Semanary de l'alt EMPORDÀ
Dimarts, 28 de juny del 2011 (Número 1.690)
ENTREVISTA (Juan Jesús Aznar, Figueres)
Hi ha entrevistes que semblen el mateix i no son el mateix, hi ha persones de les quals no podem
abstreure la impressió que ens causen. La primera sensació que em va transmetre el Doctor José
Elguerova ser la serenitat. I, quan vam creuar les nostres primeres paraules personals, vaig saber
que la meva percepció no era errònia. Del seu tracte afable destaca la seva manera ordenada de
raonar, la seva humilitat i cortesia i la claredat i concisió amb què s'expressa. José Elguero no té
fam de loquacitat ni de protagonisme. Maneja el seu temps per parlar pausadament i sincerament,
amb actitud de lliurament i amb això aconsegueix transmetre aquesta impressióo serena, cosa que
s'agraeix en aquests temps de desassossec. Per alguns detalls, un s'aventura a opinar d'ell que és un
home generós i desprès, una persona que sap que el temps és el mestre de la vida i que aquesta no
sempre manté una relació senzilla amb els adjetius que ens formen. Home fidel a les sevas idees als
seus afectes: "La meva vida commença el 25 de desembre de 1934 a Madrid, al carrer de Moratín,
on encara resideixo". La qual cosa no impedeix que passarà 22 anys de fructifer treball a França i
que avui tingui en un mapamundi localitzats els llocs on viuen Elgueros (el seu cognom significa
fuster en esukera) i quins d'ells són els seus familiars directes.
Vaig llegir una altra vegada el seu curriculum. Vaig buscar altres ressenyes més extenses dels
seus mèrits i vaig concloure que no anava a fer millor resum que el que m'havia enviat (vegeu
requadre adjunt). Després d'una convivència curta en temps, de la que he après molt, m'agradaria
concloure dient que els seus nomenaments com a doctor honoris causa per diferents universitats han
estat amb honor i am causa.
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Un personatge il·lustrat amb un llarg bagatge cientific i divulgatiu, amb 1.500 publicacions
José Elguero Bertolini (Madrid, 1934). Llicenciat (1957) i Doctor en Ciències Químiques
(Montpellier, 1961 i Complutense, 1971). Investigador del CNRS (1979); Professor d'Investigació
del CSIC (2005); Preofessor Emèrit de l'Institut de Química Mèdica del CSIC (2005-2011). Premi
Schutzenberg, Société Chimique de France (1968), Medella d'Or, Reial Societat Espanyola de
Química (1984); Premi Solvay (1988); Premi Santiago Ramón y Cajal, MEC (1993); Acadèmic
Reial Académis de Ciències Exactes, Fisiques i Naturals (2004); Premi Miguel Català, Comunitat
de Madrid (2005); Acadèmic corresponent Acadèmia d'Arts i Ciències de Barcelona (2006);
Medalla de plata del CSIC (2006); Lilly Foundation Distinguished Career Award (2008); Acadèmic
d'Honor de la Reial Acadèmia Nacional de Faràcia (2009). Comanda de l'Ordre Civil d'Alfons X El
Savi. Doctor Honoris Causa per les Universitats Autònoma de Madrid, Castella-la Manxa,
Saragossa, Alcalá de Henares, Oviedo, Sant Petersburg i Marsella. Patró de la Residencia de
estudiantes. President del CSIC (1983-1984); President del Consell Social de la UAM (1986-1990);
President del Fòrum Química i Societat (2008-2010). Membre dels External Advisory Boards de
l'Institut de Síntesi Orgánica, Alacant i de l'Institute for Resarch in Biomedicine, Barcelona. És
autor d'unes 1500 publicacions.

P. En que consisteix la seva feina?
R. Yo vaig defensar la meva tesi a Montpeller el 1961. Ara, 50 anys després, el meu treball
consisteix essencialment a coordinar utilitzant l'experiència (gran) en lloc de la creativitat
(minvant).
P. Som química?
R. Ho som, però també som física i biologia: tot depèn de l'escala que fem servir.
P. Per què evoluciona el nostre pensament?
R. Per què son animals socials.
P. Què té de revolucionari el descobriment de l'estructura de l'ADN?
R. Va crear un camp nou, la biologia molecular, on abans només hi havia retalls. El van descrobrir
James Watson i Francis Crick el 28 de febrer de 1953, però altres (Rosalind Franklin, Linus
Pauling, Erwin Chargaff,…) haurien resolt la seva estructura poc després.
P. Com planifica el seu treball?
R. He tractat de seguir el consell de Max Perutz parlant de James Watson: "He never made the
mistake of confusing hard work with hard thinking; he always refused to substitut the one for the
other", (Ell mai va cometre l'error de confondre la brega amb el pensament difícil; el sembre
rebutjava substituir l'un per l'altre). A més he respectat la llei de Pareto-Zipf: la perfecció és
inabastable. Con va escriure Baltasar Gracián "Pues se nota en lo muy perfecto que peca de no
pecar, y por ser perfecto en todo, todo lo ha de condenar. Hay gente que es experta en buscar falta
a lo muy bueno, para consolarse antes sus propios defectos".
P. Com s'enfoca el treball cientific en la seva especialitat?
R. No hi ha res específic en el meu (meves) especialitat (especialitats). Cal llegir molt, gaudir molt
del que es llegeix, i tractar d'emmagatzemar-ho (abans en el cervell, ara en el disc dur) d'una
manera ordenada. I respectar la creativitat dels joves.
P. El treball científic és cada vegada més especializat o més interdisciplinar?
R. Donen ganes de contestar en anglès (que es un idioma molt adequat per a la ciència) "Both"
(ambdues). Cal conèixer amb detall microscòpic el tema de treball i saber on es troba en el
macrocosmos.
P. Com entén la dualitat ciència-religió?
R. "Més val viure en la contradicció que en la complaença"
P. El somni de la raó produeix monstres?
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R. Escriu Goya: "El Autor soñando. Su Yntento sólo es desterrar bulgaridades perjudiciales y
perpetuar con esta obra de capricho el testimonio sólido de la verdad". Goya potser pensava en la
ciència com a font de progrés i arma contra l'absolutisme.
P. Qui li suggereix l'axioma socràtic: "Només hi ha un bé, el coneixement. No más hi ha un
mal, l'ignorància?
R. Em recorda un proverbi xinès "Quan hi ha massa preguntes, no hi sol haver cap resposta".
P. Quina opinió li mereix el tractament que donen el mitjans de comunicació a la investigació
científica?
R. Ens agradaria que fos major i de millor qualitat però no som tan ingenus de voler compararnos
amb Lionel Messi.

De vegades, la vida et regala coses importants, encara que sigui de manera fugaç. A qui signa
aquesta entrevista la vida li ha fet el regal fugaç de compartir unes hores amb un home savi
que cita sense petulància i que, humilment, desgrana un pensament les pròpies paraules del
qual bé mereixen ser esmentades.
EN CURT
LLUITA DE MÓNS
P. La Ciència approfondeix l'abisme entre països rics i pobres o és universal?
R. Ha escrit José Manuel Sánchez Ron "El cor de la lluita contra el terrorisme està en la
tecnologia". No pensaran els habitants dels països pobres "El cor de la lluita contra la tecnologia
està en el terrorisme"? O compartim generosament, o anem a un desastre.
CIÈNCIA I POLÍTICA
P. En què influeix la política en la investigación cienífica?
R. En tot. La investigació necessita molts recursos. Els recursos són escassos. Els politics
decideixen com gastar-los. A Espanya n'hi ha hagut de generosos i de garrepes.
COMPARATIVA
P. Quin és el nivell de la ciència espanyola en el context mundial?
R. Les ultimes dades de la Royal Society (Març de 2011) ens situen en el novè lloc. Una cosa que
serà molt difícil de mantenir.
AMB O SENS ADJETIUS
P. Ciència bàsica, ciència aplicada o només ciència, sense adejetius?
R. Encara que només hi hagi una ciència, les classificacions són útils mentre no es transformin en
barreres.
EL FET CULTURAL
P. Es pot parlar de cultura científica o simplent de cultura?
R. Hi ha moltes cultures i és un greu error creure que els científics tenen més cultura humanista que
els humanistes cultura científica. No n'hi ha prou amb anar a l'òpera, llegir als clàssics o visitar el
Teatre Museu Dalí per adquirir una cultura musical, literària o pictòrica.
DEFINICIÓ VITAL
P. Com definiria, am una sola paraula, què és la vida?
R. Química?
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