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Tot esperant
Marconi
Francesc
Serés

e escoltat inilers d'hores de Catalunya Rédio,
i ho he fet dunant inolts
anys, penó les franges honénies
que in'agnadaven han anat desapaneixent una nene l'altna. Alguns espais han eininudit, segueixo un programa que ha mignat a una altna emissona i els
podcasts de nédios de fona van
molt bé al cotxe. A liones Tara
l'escolto molt poc. t no dcc ser
l'únic, perqué l'audiéncia baixa
i cada temporada penden —perdein tots plegats— més lIençols. No els facin la pregunta,
que no la sabnan nespondre:
qué diferencia la Catalunya
Rédio d'avui de la de fa 20
anys? Iii tnobein les inateixes
fóninules de seinpne i, quan s'intenta innovar, o bé la innovació
no es veu enlloc, o bé se'ns encoloina un programa coin ara
Els optimistes, que n'hi ha per
apagarla nédio i din queja s'ho
fanan.
No és gens estrany que la resta es quedi amb els esqueines
deIs vuitanta i deIs nonanta. Bé,
no pas tot, qué més voldníem
que escoltan lloros, monos, micosi senyors de Puerto Rico. Es
que fins i tot els vicis són els
inateixos. Venien de Iluny i ja
van tancar Catalunya Cultura, i
ara consequen Catalunya liédio. Cultura, qué és aixó? Contra el pnojecte, la inéncia. Contra l'entneteniinent, Rédio Panellet. Contra el talent, amics,
coneguts i saludats. Es que fa
20 anys que sentiin alguns tentulians que, a més, surten a altres einissones dient el mateix
que deien fa 20 anys. Es que
mataran d'avonniinent l'audiéncia que els queda, no in'estranya que creixi la de L'oflci de
viune!
Les companacions injustes
són odioses, penó les justes són
imprescindibles. t comparan és
tan lYscil coin inoune el dial o
escoltan qué es fa a l'estnangen
per tntennet. Sí, si fen nédio los
tan senzill tothoin s'hi podría
guanyar la vida. Penó és que
ara inateix, a Catalunya Rédio,
al costat de bons pnofessionals,
hi ha inassa liones que teniin la
sensació que la vida se la podna guanyan qualsevol. Ana
que se'n va Manel Fuentes hi
ha apestes per veune qui el
substituirá. Joan Barril? Pene
'lépies? Ben-Hun? Milián Mestre? Déu ineu, els uns deien que
Ii volien tneune la cresta i els
altres ensla deixen sense esma.
Si fa el inateix que els altres
mitjans i, de mica en mica, que
tothoin, qué diferencia Catalunya Rédio de la resta? Qué ens
aporta? t, sobnetot, per qué
l'hein d'escoltan? Senyors Riera
i Duant: teniin alguna mena de
cosa seinblant a un pnojecte?
Ainb cara i ulIs, si pot ser. Si no
els sap gneu, si no és demanar
massa, si us plau...
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El doctor Jordi Cami, investigador especialista en l'Alzheimer, davant del Parc de Recerca Biomdica de Barcelona.! CONSUELO BAUTISTA

JORDI CAMÍ Director de la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'Alzheimer

"Conrear les amistats ajuda"
Miquel Jurado
'Alzheirner és un problema de tots, no solarnent
del que ho pateix, tarnbé
del seu entorn i de la societat en
general. Un problema encara
sense solució peró davant del
qual bern de prendre mesures.
La Fundació Pasqual Maragall
treballa tant buscant solucions
innovadores coin millorant la
qualitat de vida de les persones
afectades.
El doctor .Jordi Carní (Barcelona, 1952) dirigeix la Fundació
des de la seva creació fa cinc
anys, tot coinpa tibili Izan t aquest
cirrec amb la direcció del Pare
de Recerca Biornédica de Barcelona, del qual forma part.
Pregunta. El ineu pare va morir amb Alzbeimer, baig de preocupar-me?
Respoa. No. Es veritat que
bi ha famílies que tenen certa
tendéncia al fet que vagin apareixent casos, peró aixó no és
una predestinació a patir-la. A
més, encara no tenirn mecanismes per frenar l'evolució de la
malaltia, i molt menys guarir-la,
perla qual cosa és absurd preocupar-se. Sóc molt partidari del
diagnóstic precoç, peró la determinació precoç encara está en
mans de la ciéncia experimental.
P. Llavors, quina bauria de
ser la meya actitud?
R. Es interessant prendre mesures per arribara l'edat avançada amb la millor qualitat de vida
possible, no tant perqué no
costarás tant a la societat, sinó
perqué tens dret a viure fins al
final gaudint de la vida amb les
inixiines condicions.
P. Quines mesures són?
R. Dieta racional raonable, evitar bibits tóxics, exercici inoderat. lot sense passar-se. t una
quarta molt importan t: relacionar-se, no esdevenir solitari, con-
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rear les amistats. No sabein si la
gent gran que es relaciona viu
més, peró viu molt més feliç. En
el cas de l'Alzbeiiner, la gent que
viu sola es deteriora pitjor.
P. En els darrers anys fa l'efecte que els casos d'Alzbeiiner han
auginentat. Significa aixó una
inajor viruléncia de la malaltia?
R. No lii ha cap indici que hagi augrnentat la malaltia pcI que
fa a décades anteriors. Si es veuen més deinéncies és perqué la
societat cada vegada viu més
anys, i auginenta la probabilitat
de tenir inalalties que solen donar-se en inajors de 65 anys. A
més, es diagnostica més aviat i,
sobretot, en casos que abans no
es diagnosticaven. Molts signes
es relacionaven amb l'envelliment i ara ja es coneixen coin a
part de la malaltia.
P. Si no teniin cap reine¡ contra l'Alzheimer, de qué serveix el
diagnóstic precoç?
R. No existeix encara cap medicainent capaç de modificar el
curs de la malaltia, i menys gua-

nr-la, peró tenim medicainents
que són útils durant els priiners
anys per palliar-ne els síinptomes. A més, tainbé creiein en el
diagnóstic precoç per una qüestió de carácter étic, de donar

"En el cas de
l'Alzheimer, la gent que
viu sola es deteriora
d'una manera pitjor"
"El diagnóstic tard
fa l'efecte que
la malaltia va molt
més de pressa"
l'oportunitat a la persona que tingui la malaltia que prengui dccisions de forma autónoma respecte a co in vol ser cuidada, al seus
béns si en té, a inolts temes. Són
inacceptables aquests retards di-

La música no obHda
Per celebrar el seu cinqué
aniversari, la Fundació
Pasqual Maragall ha organitzat
un concert el proper 28 de
setembre al Palau de Sant
Jordi amb el lema La resposta
a l'Alzheimer esta en la música
i una doble motivació: recaptar
fons (els beneficis es
destinaran als projectes de
recerca de la Fundació) i
promoure que es parli més de
la malaltia. Al programa, Joan
Manuel Serrat, Barbara
Hendricks, Noa, Miguel Poveda
i l'Orquestra Simfónica del

Vallés, amb arranjaments i
direcció de Joan Albert
Amargós.
Pasqual Maragall ha
esdevingut clau en la difusió
de la malaltia. "Es necessari
parlar de l'Alzheimer", explica
Jordi Camí "Fins ara ha estat
una malaltia oculta, s'ha estat
amagant. A les famílies no els
agradava tenir la malaltia, i si
alguna contribució ha fet
l'expresident Maragall ha estat
sortir de ]'armar¡, contribuir a
donar normalitat".

agnóstics que fan que entre el
diagnóstic de la persona i la seva
inhabilitació judicial pass¡ molt
poc teinps.
P. Quan s'ha de fer el diagnóstic precoç?
R. Quan ja lii ha indicis irrefutables que acabarás tenint la
malaltia. Al president Maragall
se Ii va diagnosticar Alzheiiner
amb 67 anys. Estava sotinés a
gnans pressions que posaven en
evidéncia els síinptoines, peró lii
ha inoltes persones en les quals
aquests inateixos síinptoines no
plantegen un problema en el seu
entorn: pérdues de memória,
canvis de personalitat... S'accepten i el diagnóstic arriba tard. El
diagnóstic tardé fa l'efecte que la
malaltia va molt més de pressa.
P. Qué sabein sobre les causes
que provoquen l'Alzheiiner?
R. Tots els casos cursen amb
acuinulació al cervell Tuna pro-teYna normal en l'organisine, que
provoca diverses alteracions que
acaben en inort neuronal i, fins i
tot, atrófia d'algunes parts de cervelI. Aquesta és una condició necesséria, peró sospitein que no
és suficient, i han de passar altres coses abans o en parallel, o
bé és que soin davant la paraula
Alzheiiner en plural, coin actualinent parlein deIs céncers.
P. Qué esté fent actualinent la
Fundació Pasqual Maragall?
R. Coin que no teniin capacitat per modificar el curs de la
malaltia, centrein la recerca en
els cuidadors. Ja teniin dos estudis acabats, i seguiin treballant.
En un altre ordre, acabein d'engegar un nou estudi amb voluntans entre 45 i 65 anys amb pare o
mare que hagi patit la malaltia.
No els cridein perqué creguein
que estan inarcats i tenen més
probabilitats, sinó perqué són
gent que esté molt motivada i saben de qué estem parlant.

