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Quan hom demana finançament per
desenvolupar un projecte científic, un
dels requisits acostuma a ser infor-
mar sobre el seu caràcter científic,
bàsic o aplicat, una dicotomia que, si

se’m permet dir-ho, amaga una certa perversió.
La ciència aplicada és aquella que adapta co-
neixements científics a necessitats concretes
de les persones, com per exemple necessitats
tècniques o biomèdiques. La ciència bàsica, en
canvi, estudia aspectes concrets del funciona-
ment de la natura, sense que vagin específica-
ment dirigits a resoldre necessitats concretes.
Dic que aquesta dicotomia amaga una certa per-
versió perquè, molts cops, els científics tenim
la sensació que el que pretén es reduir el finan-
çament de la ciència bàsica en favor de l’aplica-
da, molt més mediàtica i per tant electoralment
més rendible, quan en realitat la ciència aplica-
da es nodreix, sense cap mena de dubte, dels
avenços aconseguits en ciència bàsica.

HO IL·LUSTRARÉ AMB UN EXEMPLE. Si hom cerca in-
formació sobre els bacteris en una enciclopèdia,
molt probablement trobarà explicacions més o
menys extenses sobre la gran diversitat de me-
tabolismes i tipus d’alimentació que presenten,
l’enorme varietat d’espais que ocupen en tots
els ecosistemes, i les moltes malalties que pro-
voquen. Al final, però, la sensació que tindrà és
que els bacteris són uns organismes molt pri-
mitius i simples, aferrats a una existència ex-
tremadament individualista atesa la seva sim-
plicitat genètica i morfològica, que només els
permet respondre als estímuls físics i químics
del medi on viuen. Res més lluny de la realitat.

A FINALS DE LA DÈCADA DELS 60, un grup de cientí-
fics que estudiava el bacteri bioluminiscent Vi-
brio fischeri, la fisiologia del qual li permet eme-
tre llum, va observar un fenomen molt curiós.
Si se sembraven pocs bacteris en un medi de
cultiu, aquests no emetien cap mena de llum,
però després d’haver-se reproduït fins a assolir
una determinada concentració, tots els bacte-
ris presents al cultiu començaven a emetre llum
quasi simultàniament. És dir, d’alguna manera
eren capaços de percebre la concentració a què
es trobaven, i el més sorprenent és que eren ca-
paços de decidir quan havien de començar a
emetre llum, tots alhora. Aquest fenomen es va
anomenar quorum sensing, sentit de col·lecti-
vitat.

DURANT MOLTS ANYS ES VA PENSAR QUE aquest sentit
de col·lectivitat es limitava a algunes, poques,
espècies de bacteris marins, una anècdota per
als llibres de microbiologia. Aquests bacteris
acostumen a viure amb simbiosi amb els cala-
mars, i produeixen una llum fantasmagòrica
que contribueix a fer que el calamars passin des-
apercebuts als seus depredadors. Estudis pos-
teriors, centrats sobretot en bacteris patògens
i en llur capacitat per infectar hostes, han de-
mostrat que el sentit de col·lectivitat no és una
raresa de la natura, si no un mecanisme molt
elaborat present en moltes espècies bacteria-
nes, un autèntic vocabulari bioquímic que per-
met que els bacteris es comuniquin entre ells i
puguin coordinar el seu comportament, de ma-

nera anàloga però molt més simple a com ho fan
les cèl·lules del nostre cos.

EXPLICAT DE MANERA MOLT SINTÈTICA, aquests se-
nyals bioquímics, una mena d’hormones bacte-
rianes, els permeten posar-se d’acord per deci-
dir quin és el millor moment per manifestar una
activitat concreta, com per exemple produir
una toxina o evitar ser detectats pel sistema im-
munitari de l’hoste que infecten. D’aquesta ma-
nera, l’organisme infectat no s’assabenta de la
presència dels bacteris invasors fins que
aquests no decideixen que les condicions són
òptimes per a la infecció. Un cas de referència
en què el fenomen de sentit de col·lectivitat té

un paper molt destacat són les aparatoses in-
feccions hospitalàries causades per bacteris del
gènere Staphylococcus, que aprofiten les con-
dicions d’esterilitat, és a dir, la manca d’altres
bacteris, per instal·lar-se sobre llocs especial-
ment nets, com per exemple material quirúrgic,
el qual farà de vehicle per a la infecció. Aquests
infeccions hospitalàries són un gravíssim pro-
blema de salut pública, atès que afecten
500.000 pacients anuals a tot el món, dels quals
90.000 acaben morint.

ELS ESTUDIS BÀSICS SOBRE EL SENTIT de col·lectivitat
estan permetent dissenyar nous fàrmacs per
combatre aquestes infeccions, cada cop més re-
sistents als antibiòtics pel mal ús que molts cops
se’ls dóna, i estan dissenyats per interferir els
mecanismes de comunicació bacteriana, de tal
manera que potencien els efectes dels antibiò-
tics i limiten el desenvolupament de noves so-
ques bacterianes que hi siguin resistents. Una
companyia privada, Quorex, ha demostrat en
rates que si es cobreix l’instrumental mèdic
amb un d’aquests inhibidors, el nombre de rates
infectades per Staphylococcus en condicions
hospitalàries es redueix dràsticament. De ma-
nera exemplar, el que va començar sent un cas
típic de recerca bàsica, bacteris marins biolu-
miniscents que viuen en simbiosi amb els cala-
mars, ha acabat sent d’una aplicabilitat biomè-
dica innegable.

CIÈNCIA BÀSICA I
CIÈNCIA APLICADA

David Bueno i
Torrens

Professor i investigador de genètica
de la Universitat de Barcelona

Conversesbacterianes

“En realitat la ciència aplicada
es nodreix, sense cap mena de
dubte, dels avenços
aconseguits en ciència bàsica”
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Un home que arriba d’Iz-
nájar, un poblet de Còrdo-
va, amb setze anys i una
maleta mal lligada, fugint
de la pobresa, buscant un
futur, que protagonitza
fotografies de postguerra
en blanc i negre, granula-
des, tintades d’èpica obre-
ra, que s’instal·la al cintu-
ró de Barcelona en ple
franquisme, que té difi-
cultats per accedir a l’edu-
cació superior, que treba-
lla aquí i allí per superar el
desarrelament i que s’em-
barca en els moviments
polítics del moment i va
escalant de mica en mica
el camí del PSOE a Cata-
lunya, és un èxit del
model social català.
Aquest José Montilla, 4
dècades després de l’arri-
bada es presenta a presi-
dent del país que el va
rebre. Això és un èxit del
nacionalisme català. És
l’exemple més explícit
que la política “d’un sol
poble” ha funcionat, que
el progrés d’aquesta terra
ha anat lligat sempre als
líders que se l’estimaven
d’entrada, sense reserves,
fos com fos, tingués els
habitants que tingués,
vinguessin d’on vingues-
sin. Montilla és el resultat
del Som sis milions, del
Català és qui viu i treba-
lla a Catalunya, Montilla
és un orgull per a tots els
catalanistes, és la demos-
tració que si un andalús
del cinturó vol participar,
pot fer el que vulgui, fins i
tot ser president. El cata-
là que parla Montilla és, a
més, la prova que aquí,
només que algú faci mitja-
nament l’esforç de parlar-
lo, ja ho acceptem, fins i
tot si el parla prou mala-
ment per no poder ser ni
funcionari. Montilla és el
gran èxit de Pujol i dels
seus 23 anys i 7 mesos de
govern. Montilla és fill del
catalanisme.
basarda@hotmail.com
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