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EN PORTADA
Associacionisme
Fotografia de Elisabeth Gispert

Diverses entitats de la vila de Blanes 
participen en l’edició d’enguany de 
la Fira d’Entitats. L’objectiu de la fira 
és mostrar als blanencs les diverses 
entitats que hi ha, la feina que fan i 
animar tothom que hi estigui interes-
sat a participar-hi.
Malgrat els canvis socials del país en les 
darreres dècades, l’associacionisme 
civil continua tenint un pes impor-
tant dins d’aquesta societat i s’hi fa 
molta feina. 
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Parlem-ne

Entrevista a...
SALVADOR MACIP

¿Tenim a prop la cura definitiva del càncer? ¿L’arsènic que 
apareixia constantment a les novel·les d’Agatha Christie pot 

salvar vides? ¿Es poden fer fàrmacs a mida de cadascú? ¿Una 
Coca-Cola pot aportar vitamines? ¿El vi pot ajudar a eliminar 

greixos? I, la definitiva… ¿Estem a punt d’aconseguir l’elixir de 
la joventut eterna?... Aquestes són algunes de les qüestions que 
apareixen obertament al llibre Immortals, sans i perfectes. Com 
la medicina pot canviar les nostres vides (Edicions 62 / Destino) 
del metge investigador blanenc Salvador Macip. El passat 13 de 

setembre vaig tenir l’honor de presentar el llibre a la Fundació 
Àngel Planells de Blanes juntament amb l’escriptor Sebastià 

Roig. Si jutgem per la sala, plena de gom a gom, el llibre serà 
tot un èxit de vendes. Aquesta entrevista és una aproximació a 
aquest exquisit treball que apropa al lector, de manera amena i 

concisa, les últimes novetats en investigació biomèdica i respon 
alguns dels interrogants que hi ha sobre la taula. Un llibre que 

convida totalment a la immersió lectora.

· El llibre està dedicat al teu pare, 
el doctor Antoni-Jordi Macip. For-
mes part d’una nissaga familiar de 
metges, però, què et va impulsar a 
dedicar-te a la investigació?
Des de petit m’ha agradat molt la me-
dicina i sabia que volia ser metge i aju-
dar a curar malalties. Però a la vegada 
m’interessava molt la ciència i enten-
dre com funcionen les coses, en es-
pecial el nostre cos. Des dels primers 
anys de la carrera que vaig veure que 
el que es feia als laboratoris era apas-
sionant, que descobrir els misteris de 
les cèl·lules i els gens em fascinava. A 
més, els treballs científics tenien el po-
tencial d’afectar la humanitat sencera, 
de contribuir a trobar noves solucions 
als problemes de salut. Tot això és el 
que em va acabar de decidir a dedi-
car-me a investigar. 
· Després de 10 anys als Estats 
Units, ara dirigeixes un grup a la 
Universitat de Leicester. Què ha 
canviat en la investigació sobre el 
càncer en aquest temps?
Bastant. En aquest temps hem vist 
com arribaven als malalts els primers 
fàrmacs específics, dirigits a arreglar 
el que no funciona en una cèl·lula 
cancerosa. Quan jo vaig començar 
només disposàvem dels fàrmacs tra-
dicionals que actuen de forma molt 
més genèrica, que afectaven també 
les cèl·lules sanes. La nova genera-
ció de fàrmacs dirigits encara no ha 
solucionat el problema del càncer, és 
cert, però és el primer pas cap a una 
nova era de tractaments que estic se-
gur que seran molt efectius. També en 
aquesta darrera dècada han millorat 
les tècniques de diagnòstic precoç, el 
que permet detectar en molts casos 
el càncer abans no sigui massa tard 
per intervenir. 

➤ Marc Pérez, periodista
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· De vegades la separació entre la fic-
ció i la realitat és una línia molt fina. 
Això també passa en la biomedicina?
Sens dubte. La biomedicina avança tan 
ràpid que coses que ahir ens semblaven 
ciència ficció, avui són pràcticament una 
realitat. Només cal pensar quina cara hau-
ríem fet fa cinquanta anys si ens hagues-
sin parlat de poder llegir el nostre ADN, 
manipular els gens de plantes i animals 
o fins i tot clonar-los. Però també cal ser 
prudents: no tot el que creiem que es pot 
fer és tècnicament factible. En el llibre he 
procurat deixar clars els límits entre el que 
és un mite i una realitat. 
· Justament ets un gran aficionat a la 
ciència ficció, de fet el llibre està en-
focat a partir de molts termes cientí-
fics que tenen tocs literaris en aquest 
sentit. Establint aquest paral·lelisme, 
podríem dir que el càncer és el teu 
enemic que cal eliminar, però que mai 
no mor del tot?
És una bona forma d’explicar-ho, certa-
ment. Cal pensar que a partir d’una sola 
cèl·lula, un càncer pot tornar a renéixer. 
Per això és tan difícil de “matar”: mai no 
podem estar prou segurs que hem elimi-
nat totes les seves cèl·lules.
· Trobar una cura del càncer, doncs, és 
l’obsessió d’un metge investigador? 

Més que una cura, una forma de con-
trolar-lo. És el que dèiem abans: curar-
lo sembla gairebé impossible. Ara, això 
no vol dir que un càncer hagi de ser una 
sentència de mort. De fet, avui en dia 
molta gent sobreviu el càncer i esperem 
que aquests números vagin augmentant. 
L’obsessió dels qui treballem en el camp 
del càncer és aconseguir frenar o conge-
lar el càncer, que deixi de créixer, que és 
un objectiu molt més realista. Això el con-
vertiria en una malaltia crònica de la qual 
no necessàriament hauríem de morir. És 
semblant al cas de la SIDA: avui en dia 
tenim fàrmacs que, encara que no curen, 
permeten tenir la malaltia més o menys 
sota control. Aquesta seria la idea a seguir 
també en el cas del càncer. 
· S’aconseguirà trobar el deslloriga-
dor? En quin punt estem encallats?
Jo crec que sí que trobarem la manera de 
superar el problema del càncer. Cada cop 
hi som més a prop, no és que estem pas 
encallats. El que passa és que perquè un 
descobriment de laboratori es tradueixi en 
una teràpia útil han de passar molts anys 
de proves i ajustaments. Tot just ara es-
tem començant a veure el fruit de les in-
vestigacions clau dels anys vuitanta. Hem 
de tenir una mica més de paciència: els 
coneixements científics avancen molt rà-

pid però la seva aplicació pràctica és una 
cosa molt lenta.
· Què és un xip d’ADN?
És una tècnica desenvolupada als darrers 
anys del segle passat que ens permet 
saber quins gens estan actius en un mo-
ment donat en una cèl·lula.
· Però per a què serveix?
Això ens serveix per a entendre què fan 
els gens i, per exemple, saber quins estan 
funcionant malament en un tipus de càn-
cer en concret.
· Els profans en ciència sabem, si més 
no, que els gens ens determinen. Fins 
a quin punt?
Depèn dels casos, els gens juguen un 
paper molt important. Per exemple, defi-
neixen com som físicament. En canvi, en 
altres situacions, l’entorn és clau. El càn-
cer, tot i ser una malaltia que comença 
als nostres gens, ve determinada en gran 
manera per l’exposició a tòxics que ens 
envolten. La relació entre gens i entorn és 
dinàmica i variable. 
· I poden influenciar els gens a l’hora 
de trobar parella, amistats o de seguir 
un camí o un altre a la vida?
Possiblement. Una bona part de la nostra 
personalitat la defineixen els gens. Fins i 
tot hi ha companyies que et busquen pa-
rella en funció del teu ADN, cosa que a mi 

Sebastià Roig, Salvador Macip i Marc Pérez
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em sembla una mica exagerada. El que sí 
que és cert és que tenim una predisposi-
ció, escrita en els nostres gens, a certes 
tendències de vida, la qual cosa no vol dir 
que no sigui molt important el lliure albir i 
les decisions que prenem conscientment.
· La clonació pot salvar vides o es pot 
arribar a l’extrem que relatava Aldous 
Huxley a “Un món feliç”, de fer exèr-
cits d’humans gairebé perfectes i in-
destructibles?
Estem treballant més en usar-la com a 
part de la medicina regenerativa, com una 
forma de dotar cèl·lules mare embrionà-
ries amb el nostre ADN. Això s’anome-
na clonació terapèutica i en principi ens 
podria permetre generar teixits i òrgans 
fets a mida per substituir uns altres que 
s’espatllen a causa de malalties o el pas 
del temps. La clonació reproductiva, que 
seria aconseguir còpies genètiques exac-
tes d’un individu, és, ara per ara, tècni-
cament impossible en humans. Potser sí 
que algun dia tindrem els coneixements 
per crear aquests exèrcits de clons tots 
iguals, però és poc probable que mai es 
faci, sobretot per la gran complexitat del 
procés. És molt més interessant i pràctic 
usar la clonació per curar.
· Aconseguir una perfecció del cos, 
una bellesa extraordinària, és una de 
les fites màximes de moltes persones. 
· Quines conseqüències pot tenir?
Que ens deixem entabanar per gent que 
ens vol vendre coses que no serveixen per 
a res. Aquesta és la conseqüència més 
òbvia, que passa cada dia. La ciència ens 

permetrà acostar-nos poc a poc a aquest 
ideal de perfecció, que els científics ente-
nem com una resistència a l’envelliment i 
la malaltia més que no pas a tenir tots els 
ulls blaus i els cabells rossos. Ara per ara, 
només podem anar posant pegats tem-
porals, com els que ens proposa la cirur-
gia estètica. Cal no obsessionar-se amb 
aquestes coses. 
· També parles de l’alimentació, que 
mengem massa... 
Massa i malament. Una alimentació equili-
brada és molt important per evitar malalti-
es, entre elles el càncer.
· Però què és pitjor, menjar massa, 
beure alcohol o fumar?
Si hagués d’escollir només una de les 
tres, jo diria fumar. És el que té unes con-
seqüències negatives més directes i òbvi-
es. Deixar de fumar acabaria amb un de 
cada tres càncers, per exemple. Ara bé, 
no hem d’oblidar menjar bé i no passar-
nos amb l’alcohol, que també és molt im-
portant. 
· ... i allò que et diuen els metges “be-
gui o fumi amb moderació”. Quin va-
rem hem d’aplicar?
En el cas de fumar és fàcil: res de res. És 
una autèntica estupidesa seguir fumant 
avui en dia quan se sap tot el mal que ens 
fa. Beure amb moderació vol dir que hem 
d’aplicar una mica el sentit comú. Els ex-
cessos són tots dolents, siguin de menjar 
o d’alcohol. De la mateixa manera que no 
és sa menjar fins estar a punt d’explotar, 
beure sense control és perillós per més 
d’una raó. 

· Al llibre hi ha molta informació útil. 
Què et va costar més quan l’escrivies?
Al principi el problema va ser trobar el to 
exacte perquè s’entengués tot el que vo-
lia dir. La idea era que la ciència que surt 
en el llibre fos completa, una imatge de 
tot el que se sap actualment. En cap mo-
ment volia baixar el nivell, perquè a la gent 
li interessen aquests temes i vol saber el 
màxim de coses. El truc era aconseguir 
posar-ho en un llenguatge que qualsevol 
persona pogués llegir, independentment 
de la preparació que tingués. Amb l’ajuda 
d’uns quants lectors de prova vaig anar 
perfeccionant l’estil. Pel que em diuen els 
qui han llegit el llibre, he aconseguit l’ob-
jectiu d’explicar les coses de forma clara, 
que era tot el que volia.
· L’èxit de la presentació a Blanes au-
gura que el llibre serà dels més venuts 
a les llibreries. Penses en una segona 
part?
És una possibilitat bastant gran. He estat 
discutint el tema amb el meu editor, que 
està molt interessat en continuar la línia 
de llibres de divulgació. Hi ha molts temes 
importants per tractar i jo m’ho passo bé 
fent-ho. Si a més a més als lectors els 
agrada, no hi ha motiu per parar-se aquí!
· I algun dia podrem arribar a ser im-
mortals, sans i perfectes?
Jo crec que cada dia que passa serem 
una mica més sans, una mica més perfec-
tes i viurem una mica més, seguríssim. Si 
mai s’aconseguirà la immortalitat o la per-
fecció absoluta és una cosa que potser 
sabrem d’aquí uns quants segles... g

Parlem-ne




