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En el meu darrer article (AVUI, 8 de maig)
parlava dels efectes secundaris dels fàr-
macs i les teràpies mèdiques, i de les pro-
ves que es fan per reduir-ne la incidència,

que inclouen assaigs clínics amb voluntaris. Res-
pecte als voluntaris afegia, amb certa ironia, que
s’ha de suposar que quan viuen en països del Ter-
cer Món les condicions mèdiques i legals són iguals
que quan els assaigs es fan a Occident, però que
malauradament potser en ocasions això era supo-
sar massa.

AQUELLMATEIXDIAEL‘WASHINGTONPOST’esvaferressò
d’un informe confidencial sobre un assaig clínic
aparentment il·legal realitzat per l’empresa far-
macèutica Pfizer a Nigèria l’any 1996. Pfizer va
provar un nou antibiòtic en un centenar de nens
aprofitant un brot de meningitis altament mortí-
fera, sense autorització del govern nigerià i sense
elconsentimentdelsseusprogenitors.Pocdesprés
se’n va autoritzar la comercialització als EUA, i el
benefici econòmic brut generat es va estimar en
gairebé un bilió de dòlars anuals.Però va durar ben
poc, perquè els efectes secundaris que provocava
al fetge van limitar-ne l’ús. Cap comentari meu
faria justícia a l’horror que suposa aquesta manca
absoluta d’ètica. Però no cal anar tan lluny per tro-
bar exemples en què la manca de l’ètica més ele-
mental en assaigs clínics compromet la validesa
de l’assaig i fins i tot la vida dels voluntaris.

EL1999UNTRACTAMENTEXPERIMENTAL amb teràpia gè-
nica, una teràpia dissenyada per guarir malalties
causades per la presència al genoma d’una forma
gènica no funcional, va acabar en tragèdia. Con-
ceptualment, el procediment és senzill. Només cal
que algunes cèl·lules del pacient incorporin de ma-
nera estable una còpia funcional del gen que su-
pleixi la defectuosa.

PER INTRODUIR EL GEN FUNCIONAL a les cèl·lulesdiana
s’utilitzen retrovirus (un tipus de virus) modifi-
cats, als quals s’incorpora el gen en qüestió. Quan
els retrovirus infecten una cèl·lula incorporen, de
manera natural, el seu material genètic dins el ge-
noma cel·lular, i amb ell el gen funcional. És un sis-
tema elegant, però ha estat la font d’innombrables
efectes secundaris, atès que encara no es pot pre-
dir el lloc on s’incorporarà el material genètic. Si
ho fa en un lloc del genoma on ja hi ha un gen, el ta-
llarà pel mig i deixarà de funcionar, la qual cosa
comprometrà la supervivència de la cèl·lula. És pit-
jor si s’incorpora al costat d’un dels gens que con-

trolen el creixement i la proliferació cel·lular. En
aquest cas, els gens del retrovirus podrien pren-
dre’n el control i fer que la cèl·lula comencés a pro-
liferar, la qual cosa provocaria la formació d’un
tumor. Això és el que va succeir el 2000 en una
prova feta a França amb 11 nens afectats d’una
greu immunodeficiència. Tres anys més tard, dos
d’ells havien mort d’una leucèmia.

TORNANT AL CAS SUCCEÏT EL 1999, ES VAN INJECTAR retro-
virus modificats a la vena hepàtica d’un pacient de
18 anys. Poques hores després es va iniciar una
forta reacció immunitària, i el pacient va morir. La
investigació d’aquest cas va revelar que aquest
efecte secundari ja s’havia observat en alguns dels
animals de laboratori, però els científics ho havi-
en amagat en els seus informes. Alguns d’ells ha-
vien rebut diners d’empreses interessades en
aquesta teràpia per tal d’accelerar els assaigs en
humans, malgrat la manca de garanties. Aquesta
investigació va fer que s’endurissin molt els con-
trols previs a la investigació clínica. És increïble els
extrems a què pot arribar la cobdícia humana.

CERTAMENT, LA TERÀPIA GÈNICA REVOLUCIONARÀ el món
de la medicina, com ho demostren els bons resul-
tats fets públics a principis d’abril per un grup de
científics de Frankfurt que han tractat dos paci-
ents que patien una altra forma d’immunodefici-
ència hereditària greu, però encara cal fer molta
feina perquè sigui completament operativa.

TANMATEIX, PER FER MÉS RENDIBLE LA TÈCNICA hi ha qui
ja li ha trobat altres possibilitats. És l’anomenada
teràpia gènica d’increment o cosmètica, l’objec-
tiu de la qual és incrementar el potencial d’una
persona sana, com per exemple la seva intel·li-
gència, força o resistència muscular, introduint-
li els gens adequats. Malgrat que desperta una
gran oposició, el debat és viu. Als EUA, per exem-
ple, és permès que qualsevol persona, afectada o
no de nanisme, prengui hormona de creixement.
Per tant, per què no s’ha de poder introduir una
còpia extra del gen? I si la cirurgia estètica permet
modelar el cos al gust del client, sense limitacions,
per què no fer-ho des de dins, genèticament, per
generar un abdomen impecable, un penis més
ben dotat o uns pits més atractius, en el benentès,
és clar, que se’n pogués trobar un gen directament
responsable? Potser el que caldria és introduir els
gens del sentit comú i de l’honradesa, si és que
existeixen, però segur que ningú hi ha pensat mai:
a la llarga no seria lucratiu.

QUAN LA COBDÍCIA HUMANA
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Volsungen?

“Potser el que caldria és
introduir els gens del sentit
comú i de l’honradesa, si és que
existeixen, però segur que ningú
hi ha pensat mai: a la llarga no
seria lucratiu”

VOLTA D’HORITZÓ

EUA: la
frontera
blindada

J.J. Navarro
Arisa

La història demostra que cap
govern ha aconseguit mai
aturar un flux migratori mas-
siu impulsat per la penúria.
Tot i així, són cada cop més
els governs que escometen
el projecte impossible de
blindar o impermeabilitzar
completament les seves
fronteres contra els immi-
grants no desitjats. L’última
frontera a blindar-se serà
probablement la que limita
els Estats Units amb Mèxic,
uns 3.200 quilòmetres on es
construirà una doble tanca
de seguretat i on es desple-
garan uns 8.000 efectius de
la Guàrdia Nacional, la força
de defensa territorial que
depèn dels governadors dels
Estats i que normalment es
reserva per a situacions
d’emergència.
Ningú no sap encara si el
que els veïns dels Estats
Units (com ara Mèxic) ano-
menen frontera militarit-
zada aconseguirà aturar el
flux de persones que, des
de l’Amèrica Central o me-
ridional, entren en territori
del nord per fer realitat el
seu petit somni americà. El
que sí que ja és claríssim és
que la frontera blindada
sortirà ben cara: cadascuna
de les 595 milles de tanca
fronterera que ja han estat
autoritzades costarà uns
2,4 milions d’euros. El pla,
impulsat per l’administra-
ció Bush –que segueix to-
cant fons pel que fa al su-
port popular– forma part
del projecte d’assetjar i cri-
minalitzar els 11 milions
d’immigrants llatins irregu-
lars que hi ha al país, i que
en molts indrets tenen un
paper cabdal en la produc-
ció de riquesa. Pel que es
veu, les massives manifesta-
cions i protestes dels immi-
grants, fa un mes, no han
estovat els ànims dels polí-
tics de Washington.
Amb frontera blindada o
sense, el problema és el
mateix. Només una distri-
bució millor de la riquesa i
les possibilitats de futur
convertirà l’emigració en
innecessària. Encara hi ha,
però, interessos que tre-
uen profit de la situació.
Són aquests els qui fan
possible l’inútil blindatge
de fronteres.

RellegirGaziel
En les seves Meditacions en el
desert, Agustí Calvet, ‘Gaziel’,
revela la dimensió política del
periodisme que practicà en
els anys 30 i 40, de dictadu-
res, Guerra Civil, exili i Guer-
ra Mundial, esdeveniments
comentats en forma de die-
tari en tornar a casa, acaba-
da la Guerra Civil que ell no
va fer. Al retorn de l’exili
trobà “un país on s’havia ar-

crites avui no tant per l’estil
com pels fets comentats, que
el periodisme políticament
correcte d’ara i aquí silencia
o deforma. Dos mesos des-
prés del 18 de juliol, Gaziel
reuní a París una vintena
d’intel·lectuals espanyols i
catalans a casa del llibreter
López Llausás “per parlar de
la tragèdia espanyola i esbri-
nar, en tant que estament

pensant d’un país fet trossos,
què havíem de fer”. I no van
fer res. Gaziel ho explica al
seu dietari: “Vaig veure que
jo anava errat d’osques. Des
d’Ortega Gasset, que era com
un pontífex de la intel·lectua-
litat castellana, fins al més
modest dels reunits (entre
els quals August Pi i Sunyer i
Carles Soldevila) s’anaven si-
tuant, silenciosament i de so-

tamà, del cantó de la perso-
nal conveniència”. Avui,
“l’estament pensant” i al-
guns polítics no es posen
d’acord en coses crucials
plantejades al país, “per per-
sonal conveniència” o inte-
ressos partidistes. El perio-
disme no n’informa. No
convé. S’hi juguen privilegis
que no tenien els contempo-
ranis de Gaziel “en el desert”.

PERIODISME QUE NO INFORMA Teresa Pàmies Escriptora

rasat tota opinió lliure”. “Els
diaris convertits en propa-
ganda oficiosa i els periodis-
tes regimentats pel govern
[...]. Però un instint irrepri-
mible m’empenyia a continu-
ar comentant, ni que fos tot
sol, els esdeveniments”. És el
que va fer Gaziel en notes
que ell qualificà d’“articles no
nats”, publicats l’any 1984
per Edicions 62. Semblen es-
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