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Laudatio de la Dra. María Antonia Blasco Marhuenda en la seua investidura com a 

doctora honoris causa per la Universitat d’Alacant 

 

Amparo Navarro Faure 

Vicerectora d’Investigació i Transferència de Coneixement 

 

Alacant, 27 de gener de 2017 

 

 

Sr. Rector Magnífic, digníssimes autoritats, senyores i senyors, 

 

Correspon en aquest solemne acte complir amb l’acord del Consell de Govern de 

la Universitat d’Alacant que va aprovar per unanimitat la proposta de l’equip de 

direcció, a instàncies del Vicerectorat d’Investigació, d’atorgar el doctorat honoris causa 

per la nostra Universitat a la Dra. María Blasco Marhuenda en atenció a la seua 

excel·lència científica i trajectòria professional, com també als vincles que la uneixen a 

la nostra Universitat, com es requereix per a obtenir aquest màxim grau universitari. 

 Al mateix temps, vaig rebre molt honrada l’encàrrec del Sr. Rector de 

pronunciar la laudatio de la nostra doctoranda. Per a preparar-la, vaig recordar que una 

laudatio no ha de ser solament un discurs elogiós sobre les virtuts d’una persona, sinó 

que ha de contenir la defensa dels seus mèrits associats a l’honor que es rep. Però 

alguna cosa que a priori havia de resultar fàcil, atesa la categoria científica de la Dra. 

Blasco, es va tornar immediatament d’una complexitat inesperada per les 

circumstàncies especials que concorren acumulativament en la nostra doctoranda 

respecte d’altres doctors, igualment rellevants i excel·lents, que integren el nostre 

claustre de doctors honoris causa.  

  

En efecte, aquestes particularitats les resumiré en tres: el caràcter institucional de la 

proposta, atès que la Dra. Blasco no va ser ni estudiant ni professora de la nostra 

Universitat, ja que en l’inici de la seua formació universitària no teníem el grau de 

Biologia com ara; en segon lloc, la joventut de la nostra doctoranda, que, lluny d’obtenir 
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aquest honor al final de la seua vida professional, com és el més freqüent, i a instàncies 

dels qui han sigut els seus deixebles, ho fa en el moment ascendent del seu prestigi i 

maduresa científica, i finalment, el de ser la nostra doctora honoris causa número 11, 

davant de 90 doctors honoris causa homes, en els 37 anys de la Universitat d’Alacant, 

proporció que, no obstant això, està per sobre de la mitjana de moltes altres universitats 

espanyoles i estrangeres. La majoria de les nostres doctores honoris causa ho han sigut 

durant els últims deu anys, fet que permet ser optimista en la visibilitat de les dones 

científiques en el futur immediat i, per descomptat, María Blasco és una de les nostres 

científiques més visibles i conegudes en el panorama nacional i internacional. 

 

Respecte d’aquesta última qüestió, deia fa poc la cantant Madonna en un discurs 

que ha fet la volta al món que: “Com a dones, hem de cercar dones fortes per a fer-nos 

les seues amigues, per a unir-nos a elles, per a aprendre’n, perquè ens inspiren, per a 

col·laborar, per a donar-los suport i perquè ens il·luminen.”1  

 

I això va haver de pensar María Blasco quan, una vegada acabada la 

llicenciatura en Biologia en la Universitat Autònoma de Madrid, va decidir treballar en 

el laboratori de la Dra. Margarita Salas del Centre de Biologia Molecular del CSIC, 

prevalent, en paraules de la mateixa doctora, amb qui i on es treballava, més que en 

quina cosa es treballaria. Es va integrar així María en aquesta saga de científics 

espanyols universals que es retrotrauen generacionalment a Severo Ochoa i Alberto 

Sols, tots dos també doctors honoris causa per aquesta Universitat, i l’últim, per cert, 

natural de la veïna Saix.  

 

També va ser amb una altra dona amb qui va decidir fer la seua investigació 

postdoctoral, la Dra. Carol Greider, en el Cold Spring Harbor Laboratory a Nova York. 

Una dona molt jove en aquell moment, però que dirigia un grup i treballava al costat de 

la doctora Elizabeth Blackburn en la línia d’investigació sobre els telòmers i la 

telomerasa i la funció determinant d’aquests en l’envelliment i el càncer. Les dues 

doctores, Greider i Blackburn, obtindrien posteriorment el premi Nobel de Fisiologia i 

Medicina del 2009.  
                                                        
1 Madonna, discurs pronunciat en la gala anual Billboard, en ser premiada com a Dona de l'Any 2016. 
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Va ser precisament en el laboratori de la Dra. Greider on va aconseguir, en 

paraules d’ella mateixa, el moment més emocionant de la seua carrera científica –el seu 

moment eureka–: quan va demostrar que la telomerasa era essencial per a mantenir els 

telòmers, que són com els caputxons que protegeixen els cromosomes, i que, en la 

mesura de la longitud que tenen, són indicatius d’una major esperança de vida en els 

mamífers. Primer va aïllar un possible gen de la telomerasa i després va demostrar la 

importància de la funció d’aquest, en generar per mitjà de l’enginyeria genètica un ratolí 

desproveït d’aquest gen. Fins aleshores no s’havia aïllat aquest gen i s’ignorava si tenia 

res a veure amb el càncer i l’envelliment.  

 

Després d’allò, l’any 1997 María Blasco va tornar a Espanya. María ja no 

pertanyia a la generació de científics anteriors a ella que se n’anaven per a no tornar-hi. 

Com ha dit la nostra doctoranda, en l’actualitat s’hi pot tornar, encara que l’equilibri 

conquistat entre els qui n’ixen i hi entren estiga en perill després de la crisi i mai s’haja 

de baixar la guàrdia. El més perillós no és anar-se’n; això cal fer-ho per a aprendre 

d’altres. El més perillós és no tornar-hi. María, però, hi va tornar, i hi va tornar per a 

establir-se com a cap de grup en el Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC, i es va 

traslladar l’any 2003 al Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques com a cap del 

grup de Telòmers i Telomerasa i directora del Programa d’Oncologia Molecular. Allí va 

ocupar la vicedirecció d’Investigació Bàsica juntament amb el Dr. Mariano Barbacid 

des del 2005 fins al 2011, data en la qual va ser nomenada directora del CNIO. 

 

Lògicament, no els parlaré jo dels telòmers i la telomerasa davant de la Dra. 

Blasco, més enllà de les generalitats que ara sabem, però sí els diré que aquesta 

investigació té una relació directa amb l’envelliment i la malaltia, en concret, amb el 

càncer i altres malalties associades a l’envelliment: les malalties cardiovasculars, 

l’Alzheimer, la diabetis o el Parkinson. És a dir, emmalaltim perquè envellim, i si 

envellírem més tard, també retardaríem l’aparició de moltes malalties. 

DESTACATS 

En realitat, totes aquestes malalties són simplement la conseqüència d’una causa 

molecular, una causa biològica que és el procés d’envelliment cel·lular. O, dit en altres 
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termes, segons passen els anys les nostres cèl·lules perden el seu estat de forma, 

envelleixen, i això és el que causa la malaltia. Aquest és precisament el camp 

d’investigació de la Dra. Blasco. És per això que la manera que tenim ara de veure 

malalties com el càncer i les malalties cardiovasculars és deguda al fet que tenen un 

origen semblant, que és aquest procés d’envelliment cel·lular. I hi ha una ciència en la 

frontera del coneixement, en la qual s’integra la nostra doctoranda, que ha començat a 

desvelar quines són aquestes causes moleculars i, per primera vegada també des de fa 

uns pocs anys, ha demostrat que alterar només una d’aquestes causes retardaria totes 

aquestes malalties. 

 

Durant els pròxims anys, l’aposta clau de la ciència és desentranyar 

l’envelliment a nivell molecular per a poder modificar genèticament aquest procés i 

evitar les malalties. Per a María Blasco la idea que l’envelliment és una cosa inexorable 

i massa complicat com a per a estudiar-lo és una idea desfasada. Les investigacions ens 

situen en la perspectiva futura d’un augment important de l’esperança de vida i això 

que, segons ella, encara estem en la prehistòria del coneixement humà. 

 

Com poden vostès imaginar, aquesta trajectòria científica l’ha fet valedora dels 

premis científics més rellevants, entre els quals figuren el Josef Steiner en investigació 

del càncer (2004); la Medalla d’Or de l’Organització Europea de Biologia Molecular 

(EMBO) al millor investigador europeu menor de 40 anys (2004); el premi Ciència 

Europea de la Fundació Körber (2008); el Rei Jaume I d’Investigació Bàsica (2008); el 

premi Alberto Sols (2009); el premi de la Fundació Lilly (2010); el Premi Nacional 

d’Investigació Santiago Ramón y Cajal en l’àrea de Biologia (2010); el premi Miguel 

Catalá de la Comunitat de Madrid (2016), i el doctorat honoris causa per la Universitat 

Carlos III de Madrid. 

 

Però María Blasco, com totes les persones excepcionals, és polièdrica: combina 

a la perfecció la seua tasca investigadora amb les altes responsabilitats de gestió que té. 

És curiós com a María solament se li perd el somriure quan es qüestiona que la 

investigación i la gestió puguen ser tasques compatibles. La nostra doctoranda no és una 

gestora que investiga, és una investigadora que dirigeix i gestiona un centre 
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d’excel·lència, i per a això cal ser excel·lent. 

 

I així ho ha fet en tres línies de treball, que només a tall d’exemple els 

enumeraré i que defineixen la seua direcció: a més d’una investigació d’excel·lència, la 

Dra. Blasco ha treballat i ha desenvolupat els eixos de transferència, d’innovació i de 

responsabilitat social corporativa.  

 

En el primer, la transferència del coneixement, la idea clau és que la ciència 

bàsica ha d’aplicar-se i estar al servei de la societat. Les persones malaltes no lligen les 

revistes d’alt impacte, ni coneixen el nom de les proteïnes, ni els importen els 

rànquings. El que volen és que hi haja fàrmacs i teràpies que les guarisquen, que el 

diagnòstic d’una malaltia deixe de ser una sentència mortal. I les persones sanes 

desitgen que hi hagen mecanismes predictius que els eviten emmalaltir o, si ho fan, que 

siga possible guarir la malaltia. I en aquest sentit, la Dra. Blasco ha desenvolupat la línia 

d’investigació translacional en el CNIO, per a treballar conjuntament amb els serveis 

d’oncologia d’hospitals de referència.  

 

Durant el seu mandat han passat d’un a dotze els hospitals que treballen amb el 

CNIO i també ha involucrat companyies farmacèutiques que, a través de l’OTRI de 

l’Institut, també creada per ella, desenvolupen molts dels costosos assajos clínics que 

permeten passar del laboratori al desenvolupament del fàrmac. En aquest àmbit, la Dra. 

Blasco ha aconseguit que la mitjana de 15 anys que hi ha entre la investigació bàsica i la 

teràpia haja sigut reduïda a 7 anys. El CNIO, en matèria d’innovació, ha creat durant el 

seu mandat tres empreses de base tecnològica, una d’aquestes, Life Length, es dedica al 

desenvolupament de patents de la mateixa Dra. Blasco. Tota aquesta innovació i 

transferència de coneixement reverteix en el finançament de la investigació del mateix 

Centre, que en el moment actual està situat, segons els rànquings de referència en 

investigació sobre el càncer., en el número 9 del món i el número 5 a Europa  

 

Però tota aquesta excel·lència reporta també una gran responsabilitat social, i en 

aquesta la Dra. Blasco ha fet una aposta decidida per la igualtat, per la divulgació 

científica i pel mecenatge, creant una Oficina de Dones i Ciència, una Oficina de 
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Comunicació Científica i posant en marxa el programa de mecenatge “Amics del 

CNIO”. María Blasco està absolutament compromesa amb la igualtat. Són especialment 

rellevants els seus articles d’opinió, dels quals els recomane “Desigualdad de género: 

¿A qué estamos esperando?”2, o l’entrevista “La ciencia se basa en méritos, así debería 

ser también la política”3. María ha denunciat la invisibilitat de les dones en els premis 

científics i l’escassa presència de les dones en la presa de decisions, també en la política 

científica. I tot això, no solament sobre la base de la igualtat de drets, sinó per un 

incontestable argument científic: quant de talent malgastat, quant de buit des de Marie 

Curie fins als nostres dies. En la seua política d’igualtat, María ha instaurat en el Centre 

un horari laboral conciliador per a tots els investigadors, fet que demostra que es pot ser 

excel·lent sense renunciar a una vida personal plena.  

 

En el camp de la comunicació i la divulgació científica, María Blasco ha 

aconseguit que els universitaris aliens a la biologia molecular puguem utilitzar les 

paraules “telòmers” i “telomerasa” amb desimboltura, no exempta d’atreviment, i que la 

seua investigació haja inspirat fins i tot novel·les i sèries de ficció. Però aquesta 

divulgació és realment important perquè ens inspira altres branques del saber, la 

Universitat sencera. Precisament, l’autora Eva García Sáenz de Urturi, companya de la 

Universitat d’Alacant, en la seua novel·la La saga de los longevos posava en boca d’un 

dels personatges “cap govern podria assumir els costos d’una població mil·lenària i els 

canvis sociològics que implicaria això. Tothom somia amb no morir mai, però, i si la 

nostra longevitat extrema es generalitza i qualsevol pot viure cinc mil anys? Els 

matrimonis seguiran prometent això de fins que la mort ens separe quan parlem de 

mil·lennis? O suportar un sogre manifesser, una relació tòxica a la qual t’obliga la sang 

durant segles? A qui li vindrà de gust passar-se cinc-cents o dos mil anys treballant fins 

a la jubilació? Tots els contractes socials haurien de ser revisats, per no parlar dels 

països que no coneixen la democràcia: quants pobles haurien de suportar el mateix 

dictador durant segles?” 4 

                                                        
2 http://www.huffingtonpost.es/maria-a-blasco/desigualdad-de-genero-a-q_b_2827320.html# 
 
3 http://www.elespanol.com/ciencia/20160923/157735113_0.html 
 
4 Eva García Sáenz de Urturi, La saga de los longevos. Pàg. 25-26 
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I nosaltres, hi afig jo, a la Universitat, què hi farem? Quants graus podrà estudiar 

una persona al llarg de la vida? Quantes vegades canviarà de professió? Quins 

coneixements podrem donar en quatre anys que valguen per a tota la vida? Haurem 

d’ensenyar solament a aprendre? I què dir de la nostra investigació? Quin model 

econòmic haurem d’implantar? Quines innovacions jurídiques haurà de preveure la 

nostra Constitució? Quines ciències de la salut cal preparar per als tractaments cada 

vegada més personalitzats? Quin equilibri ecològic es mantindrà amb una població amb 

una edat mitjana de 120 anys? No ho sé… Només sé que no ho sé, la gran pregunta 

científica… 

 

Fa vertigen. Però, sobretot, en fa pensar que María va nàixer ací al costat d’on 

estem, a Verdegàs, una partida d’Alacant, en el col·legi de la qual va estudiar i des d’on 

va passar a l’Institut d’Ensenyament Secundari de Sant Vicent del Raspeig. I que li 

agradava tot, com a qualsevol estudiant brillant d’ensenyament secundari, però que es 

va decantar per la biologia molecular perquè allà per l’any 83, recentment creada la 

Universitat d’Alacant, un jove professor de la nostra Universitat, que acabava d’arribar 

del centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, va impartir en el seu institut una 

xarrada d’orientació universitària sobre la biologia molecular. Que aquella xarrada li va 

encendre el xip de què volia estudiar. M’expliquen María i les seues companyes de 

l’institut que amb molta probabilitat aquell professor va ser el professor Francisco 

Rodríguez Varela, casualment mestre i director de tesi del nostre Francis Mojica. Per 

descomptat, aquella xarrada, sense saber-ho els protagonistes, va ser també un moment 

eureka per a la nostra Universitat. 

  

Per això, i per la relació sempre generosa, sempre sol·lícita, de María Blasco 

totes les vegades que l’hem requerida a la Universitat d’Alacant, no podem, com sí que 

ho ha fet l’Institut de Sant Vicent, posar-li el nom de María, però sí que volem que el 

seu nom vaja associat al de la Universitat d’Alacant. 

 

Potser el dolç somriure de María, que es creix quan parla del seu fill, les fotos 

del qual inunden el seu despatx d’investigadora, o quan parla dels seus pares, dels seus 
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germans, amb els quals es manté estretament unida. Potser, dic, aquest somriure és 

producte que una vida tan fructífera ens convida a somiar, parafrasejant el títol del seu 

últim llibre, que María i la seua obra es mantindrà jove als 140 anys. 

 

Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 

sol·licite amb tota la consideració i encaridament demane que s’atorgue i conferisca a 

l’Excma. Sra. Dra. María Blasco Marhuenda el grau suprem de doctora honoris causa 

per la Universitat d’Alacant.  

 

 

 

 

 


