de la fisica 0a de la gra-
vetat, per exemple) no es pot ignorar
que les forces fisiques tenen uu pa-
per important dins del funciona-
ment del cos. I aix6 els investigadors
biomSdics ho havien ignorat. S’havi-
en basat en el fet que tot era qulmi-
ca, molScules, proteines. I ara s’ado-
hen que calen m~s coses. I aquestes
coses, en part, ~s la fisica. Tambd la
flsica havia ignorat les ci~ncies de la
vida. Consideraven que era una cosa
molt desordenada, mundana.

E1 cas 6s que vost6s estan investi-
gant comes mouen les c61.1ules i
corn es comuniquen. I qub es diuen?
Moltes coses: tu serhs cervell i tu se-
rhs pen. Hi ha un moment en qub les
cbl-lules que esdevindran cervell iles
que esdevindran peu estan prhctica-
ment en contacte, per rant, hart de
tenir algun mecanisme de comuni-
caci6 que digui "Tu cap aqui ijo cap
allh". De let, en el c~ncer no 6s rant el
que es diuen com el que es deixen de
dir. Deixen de dir-se "Som c~l.lules
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i enginyer electrbnic i es
va doctorar a la Facultat
de Medicina de la UB. Va
passar per Harvard, i avui
td al seu chrrec un grup de
qulnze invesfigadors en

un laboratorl finanqat
majorit’~riament per
l’Europcan Research

Council. Td dos fills
petits, no dorm tant com
voldria i toca el tromb6 a
La Locomotora Negra.

normals amb una missi6 normal". I
es comencen a dir "Creixem i for-
mem nn tumor". I desprds un altre
senyal que din: "Deixem de ser un
tumor". Perqub si nomds tinguessis
un tumor, en general podria venir un
cirurgihitreure’l i s’ha acabat el chn-
cer. I se’n van d’aquest tumor cap a
un 6rgan sa, on faran una methsta-
si. I per fer aquest moviment han de
generar algun tipus de forsa.

/A vost~s la volen descobrir per
impedir-ho?
No podem interferir en les lleis de la
fisica. No hi ha cap pastilleta que eli-
miniles lleis de Newton. Perb podem
interferir en els mecanismes que fan
que dues c~l-lules es transmetiu for-
ces entre elles. E1 que veiem en ex-
periments recents ~s que elc~ncer no
~s nomds el tumor, sin5 que ~s la co-
municaci5 del tumor ambles c~l.lu-
les sanes que tenenla mala sort de ser
a prop. E1 tumor nom~s sap cr~ixer,
perb potser no causa m~s problemes
perqu~ no td la maquin~ria que cal
per escapar-se. Llavors el tumor sc-
gresta c~l-lules sanes, posem per cas
les que sSn capaces de fer forats als
teLnits per reparar-los quart ens fem
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Missib "Treballem per trencar la comunicaci6 fisica entre les c l,lules
sanes i les tumorals" $isterna educatiu "El important trobar

les preguntes, per6 nom s ens ensenyen a trobar respostes"

una ferida. E1 tumor les segresta i els
diu: "I ara tu m’ajudarhs a moure’m
cap a un altre brgan i fer un proc6s
metasthtic". Aqul podem intervenir
i, de fet, ja hem comen~at a col.labo-
rat amb laindflstria farmac~utica per
trencar aquesta comunicaci6 flsica
entre les cSl.lules sanes iles tumorals.
Imagina-t’ho corn untren, on la loco-
motora ks la c~l-lula sana i els vagons
s6n les c~l-lules tumorals. Mirem de
desenvolupar molecules que inhibei-
xin la connexi6.

Qub va aprendre a Harvard?
Que el m6s important ks trobar les
preguntes. I, sihipenses, en tot el sis-
tema educatiu nom6s t’ensenyen a
trobar respostes. Et plantegen pre-
guntes i a l’examen tules respons. A
mi m’arriben els millors estudiants
de les millors carreres del pals, no-
m~s matrlcules d’honor, gent amb
un expedient fanthstic que demostra
que pot trobar respostes a qualsevol
pregunta, per6 siun investigador vol
arribar lluny en la recerca primer de
tot ha de trobar les preguntes.

I, com s6n, aquests que arribenlluny?
Es diflcil de saber. Quanvaig comen-

~ar el meu laboratori aqul, l’any
2008,vaig demanar consell als meus
mentors a Harvard sobre com s’ho
feien per contractar algfl, i em van
dir que no ho sabienz que alguns fun-
cionenialguns no. Es unabarrejade
creativitat i rigor. S6n dues coses
que molt poca gent t6.

El savi despistat no funciona...
No. He tingut la sort de treballar
amb genis, perb s6n gent que mai ha
tirat endavant grans projectes, per-
qub els faltava tenacitat. Recordo
que a Harvard havia de resoldre unes
equacions matemhtiques, m’hauria
costat dos anys fer-ho. Jo sabia que
hi havia algfl al departament queen
dos dies ho podia fer. E1 vaig anar a
veure, perb de seguida es despistava.
Una tarda vain estar discutint com
s’ho feien les mosques per caminar
cap per avall en una paret. A1 final,
em va ajudar. I treballar als EUA
tamb~ t’ajuda a perdre la timidesa.

Important per quan cal trobar fi-
n, an~ament per als projectes...
Es que si tu ets molt bo perb no pots
comunicar-ho, malament. La bona
cibncia demana bona comunicaci6,

In~dit
"Tinc la
sensaci6
que estic fent
una cosa
que no ha fet
mai ningff’

PERE TORDERA

perqu~ el finan~ament ve de la soci-
etat. Per exemple, de l’European Re-
search Council (ERC), queens finan-
~a projectes de dos milions d’euros.

I en el qual Catalunya estb. bastant
ben situada.
Si, Catalunya 6s un dels territoris
arab m6s projectes d’aquest tipus
per habitant. Hi hem arribat amb un
molt bon planter i amb programes
corn l’Icrea, que ha atret inve, stiga-
dots catalans i no catalans. Es una
barreja entre bon planter, investi-
gadors de fora i els que hem estat a
fora i hem tornat.

D’on l’hem tret el bon planter?
Les universitats catalanes, amb to-
tes les limitations, han fet una molt
bona feina de formaci6. Les grans
universitats americanes estan ple-
nes de catalans o de doctorats a Ca-
talunya. I estan molt ben valorats. I,
a sobre, allh treballen en centres on
els recursos s6n quasi il-limitats.
Aquesta barreja ens ha fet produc-
flus i capa~os d’atreure finan~ament
europeu.

Per qub va decidir tornar?

~,Vols que els teus fills creixinjugant
a beisbol als EUA o aqui, en una es-
cola catalana? Amb la parella vam
decidir tornar, a veure si pod/em fer
recerca de nivell. Iens ha anat bd.
Vaig aconseguir aquest projecte
EB.C i aix6 em va permetre muntar
un laboratori d’alt nivell. Hem pogut
renovar aquest projecte, itenim dos
milions d’euros m~s per als pr6xims
cinc anys. Evidentment, no ks Cam-
bridge ni I’ETH de Zuric, per6 estic
molt content del talent que he atret
al meu laboratori. Aix6 si, tenim ex-
cel.l~ncia per6 ens falla la classe mit-
jana cientifica. E1 mateix que ha pas-
sat amb la societat en general, que
la classe mitjana ha desaparegut, en
ci~ncia tamb~. Si volem que la ci~n-
cia excel-lent tinguiun impacte en la
societat, calen m~s cient/fics.

Allb que els pff/sos no 6s que inves-
tiguin perqub siguin rics, sin6 que
s6n rics perqu~ investiguen.
Hi ha poques veritats m6s grans que
aquesta: quart inverteixes en recerca,
elteu PIB creix. Quanva comenqar la
crisi, va ser la cathstrofe: retallades
brutals en recerca, de fins a140% a
Espanya. E1 missatge ks terrible: no
creuen en la recerca. Aquest 40% 6s
molt petit compa, rat amb el que es va
posar als bancs. Es el missatge terri-
ble que hem rebut els cientifics en els
flltims quatre anys. I aleshores et
planteges seriosament elteu futur.A
Catalunya el missatge rebut ks: te-
nim menys quartos, farem elque pu-
guem. Per aix6 Catalunya lidera la
recerca espanyola a anys llum del
que es fa a la segona comunitat, que
pot ser Madrid o el Pals Basc.

Qui t6 els diners 6s qui decideix
quines s6n les preguntes, no?
Si, perb qui td diners tamb6 escolta
les preguntes, perqub potser no sap
quines s6n les grans preguntes. I
potser qui t6 diners ks prou humil
per saber amb qui ha d’anar a par-
lar per descobrir les grans pregun-
tes. La percepci6 que tinc de la in-
dfistria farmacbutica 6s que hart es-
tat oberts als investigadors bhsics, i
jo ho veig corn una part important
del sistema. Si segueixen estratbgi-
es poc btiques hi ha d’intervenir la
regulaci6 nacional i supranacional.

Suposo que encara no s’ha fet l’fil-
tima pregunta.
No. La cibncia no 6s arquitectura,
que dius "Aqul hi ha els plhnols" i, al
cap de dos anys, tens una casa que
segueix exactament aquells plhnols.
En ci~ncia tu proposes fer una cosa
que t6 sentit per6 saps que el que
acabes descobrint acaba sent molt
diferent de la hipbtesi inicial. I ks
important transmetre-ho als inves-
figadorsjoves, perqub devegades es
frustren. Einstein va pensar en les
lleis de Newton i va veure que no
quadraven amb els seus chlculs. I
cap phnic. Vol dir que hem de trobar
una nova explicaci6 i aquesta ks
l’aventura de la ci~ncia.~
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