
COSESDENENS
Estellermostraun
microscopique li
vanregalardenen i
queva serel primer
instrumentambquè
javapoderveure
cèl·lules. “Ambaquest
i ambel següentque
vaig tenir javaigpoder
fer lesmevesprimeres
fotosdecèl·lules.
Recordoanara
revelar-les, enaquella
època, i a labotigaem
miravenestranyats.
‘Peròelnenaquest,
quèensporta?’”,
recordaEsteller
divertit. Elmicroscopi
ésperaell una
metàforaperpensar
en la importància
de la formació
científicadesde
petits. “Cal educar
els xavals encultura
artística i tambéen
ciència”, explica
aquest investigador
quepredicaamb
l’exemple.Amb
freqüència els
diumenges s’emporta
el seufill petit a
Cosmocaixa, elMuseu
de laCiència, i intenta
inculcar-li la curiositat
i la inquietudper
aprendrecosesnoves.
I recalca: “Lacultura
científicaens famés
lliures”.

Una vegada, en algun lloc, en algun país, a una
persona se li va perdre un anell i va començar a
buscar-ho sota d’un arbre. En passar un grup de
gent pel seu costat i veure’l, li van preguntar: “Què
ha perdut vostè?”. “Un anell”, els va respondre. “I
justament el va perdre en aquest arbre?”, van in-
quirir, estranyats. “No, però ho busco aquí perquè
és on hi ha llum”, els va etzibar.

Aquesta petita faula il·lustra d’algunamanera
–explicaManel Esteller, referent internacional
en l’àmbit de l’epigenètica– el que fan els cientí-
fics. “Investiguemon veiemque hi ha problemes,
on podem trobar solucions per intentar curar el
càncer, arribar aMart, fer unmillor ús de l’ai-
gua, crear nous combustibles no contaminants,
intentar salvar a nens ambmalalties genètiques”,
explicamentre es deixa fotografiar al bosc inun-
dat, cortesia delmuseoCosmocaixa. Per aEsteller
això és, en bonamesura, el quemetafòricament
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dels investigadorsmés destacats del món
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Sensepèls a la llengua
“Nos’inverteixmésperquè
moltspolíticsno tenen la sen-
sacióquesiguiunacosaque
importi a la societat.Hihauna
anècdota sobre tres científics
queesvan reunir ambFelipe
Gonzálezperdemanar-li
mésdiners i aquestels va
respondre: sim’ompliu la
plaçaamb20.000persones,
usaugmentaréelpressupost”.

significa per a ell una vella llanterna que fa cinc
generacions quepertany a la seva família. “La seva
missió és il·luminar les coses importants, perquè
els científics puguemveure i trobar aquest anell.
Avui dia encara hi hamolta gent jove quemor a
causa demalalties comel càncer; o persones grans
afligides d’alzheimer que tenen al costat de les
seves famílies unamala qualitat de vida i suposen,
amés, una càrrega social, que es veu agreujada
pels problemes de la llei deDependència –consi-
dera aquest científic–.Hemd’il·luminar, sens falta,
aquestes àrees d’investigació”.

La llanterna, amés, té un altre tipus d’importàn-
cia per a ell, ja que “va ser delmeu besavi i del
meu avi, que vénen d’aquesta generació que va
haver de lluitar en laGuerraCivil i no va poder
estudiar en l’escola, encara que va sermolt auto-
didacte i va aprendre a llegir i a escriure de gran,
i ho va fermolt bé. Fins i tot va arribar a fer una
novel·la. Per ami aquesta llanterna és un recorda-
tori constant que no has de rendir-temai”.

De fet, aquest científic, de rendir-se, res de res.
Esteller (SantBoi, 1968) és el primer llicenciat
universitari de la família i undels investigadors
que s’hanavesat ambmésèxit en l’epigenètica.
Aquesta curiositat i inquietudpels nous reptes ja li
vedenen. “Semprevaig tenirmolta imaginació, em
delia l’estudi i, sobretot, esbrinar coses. Per ami,
era comserundetectiu, resolent petits problemes,
enigmes.De fet, investigar ésmantenir aquest es-
perit de la infantesa, perquè tambébusca resoldre
problemes, trobarnoves idees.Quanvaigdecidir
dedicar-mea la investigació emvaigplantejar que
potserno seria unexplorador capaçd’anar a l’Hi-
màlaia, però sí quepodia arribarfins a llocs onmai
abansningúnohavia anat. I això és l’epigenètica,
una cosa raríssimaqueestudia comes regula el ge-
noma.Molt poca gentha anatfins allà, i és un lloc
nouper explorar. I això resultamolt excitant”.s
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