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Sr. rector magnífic i Sra. vicerectora, benvolguda Amparo, moltes gràcies per 
les teues paraules tan generoses. Il·lustríssimes autoritats acadèmiques, 
distingits professors i altres personalitats, col·legues, amics, familiars… a tots 
els presents us agraïsc l’assistència a aquest doctorat honoris causa que se’m 
concedeix. 
 
Distinció que entenc que se m’atorga per una obra col·lectiva, com ho és la 
tasca d’investigació. Tot just aquest mes, es fan 20 anys des que va començar 
el meu grup d’investigació a Espanya. Per aquest, hi han passat més de 50 
científics i científiques de tot el món. Fa poc temps ens vam reunir a Madrid per 
a celebrar-ho, i tinc la sort que alguns d’ells estan avui ací amb mi. La 
investigació té moltes virtuts: no solament crec que és la manera més efectiva 
d’avançar en el desenvolupament de la humanitat (i ens queda encara molt per 
avançar), sinó que, a més, té la important funció de formar altres científics, de 
servir de pedrera per a les generacions de científics següents. Per això és tan 
desastrós trencar amb aquesta cadena virtuosa d’investigació i formació, una 
cosa que pot passar si no hi ha prou finançament.  
 
Així que vull compartir aquest honor amb tots els científics, homes i dones, que 
m’han acompanyat durant la meua carrera científica. I vull fer una menció 
especial a les meues mentores: Margarita Salas i Carol W. Greider, que m’han 
format com a científica i m’han donat suport en els primers passos de la meua 
carrera.  
 
Crec que darrere de qualsevol vida científica hi ha almenys tres coses molt 
importants: (i) una pregunta, (ii) l’ambició de trobar-hi la resposta, i sobretot (iii) 
el somni de voler millorar les coses, d’avançar en el coneixement i en el 
desenvolupament de la humanitat . 
 
La pregunta que m’he fet al llarg la meua vida científica, és una pregunta 
bastant simple. De fet, estic segura que vostès també s’han fet aquesta 
mateixa pregunta moltes vegades, fins i tot quan eren xiquets o xiquetes… Per 
què som mortals? Per què és la nostra vida finita? Per què la durada de la vida 
és una i no una altra? En definitiva…Per què creixem, envellim i morim? Quines 
lleis de la biologia ho determinen? Per què emmalaltim?… i si ho esbrinem… 
podríem eradicar les malalties? I si eradiquem les malalties… seria possible 
viure més temps?  
 
Aquestes són les preguntes a què he dedicat la meua vida científica. 
 
Els grecs ja es feien aquestes mateixes preguntes, i tenien un mite molt bé 
pensat per a explicar la mortalitat dels humans, permeten-me que el relate: 

La Parques eren tres germanes filadores anomenades Cloto, Làquesis i 
Àtropos. Eren les que regulaven la durada de la vida dels mortals, des del 
naixement fins a la mort. Això ho feien amb l’ajuda d’un fil que la primera filava 
amb una filosa, la segona enrotllava i mesurava, i la tercera tallava sense avís 
previ i acabava amb l’existència de l’individu corresponent. Així doncs, la 



longitud d’aquest fil determinava la vida de cada mortal. D’aquesta manera, 
aquestes criatures mitològiques i sobrehumanes dictaven la longevitat humana. 
Segons el mite, poc es podia fer sobre aquest tema, era el destí, i calia 
assumir-lo. I crec que, 2000 anys després, encara queda una mica d’aquell 
mite, i fins i tot assumim que hi ha un destí sobrehumà i ineludible (anomeneu-
ho lleis naturals si voleu): encara assumim que un dia ens tocarà anar-nos-en 
d’aquest món, segurament sense avís previ, i que poc podrem fer per a evitar-
ho. 

No obstant això, davant d’aquesta resignació, van ser també els grecs, els qui 
van desafiar els déus, les lleis naturals, i amb això van escriure algunes de les 
primeres línies de la història de la ciència i de la medicina. La primera autòpsia 
documentada es va fer l’any 300 a. de C. a Alexandria i així es va esbrinar que 
la mort té una causa fisiològica, no és un designi diví ni una llei natural 
inalterable. Posteriorment, el metge grec Galè va correlacionar el que van 
trobar en l’autòpsia amb els símptomes que mostraven els pacients abans de 
morir. Morim perquè hi ha malalties. I així, gràcies a les autòpsies, els grecs 
van descriure moltes malalties, com, per exemple, el càncer (que es va 
anomenar karkinoma en grec, per la semblança del seu creixement amb les 
potes d’un cranc). Però a més d’aprendre que les Parques no eren les que 
decidien la mort, s’obria la possibilitat d’intervenir, de canviar les coses: si la 
mort no és un designi diví, si hi ha una causa fisiològica identificada i això 
causa les malalties, llavors podrem intentar evitar-la, o almenys podrem intentar 
guarir les malalties abans que ens maten.  
 
I en això estem. Més de 2000 anys després d’aquella primera autòpsia amb la 
qual els humans vam reptar els déus i les lleis naturals, hem avançat moltíssim, 
i coneixem molt de les malalties. Un exemple d’èxit són les malalties 
infeccioses, algunes de les quals hem aconseguit, fins i tot, eradicar (pigota) i 
d’altres hem pogut controlar. Això ha sigut possible gràcies que, en primer lloc 
hem descobert els gèrmens que les causen, i després hem aconseguit 
neutralitzar-los o matar-los. Un èxit recent ha sigut la SIDA, una malaltia que 
matava les persones infectades en menys de dos anys i que avui dia és 
crònica. De fet, tenim una certa tranquil·litat que, encara que apareguen 
gèrmens nous en el futur, sabem que el camí és, primerament, identificar-los i 
després matar-los. Controlar les malalties infeccioses ha fet que l’esperança de 
vida al naixement s’haja duplicat des de principis del segle XX. 
 
No obstant això, 2000 anys després, encara no hem sigut capaços d’acabar 
amb les grans malalties de la nostra societat, aquelles que no són malalties 
infeccioses, i que avui en dia són la primera causa de mort en els països 
desenvolupats. El càncer, l’infart, l’Alzheimer, ens segueixen matant 
prematurament. Sabem qui el camí per a acabar amb elles és identificar la 
seua germen, la seua causa, i així poder prevenir-les, guarir-les quan 
apareguen, i fins i tot poder eradicar-les. Però Quin és el seu germen? Sabem 
que el germen és el mateix procés d’envelliment de l’organisme. En definitiva, 
és el fet que: naixem, creixem, envellim i morim. Podem reptar aquesta llei 
natural? Serà per això que encara no hem aconseguit acabar amb aquestes? 
Aconseguir-ho implicaria controlar el nostre destí biològic propi. 
 
El físic i premi Nobel Richard Feynman va dir: “No s’ha trobat encara res en la 
biologia que indique la inevitabilitat de la mort. Això suggereix que no és una 



cosa inevitable, i que només és qüestió de temps que els biòlegs 
descobrisquen quina és el que la causa, i llavors, aquesta malaltia universal i 
terrible, la temporalitat del cos humà, serà guarida”. 
 
La temporalitat del cos humà…a entendre-la és al que hi dedicat la meua vida 
científica. M’he dedicat a tractar d’entendre les causes moleculars per les quals 
envellim, ja que és l’envelliment en si mateix, la causa de la major part de les 
malalties que afecten la nostra societat. Alguns científics, entre els quals 
m’incloc, pensem que càncer i Alzheimer tenen el mateix origen molecular, que 
és aquest procés d’envelliment. D’acord amb aquesta idea, avui sabem que les 
malalties no apareixen d’un dia a l’altre, com la Parca que talla el fil de la vida 
capritxosament, sinó que s’inicien i desenvolupen en el nostre organisme 
durant dècades abans que es diagnostiquen com a tals malalties. També 
pensem que, si no envellírem, si fórem capaços de ser eternament joves, seria 
molt estrany que patírem aquestes malalties. I, és clar, si fórem sempre joves i 
no emmalaltírem, segurament també viuríem molt més temps… s’allargaria 
indefinidament aquest fil de les Parques, que només es podria tallar d’una 
manera accidental, potser amb un nou germen infecciós contra el qual encara 
no tenim teràpies, o de mort accidental… 
 
En el meu grup hem estat estudiant aquest fil de la vida de les Parques, que no 
és una altra cosa que un bri molecular, un bri fet de l’àcid desoxiribonucleic o 
ADN. L’ADN és el bri de la vida. Si estenguérem l’ADN d’una cèl·lula –i pensen 
que estem formats per uns 37 trilions de cèl·lules– aquest faria uns 2 metres de 
llargada. L’ADN té codificada tota la informació necessària per a la vida. Al final 
d’aquest bri, tot just en els extrems, hi ha una estructura especial anomenada 
telòmer, és especial perquè igual que Àtropos s’escurça a mesura que vivim. 
Ara sabem que la velocitat a la qual s’escurça aquest bri, el telòmer, està 
determinada pels gens, però també per com vivim, per la qual cosa mengem, 
per si fumem o no ho fem, per si fem exercici o no, i també por la bona o mala 
sort que hem tingut, fins i tot l’estrès pot fer que els telòmers s’escurcen més 
ràpidament del que és normal.  
 
En el meu grup hem demostrat que l’erosió dels telòmers, és una de les causes 
principals del procés d’envelliment cel·lular i de malaltia, inclòs el càncer. Això 
ho hem demostrat aïllant en mamífers una màquina molecular (un enzim) que 
és capaç de rejovenir els telòmers, l’anomenada telomerasa (que seria com les 
Parques filoses Cloto i Làquesis), i que va ser originalment descoberta qui va 
ser la meua mentora, Carol W. Greider, i per la seua mentora, Elizabeth 
Blackburn, i que per això van rebre el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia el 
2009 juntament amb Jack Szostak. L’aïllament dels gens de la telomerasa, en 
el qual vaig tenir la sort de participar, ens ha permès generar models animals 
on hem disminuït o augmentat la telomerasa. Com menys telomerasa hi haja, 
hem vist que els telòmers són més curts i que es produeixen les malalties d’una 
manera prematura, i com més telomerasa hi haja els telòmers són més llargs i 
hem aconseguit que es retarde l’aparició de moltes malalties alhora, en ratolins. 
I amb això, hem aconseguit que els ratolins visquen sans fins a un 40% més. 
Que seria com si aconseguírem que la major part dels humans aconseguírem 
als 115-120 anys en bon estat de salut. 
 
Ací m’agradaria fer un incís sobre la necessitat d’innovar, de traslladar els 
descobriments bàsics a aplicacions. Els científics no som uns éssers despistats 



que estem al marge del món i de les necessitats humanes. No vivim d’esquena 
a la innovació, de fet, estem àvids de poder tenir el suport necessari per a 
poder traslladar els nostres descobriments a aplicacions, ja que, per a un 
científic, no hi ha res més gratificant que veure que els seus descobriments 
poden tenir un impacte en la societat. 
 
En el meu grup, hem traslladat alguns dels nostres descobriments sobre els 
telòmers i la telomerasa al desenvolupament de biomarcadors d’aquest procés 
d’envelliment, així els anomenats test telomèrics ens permeten detectar als 
individus que tenen un procés d’envelliment accelerat, amb la finalitat de 
detectar a temps o potser també en el futur de prevenir malalties. A més, estem 
provant el potencial d’usar la telomerasa com a tractament per a la prevenció i 
el tractament de malalties degeneratives diferents associades a l’envelliment en 
models de ratolí, entre aquestes la malaltia cardiovascular, diferents tipus de 
fibrosis, i malalties neurodegeneratives. Qui ho sap, potser en un futur no tan 
llunyà podrem evitar moltes malalties, i aconseguir viure més i millor. 
 
En el cas del càncer, encara que també és una malaltia associada a 
l’envelliment, no obstant això, es dóna un fenomen únic, que no ocorre en 
altres malalties de l’envelliment. El càncer és especial. Les cèl·lules del càncer 
desperten la telomerasa d’una manera aberrant i així aconsegueixen la 
immortalitat. Per això, en el cas del càncer, el que estem fent és intentar 
destruir els seus telòmers, com les tisores d’Àtropos, per a fer-lo envellir i morir. 

Quin és llavors l’objectiu final?  

No volem ser immortals com el càncer, que perpetua l’existència de cèl·lules 
danyades que acaben matant-nos… el que ens agradaria és ser eternament 
joves i no emmalaltir…  

I per a aquesta diferència entre immortalitat i ser joves eternament també hi ha 
un il·lustratiu mite grec. 

Titó era un mortal fill del rei de Troia, era molt bell, i la deessa Aurora es va 
enamorar d’ell. Per a poder estar sempre amb ell, Aurora va demanar a Zeus 
que concedira la immortalitat a Titó, i Zeus li ho va concedir. Però a la deessa 
se li va oblidar demanar també la joventut eterna, de manera que Titó va anar 
fent-se cada vegada més vell i arrugat fins que es va convertir en un grill.  

Avui dia, potser els humans som una mica com Titó, aconseguim viure cada 
vegada més anys, però seguim envellint, de manera que cada vegada estem 
més vells i tenim més malalties. El que hauríem d’aconseguir és allargar la 
joventut i d’aquesta manera viuríem sans durant més temps i hi hauria menys 
malalties: això és el que hem vist que passa en els ratolins als quals allarguem 
els telòmers amb telomerasa: no és que visquen més temps estant vells, sinó 
que el que fem és augmentar la joventut i evitar les malalties, i per això hi viuen 
més. 

Deixant ja el tema del que ha sigut la meua carrera investigadora, vull dir-los 
que aquest tema dels telòmers em segueix apassionant més de 20 anys 
després de començar a treballar-hi. I per a mi és una satisfacció que una cosa 
que tant m’agrada, a més, em porte avui aquest gran honor i reconeixement. 



 
I ací, vull fer un altre incís. He de fer un agraïment a algú, a algú que fins fa poc 
era un desconegut per a mi. Gràcies a ell, vaig descobrir la Biologia Molecular i 
vaig fer d’aquesta la meua manera de vida. Sense ell, segurament no estaria 
jo avui ací. Aquest desconegut està ací també, i per descomptat, ja no és cap 
desconegut. És el responsable juntament amb Francisco Mojica d’un dels 
descobriments més revolucionaris de la biotecnologia moderna. Però, a més, 
estic segura que sempre ha tingut el temps i la capacitat de transmetre la seua 
passió per la ciència a uns altres, com ho va fer amb mi. I és que fa més de 30 
anys, quan estudiava COU a l’Institut Sant Vicent del Raspeig, va venir a 
explicar-nos el seu treball en el que aleshores es deia “enginyeria genètica”, i 
avui anomenem Biologia Molecular. El tema de “manipular els gens”, de 
dissenyar la vida, tallant i pegant, em va fascinar i vaig decidir que jo em volia 
dedicar a això. Recorde que li vaig preguntar quina carrera havia d’estudiar i on 
–jo en aquell moment havia decidit ja fer alguna enginyeria–. I em va dir que 
havia d’estudiar Biologia, així que vaig canviar el “xip” i em vaig disposar a 
estudiar Biologia. A Alacant no hi havia Biologia... I li vaig preguntar on hauria 
d’anar a estudiar Biologia per a fer exactament Enginyeria Genètica, i em va dir 
que el millor lloc era la Universitat Autònoma de Madrid perquè allí estava el 
Centre de Biologia Molecular. Els puc dir que no vaig parar fins a aconseguir-
ho. Ja en el CBM vaig fer la meua tesi amb Margarita Salas, amb qui vaig 
estudiar un enzim que sintetitzava els extrems de l’ADN d’un virus, i així em 
vaig interessar pels extrems de l’ADN dels eucariotes, el nostre ADN, els 
telòmers. Així, vaig descobrir la telomerasa i vaig decidir anar a Nova York amb 
Carol W. Greider, una de les seues descobridores. Vaig ser al Cold Spring 
Harbor Laboratory, la “Meca” de la Biologia Molecular, on s’havien fet alguns 
dels experiments que estan els llibres de text i on estava Jim Watson, el 
descobridor del bri de la vida, l’ADN. Mil gràcies Paco Rodríguez-Varela per 
inspirar-me i per ensenyar-me el camí. 
 
Vull també agrair a la meua família, especialment a la meua mare, el seu suport 
constant al fet que jo complira els meus somnis, encara que allò els suposara 
un esforç econòmic per a estudiar primer a València i després a Madrid. Ells no 
havien pogut anar a la Universitat, però sabien que el més important és el 
coneixement, el saber, “alguna cosa que mai ningú et podrà llevar”, em deien. 
 
Amb aquestes paraules finalitze la meua intervenció, agraint de nou aquest 
honor i amb un desig final: seguim creant una tradició empírica per al nostre 
país ja que el coneixement, o el que és encara més important, reconèixer 
que encara no ho sabem tot, i que tenim molt per aprendre, l’obligació 
científica de seguir fent-nos preguntes, és el camí per a poder avançar 
cap a un futur millor i més just. 
 


