
Quan lipreguntenperquèvadecidirdedicar-se
aestudiar el càncer, aMarianoBarbacid (Ma-
drid, 1949) li agradaparafrasejaruna sentència
quesolendir elsmuntanyencs: “Vaigescalar
aquestamuntanya simplementperquèera
allà”.Peral codescobridordelprimeroncogèn
[gensquesi estancanviatspropicien l’aparició
d’un tumor] i undels científicsespanyolsmés
brillants i demésprestigi internacional, el càn-
cer “ésunrepteenormede lanostra societat.
Arribar aentendreperquèunacèl·lula sana
esmalignitzaésel queemvaatreure i emva
interessar”, confessa.

Deprofessió, curiós
Unaaltrade les coses
queentusiasmen
MarianoBarbacid,
amésde labiologia
molecular, és
l’univers.Li agrada
plantejar-se
qüestionscom“quan
comença, si ésque
realmentcomença,
perquèaixòésuna

labiologia, noper
a l’astronomia.No
ésquese’mdonés
malament, peròno
eraelmeu.Amb les
matemàtiquesnoem
sentia tanrebécom
amb laquímica”.Qui
sapquèhauriapassat
sihaguéscanviat
elsmicroscopis
pels telescopis...

cosaquesempreha
estat allà.Perquè
hihamatèria i tan
pocaantimatèria.
Ah, emfascina!”.El
quepassaésqueen
aquestavidanoes
potambtot. I si un
vol tocarelpiano,no
noméshad’estudiar,
també tenirhabilitat.
“I jo la teniapera

TextCristina Sáez
FotosXavi Cervera
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Va descobrir el primer oncogèn en els vuitanta, una gran troballa per
entendre el càncer. És un dels oncòlegsmés eminents del món i acaba de

ser investit honoris causa per la Universitat de Barcelona

ELLLIBRE
DEMARIANOBARBACID

ExplicaBarbacidqueun
quadrimestre va fer classes
a launiversitat, aMadrid.
Undiaescrivia a lapissarra
quanva començar a sentir un

QueBarbaciddecidís estudiarbioquímicaesdeu
enbonamesuraaun llibretqueunamestra li va
recomanarquanell ambprou feines tenia 12anys.
“Eraunadonaexcepcional.EsdeiaCarmen i era la
mared’uncompany.Ens impartia ciències a l’escola
idesprésaunsquantsxavals ens feia classesde
reforçparticulars.Va lluitarmoltperunadocència
pública idequalitat”, recordaaquestoncòleg.

Amés, aBarbacidvacomençaraexplicar-limés
coses, foradel currículumescolar, desdecomera
l’estructurade l’àtomfinsalprincipid’incertesa
d’Heisenberg. “Esclarque jonohoentenia tot,

erapetit! Ide fethihacosesquecontinuosense
entendre”, fabroma.També li va recomanarque
escomprésun llibret.Així quevaanara laFiradel
llibredeMadridabuscar-lo.

Estavaen francès iho llegia ambundiccionari al
costat imoltd’afany. “Vaseraquí–diuassenyalant
ambcompteundibuixenunade les sevespàgines–
onvaigveureperprimeravegada l’estructurade
doblehèlixde l’ADN,ques’haviadescobertpocs
anysabans.Allòemvaobrir enormement la curio-
sitat i va ser tan importantperami, permostrar-me
allòquem’agradava i aquèvoliadedicar-me,queho

guardocomunarelíquia. I té exactament50anys!”.

Desprésde llicenciar-seenQuímica, perquè“bio-
químicani existia, imagina’t si sócantic”, es va
doctorar i vamarxaralsEUAa investigar.Vint anys
més tardva tornaraEspanyapercrearelCentre
Nacionald’InvestigacionsOncològiques (CNIO),
quevadirigirdesde 1998finsal 2011, i queavuidia
se situaal capdavantde la investigaciómundial.
“Esticmolt satisfet i orgullósd’haver-lomuntat”,
afirma, comtambéhodeuestarde serundels cinc
espanyolsque formenpartde l’Acadèmiade les
Arts i lesCiènciesdelsEstatsUnits.s

MESTRE
SENSEAULA

enrenou. “Emvaigespantar
perquèera l’èpocaenquè
es repetienels avisosde
bomba”. Engirar-se, els alum-
nes li vanetzibar que“era

l’hora”,mentre recollienper
anar-se’n. “Nom’agrada fer
classes enel sentit docent de
laparaula, però sí comunicar
aqui estigui interessat”.
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