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Senyores, senyors:

Permeteu-me que feliciti la Comissio organitzadora d'aquesta II

TROBADA, per haver escollit un tema tan interessant i actual com es la

RECERCA. A la vegada vu11 agrair haver-me donat 1'oportunitat d'ex-

pressar en public les meves reflexions, en el marc de la Universitat

Catalana d'Estiu, tan densa d'historia i d'inquietuds de les nostres

coses.
Vaig llegir-me el Manifest de la I Trobada (agost, 82) i m'hi sento

tan identificat que poca cosa mes us podre dir, ja que la RECERCA
CONCERTADA pateix profundament dels defectes estructurals de la re-
cerca, que assenyalaveu, i mentre aquests no es solucionin, dificilment
podra generalitzar-se la practica d'aquesta collaboracio tan necessaria
per a la nostra industria.

Aixi ho vaig manifestar fa tres anys a la Universitat Politecnica

de Barcelona i mes recentment en el II Congres Internacional de Cien-

cies Farmaceutiques (maig, 83). Pero com penso que vat la pena d'in-

sistir en les coses importants, ara de bell nou, us proposo reflexionar

sobre les possibilitats que LA RECERCA PUBLICA I LA INDOSTRIA (en

aquest cas la farma-quimica) puguin gaudir-ne, reciprocament, d'una

eficac collaboracio.

I ho plantejo des de la plataforma que em dona 1'haver tingut sem-
pre, durant molts anys de professionalitat industrial, alguna responsa-
bilitat, directa o indirecta, en el camp de la recerca, i haver pogut ges-
tionar contractes de recerca o desenvolupament amb diferents centres
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de l'Estat espanyol. Aixo, gracies a tractar els assumptes amb la perso-
na interessada i acordar-ho directament, pero, quasi mai, a traves de
la institucio. Altrament puc dir que, en general, els resultats han estat
positius per ambdues parts.

Pero no voldria cansar-vos amb anecdotes i casos particulars, pot-
set mes propis del colloqui, i si fer un emfasi especial en la necessitat
de crear un clima d'enteniment entre les parts interessades i establir
un marc de treball (es a dir, un marc juridic-administratiu-cientific),
que permeti encetar el tema sense prejudicis i tractar els assumptes
amb el pragmatisme necessari.

Si considerem que la ciencia moderna es un repte, que tenen plan-
tejats tots els paisos, desenvolupats i en via de desenvolupament, i
que 1'estat tecnologic d'un pals, que es a116 que mou la produccio
industrial i la fa atraient i competitiva, depen del seu nivell cientific
i per tant de la recerca, sembla que hauriem de sentir tots una pressio
social i estatal, que promociones i ajudes de forma prioritaria la recer-
ca. Pero no cal que us recordi que, malauradament, aixo no passa.

Ultimament (maig 83, conferencia Siglo XXI, Madrid) deia el bio-
quimic professor Alberto Sols: <<des que jo vaig tornar d'USA, fa 30
anys, per fer recerca a Espanya, mes que la penuria de mitjans, he
trobat a faltar 1'ambient apropiat». Jo n'estic totalment d'acord i per
aixo proposo la creacio d'aquest marc social, aquest clima, ambient,
que faci possible, com un fet normal (no corn una aventura), la recerca.
Per aixo cal fer arribar als legisladors i a les autoritats (perque les
Reis no surten per generacio espontania), la necessitat d'una regulacio
social i juridica del fet innovador, que es molt mes ampli que el camp
estrictament cientific o universitari.

S'ha d'inserir la ciencia a la societat, entre altres coses perque
aquesta societat, que es molt exigent (i es bo que ho sigui), deu a la
ciencia moderna (1'actual i la que s'esta fent) el seu nivell de benestar.

I aixo s'aconsegueix popularitzant la recerca, explicant be en que
consisteix i com es fa, i tambe, per exemple, portant a 1'escola prima-
ria 1'interes per la sistematitzacio i la curiositat cientifica. L'estat to els
mitjans per a fer-ho i per a plantejar-se seriosament una revolucio tec-
nologica, en la qual tambe han de jugar-hi fort, i d'una manera serio-
sa, els mitjans de comunicacio social.

En aquest marc social, tambe cal resaltar i considerar adequada-
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ment (no posant-hi dificultats) 1'empresa investigadora. Aquella que

juga fort la carta tecnologica buscant un futur, i arriscant una bona
part de patrimoni i d'excedents empresarials en descobriments cada
vegada mes dificils i mes incerts, especialment al meu camp.

Aquesta empresa investigadora necessita, per a poder seguir enda-

vant i expansionar el seu equip de R i D, o per a poder seguir con-

certant treballs amb centres exteriors, un just retorn de la inversio i

de les despeses a traves dels productes fabricats.

Tots sabem que la recerca es cara (molt cara) i que al nostre camp
necessita ultrapassar un cert nivell, una barrera de potencial, per sota
de la qual es dificil aconseguir bons resultats. Per tant, les estructures
de produccio-venda han de poder suportar-la be, cosa que no sempre
es possible.

Be, despres d'aquestes consideracions generals, us proposo d'entrar

en el tema especific de la recerca en el sector farma-quimic i concreta-

ment de la recerca concertada.

Aquest sector arrenca de la quimica fina, que agrupa aquells pro-

cessos quimics molt sofisticats i amb produccions petites (quasi sem-

pre es parla de quilograms i no de tones) pero amb exigencies de qua-

litat que ultrapassen, a vegades, la qualitat reactiva. Hormones, vita-

mines, antibiotics, derivats d'esteroides, necleotids, son productes de

la quimica fina. Aquesta produeix, doncs, els principis actius, les ma-

teries primeres, que serviran per a fabricar, posteriorment, les especia-

litats farmaceutiques.

Es un sector de gran dinamisme, marcat per un obsoletisme rabios

i per unes exigencies extraordinaries, derivades de la recerca de nous

medicaments mes actius i encara mes tolerables (o sigui menys efectes

secundaris, menys dosis, mes compatibilitat).

A mesura que la ciencia avanca (gracies tambe a la electronica i
a la informatica), i les tecniques de sintesi, separacio i analisi es fan
mes eficaces, augmenten els coneixements bioquimics i es va entrant en
el quimisme cellular i sub-cellular, coca que suggereix el disseny de
nous medicaments, d'acord amb 1'estat del coneixement.

Estat que, a vegades, marca la contingencia de teories terapeuti-

ques i que ens obliga a reconsiderar, i fins i tot, a bandejar dogmes,

que han estat vigents durant generacions...

Sumeu-hi a tot aixo, el fet que la majoria de centres de recerca,

[2031



42 RAFAEL FOGUET I AMBR6S

privats o publics, estan treballant practicament en els mateixos camps.
Es curiosa la coincidencia entre les linies de grans companyies multina-
cionals i, naturalment, nosaltres que seguim el seu exemple.

Aixi, doncs, a una recerca altament tecnificada, que exigeix equips
humans pluridisciplinars i un temps considerable (no menys de 7 a
8 anys per aconseguir un nou medicament a partir d'un principi actiu),
i que, per tant, ha d'esser molt cara, s'hi afegeix un factor de risc con-
siderable i precisa d'un oportunisme (arribar abans que els altres), que
de no assolir-lo pot esser critic per a la propia estructura empresarial.

Amb tot, la inddstrita farmaceutica representa una excepcio, res-
pecte d'altres sectors i dins el desert investigador de l'Estat espanyol.
A Catalunya, on tenim la majoria de la produccio netament espanyola
(sense companyies estrangeres), tambe hi tenim mes del 80 % de la
recerca farma-quimica netament national.

Pero, Di les primeres empreses mundials (menys nosaltres) poden
tenir tots els elements i equips per a avaluar un determinat producte
en un determinat camp terapeutic, ni tampoc poden pretendre tenir
un equip de sintesis quimica capac de cubrir tots els possibles camins.

Per aixb cal optimitzar la capacitat cientifica del pais i utilitzar la
RECERCA CONCERTADA en aquelles arees a les quals no podem o no
ens interessa arribar i poden encarregar-se a centres exteriors, la capa-
citat cientffica dell quals esta avalada per 1'existencia d'una munio de
tecnics i professionals molt ben preparats i de gran prestigi.

Aixi, doncs, la recerca concertada es pot plantejar:
1) Quart les empreses no poden cubrir al seu propi centre tot el

ventall de tecniques i assaigs que, en canvi, es possible trobar a dife-
rents centres de recerca publics. Poden esser tecniques molt especifi-
ques o poc usuals que no seria rendible installar-les a tot arreu.

D'altres vegades, l'acumulacid de tasques urgents sobre un projecte

de recerca, obliga a encarregar treballs fora de 1'empresa per a guanyar

temps.

En aquests casos cal acceptar el fet de tractar-se d'encarrecs ocasio-
nals i a vegades dificils de preveure.

2) Els centres que s'han especialitzat en camps determinats (an-

tibiotics, endorfines, neurotransmissors, etc.) poden oferir a la indds-

tria farma-quimica els seus coneixements per a treballar en la recerca

d'un nou principi actiu.
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En aquest cas el treball es d'entitat mes original i pot aconseguir-se
una collaboracio molt interessant per a obtenir, despres de completar
tot el desenvolupament, una nova especialitat farmaceutica.

L'aportacio de centres publics, que poden esser diversos, sera gai-

rebe sempre parcial, pero pot arribar a esser molt important.

Per altra banda, el treball en comu ha de tenir certes caracteristi-
ques, que cal no oblidar:

1) L'empresa que contracta voldra saber quant costars el treball
(cost total o cost per unitats); quant de temps tardara (amb les actua-
litzacions que facin falta); quina sera la composicio de 1'equip; quina
informacio regular tindra, etc.

2) La discrecio i la confidencialitat ban de presidir les relations
industria-centre public. El secret industrial es vital per a la primera i
la decisio de la publicacio i el moment en que s'ha de fer, correspon-
dra sempre a 1empresa. Aixo pot diferir de la norma dels cientifics
universitaris de publicar, sense mes, els seus treballs.

3) Una altra cosa que cal acceptar es la versatilitat dels projectes
de recerca aplicada, en els quals, a vegades, cal variar notablement els
plantejaments inicials.

Fins i tot, s'ha de tenir el valor d'abandonar el camf iniciat, i en-
degar-lo de nou, quan els resultats no son els que hom esperava.

En alguns casos tampoc es facil conjuminar les necessitate empre-

sarials i l'habit de certs investigadors, a qui el fet que el treball es

planifiqui des d'una empresa no els entusiasma gens.

I menys pot agradar-los que 1'avaluaci6 de la tasca realitzada, la
faci tambe la part concertant.

Si acceptem aquestes caracteristiques, estarem en bona disposicio

per a iniciar treballs conjunts industria-centres publics. Pero no ens

enganyem, aixo no es suficient; ja que falta encara un suport legal que

ho faci facil.

Em sembla que he dit al principi, que l'experiencia demostra que,
fins ara, s'ha pogut concertar un treball de recerca, perque s'ha tingut
la sort de connectar amb un catedratic o un investigador que tambe
creia en la necessitat i en la bondat de la collaboracio mutua. Collabo-
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ratio que algunes vegades s'ha portat a terme sense que la legislacio
la contemples...

Per tant, i tambe ho he apuntat abans, per tal que es pugui gene-
ralitzar la recerca concertada cal tenir unes bases , tals com:

1) Marc juridic adequat de les universitats i centres publics de
recerca, aixi com l'aclariment de les competencies autonomiques, amb
les dotacions economiques corresponents.

2) Els diferents departaments o centres han d'esser gestors i res-
ponsables dels seus compromisos de recerca amb la industria , resolent
contractes , establint costos i tarifes, i terminis de presentacio de
resultats.

3) Els contractes amb la industria no sols ban de donar-li un
servei, sing que a mes han de servir per a formar investigadors , millo-

rar tecniques i especialitzar els centres.

4) Cal difondre 1'estructura i les possibilitats dels departaments
de recerca ( utillatge, tecniques , dossier tecnologic ...) tot divulgant el
potencial de treball, costos , fons bibliografic, etc.

5) Caldria tambe adequar el mart laboral , de manera que perme-
tes certa flexibilitat entre tecnics d'universitat i de la industria, tot
contemplant cessions a termini fixe o indefinit , i elegint el hoc de tre-
ball que mes convingui per a la collaboracio que es busca.

Amb aquestes notes precedents he intentat transmetre el meu ne-
guit sobre la necessitat de fer coses importants en el camp de la recer-
ca, com unica via d 'entrada al desenvolupament i al benestar a que el
pals to dret . Pero aixo nomes es pot fer aprofitant al maxim els recur-
SOS (certament reduits , pero no menyspreables ) de la recerca oficial i
de la industria , posant-los al servei d 'un pla nacional de recerca i d'op-
timitzacio de recursos naturals.

Potser parlant -ne i posant idees en comu serem capacos de desper-

tar la consciencia nacional en un tema tan vital per al pars.

Gracies per la vostra atencio.
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