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¿Què és el càncer?
Malgrat conèixer la malaltia, és el problema sanitari més complex a què ens enfrontarem

U
na cèl·lula que es divi-
deix sense cap mena 
de control. Aquesta po-
dria ser la manera més 
senzilla de contestar la 

pregunta del títol. Però si alguna 
cosa tenim clara és que el càncer ho 
és tot menys una malaltia senzilla. 
Ni tan sols de definir. Al contrari: és 
probablement el problema sanita-
ri més complex que mai haurem de 
solucionar. I malgrat tot, en el seu 
origen hi ha una sola cèl·lula, que 
abandona l’estricta disciplina del 
seu teixit i comença a generar còpi-
es anàrquiques d’ella mateixa.

¿Què fa Que la cèl·lula em-
bogeixi fins al punt absurd de repre-
sentar una amenaça per a l’organis-
me del qual depèn per sobreviure? 
És el misteri que hem intentat re-
soldre durant les últimes dècades, 
des que vam entendre que el càn-
cer el defineixen una sèrie de gens 
que no funcionen de la manera ade-
quada. Si poguéssim esbrinar quins 
són, estaríem molt més a prop de la 
curació. Els avenços han estat espec-
taculars, però per cada capa de la 
ceba que aconseguim pelar, en des-
cobrim una altra a sota tan plena 
d’enigmes com la darrera. Malgrat 
tot, la imatge del càncer a nivell mo-
lecular està cada cop més clara.
 En aquest sentit, s’acaba de pu-
blicar l’actualització d’un article ci-
entífic que, ja fa 11 anys, va inten-
tar per primer cop definir les passes 
que una cèl·lula ha de fer per con-
vertir-se en la iniciadora d’un càn-

cer. Eren sis. Les més òbvies: ser ca-
paç de dividir-se quan no li toca (pré-
mer l’accelerador) i no escoltar els 
senyals que l’obliguen a parar (des-
connectar els frens). També li cal no 
envellir mai i esquivar els mecanis-
mes que volen matar-la. En estadis 
posteriors, haurà de ser capaç de fa-
bricar vasos sanguinis per alimen-
tar la massa tumoral que es va for-
mant. I, finalment, haurà de trobar 
la manera d’abandonar el seu teixit 
d’origen per anar a establir colòni-
es en altres òrgans, allò que anome-
nem metàstasi. Aquesta darrera ha-
bilitat és la que defineix la maligni-
tat d’un tumor, i és la responsable 
de la majoria de morts que causa el 
càncer.
 Ha calgut el treball d’una dèca-
da per adonar-nos que això era una 
visió parcial de la història. En la no-
va versió, s’han afegit quatre con-
dicions més per definir la cèl·lula 
tumoral. Són les que reflecteixen 
els descobriments oncològics més 
recents i les noves possibilitats te-
rapèutiques. Per exemple, ara sa-
bem que el nostre sistema immu-
ne intenta lluitar contra la cèl·lula 
que vol fugir de l’ordre establert, 
talment com si volgués frenar la in-
vasió d’un virus nociu. Si la cèl·lula 
vol seguir fent la seva, ha d’aconse-
guir escapar-se de les defenses prò-
pies i és per això que una vacuna 
que les reforci podria ser un tracta-
ment efectiu. També sabem ara que 
una inflamació acompanya sempre 
els tumors, i que aprofitar aquesta 
reacció normal en resposta a una 
agressió els ajuda a seguir creixent. 
Per tant, els antiinflamatoris podri-
en ser-nos d’utilitat.
 
una de les troballes més pro-
metedores ha estat entendre que les 
cèl·lules d’un tumor necessiten vies 

rà molt més propens a acumular 
errors, en principi de forma alea-
tòria. Això és precisament el que 
fa que s’activin i desactivin una sè-
rie de gens que, combinats de la 
forma adequada, encara no sabem 
del tot com, li atorgaran aquestes 
deu característiques primordials 
que acabem d’enumerar.
 El càncer és, doncs, un cas ex-
trem de mala sort. Una acumula-
ció d’imprevistos que encaixen 
com un trencaclosques en l’espai 
minúscul del nucli d’una cèl·lula. 
Que sigui possible només s’entén 
si pensem que el cos humà el for-
men cent bilions de cèl·lules cons-
tantment atacades per agressions 
que poden ferir el seu ADN i inici-
ar la reacció en cadena. Des que 
es dóna aquest tret de sortida, la 
cèl·lula afectada pot tardar dèca-
des a completar les deu passes que 
la convertiran en un perill per a 
l’organisme. Per desgràcia, els me-
canismes que té el nostre cos per 
evitar-ho fallen prou sovint com 
perquè una de cada tres persones 
desenvolupi un càncer al llarg de 
la seva vida.
 
És Quan comencem a en-
tendre aquests processos que ens 
adonem de l’absurditat del con-
cepte de disseny intel·ligent. Si algú 
realment ens hagués dissenyat 
se li podria dir de tot menys intel-
ligent. La meravella que és el cos 
humà funciona gràcies a un equi-
libri perfecte però precari que 
s’aguanta amb pegats acumulats 
al llargs de milions d’anys d’evo-
lució. Una sola cèl·lula pot fer tron-
tollar aquesta pau. La veritable de-
mostració d’intel·ligència serà tro-
bar la manera d’aturar-la. H
Metge i investigador de la Universitat

de Leicester.

alternatives d’aconseguir energia. 
Tenen un metabolisme molt més 
accelerat que el de les seves compa-
nyes, i processar els aliments que 
reben de forma normal no és sufi-
cient. Això fa temps que se sap, pe-
rò recentment ens hem adonat que 
pot ser un dels punts febles per on 
podem atacar. I el darrer que hem 
afegit a la llista és la inestabilitat 
del genoma de la cèl·lula cancero-
sa. És a dir, que el seu ADN es torna-

La meravella del cos
és un equilibri perfecte 
i precari que una sola 
cèl·lula fa trontollar
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avui cridem 
pau i demà 
tindrem gana

L
a fotografia publicada 
dijous en aquest diari ho 
explica millor que qual-
sevol article: durant el 
debat sobre les hipote-

ques, hi ha més persones a la tri-
buna que no pas diputats. ERC li 
arrenca al Govern un compromís 
que obre les portes a la dació en pa-
gament. I Zapatero respon així a 
Joan Ridao: «El problema és que la 
bona gent té els diners als bancs». 
La pregunta era: «¿De quina banda 
està, senyor president?»
 En una pel·lícula de bons i do-
lents, ja sabríem qui persegueix a 
qui. Però si per capritxos del pro-
ductor, que a vegades pensa que 
els espectadors són uns babaus, 
hagués de deixar clar qui mana, 
caldria recórrer a una altra escena 
eloqüent.
 La ministra de Defensa entra en 
directe al Telediario de les nou del 
vespre. Pepa Bueno li pregunta so-
bre Líbia. L’altra contesta d’una ti-
rada, drets humans, l’odissea de 
l’alba, justícia universal, llibertat 
duradora, pau per a tots, etcètera. 
I Bueno contraataca: «Al Iemen 

han matat manifestants contra-
ris al règim, hi ha estat de setge i 
una escalada de la violència. ¿Per 
què no hi intervenen?». A Carme 
Chacón la salva el preu del temps 
a la tele. L’editora de l’informatiu 
decideix no insistir-hi i per fortu-
na s’oblida de Bahrain. Ningú es-
menta el petroli.
 A les pròximes eleccions s’hi 
haurien de presentar La Caixa, el 
Santander i el BBVA, perquè és a 
ells a qui pertanyen els nostres es-
talvis, les nostres cases, les nostres 
dades, el nostre Govern i el nostre 
destí. La banca guanya. Que doni la 
cara malgrat que sigui als cartells 
de campanya. Compra els silencis 
que pagarem car. Es mou per inte-
ressos i especula amb la informa-
ció igual que amb les hipoteques: 
taxa la propietat per sobre del seu 
valor coneixent la situació del par-
ticular a qui li exigirà el deute, do-
minant-lo. Espanya deu molt. Així 
funciona també una guerra si no 
és la teva, en això consisteix el ne-
goci. Avui cridem pau i demà tin-
drem gana. Almenys, les dictadu-
res àrabs no són encobertes. H

LLUCIA

Ramis

A les pròximes 
eleccions s’hi hauria 
de presentar la banca, 
que és la que mana
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‘sexadors’ de jutges i prejudicis
La dreta mediàtica segueix sentenciant per endavant Sortu i Rubalcaba 

Perles del paper

 El Mundo, La Razón i La 
Gaceta servien ahir edi-
torials en aquesta línia. 
El TC renta més blanc, titu-
lava l’últim. Tesi: la fal-
ta d’unanimitat del Su-
prem serveix en safata el 
blanqueig dels proetar-
res per un Constitucio-
nal format per set pro-
gressistes i quatre conservadors i 
presidit per Pascual Sala, més sec-
tari encara –així ho deia– que la seva 
predecessora María Emilia Casas.
 És clar que pitjor portaven enca-
ra la possibilitat que se’ls pugui es-
capar Alfredo Pérez Rubalcaba, a 
qui ja han donat per políticament 
difunt a compte de l’anomenat cas 

L’
ajustada votació (9 a 7) 
amb què el Tribunal Su-
prem va sentenciar que 
Sortu no pot ser legal ha 
fet mal a Madrid. Sobre-

tot a la dreta mediàtica especialit-
zada a sexar jutges i dictar sentènci-
es sense celebrar judicis. El Mundo, 
Abc, La Razón i La Gaceta havien decidit 
per endavant que Sortu és ETA i que 
no té lloc en la democràcia fins que 
condemni la banda des del dia que 
va néixer, en ple franquisme, perquè 
són ells els que reparteixen carnets 
de demòcrata tot i que encara es re-
sisteixen a condemnar sense restric-
cions la dictadura i aplaudeixen el 
setge a Baltasar Garzón per atendre 
les víctimes encara desemparades.

uns altres prejudicis al preguntar-
se si tenia raó Albert Einstein i és 
més difícil desintegrar un prejudi-
ci que un àtom, encara que això si-
gui més perillós com es demostra a 
Fukushima. Ahir es complien dues 
setmanes del terratrèmol i ningú 
sap encara com i quan s’acabarà el 
malson. Però els prejudicis manen. 
Luis María Anson (El Mundo) rondi-
nava dijous de «l’agitació antinu-
clear» quan «el Japó ha demostrat 
la seguretat de les centrals». David 
Trueba (El País) parlava dimecres de 
la histèria d’Occident: «Fins i tot 
els defensors de l’energia nuclear, 
abans de saber les conseqüènci-
es de les fugues, ja renyen qualse-
vol que expressi la seva por davant 
riscos evidents».
 «Vistos els resultats –concloïa 
Manuel Saco–, seria bo que dei-
xéssim en pau l’àtom i no perdés-
sim el cap per culpa dels prejudi-
cis». H XAVIER CAMPRECióS

Faisán per una possible xivatada po-
licial a ETA en plena treva. El Mun-
do i La Gaceta obrien portada amb la 
decisió del fiscal de no considerar 
el cas Faisán com un delicte de col-
laboració amb ETA. I Carlos Dávila 
(La Gaceta) malparlava de l’«ultra Pé-
rez, més conegut per Rubalcaba».
 Manuel Saco (Público) es referia a 


