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Medicina personalitzada: una realitat
L’objectiu és escollir per a cada individu i cada malaltia el millor tractament i amb menys seqüeles

N
o hi ha malalties: hi ha 
malalts. Recordo que a 
la facultat, fa més de 20 
anys, provaven d’incul-
car-nos aquesta màxi-

ma als que volíem ser metges. Un pa-
cient no és un llibre de text. Al con-
trari: cada persona és un món i no 
hem de pretendre trobar solucions 
universals a problemes que són radi-
calment diferents depenent de qui 
els pateix. Això s’aplica no tan sols a 
la part psicològica, a com el malalt 
viu i interioritza la seva lluita per re-
cuperar la salut, sinó també a com 
el nostre cos reacciona a les agressi-
ons a les quals està sotmès i als trac-
taments que li donem per guarir-lo. 
Tot i ser un concepte vital per a la 
medicina, tot just comencem a en-
tendre el perquè d’aquestes variaci-
ons personals i a poder pensar de fer-
hi alguna cosa. La diferència és que 
ara podem llegir els nostres gens.
 
Fa 10 anys que es va com-
pletar el Projecte Genoma Humà, 
la tasca faraònica (almenys en el 
seu inici) de seqüenciar tot el nos-
tre ADN. Hi van participar 3.000 in-
vestigadors al llarg de més d’una dè-
cada i el cost final va ser de 3.000 mi-
lions de dòlars. Va valer la pena: els 
resultats ens permeten als científics 
treballar més ràpid i arribar més 
lluny en els nostres experiments de 
cada dia. Però la societat encara es-
pera la gran revolució biomèdica 
que se’ls va prometre, sense adonar-
se que ja n’hem completat les pri-
meres etapes. I és que estem avan-

çant a poc a poc però de forma se-
gura cap a un concepte de medicina 
totalment nou.
 El Projecte Genoma Humà va re-
presentar només l’obtenció de les 
dades inicials: la fotografia dels gens 
d’una persona sana. Ara intentem 
entendre la genètica de les malal-
ties, saber què passa quan se’ns es-
patlla l’ADN, i també definir quines 
característiques ens protegeixen o 
ens fan més sensibles a certs proble-
mes o a certs fàrmacs. Tenir aques-
ta informació ens permetrà fer el 
següent pas de l’evolució de la sa-
nitat: la medicina personalitzada. 
En altres paraules, escollir per a ca-
da individu i malaltia el tractament 
que li anirà millor i que li provocarà 
menys efectes secundaris.
 
¿EstEM Molt  lluny 
d’aquesta promesa? El càncer és el 
primer camp on estem veient canvis 
importants, potser perquè es tracta 
d’una malaltia genètica, una con-
xorxa de gens que es posen d’acord 
per saltar-se totes les normes esta-
blertes i guiar una cèl·lula escollida 
(i les seves filles clòniques) cap a una 
immortalitat absurda que acabarà 
destruint l’organisme que les man-
té vives. Gràcies als espectaculars 
avenços tècnics dels darrers anys, 
ara podem aconseguir el mateix 
que el Projecte Genoma Humà en 
menys d’una setmana i invertint no-
més uns quants milers d’euros. Ai-
xò ens ha permès seqüenciar l’ADN 
de diferents tipus de càncers. El dar-
rer d’ells s’anunciava fa tan sols uns 
dies, el de pròstata. Tenim, doncs, 
mapes exactes de tots els gens espat-
llats d’aquests tumors, que ens di-
uen que no tan sols són molt dife-
rents entre ells, sinó que varien de 
persona a persona. A més, els errors 
que hi ha a les cèl·lules canceroses 

genètics generen una quantitat de 
dades que els ordinadors que te-
nim actualment no poden proces-
sar. És lògic: cadascuna de les nos-
tres cèl·lules conté al seu ADN les 
instruccions per crear un ésser viu 
i mantenir-lo funcionant al llarg 
de dècades. Si a sobre hi afegim 
que cada tumor que analitzem té 
el seu manual propi amb un gra-
pat de variacions, és fàcil entendre 
que la informació ens sobrepassi. 
Acabem amb un munt de xifres so-
bre la taula que no sabem interpre-
tar del tot. Ens falten bioinformà-
tics que ens les tradueixin i ens fal-
ten ordinadors prou potents per 
extreure’n el que és realment im-
portant. 
 
això no Ens atura. 
Els primers tractaments especí-
fics basats en anàlisis genètiques 
ja s’estan aplicant. En alguns casos 
molt concrets podem escollir el mi-
llor dels fàrmacs que tenim en fun-
ció de les mutacions que trobem 
seqüenciant un càncer. Però enca-
ra ens queda molt de camí per con-
vertir la medicina personalitzada 
en una realitat a l’abast de tots. 
 Quan als investigadors ens de-
manen que especulem sobre el fu-
tur que ens espera solem contestar 
amb evasives, perquè les predicci-
ons en biomedicina tenen l’estra-
nya tendència a no complir-se. És 
una de les gràcies d’aquesta pro-
fessió: el que sabem canvia cons-
tantment i no deixa mai de sor-
prendre’ns. Però no crec que ningú 
tingui gaires problemes per reco-
nèixer que la medicina del segle 
XXI serà cada cop més personalit-
zada, i que la genètica en marcarà 
el ritme. H
Metge i investigador de la Universitat de 

Leicester.

són més dels que ens pensàvem. En 
el de pròstata, per exemple, s’ha des-
cobert que l’ADN es desmunta i re-
organitza com si fos un trencaclos-
ques, cosa que desregula un munt 
de gens importants. Trobar una for-
ma d’arreglar-ho no serà gens fàcil.
 Som en un moment estrany. La 
nostra capacitat per obtenir infor-
mació no evoluciona paral·lelament 
a l’habilitat d’entendre-la i aplicar 
els nous coneixements. Els estudis 

La capacitat de tenir  
informació no progressa 
al mateix temps que la 
capacitat d’entendre-la
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Gaddafi,
icona
‘posmokitsch’

E
l dictador libi està de 
moda. És trending topic 
de Twitter i, entre els 93 
comentaris de l’últim 
minut, llegim: «Mariah 

Carey va cantar per al seu fill per un 
milió de dòlars», «Se suïcidarà com 
Hitler», «A l’estil de Fidel Castro, va 
fer afusellar 17 pilots» i «Fins i tot 
els terroristes àrabs estan en con-
tra seu». Durant la seva entrevista 
a Buenafuente, l’escriptor Sergi Pà-
mies va dir: «Que una bicicleta es-
tàtica acabi sent un penjador de ca-
mises planxades... ja estem una al-
tra vegada amb Gaddafi».
 Un líder convertit en icona pop 
no és cap novetat. Shepard Fairey 
va versionar el famós cartell del 
Che amb la cara de Barack Oba-
ma per a la campanya del 2008, do-
nant-li un toc de propaganda co-
munista. El constructivisme rus 
posava l’art al servei de la revolu-
ció. Però ¿què passa quan la mà-
quina que defensaven els avant-
guardistes deriva en la tele, per 

la qual desfila fins a l’últim freak? 
Doncs que l’excentricitat rebaixa 
el monstre en un boig i represen-
ta el mal gust passat de moda que 
tant de bo fos broma. Gaddafi és 
posmokitsch.
 N’hi ha altres exemples a prop i 
no parlo de la passarel·la Tele 5. O 
sí. Ens costaria trobar les set dife-
rències entre Gaddafi i Berlusco-
ni: el primer diu que les seves no-
ies són verges, i els camells amb els 
quals  negocia, d’una altra raça. I 
a Il Cavaliere no li han dissenyat les 
muscleres els sastres de Locomia. 
Pel que fa a la resta, un és líder del 
Poble de la Llibertat, i l’altre, de la 
Revolució; tots dos han estat agre-
dits, són egòlatres i cínics, per no 
apuntar el reguitzell de qualifica-
tius que es considerarien un insult 
més enllà de la política; i que en po-
lítica també són un insult, però en-
vers el ciutadà.
 L’icònic esdevé e-còmic i una 
imatge com la del paraigua obert 
al cotxe («com que plou, me’n 
vaig») val més que 140 caràcters 
encara que en provoqui a milers. 
El consol: també l’obsolescència 
és un símbol del nostre temps. I la 
brevetat aguditza l’enginy. Qua-
ranta-un anys de tirania sobren. H

LLUCIA

Ramis

Ens costaria trobar 
les set diferències 
entre Gaddafi i 
Berlusconi
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una de pedres lligades al coll
La presentació de l’imputat Camps genera divisió en la dreta mediàtica

Perles del paper

«No em podria mirar a la ca-
ra si em dediqués a una altra 
cosa que no fos treballar». El 
vicepresident ja va ordenar 
al seu equip al gener eludir 
el debat successori. Al seu 
torn, Juan Carlos Escu-
dier (Público) creia impro-
bable un duel Rubalca-
ba-Chacón. «Al vicepre-
sident li va més el paper de salvador 
que la vulgaritat de competir en unes 
primàries» i, a més, «alguns especu-
len ja amb un tiquet electoral dels 
dos dirigents, una possibilitat que 
seria improbable si un porta a sobre 
l’etiqueta de perdedor en les elecci-
ons internes».  
 En les files conservadores, el mal 

L
a setmana s’acabava amb 
un enrarit humor intra-
partidari que es reflectia 
sobretot en el quiosc ma-
drileny.

 En les files socialistes, per la hi-
potètica successió de José Luis 
Rodríguez Zapatero i les encara més 
hipotètiques primàries. Abc intenta-
va radiografiar l’ambient amb una 
crònica de situació titulada Preocu-
pació al PSOE perquè la successió de Za-
patero es descontrola i publicava les fo-
tos d’Alfredo Pérez Rubalcaba, Jo-
sé Bono, Carme Chacón i Guillermo 
Fernández-Vara. El País i Público do-
naven canxa a la rèplica del vicepre-
sident. Títols del primer: Rubalcaba 
a Chacón: «Jo només penso en el Govern». 

va a columna –obria dient que una 
jutge de Toledo, ignorant el fiscal, 
investigarà l’hípica de José Bo-
no–. La Razón ho relegava a últim 
sumari a la primera, però hi ser-
via un entregat editorial: «Camps 
ha estat víctima en els últims anys 
d’una campanya indigna i infame 
d’implacable persecució orques-
trada pel Govern i el PSOE (...) [que] 
han sobrepassat no poques línies 
vermelles del joc net i fins i tot de 
l’Estat de dret». El Mundo li dona-
va tots els honors: obertura de por-
tada –Rajoy accepta que Camps sigui 
un candidat al banc dels acusats– i edi-
torial... demolidor. Títol: Una pedra 
que ja penja del coll de Rajoy. Tesi: Ra-
joy hipoteca el PP cara al 2012 amb 
un Camps que «no està en condici-
ons emocionals de seguir». Ho po-
dria subscriure fins i tot Público (si 
fes editorials, que no en fa), que ti-
tulava: Rajoy es rendeix davant l’impu-
tat Camps. H XAVIER CAMPRECióS

rotllo venia per la decisió de Mari-
ano Rajoy d’aprovar la designació 
del valencià Francisco Camps com 
a candidat a la reelecció. Serà l’únic 
imputat pel cas Gürtel que el PP pre-
senti a les urnes. Serà l’únic candi-
dat processat. I la dreta mediàtica no 
es posava d’acord. La portada d’Abc 
ni l’esmentava. La Gaceta ho dona-


