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JOAN J. GUINOVART (Tarragona, 1947) és
catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona i
dirigeix l’Institut de Recerca Biomèdica
(IRB Barcelona) des del 2001. La seva recerca s’ha centrat en el metabolisme del
glicogen, amb especial èmfasi en l’estudi
de les seves alteracions i la seva relació
amb la diabetis i amb patologies neurodegeneratives, com la malaltia de Lafora.
A més, també centra la seva recerca en
el desenvolupament de nous agents antidiabètics. Joan J. Guinovart ha publicat
més de 170 articles científics sobre el
seu àmbit de coneixement.
El doctor Guinovart ha estat president de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular (SEBBM) i la
Confederació de Societats Científiques
d’Espanya (COSCE). És l’actual president
de la Unió Internacional de Bioquímica i
Biologia Molecular (IUBMB). Va ser elegit
membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i de la Real Academia
Nacional de Farmacia, i ha estat reconegut amb el Diploma d’Honor FEBS i amb
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya, entre altres distincions.
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«Estic segur que algun
científic català
guanyarà el premi Nobel»
Què el va fer escollir el camí de la ciència?
Néixer en una família que respecta el valor del coneixement i l’educació és el primer pas i si a més hi ha un
professor que t’engresca, doncs ja ho tens tot. La meva
mare tenia aquest respecte i a la Salle de Tarragona, on
vaig estudiar, un professor de Química em va acabar de
despertar la vocació. Els professors d’institut són molt
importants per determinar el destí de les persones. De
fet, ho són tant que els hauríem de tractar millor.
Com valora la trajectòria de l’IRB globalment?
Voldria explicar-la en el context de la revolució que hi ha
hagut a Catalunya els últims 20 anys, amb la creació de
centres de recerca molt competitius. Això ens ha convertit en una potència científica que aconsegueix un gran
nombre de projectes europeus i els fons corresponents.
De fet, Catalunya se situa en segon lloc després d’Holanda en la captació d’aquests fons. Aquesta revolució
respon a la política iniciada per l’últim Govern de Pujol
amb el conseller Andreu Mas-Collell, que el tripartit va
aprofundir, i que després afortunadament ha continuat.
Només es pot avançar en recerca quan partits i governs
de diferent signe mantenen el timó amb el mateix rumb.
L’IRB naixia el 2005 i el 2011 aconseguia el segell d’excel·lència Severo Ochoa. Quedava certificat així que en
poc temps ens havíem posat al nivell dels centres de la
primera onada impulsats al voltant de l’any 2000.
Quines són les línies de recerca més importants de l’IRB
en l’actualitat?
El nostre objectiu és entendre les bases moleculars de
les malalties i intentar trobar solucions per al diagnòstic
i el tractament. Fem un tipus de recerca bàsica orienta-

da a comprendre la biologia humana en general, però
també ens centrem en malalties com el càncer i especialment en les metàstasis. La gràcia de l’IRB és que reuneix
científics que tenen interessos més bàsics, altres que se
centren més en malalties específiques i alguns que fins i
tot sintetitzen molècules amb la idea que esdevinguin el
fonament de possibles medicaments. La combinació que
tenim de biòlegs, químics i bioinformàtics no es troba a
gaires indrets. És una singularitat que ens permet cobrir
un espectre molt ampli.
Quina és la base del vostre èxit?
Reclutar el millor talent i ser molt exigents amb les persones que treballen aquí perquè donin el millor de si
mateixes.
Vostè treballa en enginyeria metabòlica. Quina és la finalitat d’aquesta disciplina i quines són les principals línies
que se’n deriven?
Jo he treballat tota la vida en el metabolisme de la glucosa. A mi sempre m’ha interessat com el sucre que ingerim s’emmagatzema per poder ser utilitzat en els períodes de dejú. La glucosa és com una anella que forma
les cadenes que coneixem com a glicogen. En el cas de la
diabetis no s’emmagatzemen a les cèl·lules i queden a la
sang. Per això es diu col·loquialment que una determinada persona «té el sucre alt». I jo m’he centrat a estudiar per què en la diabetis aquest procés d’emmagatzemar
el sucre no funciona. També he investigat una malaltia
neurodegenerativa, coneguda com a malaltia de Lafora,
de la qual no se sabia la causa i ara hem descobert que
s’origina per un excés de glicogen al cervell. Els instituts
de salut dels Estats Units ens han finançat un projecte
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durant cinc anys per mirar de trobar un tractament per
aquesta malaltia.
La diabetis, un altre objectiu de la seva recerca, és
una de les malalties que més morts causa al món i que
més augmenten també. A quins factors caldria atribuir
aquesta incidència creixent?
Hi ha dues classes de diabetis: la de tipus 1, on hi ha
una destrucció de les cèl·lules que fabriquen la insulina
i que encara no sabem ben bé per què passa, tot que sí
que podem afirmar que no és un problema genètic. En
la de tipus 2 la qüestió no és la producció d’insulina,
sinó que el sistema regulador de l’energia de l’organisme està alterat. Nosaltres som màquines que utilitzem
dos combustibles: sucre i greix. Normalment cremem el
combustible més convenient en cada moment i la insulina dóna instruccions respecte de quin dels dos s’ha de
fer servir. Però, en la diabetis, la insulina no fa aquesta
funció. L’obesitat i el sedentarisme en són factors principals.
Catalunya ha posat en marxa un impost sobre les begudes ensucrades. Com ho valora?
Des del punt de vista fiscal no entraré en si és encertat, però des d’una perspectiva general crec que crida
l’atenció sobre el fet que l’excés de consum d’aquestes
begudes pot ser perjudicial.
Però no entrem en una mentalitat coercitiva si ho estenem a diversos tipus de menjar segons si contenen més
greix o sucre?
Les persones han de ser capaces d’entendre quins són
els hàbits de vida que els van bé i els que no. El que
no val és dir «jo faig el que vull perquè sóc lliure però
després les conseqüències negatives que pugui tenir la
meva llibertat les pagueu entre tots».
Què cal fer perquè les persones siguin més responsables?
Jo crec molt en el valor de l’educació i sobretot la que
ve de l’escola primària i secundària. Hem d’oferir més
mitjans, més afecte i més respecte als professors, que tenen una feina tan important com educar els nostres fills
en el coneixement del medi, però també de la seva pròpia salut. Educar sobre la salut és un pas important per
a la responsabilització i és un element que ha de formar
part d’una medicina més preventiva. Altrament els costos de la sanitat es dispararan. La manera més barata de
curar una malaltia és no tenir-la. La gent que ha adquirit una bona educació, en general, sol ser conscient de
mantenir el pes, de fer exercici regularment, de cuidar
l’alimentació. Mai abans una bona part de la humanitat
havia tingut tan menjar, tan agradable al paladar i tan
8

«Educar sobre la salut és
un pas important per a la
responsabilització i és un element
que ha de formar part d’una
medicina més preventiva»
accessible, on hi ha –i aquesta és la part dolenta– un excés de greix, de sucre i de sal. Aquesta mena de menjar
és més barat que els aliments saludables.
Quin impacte tindria millorar el control sobre l’alimentació i el pes, i fer més exercici?
S’ha calculat, per exemple, que la incidència de la diabetis es reduiria a la meitat. L’efecte en el sistema sanitari
pel que fa a reducció de costos seria impressionant, per
no parlar de la disminució del patiment de les famílies.
La medicina preventiva fa temps que existeix. Tots hem
d’estar agraïts, per exemple, a les vacunes, que són sens
dubte un dels avenços que més han beneficiat la humanitat. Hem arribat a eliminar una malaltia molt greu de
la Terra: la verola. En el futur aquesta medicina ha de
tenir un paper clau. No pot ser que ens escarrassem a
trobar cures caríssimes per al càncer de pulmó sense dedicar molts esforços a educar sobre la necessitat de deixar de fumar.
Un altre front important és el de les malalties neurodegeneratives. Vostè va dir en una ocasió que el cervell és com
la frontera que encara no hem aconseguit traspassar. Què
té el cervell que no tinguin els altres òrgans?
Que és l’ordinador central i encara no sabem amb quin
sistema operatiu funciona. El cervell és el hardware i la
ment, el software, però ens falta coneixement sobre pro-
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cessos com, per exemple, com gasta el cervell la glucosa.
Si jo ara tornés a començar m’hi dedicaria de ple. Penso que en moltes malalties que afecten el cervell estem
en la mateixa situació que els nostres avantpassats amb
les malalties infeccioses abans de descobrir els microbis.
Però es pot avançar amb més recerca en neurociència. El
cor també era una frontera i es va traspassar, tot i que no
deixa de ser una bomba, un mecanisme senzill comparat amb el cervell, que és molt més sofisticat. Si els més
joves no són capaços de mobilitzar recursos per vèncer
l’Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives, en
el futur no tindran prou diners per tenir cura dels seus
avis i besavis.
Hi ha gent que critica les inversions en recerca perquè no
les veu prioritàries.
Cal entendre que el benestar que les societats occidentals tenim és el resultat del fet que des de fa més d’un segle els governs i els filantrops han invertit molts diners
a crear centres de recerca bàsica i institucions educatives
de nivell superior que van generar coneixement i talent.
Aquest dos factors són la base de l’enorme millora del
nivell de vida i de salut que gaudim en les societats
avançades.
Quins factors són imprescindibles perquè la societat obtingui un retorn de la recerca?
Potser és més fàcil fer un descobriment que traduir-lo
en un benefici immediat per a la societat. De fet, assolir
la primera part no et garanteix tenir la segona. Perquè
això passi necessitem tot un ecosistema amb investigadors que facin descobriments. Després calen mecanismes adequats per evitar que el nou coneixement es per-

di divulgant-lo de manera equivocada. La inversió per
fer descobriments és tan elevada que el resultat s’ha de
protegir amb una patent molt ben feta. Un cop tenim la
patent, calen tècnics en valoració que identifiquin quin
és el potencial d’un descobriment i quines empreses poden estar interessades a desenvolupar-lo. Calen també
empresaris amb una certa visió i capaços d’assumir riscos, i un sistema financer que permeti obtenir el capital
necessari. I, naturalment, l’atmosfera social ha de ser
favorable a tots aquests factors.
A Catalunya aquesta complexa maquinària que ha descrit està funcionant?
Es va posar en marxa. La recerca la tenim des de fa uns
15 anys, però arribar al ple funcionament no es fa en un
dia. Un dels centres més importants en el qual ens emmirallem és l’Institut Weizmann d’Israel. Ara tenen un
importantíssim retorn de patents, però la primera que
van obtenir va trigar més de 20 anys a donar rendiment.
Això no és com el negoci de les apps, que en fas una i
al cap de pocs mesos ja comences a guanyar diners. El
tempo de la recerca biomèdica és de desenes d’anys. En
aquest sentit vull remarcar el valor de pensar a llarg termini, com va fer la Universitat de Barcelona l’any 1998,
quan va impulsar el Parc Científic de Barcelona.
El món de l’empresa, ho ha dit abans, té un paper important en totes aquestes dinàmiques. Creu que la nostra
societat li dóna suport?
Cal una actitud social positiva cap a l’empresari i més
encara cap a aquell que pren riscos per generar un benefici per a tothom. Vull remarcar que, si bé és important que tots aquests processos passin en un indret, en
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Quin ha estat la fita mèdica que més
ha beneficiat la humanitat?
He esmentat en una altra pregunta la
gran importància de les vacunes, però
m’agradaria subratllar la importància capital
de l’ús del clor per netejar l’aigua.
Com ha de ser la convivència entre
sanitat privada i pública?
Ha de ser una convivència en pau en la
qual totes dues es complementin.
Què pot aportar la gestió privada
a un centre sanitari?
Més que la gestió privada en si el que és
important és la mentalitat que preval en la gestió
privada que es pot aplicar en el camp públic. Els
recursos públics són de tots, però cal pensar-hi
com si fossin els de cadascun de nosaltres

aquest cas Barcelona i Catalunya, l’ecosistema és global.
Cada vegada més poden venir fons estrangers a invertir
en una start-up local. I aquesta dinàmica és la que ha
fet grans llocs com la badia de San Francisco o l’estat de
Massachussets, que han atret empreses i talent d’arreu
del món. La societat que vulgui arribar a aquest nivell
ha de donar suport a l’emprenedoria, tenir una ment
oberta, acollir bé els nouvinguts i resoldre qüestions
com l’escolarització dels fills d’estrangers o l’accés a
l’habitatge. I, no menys important, reduir al mínim la
burocràcia.
Aleshores la contribució més gran de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) impulsada el
2001 per Andreu Mas-Collell ha estat preparar el terreny
per crear un sistema català homologable als que ha esmentat dels Estats Units?
L’ICREA ha aconseguit posar en pràctica una cosa tan
simple com contractar gent molt bona sense utilitzar el
sistema espanyol habitual de treure una plaça al Boletín
Oficial del Estado i fer unes oposicions. El sistema funcionarial està bé per a determinades qüestions, però no
per a la recerca.
La recerca biomèdica és la que més ha despuntat al nostre país en els darrers anys?
És una de les que ha despuntat, però no l’única. Per
exemple, l’Institut de Ciències Fotòniques és una història d’èxit, i l’Institut de Química de Tarragona n’és una
altra. Un matís important: avui dia la biomedicina no és
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només «bio». Els avenços en terrenys com la química, la
fotònica o l’enginyeria hi tenen molt a veure. Tot plegat
és força transversal. És cert que a Catalunya la biomedicina tenia un terreny adobat per la bona orientació de les
universitats en aquest àmbit i perquè molts hospitals a
finals dels anys noranta van passar de ser només centres
de diagnòstic i tractament a centres de recerca, i avui
això és un fet bastant generalitzat.
Què aporta la recerca a un centre hospitalari?
És el que marca la diferència entre un centre bo i un de
molt bo. L’esperit que genera la recerca fa que el metge tingui una altra mentalitat i que estigui alerta al que
s’està investigant en altres llocs sobre una determinada
malaltia, i que d’alguna manera sigui més imaginatiu en
la seva professió, sens dubte. Tot això té com a primers
beneficiaris els pacients.
A vostè li agrada la figura del metge investigador, no és
així?
Una de les meves lluites de fa anys és que a Catalunya
hi pugui haver un perfil de metge com el que hi ha als
Estats Units, que tingui un doble doctorat: en medicina
i en una altra especialitat. Per dir-ho senzillament, que
pugui tocar panxes de pacients i alhora parlar amb
biòlegs i químics. De fet, l’IRB està participant amb tres
centres més en un programa específic per aconseguir-ho
anomenat PhD4MD. Als Estats Units, els metges que
després acaben destacant en la gestió dels centres o
l’àmbit de la ciència responen a aquest perfil.
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Quin efecte tindria un premi Nobel català en l’àmbit
científic?
Seria molt bo perquè portaria l’atenció de la ciutadania cap
a la ciència i la persona premiada es convertiria en un líder
d’opinió incontestable. Els polítics li haurien de fer cas i això
podria posar en marxa unes dinàmiques molt positives.
Estem a prop d’aconseguir-ho?
Les coses no passen perquè sí. Pensar que hi podia haver un premi Nobel del nostre país als anys setanta i
vuitanta era impossible: no teníem ni mentalitat ni sistema. Ara, estic segur que algun científic català guanyarà
el premi Nobel.
D’altra banda, aquí gairebé no coneixem la figura del filantrop.
Mentre nosaltres vivim de diner públic, els nostres col·
legues nord-americans i anglesos viuen de públic i en
bona part de privat d’origen filantròpic. La filantropia
és una actitud de generositat amb un punt d’interès
personal. Aquí la idea que els que han fet diners tenen
l’obligació moral de retornar alguna cosa a la societat
l’expressem a través dels impostos, però no n’hi ha prou.
La Marató de TV3 és un exemple d’actitud filantròpica
que pot obtenir uns 10 milions d’euros per al càncer. El
Cancer Research UK, la societat filantròpica que recull
diners per al càncer al Regne Unit, capta un milió de
lliures cada dia! El filantrop fa una donació de la qual no
traurà un benefici econòmic. Una segona tipologia és la
dels empresaris o els inversors en fons que sí que esperen una rendibilitat d’un descobriment determinat i que
s’arrisquen a portar la recerca tres passos per endavant.
Les dues posicions són igual de legítimes.

«Potser és més fàcil fer un
descobriment que traduir-lo
en un benefici immediat
per a la societat. De fet,
assolir la primera part no et
garanteix tenir la segona»
De vegades, des de determinades instàncies polítiques,
es parla de sistema públic i sistema privat de salut com
si fossin antagònics. Quina és la seva visió en això?
Catalunya ha estat sempre un país que ha sabut aprofitar
els recursos que tenia al territori. I amb aquesta mentalitat la societat civil s’ha sabut organitzar per avançar-se a
les necessitats socials o per complementar els serveis del
sistema públic. Jo crec que ha d’existir un bon sistema
públic i un de privat, i que els ciutadans saben perfectament com combinar els dos sistemes.
Què creu que condicionarà més la medicina en el futur:
l’eHealth, les noves teràpies fruit de la recerca, o la responsabilització del ciutadà amb la seva salut?
La medicina serà cada vegada més proactiva. Ara anem al
metge quan ens trobem malament. Arribarà un moment en
què el sistema ens avisarà que hem d’anar al metge. Molt
patiment respon al fet que la gent no reacciona a temps davant d’uns símptomes. La tecnologia que permet mesurar
els nostres paràmetres de salut a distància serà un element
clau en aquest canvi de paradigma. Però vull posar al marge d’aquest nou esquema les malalties neurodegeneratives
perquè aquí la recerca encara ha d’avançar molt.

