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LA IMPORTÀNCIA DE LA RECERCA 
PER A LA SALUT 

DR. ANTONI B AVÉS DE L UNA 

Hospital de Sant Pa u. Barcelona 

1. Els avenços científics contemporanis 

Ara és moda la fil oso fia. D iuen que, per a dirigir bé una 
empresa, cal ser filòsof. E ls fil òsofs no es quedaran pas sense 
fe ina. Amb la qu anti tat d 'empreses que hi ha en crisi, és 
mol t probable que els fil òsofs tinguin I ' opot1unitat de demos
trar la seva capacita t. La fil osofia lé molts aspectes de senlit 
com(' i, per lant , és mo lt (,Iil per a molles coses de la vida. 

Molts de ls avenços c ientífi cs també han estat fruit del 
sentit comú: no han estat prod ucte de persones absolu tament 
gen ial s. E n la c iència , imposar o imprimir el sent it comú és 
molt imp0l1ant. 

E ls avenços de la ciènc ia, però, són molt recents. Es diu 
que e l 90% de la ciènc ia aC lual s' ha construït en e ls da rre rs 
quaranta anys . Si hag uéss im de posar unes fites una mica 
tran scendental s, hauríem de dir que e l primer que va fe r 
mill orar la salut de ls éssers human s va ser la vacunació. 
L' in vent de la vac unació va suposar la primera gran millora 
per a ev itar, sobretot, moltes morts infantil s. La segona gran 
millora va ser e l descobriment dels antisèpt ics i de ls 
antibiòtics, que van fer que se sa lvessin mili ons i mili ons de 
persones. I la tercera g ran fita ha estat el descobriment de 
l'ADN: e l descobriment de la constitució de ls gens o de l q ue 
fa poss ible que nosa ltres sigue m d ' una manera o d ' una a ltra. 
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Les figures clau d'aquestes fites són, respectivament. Pasteur. 
Fleming i Watson. 

Gràcies a Virchow, hem sabu t que el nostre organi sme 
és format de cèl· lul es. Jo he tingut la sort de comptar amb 
un exemplar de la prime ra ed ic ió de l se u llibre Die 
Cellul(//]Jat/¡ologie, escrit en 1858, que va comprar e l meu 
besavi quan estudiava, a final s del seg le XIX. Durant aq uest 
segle hem anat avançant en el coneixement de la cèl·lules: 
com pod ien ser, si pod ien ser normal s, com atacar- les quan 
es posaven malaltes, etc. A mitjan segle xx es va descobrir 
que, en el nuc li , en la part més íntima de la cè l' lula , hi hav ia 
e ls cromosomes, que eren fo rmats per unes estructures molt 
llarg ues : cadenes amb unes líni es en doble hè li x, qu e 
const itue ixen l'ADN, i que di verses parts de l'ADN són e ls 
diferents gens que hi ha en e l cos humà . 

Jo he tingui. la sort de conèixer la persona que ho va 
descobrir: Francis Crick . A vegades som una mica epicuri s 
O una mica barrocs i fem les coses una mica exagerades i no 
ane m al fon s de l problema. El Or. James Watson ha acceptat 
de ser doctor hOl/oris causa per la Un iversitat Autònoma 
de Barce lona, l'acte d ' in vestidura de l qual se ce lebrarà el 
24 de maig del 2005, i s'espera que sigui un au tèn ti c 
esdeveniment . S' ha dit que les grans persones que han canviat 
el segle xx han estat els germans Wright. amb l'aviació; 
Ein ste in , amb totes les teori es de la relativitat i de ls can vis 
del coneixement del cosmos; Fleming, perquè ens va introduir 
en l'autèntica lluita contra milions i milions de morts, i 
Watson i Crick , que van descobrir la forma que tenia l'AD N, 
que és la base de la vida i del genoma hu mà. Watson va 
dirigir durant vint anys la seva in vestigació i va renunciar a 
patentar-la. A ixò, des de l punt de vista fi losòfic, és impol1ant, 
ja que e ll c reia que un descobriment com aquest ha via de 
ser tingut com un patrimoni de la humani tat. Va tenir una 
forta co]·li sió contra els qui portaven el projec te del genoma 
humà i va dimi tir de dirigir-lo perq uè creia que no es pod ia 
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patentar, com tampoc no ho va creure F lemi ng amb la 
penic il' lin a i, per això, va renunciar a la seva patent. Cal 
veure, doncs, com un científic pot arribar a ser altru ista i 
poder d ir que e l que vo l és que mi llori la humani tat. 

2. Les mala lties genètiqnes i la medicina predictiva 

Jo he llegi t la vida de Watson i és apassionant, perq uè 
ai xò ho va descri ure a vint- i·quatre anys . Algu n dels joves 
que són avui en aquesta sala podrà arri bar a ser un Watson 
de l seg le XXI. Ell tenia aq uesta espècie de força vi tal interior 
que tenen una mica els geni s. Era americà i va veure que, al 
seu país, no hi trobava e l que volia. A l'edat de vint-i· un 
anys, i j ust quan va ha ver acabat la carrera de quím ica, se' n 
va anar a E uropa. B uscava i bu sca va ... Va anar a parar a 
Ità lia, on va co nè ixer C ri c k, que era un professor de 
Cambridge, i va començar la relac ió entre ell s dos, la qual 
e ls va portar, al cap de dos anys, a descobrir la constituc ió 
de la vida , que és la doble hèlix d 'ADN. 

Dife rents canvis en els gens que constitueixen les cadenes 
d 'ADN poden permetre la guaric ió de moltes malalties. H i 
ha malalties que anomenem monogèniques, que vol dir que 
hi ha un can vi en un gen que les provoca segur, com és ara, 
en cardiologia, la miocard iopatia hipertròfica, la qua l, des
grac iadament, pateixen els indi vid us que fan esport - bàsquet, 
futbo l. .. - i moren sobtadament practicant·lo, ma laltia que és 
relat ivament freqüent en grups famil iars. Si no hi hagués el 
canv i en un determi nat gen, no·hi·hauri a malalties mono
gèni ques . Després tenim les po ligèniq ues, en les quals hi 
ha una interferència entre el medi ambi ent i els gens més 
o me nys modi f icats, entre les qua ls trobem e l càncer de 
pulmó, de l qua l un en té la propensió genètica, però que, si 
no fumés, no es posaria de manifest, o bé els infart s de miocar
di o l'a rteri osc lerosi, per a les qua ls hi ha una predisposició 
genètica, però que, si un manté un pes equil ibrat, fa exercici 
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físic i es controla la press ió arteri al , molt probable que no 
acabarà patint- la . Ga irebé en totes les mala lties, àd huc en 
les in feccioses. p OL haver-hi Ull component genètic més o 
menys important. Naturalment, pensar que, del coneixement 
del genoma humà. d'aquí a cinc anys, en sortirà la solució de 
totes les malalties és ulla cosa desgraciadament exagerada. 
Ta nmate ix. no hi ha dubte que els joves veuran importants i 
tran scendentals canvis. A nirem a un tipu s de medicina que 
en diem «predict iva». Des del seu naixement , hom tindrà un 
sèrie de dades que permetran de dir-li que té gens equi vocats 
i que ca l mirar de corregir-los. Això, que és Illolt interessant, 
comporta també prob le mes èti cs i bioèt ics que poden afec
ta r la intimitat personal i la identitat de la persona, i que, 
nalLlralmcnt, s' han de controlar i vigilar molt. ja que podrien 
ser mo lt peri llosos, per exe mp le . per al futur labora l i 
professional d ' una persona. 

Entrem en ulla fase de la medicina predicti va en la qual 
intentem corregir els defectes genèti cs que hi ha i intentem 
la regeneraci ó dels teixits. Les sargantanes, per exemple, si 
se' ls ta lla la cua, e ls tOrll a a cré ixer; tenen ll ns gens di sposats 
de manera tal que són capaces, si se' ls talla. de regenerar 
part del seu cos. El s éssers humans. en canvi, per desgràcia, 
si se' ls talla un dit. no el regeneren. Av ui la ciència mèdica 
està treba llant molt en aquest ca mp. En cardi o logia, s' està 
començant a fer assaigs amb éssers humans, als quals se' ls 
injecten cèl'lules mare que proli feren i que, molt probablement, 
arribaran a suplir les cèl·lules que han tingut un infart. Un 
de ls inconvenients de l' infart és que queda menys massa 
mu scular per contraure i aquesta manca de massa muscular 
fa que la gent es cansi i que no pugui tenir tanta activi tat. A 
l' hospital de Sant Pau , en un projecte en el qual també és 
protagoni sta e l meu fill , que ha estat molts anys estudiant 
aquest tema als Estats Uni ts, s ' està fent un projecte amb 
una matriu d'uns polímers que estarien sembrats en cèl ·lul es 
mare i que substilUirien la cicatriu de l' infart. A ixò no és 
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ciència ficci ó; és c iència avançada, amb període d 'ex peri 
mentac ió encara no pOl1ada als éssers humans, en dos grans 
ca mps de la in vest igac ió biomèd ica: e l de la regeneració de 
teix its i el de l' aplicació de teori es de l genoma humà. 

3. L'estat actual de la recerca científica 

Bé, i amb tOl aquest devessall d'esdeveniments que hi ha 
hagut en la ciència. cal que ens preguntem: com està el nostre 
país en matèria científica? Parlem de Catalunya, naturalment, 
però algu nes dades SÓn de l'Estat espanyo l. Hi ha una relació 
d irecta entre el nivell científi c d' un país i el seu nivell econòmic. 
Els països pobres no fa n ciènc ia, no tenen la capaci tat de fer 
ciència, cosa que no succeeix , generalment, en els rics. La 
ciència és també una qüestió de cultura científica: s' ha d I estar 
acostumat a saber que poden crear-se in vestigadors. 

Farem algunes comparacions. Per exemple, si comparem 
Espanya amb Europa, Espanya dedica menys d'un 1% del seu 
PIB a la recerca i, a l'Europa comunitària, es dedica el dob le de 
d iners del PIB que a Espanya: a Espanya: 0,8%, i a Europa, 
més del 2%. Mirem el nombre d' in vestigadors que hi ha per 
cada 100.000 habitants: a Espanya n' hi ha al voltant de quatre o 
ci nc, mentre que a Europa n' hi ha deu. És gairebé matemàtic: 
destino la meitat de diners; tinc, doncs, la meitat d ' investigadors. 

Jo conec bastant Suïssa i hi va ig bastant per temes de 
feina. La comparació entre Espanya i Suïssa em sembla molt 
interessant . Aq uest país és un exemple de com s' han de fer 
les coses ben fetes en molts aspectes. Per exemple, el PIB que 
Suïssa destina a recerca és la meitat del que hi dedica Es
panya. Suïssa té 6 mili ons d ' habitants; en proporc ió d ' habi
tants, dedica molt més a la recerca que e l que hi dedica 
Espanya: Suïssa hi dedica 2,75 de l PIB, i Espanya, un 0,8-
0,9, quasi tres vegades menys . 

A ixò és a causa d' haver-hi més univers itats? En propor
ció, no hi ha més universitats en un lloc i en un alt re; però 
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e l que passa és qu e, a les uni vers ita ts suïsses, tre ba ll e n 
millor i amb més eficàcia. El nombre de patents es panyoles 
que van sortir aprovades per l ' agència de patents ameri
cana entre els anys 1997 i 2001 va ser de 154 ; e l de suïsses: 
1.5 19: de u vegades més pate nts que les que han sort it 
d'Espa nya. 

A vegades em demanen: «Què creus tu que és cultura?» 
Cultura, per a mi , és el que se sap quan s' ha obl idat e l que 
s' ha après . M' agradaria que aquesta idea de la patent fos el 
que se sa p quan s' ha oblidat e l que s' ha après de la meva 
xerrada. Els joves han de tenir il ' lusió de fer patents, perq uè 
això suposa fer progressar el país. Aquesta cultura l' hem 
hagud a d ' aprendre a fora , i qu an l' aprens a fora i ets un a 
mi ca gran , t'adones del temps perdut. 

Quan una cosa ja ha estat publi cada, ja no es pot paten
tar, perquè es considera de domini públic. A ls Estats Units, 
que és un país que, en aquests moments, té una situació des
agradab le però que és admirable per altres motius, quan un 
jove té una idea i l' ex plica al seu cap d 'empresa, i a aquest li 
sembl a una bona idea, l 'endemà ja hi ha un ad vocat per a 
signar la patent i presentar- la. Aqu í, si vols presentar una 
patent, va l molt més diners que als Estats Units i hi ha un a 
fe in ada per a trobar qui te la presenti. Això fa que Espan ya, 
a les agències ameri canes de patents, presenti Ull 10% de 
les patents que hi presenta Suïssa, la qual cosa té una 
repercussió en la lli sta de ls ci entífics més c itats del món: 
mentre que Espanya en té 14, Suïssa arriba a 100. Molta de 
la recerca no la fa la universitat, sinó que la fan les empreses, 
les qual s dediquen molts diners a fer- la, encara que al voltant 
de la un iversitat. Espanya no té cap multinac ional entre les 
cent primeres del món. Estem contents del nostre país, hem 
guanyat molt... ; però no tenim cap multinacional entre les 
primeres del món; en canvi , Suïssa en té quatre. 

Quins són els reptes i les oportunitats que ha de tenir la 
ciència espanyola? En primer ll oc, l' increment del pressupost. 
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E l govern soc iali sta actual va una mica per aquesta lín ia i 
tant de bo que això sigui veri tat i es confirmi. 

4. El funcionari i l'investigador 

Una altra cosa és ev itar els sistemes tancats. Tenim uns 
sistemes tancats de recerca i de comunicació considerables. 
Als joves. jo sempre els d ic que han de viatjar: han de veu re 
e l que tenen al seu país i comparar-ho amb el que hi ha en 
altres llocs. Aquí hem estat tancats molt en nosaltres mateixos. 
Els qui som cated ràtics som fun cionaris: ja ho podem fer 
malament, que no ens treuen de la fe ina fi ns que ens jubilem. 
Encara que s igui un contrasentit, hem de dir que l'estatut de 
funcional; no fu nciona. [no fu nciona, perquè molta gent queda 
alçapremada en la seva si tu ació i ningú no li pot demanar 
explicac ions. Personalment, crec que no hi hauri a d ' ha ver 
l'estatut de fu ncionari ; la ciència avançaria més si un inves
tigador hagués de donar compte de l que ha fe t, cada quatre 
o cada vu it anys. S' ha d ' anar a un siste ma obert, com passa 
en els centres d' excel' lència d 'altres països. A ls Estats Units, 
als dos centres d'exce l' lència més importants, Harvard i e l 
Rockefe ller Centre, no són func iona ri s; a Anglaterra , a la 
Uni versitat de Cambridge, no són fun cionari s; a Suïssa, a 
l'Escola Politècni ca de Zu ri c, no són fu ncionari s; a França, 
a l' In stitut Pasteur, no són fun cionari s. Són gent que saben i 
que han de retre comptes a aquell s que els han contractat, 
d'una manera periòd ica, amb una responsabil itat, com passa 
en l'empresa pri vada. 

Una altra cosa que s' ha de fer és intens ificar les relacions 
universi tat-empresa. Fa deu anys, si un uni versitari entrava 
en l'empresa pri vada, semblava una cosa sacrílega. Se li 
deia: «l ara! Tu ets un científi c i t ' has de dedicar a fer classes 
a la universitat.» Avui en dia, en canvi, es potencia la relació 
amb l'empresa privada; si no es fa . sembla que s'estigui 
ant iquat. Aquesta és la línia que ca l seg uir i que semb la que 
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està quallant en l' Admini stració: inc rementar e l tre ball dels 
invest igadors en l 'empresa pri vada. in vo lucrar l 'empresa 
privada e n la uni vers itat i fe r e mpreses mútues . En aquests 
moments hi ha fons europeus i agències que, si hom presen
ta un bon projecte de fe r una empresa nova d'innovac ió i 
d ' ini c iati va pròpi a, de s de la mate ixa uni ve rsi ta t, pot 
aconseguir un bOll reco lzament. Són te mps en e ls qual s e ls 
joves poden pensar d ' una mane ra opt imista. 

Ara bé, és impresc indibl e que hi hagi una indepe ndè nc ia 
de l poder po lític e n la concessió d ' ajuts. E ls ajuts e ls han de 
donar les agènc ies d ' avaluació, i no comi ss ions mini steri a ls. 
Hi ha d ' have r agènc ies estata ls que sig uin responsa bles i 
independe nts que donin e ls ajuts a qui de debò se' ls me reix. 
Ca l convèncer les empreses que s' ha d ' in ves ti gar , i que això 
és bàsic per a in novar, i que innovar és bàs ic per a gene ra r 
empreses. Tot està re lacionat. S ' ha de fe r veure a ls joves 
que la ca rre ra de c ie ntífic és at ract iva; pe rò ca l que tingu in 
cla r q ue n i e ls donaran mo lts diners ni tindran gaire prestig i. 
D 'a ltra banda, s' ha de procu rar que comptin amb un con
trac te laboral. Partic ularme nt, j o es tic e n contra de l' es tatut 
del becari. E l becari és una vergonya q ue a rrossegue m des 
de fa molt te mps; e l q ui fa recerca ha de te nir un contracte 
labora l, no un contracte de fu nc ionari. S ' ha de contractar 
per un pe ríode determinat amb possi bi litat de pròrroga si 
s'acompl e ix amb la feina projectada . 

Per acabar, diré dues coses, una d iri gida als joves a lumnes 
i una a ltra als professors ulla mica gran s. 

S. La figura del mentor 

A ls joves, us dono un conse ll o, s i preferiu , una opinió O 

una re fl ex ió : quan dec id iu la carre ra que vole u fer, és mo lt 
important q ue busqueu e ntre els vos tres professors Ull a pe r
sona que us dirigeixi: e l que a ra es d iu Ull me ntor, q ue és qui 
us ha de fe r veure per a què serviu més. Tu , s i vo ls fer 
medici na, e l mi ll o r és que s igu is un bon metge de famíli a; tu , 
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en canv i, pots ser un bon ci rurgià; i tu , un bon invest igador.. 
Cal discutir amb el mentor, comentar amb e ll. .. Això és e l 
que ha fet que e ls Estats Un its hag in avançat mo lt, ja que 
l' ind ividu no ha anat perdut. L' estudiant americà et presenta 
el seu mentor perquè e l consideren part d'e ll. A les nostres 
univers itats, tothom va per ll iure, tant els al umnes com els 
professors. E l mentor és la persona que ha d 'ensenyar- te 
com aprendre so l. Et pot ensenyar, àd huc, aspectes una mica 
íntims , com quan hom ha d'enfada r-se i com ha de controlar 
les emocions. Aristòtil deia que tothom s 'ha d 'enfadar, però 
en e l moment adequat, amb una causa justa i amb la persona 
ad ient. És necessari enfadar-se si fa falta; però si no tens 
tots aquests requis its , no cal. Un ha de saber tri ar la persona 
que l'ha d 'orientar i que li ha d ' inc ul car les ganes de ten ir 
imaginació. E instein deia sempre que la imaginació és més 
i mportant que els coneixements; el que impol1a és la imaginació: 
els coneixements es poden adquirir, però la imaginació, si no es 
fomenta, no es té. Heu de deixar-vos portar per la vostra 
vocació i fe r el que vosa ltres cregueu millor per a la vostra 
vida. Afortunadament, per a això hi ha els poetes, que estan 
relacionats amb els fi lòsofs . Maraga ll té un vers molt curt: 

Vigila, esperit, vigila, 
lla perdis Jllai el leu llord; 
lla el deixis dur a la trallquil-la 
aigua mallsa de cap parI. 

A tots e ls estudia nts us aconsell o que no us deixeu mai 
dur a la tranqui l' la aig ua mansa de cap port. 

6. L'expert 

l ara acabaré amb una petita refl ex ió sobre els professors, 
que vaig escriure en un article publicat per la Societat Ca
lalalla Acadèmica de Ciències Mèdiques: «Són perillosos 
els experts?» En un article molt provocatiu que citava, s' hi 
deia que els experts eren peri Ilosos i que s'hav ien de jubi lar. 
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Va haver-hi un cert corrent que creia que això era així. U n 
bioquímic espanyo l, Santiago Galasolia , que ara ha tornat 
d 'Estats Units i que és a Val ènc ia, va dir una frase que que
da bé: «La c iènc ia ava nça massa poc perq uè els experts 
viuen massa anys.» E ls qui ens estem fent grans ens hem 
d'adonar que hi ha una gent jove que ens colla i que no ens 
han de treure per força, però que no hem de menysprear la 
se va presència. A vegades, el s ex perts són perill osos. Si 
lleg iu l' artic le, ho pod reu ve ure. Són perill osos perquè con
trolen el poder econòmic de la ciència respectiva. A vegades, 
perq uè són ajudadors dels seus deixebles i van en contra 
dels de ls altres, controlen tots e ls comitès ètics i científics, i 
els comitès editori als de totes les rev istes. Molts d 'ell s són 
tan savis que són incapaços de reconèixer que hi ha gent 
més j ove que pugui tenir una idea més brill ant que ell s. Es 
fa n vell s i no se n'adonen, i ales hores poden ser perillosos . 
La cita era una provocació. És ulla bestiesa pensa r que, si tu 
ets expert , prec isament perquè ets expert hagis de plegar. 
Quan un individu ha alTibat a la categoria de gran cirurgià i 
gran expert en cirurgia, no ha de plegar. Però sí que és veritat 
que els ex perts poden fer que la c iència avanc i més a poc a 
poc del compte. 

Bé, això és e l que us volia expli car. No sé si era e l que 
es peràveu d ' un metge, cardiòleg, de Vic, de la plaça de la 
catedral , que, per primera vegada , ha fe t una conferència 
sense diaposili ves . 
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COLLOQUI 

Dídac Ramírez. S'obre el torn de preguntes. 

Doctor Bayés. Sobre això d"anar a l'estranger, què hi dieu els joves'? 
Diglleu~me la vostra opin ió: per què va tan poca gent a l'estranger? 
Perquè de beques n'h i ha. Nosaltres tenim un contracte amb la 
famosa clínica Mayo, a la qual podem enviar un card iò legjove un 
any. Des de fa cinc anys , no hi ha hagut cap cardi ò leg que hagi 
vo lgut anar-h i, i això em fa molta pena. En el nostre tem ps, sj 
haguéssim tingut aquesta oportun itat, ens hauríem tornat bojos. 
La millora de llocs de treball que hi ha en aquest país fa que la gent 
trob i de seguida feina, ¡ això és una pèrdua d 'oportunitats . El doctor 
Oriol Berenguera, exi liat a Mèxic, va escriure el l librePuesfOlIlClIlía, 
en el qual criticava les àns ies terri bles dels joves per trobar un lloc 
de treball. Jo sempre dic: no tingueu ànsia de buscar un lloc de 
treball; ti ngueu ànsia de saber, perquè aleshores no en tindreu 
quatre , sinó deu, de treballs. El que heu de fer és anar-vos a formar 
s i és que creieu que us heu de formar més, perquè hi ha coses per 
a les qua lsja no cal anar a l'es tranger; en tot cas, s' hi ha d ' anar per 
a aprendre l'ang lès , que és una creu que ens ha caigut a sobre a 
tots plegats i que, per desgràcia, continuarà en totes les generacions 
futures, sense cap dubte. Amb això sol n 'hi ha prou perquè un 
prengui la decisió d 'anar-se'n un any a un país que parlin l'anglès. 
El futur vostre a Europa, sense anglès, és molt pitjor que el que 
tindreu sabent anglès. És així de trist , però és aix í de rea l. A més a 
més d'aprendre un idioma, que és ind is pensab le, t ind reu 
l'oportunitat de veure una altra cultura i un altre ambient. Ja no 
tenim aquell complex de creure que el que ve de fora és el millor. Jo 
dic molt a ls estudiants: sobretot, no us deixeu portar pels cants de 
sirena d'un lloc de treba ll . Quan un té una fe ina de metge en un 
hospi tal , costa més de renunciar-h i. El país no valora l'esforç que 
es fa en sortir fora: valora més l 'antiguitat , les substitucions feIes 
a l'Institut de la Salut , que no pas que Ull indi vidu es tigui dos anys 
a fora; i això fa que la gent tingui una mica de por. Hem fet entendre 
una mica a l'Administrac ió que la gent que surt a fora s'ha 
d 'es timular perquè torni, i avui hi ha molts incentius. La meva 
i\'lusió seria que to ts vosaltres, en acabar la carrera, sigui la que 
sigu i, planegéssiu amb el vostre mentor on podeu anar per treure 
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el millor profit d'un any o dos. Amb dos anys, un assimila lot e l 
que li pot o ferir un altre país; un any, en canvi, si no saps l' idioma. 
queda curt: si saps l'idioma. potser és suficient. Tot a ixò són coses 
que us voli a dir. però m'agradar ia més queem féssiu preguntes. 

Dídac Ramírez. El doclOr Bayés ha introduït no un tema , sinó un 
munt de temes, i això fa que, a l'hora de pensar per on intervenir , 
hom es ta lli. Aques ta datTera intervenció m'ha fet pensaren l' acudit 
de Forges: un noi de ci nquanta anys arriba tot content a casa i diu 
al seu pare: «Papa. ya tengo faena. » I el pare, que ja és al llit... A 
vegades no són tant e ls fills com el pares els qui volen que aquells 
trobin feina. 

Doctor Bayés. Les mares es tornen boges perquè els fi ll s trobin un 
lloc de treball. I e ls fill s, que no les creuen gaire, en això els fan cas. 

Dídac Ramírez. H i ha beques, però són beques que, genera lment , 
cobreixen només una part de l'estada, i això, de mica en mica , 
s'a nirà arreglant. Els poders públics en prenen consc iència i s'anirà 
arreglant. Pe l que fa a la pregun ta: «Són perillosos els experts?», 
e ls filòsofs no ens sentim al·ludits. El doctor Francesc Fortuny, 
que va morir aquest es tiu i a qu i dediquem aquests col 'loqu is, 
sempre deia que el filòsof, a diferència de la res ta de professionals, 
és aquell que no és expert en res. No ens considerem experts en res 
i podem es tar fins a arribar a la jubilació i més, si cal. A Espanya, la 
mentalitat era aquella de: «Que in venten e li as.» A a lguns ens ha 
agafat amb el peu canv iat. La investigació no és competència de la 
uni vers itat fins a ls an ys SO~S5. Abans, la uni versitat no era 
competent per a investigar; una altra cosa era que es fes el que es 
fes; investigar era finalitat del CSIC. Als qui ja tenim cerla edat no 
se' ns va preparar per a invest igar i, de cop i volta, se' ns ha dit que 
hem d ' investigar, i és veritat que s' hade fer. El model quees preveu 
per al futur, tenint en compte aquesta pressió que hi ha, naci onal i 
internacio nal , contempl arà l'ex istència de professors docents 
funcionaris i d ' investigadors no funcionaris. Això seria una solució. 
Finalment , a la uni versitat hi haurà investigadors i docents , i 
docents i investi gadors, però aquest darrers seran pocs. Això es 
pot veure en les places Ramón y Cajal i SelTa Hunter. Estic d'acord 
amb el doctor Bayés que l'investigador no hauria de ser funcionari. 
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Doctor Bayés. Tots estem d ' acord amb la idea dels investigadors 
i de ls docents. Els filòsofs tenen més importància de l que vosaltres 
voleu fer veure aquí. El món l'heu de canv iar e ls fil òsofs. Tots e ls 
canvis ideològics importants que hi ha hagut han sorgi t dels caps 
dels fi lòsofs, de persones amb geni alitat que han esta t capaces de 
crear e l cristianisme, e l capital isme, el socia lisme, el comunisme .. 
Els qui sou més perillosos sou els filòsofs, i ho heu estat sempre. 
E l que passa és que, avui en dia, la gent té més capacitat d'abstraure 
i de j utjar. He de fer una conferènc ia sobre qüestions de bioèt ica a 
l' Acadèmia de Ciències Mèd iq ues i to thom té una sensació que el 
que més com pta és la dignitat hum ana, independentment de la 
seva re li gió. Tothom veu clar, i jo també, que no hem de ser 
bel·li gera nts en la qüestió de l'ús dels embrions per a la recerca, 
quan aq uests es tan congelats i, si no s' utilitzen , parlant c lar, 
s' hauran de llençar. De mica en mica, un va agafan t consciència i 
fa menys seguidi sme de les idees que els filòsofs havien imprès en 
els tres darrers segles, les quals havien fet canviar el món en molts 
aspectes. Jo crec que sou molt importants e ls filòsofs: sou capaços 
de moure les masses. Tant de bo els polítics fossin fil òsofs, perquè 
el que fan els polítics és manipu lar les masses . 

M iguel Candel. Per què no fan preguntes e ls alumnes? Ens hauríem 
de preguntar: per què no fan preguntes? Per què no volen sortir a 
l'estranger? Aquest país, em refereixo a Catalunya i a Espanya, és, 
des de Felip lI , un país amb una llarga tradició de tancament a 
l'exter ior, i això s'ha interioritzat. Amb l'estat de les autonomies, 
tinc la sospita que s'ha donat una vers ió moderna d'aquesta actitud, 
que ha esta t la de crear una uni versi tat a cada capital de comarca. 
Això és un disbarat, ja que s' han creat art ific ial ment del no-res 
pet ites uni versita ts: cada capital de comarca, per principi, i, en 
algun s ll ocs , més en ll à. Si aix ò s'hag ués fet amb l'a mbició 
d 'especia lització, es podria acceptar: no hi ha facu lta t de ta l cosa; 
a leshores, la creem, per exemple, a Figueres. Descentralitzar una 
mica, d'acord, però no repetir. El que s' ha fet és multiplicar per ics 
el queja existia en altres llocs; allò de la prox imitat: portar la facultat 
on és la gent. Això ha recolzat hàbi ts que ja exist ien: treballa r a l 
costat de casa, o vi ure al costat de la fàbrica ; l'exemple, e l tenim 
amb les colònies de la conca del Llobregat. Això, en altres països, 
j a es tà superat des de fa molt temps. Un estudiant anglès que va 
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venir a fe r un Erf/ sll/its a Espanya es va esverar de veure que no hi 
havia vida de campus, perquè els alumnes sortien de classe corrents 
i se n'anaven a casa seva, i a la uni versitat , entre classe i c lasse o 
a l' hora de dinar, no hi quedava ningú ; i ai xò és perquè la gent 
estudia al costat on viu. En canvi, a Anglaterra no hi ha cap estudiant 
que fac i e ls seus estudis uni versitar is a la matei xa c iutat en què ha 
fet el batxillerat. És un costum social : totho m se' n va al més lluny 
possible de ls pesals de ls pares i fa Ja inic iació a la vida, cosa que 
aquí no es fa. Aquí es pretén que el noi vagi de la primària a Ja secundària 
no amb un mentor, sinó amb cinc mentors, si és possible, e ls quals 
tampoc no li ensenyaran g ran cosa, i que després se ' n vagi en una 
universitat al costat de casa, que d ' all à no es mogui , i que acabi 
trebal lant en l'ofic ina sinistra que hi ha al cos tat de la un iversitat. 

Doctor Bayés. El que dius és mo lt cert. És verita t que, a ls Estats 
Units, tothom se ' n va a es tudiar lluny; és tracta de marxar ja des 
del començament. M ' agradaria que em pregu ntéss iu e ls joves. 
Pregunteu per què són perillosos el s expert s, que ai xò està bé. 
Aquests ind ividus que ens volen subjugar. Teniu c lar què voleu 
es tudiar O no? Que ai xequi la mà qui tingui c lar què vol estudia r. 
Tu, què vols es tudi ar? 

Montse Mercé. Vul l estudia r farmàcia. 

Doctor Bayés. Perquè? 

Montse Mercé. Perquè la meva mare és fa rmacèutica. 

Doctor Ba:yés. Això és correcte. La tradic ió és una part de l 
problema. Però la tradició t' ha de donar la vocació i no la seguretat 
eco nò mica. 

Montse Mercé. Ho rai g perquè m' agrada. 

Doctor Bayés. Em sap greu dir-ho, pe rquè el meu pare també era 
metge. Quan s' hi fi ca la tradició, és una cosa COlTecta : és e l que veus 
més. Té una part de veritat , però, sobretot, que no sigui que prens la 
dec isió perquè tens la vida solucionada econòmicament , perquè pOl 
ser molt avorrit fe r de rarmacèutic deu hores cada dia si no t'agrada; 
en can vi, si tri es una cosa de la qual no Iens trad ició però t' agrada , 
{X)t ser molt di vel1it. Si t'agrada, endavant . Un altre. Què vols estudiar? 
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Toni Percerises. Vull estudiar biotecnologia. 

Doctor Bayés. Això és ulla cosa que funciona. On l'estudiaràs? 

Toni Percerises. A Vic. 

Doctor Bayés. En aquests moments, et puc dir que es necessiten 
mol ts bioenginyers. Amb la UPC hi tenim molts contactes; estem 
treballant conjuntament amb el pro fessor Pere Cami nal ; i ens hem 
de reunir moltes vegades, perquè no hi ha ningú que sigui 
bioenginyer. Tens un gran futur, però vés- te ' n a fora; i després 
torna a estudiar a Vic, òbv iament. 

Dídac Ramírez. Vull dir que la Un iversita t de Barcelona és 
capdavantera en biotecnologia. 

Miquel Montserrat. Aquí s' han dit coses molt dures a afegir al 
llarg camí de penalitats de qualsevol persona que es vulgui dedicar 
a la recerca. Dir que l' investigador no ha de ser funcionari, quan 
precisament e ll, dedicat a una activ itat de la qual Jllai no hi ha 
garantia d'obteni r un resultat, és qui més seguretat econòm ica 
necessita. 

Doctor Bayés. L'investigador ha de tenir un contracte laboral , però 
no un contracte de funcionari. Estem parlant de ciència . Als 
hospitals públics de Catalunya , ningú no és funciona ri , excepte 
els antics hospitals de l' ICS, que volen abol ir l'es tatut de funcionari . 
Ha estat un fracàs, l'estatut de funcionari. Des del meu pUllt de 
vista. s' hauria d'abolir ¡'estatut de funcionari. La gen t hauria de 
tenir un contracte laboral molt digne, que li donés la seguretat que, 
si fa la feina ben feta, encara que no obtingui resultats brillants, nú 
el trauran, naturalment, a fora. 

Miquel Montserrat. Pel que fa al teJlla de l'investigador que surt a 
fora, sortir no és el problema: el problema és tornar. Es donen 
situacions patètiques i, al final, se cerquen resu ltats que serveix in 
de mèrits per a aprovar unes oposic ions. 

Doctor Ba.l'és. Això és el que no hauria de ser. Aquí hi ha una 
doble maldat: la maldat que hi ha funcionaris i la maldat que hi ha 
becaris; perquè ningú no pensi) en els becaris, que lenen contractes 
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absolutament ridículs, la majoria d ' un any, que es van repetint, i 
que no sé com aguanten, sense cap seguretat soc ial ni res. S'hauria 
de fer una ca rre ra d'investigador que comencés per diferents 
esglaons, no per antiguitat sinó per mèrits. El mínim que hauria de 
tenir aquest invest igador és una garant ia salarial digna i correcta, 
però no igual per a tothom , i si un arriba a un estatus molt bo, a 
partir de cinquanta anys, si ha estat fent això durant cinqua nta 
anys, que ho faci fins que esj ubil i. Penso que, en la dècada de la 
creativitat de l'home, que són e ls trenta anys, hi ha d'haver e l 
negu it de produir i no la mentalitat de «(s i no produeixo, és igual, 
perquè ja sóc funcionari; ni que vingui una hecatombe no em 
trauran». Entenc, però, la teva posició. 

Miquel Montserrat. Jo també entenc la seva. 

Doctor Bayés. Per a mi , s' hauria de crear una carrera de fun cionari 
i una carrera de professional , amb contractes laborals per a tothom. 
He viscut unes oposicions com a membre de tribunal en el CSIC i 
ha estat una cosa patètica, perquè els qui es presenten estan en 
una precarietat terribl e, i guanyar aquestes opos ic ions és pura 
100eria. Totho m qui val hauria de tenir un contracte laboral correcte 
i tirar endavant. 
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