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ART 

Onze galeries 

catalanes exposaran 

enguany a ArcoMadrid 

■ Onze galeries catalanes, una 
més que l’any passat, exposa-
ran a ArcoMadrid del 25 de fe-
brer a l’1 de març. Entre les obres 
que s’exposaran hi haurà joves 
creadors com Jonathan Millán 
o Núria Güell. Colòmbia serà 
el país convidat, en una edició 
en què destaca l’augment de ga-
leries estrangeres, que ja repre-
senten el 71%. En total, a la fira 
hi participaran 218 galeries de 
29 països diferents.  

TERRASSA 

Cinc detinguts per 

obligar a prostituir-se 

una noia romanesa  

■ Els Mossos han detingut cinc 
persones a Terrassa per haver 
obligat a una jove a exercir la 
prostitució. A més se’ls acusa 
de detenció il·legal, agressió se-
xual i falta de lesions. La inves-
tigació es va iniciar a principi 
de febrer, quan la jove, de 21 anys 
i natural de Romania, va denun-
ciar que va arribar a Catalunya 
a l’estiu del 2012 i va estar exer-
cint la prostitució al Vallès fins 
a mitjan gener d’aquest any.

BARCELONA ■ VESTIT DE GUÀRDIA AMB UN TEST AL CAP

Indignació per una disfressa 

que es mofava del cas 4-F

■  El sindicat d’Agents de Poli-
cia Local de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona ha demanat a CiU 
que no repeteixi a les munici-
pals de Mataró Jordi Fernández, 
que es va disfressar per Carna-
val d’agent amb un test al cap, 
en referència al cas d’un mem-
bre del cos que va quedar tetra-
plègic en els aldarulls que van 

derivar en el cas conegut com 
del 4-F. El secretari general del 
sindicat, Ángel Marcos Gonzá-
lez de Campocosío, ha titllat de 
«crueltat enorme» la disfressa, 
que compartien quatre perso-
nes. El pare de Jordi Fernàndez 
és l’alcaldable de CiU Quim Fer-
nàndez, qui ha demanat discul-
pes per la disfressa del seu fill.

BARCELONA ■  CO N T R A  L A  G U À R D I A  U R B A N A

El casteller absolt pel cas 

Can Vies posa una querella

■ El casteller absolt pels aldarulls 
de Can Vies ha presentat una 
querella per fals testimoni i fal-
sificació documental contra els 
dos agents de la Guàrdia Urba-
na que el van detenir el 28 de 
maig de 2014. Sergi Rubia s’en-
frontava a gairebé cinc anys de 
presó acusat de cremar conte-
nidors després del desallotja-

ment del centre autogestionat, 
però el Jutjat Penal 28 de Barce-
lona el va absoldre en «no re-
sultar acreditat» que partici-
pés en els fets. Un veí va testi-
ficar que estava amb ell en aquells 
moments. L’atestat de la Guàr-
dia Urbana va ser l’única prova 
per la qual Sergi va estar 22 di-
es en presó provisional.

EFE  

Els investigadors assagen terà-
pies de regeneració cel·lular en 
un miler de malalties, algunes de 
les quals podrien arribar a ser cu-
rades totalment a mitjà termini, 
com les relacionades amb els tei-
xits ossis, la pell i els aparells lo-
comotor i cardiovascular. 

Així ho va explicar ahir l’ex-
pert en hematologia Joan Gar-
cía, que dirigeix Xcelia, la divisió 
de teràpies avançades del Banc 
de Sang i Teixits de Catalunya, 
on s’investiga, principalment, en 
els àmbits de traumatologia, he-
matologia i immunologia. 

Actualment s’hi estan realit-
zant cinc assajos clínics sobre tei-
xit ossi i de l’aparell locomotor, 
els resultats dels quals podrien 
estar disponibles per a la seva apli-
cació en pacients d’aquí a dos o 
tres anys, segons Joan García. 

Una altra línia d’estudi són els 
tractaments de les complicacions 
infeccioses per trasplantaments 
o tractaments oncològics quan 
els pacients es troben molt bai-
xos de defenses i poden ser ata-
cats per diversos virus. Joan Gar-
cía va dir que, a tot el món, es des-
envolupen uns 500 assajos només 
sobre les cèl·lules mesenquimals, 
que produeixen diversos tipus de 
cèl·lules dels teixits esquelètics, 
com cartílag, os i greix. 

A nivell global són uns 20.000 
els assajos en teràpia cel·lular que 
s’estan realitzant actualment, 
amb uns resultats que es podran 
veure «d’aquí a uns deu anys», va-
ticinà l’investigador català. L’avan-

tatge d’aquest tipus de teràpies 
és que «els efectes secundaris i les 
seqüeles pràcticament no exis-
teixen», assegurà. 

En l’actualitat, la medicina re-
generativa ha avançat molt en di-
versos àmbits a Espanya, segons 
Joan García, especialment en la 
creació de teràpies per a la cura-
ció de malalties de la superfície 
ocular i la regeneració de la pell, 
encara que no tant en la regenera-
ció dels denominats illots pancre-
àtics, les cèl·lules que s’encarre-

guen de produir hormones com 
la insulina, si bé s’hi continua in-
vestigant. Els anys vinents, «pocs», 
apuntà, s’esperen progressos im-
portants en el tractament de l’ar-
trosi, de patologies de l’aparell lo-
comotor, i també per ajudar a la 
consolidació de les fractures. 

També s’han iniciat estudis 
amb els anomenats òrgans com-
plexos, com el fetge, el cor i el ro-
nyó, tant pel que fa al trasplanta-
ment com a la reparació cel·lular 
d’àrees danyades.

RECERCA ■  LA REGENERACIÓ DE TEIXITS NO PRESENTA G AIREBÉ CAP EFECTE SECUNDARI

Un miler de malalties podrien curar-se 

a mitjà termini amb teràpia cel·lular

El Banc de Sang tira 
endavant cinc assajos 
clínics sobre teixit 
ossi que podrien 
aplicar-se d’aquí 
a dos o tres anys

Pel debat científic
■ JoanGarcía, el director de Xce-
lia, la divisió de teràpies avança-
des del Banc de Sang, juntament 
amb José María Moraleda, coor-
dinador de la xarxa espanyola 
d’investigació bàsica i clínica de 
teràpia cel·lular Tercel, que agru-
pa 33 grups d’investigació; i Ber-
nat Soria, exministre de Sanitat en-
tre 2007 i 2009 i investigador en 
teràpia cel·lular de la diabetis 
mellitus, van participar ahir a 
Barcelona en una jornada de de-

bat convocats per B-Debat. Aques-
ta és una iniciativa de Biocat, or-
ganització que coordina la biotec-
nologia i la biomedicina a Catalu-
nya, i l’Obra Social ‘la Caixa’, per 
promoure el debat científic. Hi par-
ticipen fins avui també investi-
gadors i estudiosos de les uni-
versitats de Mòdena (Itàlia), Ma-
saryk (Brno, República Txeca) i del 
Würzburg Medical Center (Alema-
nya), entre d’altres centres euro-
peus i espanyols.

L’A P U N T

L’expert en hematologia Joan García dirigeix Xcelia, la divisió de teràpies 
avançades del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. FOTO: ACN

‘EL REI LEAR’ 
Teatre Lliure: Fins al 27 de febrer  
 
■ El rei Lear es va estrenar el Na-
dal del 1606, en un palau i per-
què ho veiés el rei d’Anglaterra, 
i fa pensar que totes les misèri-
es humanes que reflecteix: cru-
eltat, vilesa, engany, gelosia, odi 
i també amor, esclar, són els ma-
teixos sentiments que han mo-
gut el món tota la vida. Diu Llu-
ís Pasqual al programa que l’amor 
és l’eix de la vida, però que no fa 
desaparèixer la crueltat ni la vi-

lesa que també arrela en el nos-
tre esperit. I que això provoca 
un dolor insuportable. Aquesta 
vilesa que veiem a El rei Lear, 
l’espectador la viu a la pell per-
què hi veu reflectit el món que 
vivim. Potser no ens traiem els 
ulls en sentit literal com li treuen 
aquí a Gloster –o sí–, però estem 
presenciant tota mena de podri-
dura social, política... i quasi ho 
trobem normal. Diu Lear: «Les 
togues i els abrics de pells ama-
guen tots els vicis. Recobriu el 
pecat amb una capa d’or...».  

Aquí, 25 actors i músics donen vi-
da a una de les obres més potents 
que s’han escrit mai. Els actors 
s’hi deixen la pell i Lluis Pasqual 
es manté fidel al seu bon gust: apa-
rentment tot és simple, però d’una 
eficàcia i sensibilitat extremes. 
Una obra coral, perquè tot i el tre-
ball brutal de Núria Espert –que 
acaba representant-se més gran 
del que és– el repartiment és un 
luxe: Madaula, Bosch, Iscle, Man-
rique, Lozano, Selvas, Conejero... 
Noms que fan brillar l’escena ca-
talana, però que dirigits per Llu-

ís Pasqual s’engrandeixen enca-
ra més. La traducció de Joan Sellent, 
perfecta, al dia, sense manies ni 
concessions. L’escenografia es 

mou com un actor més, fins i tot 
les butaques fan d’actor. Platafor-
mes mòbils que pugen i baixen. 
Una pantalla per on veiem eclip-
sis, tempestes... Vivim el fred de 
l’aparentment boig Edgard, i el 
terror de la tortura de Gloster, i 
l’avarícia de Goneric i Regan. Mo-
ments inoblidables: el diàleg de 
Lear i Gloster cec, o Lear, quan 
surt en cadira de rodes, en la seva 
última escena de la vida, o la llui-
ta dels dos germans amb espases 
mentre els músics canten una me-
lodia polifònica... 

Plorem i riem. I ens aterrim i 
ens emocionem. No us perdeu 
aquest Shakespeare del Teatre 
Lliure. Passarà a la història.

Un Shakespeare que passarà a la història
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Núria Espert és Lear.  TEATRE LLIURE


