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Tinc 79 anys. Vaig néixer a Hongria i visc a Israel. Soc metge i bioquímic. Estic casat i tinc tres 
fills i sis nets. Política? Soc un centrista liberal. Creences? Soc un jueu no religiós. M’agrada 
practicar la jardineria. Guarirem l’alzheimer, el parkinson i molts càncers

“Res no estimula tant el 
cervell com una conversa”

NEUS MASCARÓS

VÍCTOR-M. AMELA  IMA SANCHÍS  LLUÍS AMIGUET

Q
uè els ensenya, als seus sis nets?
Que el seu avi va néixer en una
vila hongaresa, i que quan tenia
sis anys els nazis van enviar el
seu pare a Auschwitz... I que va
tenir sort.

Què se’n va fer?
Els russos van prendre el camp, va treballar 
dos anys més per a ells... i va tornar el 1947.

El va reconèixer, quan va arribar?
No. Estava tan prim, barbut... No va parlar 
gens. Va patir molt: no sabia si la seva família 
continuava viva, va trobar la seva casa buida.

On eren vostè i la seva mare?
El meu pare va córrer cap a casa del seu avi, 
que era un sastre jueu, i allà... Ah, no oblidaré 
mai aquell retrobament! Jo llavors tenia
11 anys.

Com va ser la seva infantesa des d’ales
hores?
M’agradava molt llegir, i quan tenia 13 anys 
vam emigrar a l’Estat d’Israel, acabat de fun
dar, per tenir una vida millor. Vam desembar
car a Haifa i ens vam instal∙lar a Jerusalem.

Què va sentir?
Que tot era groc. Jo era un nen centreeuro
peu, acostumat als boscos verds. També em va
xocar que allà tots fossin jueus... Però aviat 

vaig connectar amb l’orgull de la nova pàtria.
Què volia ser de gran?

M’agradava estudiarho tot, i uns bons mes
tres em van conduir cap a la investigació cien
tífica, cap a la bioquímica.

Què hi buscava?
Com funcionen les coses a escala cel∙lular i 
proteínica. D’aquest coneixement bàsic es 
poden extreure aplicacions farmacològiques.

Què va trobar per merèixer el Nobel?
Com es degraden les proteïnes: vam descobrir
la degradació proteínica cel∙lular precipitada 
per la ubiquitina. 

La meva mare no l’entendrà.
Entenent com es destrueixen correctament 
les proteïnes degradades en les cèl∙lules, pot
ser un dia podrem pal∙liar o evitar malalties 
com ara l’alzheimer i el parkinson.

Ara sí.
El nostre organisme és com una orquestra 
grandiosa: tots els instruments –uns aparei
xen, d’altres emmudeixen– han d’acabar to
cant una simfonia harmoniosa.

Per què la quantitat de premis Nobel
jueus desborda les estadístiques?
El 26% dels premis Nobel són de persones 
d’origen jueu. No és per genètica, segons
Rita LeviMontalcini, la meva col∙lega ge

netista italiana, també d’origen jueu i Nobel.
A què es deu, doncs?

A la tradició cultural jueva, favorable a la lec
tura i l’estudi, en principi del Talmud, i des
prés d’altres sabers... Tinc com a precedent el 
cèlebre rabí i metge de la Còrdova del segle 
XII Maimònides, que, expulsat d’AlAndalus 
per la intolerància almohade, reposa a Tibe
ríades, a Israel.

Com és la vida d’un premi Nobel?
Dedico unes cinc hores diàries a l’estudi i la in
vestigació, és la meva passió i el meu esbarjo!
I així continuaré tota la vida: és molt divertit!

Quin és el seu secret?
La curiositat, que continua intacta. I mentre 
continuï sent curiós, tot avançarà: investigaré,
viatjaré, faré conferències...

Doni’m un consell que tonifiqui la meva
bioquímica cerebral.
No hi ha res més estimulant per al cervell que 
una bona conversa: envolta’t d’interlocutors 
interessants, que et motivin, i et brindaran 
una conversa excitant.

Això, això, amb brindis.
L’alegria és molt estimulant, sens dubte.

Què ha de tenir un bon investigador
científic?
Se li suposen intel∙ligència, tenacitat i curio
sitat. I ha de voler entendre els problemes per 
resoldre’ls, més enllà del benefici econòmic 
que això li pugui reportar. I hauria de tenir 
una cosa més.

Quina?
Un llindar de frustració alt, per no desco
ratjarse davant de successius i continuats 
fracassos. És imprescindible, perquè sense 
això... Val més que et dediquis a una altra cosa!

Expliqui’m algun fracàs seu.
Jo vaig preparar un experiment del qual espe
rava cert resultat... i va sortir l’oposat. No em 
vaig frustrar, i d’allà en va sorgir el meu des
cobriment, ja que em va divertir el desafia
ment i vaig renovar experiments, vaig innovar
i vaig perseverar.

On ens portaran els avenços científics?
A curar malalties molt rebels, sens dubte. 
Molts càncers, perquè el càncer no és un: són 
varis i diversos. I processos neurodegenera
tius com l’alzheimer o el parkinson, malgrat la
nostra longevitat creixent.

I la pau a Palestina, què? La veurem?
Això seria un miracle... que ningú no desitja 
més que jo. Vull per a tothom, i també per
als meus veïns palestins, la mateixa fortuna 
immensa que jo he tingut com a persona i com
a científic.

Què ha vingut a fer a Barcelona?
Ingressar com a acadèmic d’honor en la pres
tigiosa Reial Acadèmia Europea de Doctors. I,
de passada, gaudir d’una ciutat meravellosa, 
admirable, en la qual a més juga el meu club de
futbol favorit, el Barça.

Si hi hagués un premi Nobel de futbol...
Sí, sí. Se li hauria de concedir a Lionel Messi 
immediatament, sens dubte!

VÍCTORM. AMELA

Avram Hershko, bioquímic, premi Nobel de Química

Doctors i Nobels
No hi ha cap entitat que 

aplegui més densitat de 

premis Nobel que la 

Reial Acadèmia Europea 

de Doctors (RAED), si

tuada a l’edifici de Fo

ment del Treball, a Bar

celona. Hi vaig a conver

sar amb Avram Hershko 

unes hores abans del seu 

ingrés com a membre 

d’honor de l’esmentada 

Acadèmia, on acompa

nyarà un centenar de 

doctors de totes les dis

ciplines (i nacionalitats 

d’Europa) i una vintena 

llarga de premis Nobel. 

Alguns són israelians, 

com Avram Hershko, 

que arriba amb la seva 

intel∙ligent muller i un 

net ansiós per veure 

jugar el Barça al Camp 

Nou. La seva vida i la 

seva obra confirmen que 

res ni ningú no pot obs

taculitzar l’esperit humà 

en la seva ànsia de saber.

“L’skate, de passió a negoci”

Creant oportunitatsENTREVISTAA
JOSÉPARRÓN, propietari de State BCN

S tate BCN és una botiga especialit-
zada en l’skate situada al barri de
Gràcia, a Barcelona, que va obrir
les portes el 2014. “Hem aconseguit

convertir una passió de la infància en un ne-
goci”,explicaelseupropietari,JoséParrón.

Comhan aconseguit fer-se unnomen el
sector?
Amb la fórmula del “respecte”. Només tenim
material skate i apostem per marques interna-

cionals, nacionals i locals vinculades al patí.
Quines estratègies utilitzen per do-

nar-se a conèixer?
La primera és el boca-orella. També utilitzem
les xarxes socials, fem presentacions de mar-
ques, vídeos, competicions... I comptem amb
una zona d’exposicions.

I per fidelitzar els clients?
Amb un profund coneixement de tot el que
venem, oferint un assessorament personalit-

zat al client, i transmetent passió i confiança.
Apostenper la botiga física o la virtual?

Vam començar amb els dos formats al mateix
temps, però la física té més força.

Com els ajuda el servei Commerce360 de
BBVAen el seu dia a dia?
Ens proporciona informació detallada de les
vendes en comparació amb comerços de la zona
i ens permet obtenir informació per millorar els
dies més fluixos.

Quin és el proper salt de StateBCN?
Hem estrenat nova web (www.statebcn.com),
continuarem amb les exposicions, estem a punt
de llançar un taller per a fills de pares amants de
l’skate... No parem!
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