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discurs d’ingrés llegit per l’Acadèmic electe
Dr. Alvar Agustí i García-Navarro

Introducció

Excel·lentíssim Senyor President,
Molt Il·lustres Senyores acadèmiques i Senyors acadèmics,
Autoritats,
Benvolguts companys,
Estimats amics i familiars,

En primer lloc, vull expressar el meu agraïment sincer als 
membres de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya que em 
van escollir per formar part d’aquesta il·lustre institució, primer 
com a membre corresponent i, ara, com a acadèmic numerari. És 
un honor al qual intentaré correspondre amb tot el meu entusiasme 
i dedicació. Al mateix temps, és un moment molt emotiu per a mi, 
perquè suposa poder continuar com a acadèmic numerari l’activitat 
del meu pare (Dr. Albert Agustí Vidal), també membre numerari 
d’aquesta corporació carregada d’història de la medicina, on va 
ingressar fa exactament vint anys, l’any 2001. 

Gràcies especialment a l’acadèmic professor Arcadi Gual per 
haver acceptat respondre a aquest discurs d’ingrés. Vaig conèixer 
el professor Gual als anys 80 del segle passat a través d’un gran 
amic que tenim en comú, el també professor Antoni Coca i Payeras. 
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Des de llavors, hem mantingut una amistat estreta amb interseccions 
professionals puntuals al Instituto de Salud Carlos III a Madrid. 
Recordo en particular dues circumstàncies concretes: quan el 
professor Gual ens va visitar a Chicago durant la nostra estada 
postdoctoral (ell llavors estava a la Universitat de Utah) i, sobretot, 
recordo els innombrables dinars de Thanksgiving a casa seva a 
Barcelona (i algun a Lloret).

Gràcies també als acadèmics Josep Maria Grau i Junyent 
i Francesc Cardellach i López per acceptar ser els meus padrins 
en aquest acte solemne i, sobretot , per haver-me ensenyat de ben 
jovenet (com comentaré després), l’abecé de la pràctica mèdica. 

Ocuparé en aquesta Reial Acadèmia de Medicina el setial 19, que 
va deixar vacant a la Secció 1a de Ciències Bàsiques, Diagnòstiques 
i Terapèutiques el traspàs del professor Ramon Segura i Cardona el 
passat 12 de juliol de 2019 a l’edat de 84 anys. El professor Segura 
va néixer a la Segarra el dia 2 de febrer de 1935. Es va llicenciar 
en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona l’any 1960 i 
va obtenir el títol de doctor dos anys després a la Universitat de 
Sevilla. Va fer diverses estades a l’estranger, incloses a Alemanya, 
Anglaterra i els Estats Units d’Amèrica. Va tornar a Barcelona 
l’any 1975, com a professor agregat, primer, i com a catedràtic de 
Fisiologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, després. El 1986 va ser nomenat catedràtic de Fisiologia 
de la Universitat de Barcelona, on va exercir la professió durant més 
de vint anys al campus de Bellvitge. Ingressà a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, com a membre numerari, el 29 de setembre 
de 2008, amb el discurs “Àcids grassos omega-3: els àcids grassos 
perduts i, ara, retrobats”. Li va respondre el professor Manuel Cruz 
Hernández. La seva principal línia d›investigació va centrar-se en 
la fisiologia i fisiopatologia de l’exercici físic, el metabolisme i la 
influència de suplements nutricionals. Va publicar més de 150 articles 
científics i va dirigir més de 20 tesis doctorals. La seva dedicació a 
la universitat i la professió mèdica va ser sempre exemplar. Espero 
ser digne de l’honor d’ocupar el setial del professor Ramon Segura i 
Cardona en aquesta institució. 



9

Passaré ara a fer un breu resum de la meva trajectòria personal 
i professional.

Vaig néixer a Barcelona fa 65 anys, el dia 2 de març de 1956. 
Fill del Dr. Albert Agustí Vidal, que ja he esmentat abans, i de Maria 
Josefa Garcia-Navarro (Folin per a molta gent), una de les primeres 
dones llicenciades en Farmàcia a la Universitat de Barcelona. Vaig 
créixer en una família nombrosa de cinc germans: tres nois i dues 
noies (alguns d’ells avui aquí). El meu pare va insistir a enviar els 
tres nois a l’Institut Menéndez i Pelayo (ja saben que es troba al 
carrer Aribau amb Via Augusta). L’últim any a l’institut (el 1972) 
vaig tenir un professor de Biologia que, cap a finals de curs, em 
va preguntar: “I tu què vols estudiar ara?”. Li vaig contestar que jo 
volia ser astronauta, perquè m’havia quedat molt impressionat amb 
les imatges d’Armstrong, Aldrin i Collins que havien arribat a la 
Lluna tres anys abans, a l’estiu de 1969. La resposta del professor 
va ser de calaix: “Aquí, a Espanya, no hi ha astronautes”. I després 
va afegir: “Tu has de ser metge”. Curiosament, el meu pare (metge 
eminent i dedicat) no ho va dir mai, però jo no vaig discutir amb 
aquell professor i em vaig matricular a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona. Primera lliçó: petites circumstàncies a la 
vida poden tenir una influència cabdal en el futur. On seria jo ara si 
hi haguessin hagut astronautes a Espanya l’any 1972?

Com cada any, el curs universitari hauria d’haver començat el 
setembre del 1972, però es va iniciar el gener del 1973 per decisió 
del llavors ministre d’Educació, Sr. Julio Rodríguez, perquè ho 
devia considerar un gran avenç. Segurament, aquesta visió no va ser 
compartida amb la resta de la comunitat acadèmica i social, perquè 
aquell avenç només va durar aquell curs que va tenir tres mesos 
menys d’activitat lectiva. Recordo, però, les classes de bioquímica 
impartides pel professor Josep Carreras i Barnés (en pau descansi), 
també membre d’aquesta Acadèmia. Vaig treure matrícula d’honor 
i estava tan interessat en l’assignatura que en sortir de l’examen 
de l’aula 2, al claustre de la facultat, vaig acostar-me al professor 
Carreras i li vaig demanar, molt educadament, si seria possible fer 
pràctiques al seu laboratori aquell estiu. Ell em va mirar i només va 
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dir una paraula: “No”. Després, va girar i va marxar sense dir res 
més. Estic convençut que, si hagués accedit a la meva soŀlicitud, la 
meva trajectòria professional hagués estat lligada a la bioquímica 
per sempre més, confirmació empírica de la primera lliçó que he 
esmentat abans. 

En qualsevol cas, la carrera continuava i al tercer curs em 
vaig presentar a unes oposicions per a alumne intern de medicina a 
l’Hospital Clínic de Barcelona. Vaig obtenir una plaça a la Clínica 
Mèdica C, dirigida llavors pel professor Ciril Rozman, eminent 
hematòleg i també membre d’aquesta Acadèmia. Des de llavors, 
vaig deixar d’assistir a les classes de la facultat i em vaig centrar 
intensivament en la feina assistencial. He de dir que vaig tenir la 
gran sort d’aprendre de dos grans metges internistes, el Dr. Josep 
Maria Grau i Junyent i el Dr. Francesc Cardellach i López, ambdós 
acadèmics numeraris que avui m’han acompanyat a l’inici d’aquesta 
sessió solemne, i que varen ensenyar-me com fer una història 
clínica, com explorar un malalt i com orientar-lo i tractar-lo. Aquests 
ensenyaments, que formen l’abecé de la pràctica mèdica, no m’han 
abandonat mai. 

En acabar la carrera vaig presentar-me a l’examen MIR, 
llavors amb uns 25.000 aspirants per a unes 2.000 places. Vaig treure 
plaça com a R1 al Servei de Pneumologia i Aŀlèrgia de l’Hospital 
Clínic on, sota la direcció del meu pare (llavors Cap del Servei), vaig 
formar-me en aquesta especialitat entre els anys 1980 i 1984. Varen 
ser uns anys molt intensos des del punt de vista professional, però 
també personal. Vaig casar-me amb la Gemma el 1980 i vaig viure 
en primera línia, mentre feia guàrdies a l’hospital, el cop d’estat del 
23-F del 1981; l’assalt al Banc Central de Barcelona, també el 1981, 
i l’atemptat d’Hipercor el 1987. La Gemma em va demanar que 
deixés de fer guàrdies per la seguretat i estabilitat del país. 

Cap al final de la residència vaig tenir la fortuna de poder 
començar a treballar amb el professor Robert Rodríguez-Roisin (per 
a molts, el Roro), que llavors acabava de tornar dels Estats Units. Ell 
ha estat sens dubte la persona que més ha influït en la meva trajectòria 
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professional, perquè em va fer obrir els ulls i les portes a la recerca 
internacional de més alt nivell. Moltes gràcies, Roro. 

De fet, estimulat i ajudat per ell, l’any 1989 vam començar 
amb la Gemma (i llavors dos fills, Belén i Álvaro) la nostra aventura 
americana a la Universitat de Chicago, on vam passar dos anys 
meravellosos. A la tornada (ja amb tres fills; havia arribat la Inés), va 
sorgir l’oportunitat d’anar a Mallorca, on s’havia de crear un Servei 
de Pneumologia. Amb la inèrcia americana, la Gemma i jo vam 
decidir anar-hi un any, però ens n’hi vam estar 18! Van ser uns anys 
també fantàstics de creixement familiar, personal i professional. 

Ja estic acabant, no pateixin. L’any 2009, el Dr. Josep Maria 
Piqué (llavors director mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona) 
em va oferir la possibilitat de tornar a l’Hospital com a director de 
l’Institut del Tòrax. No va ser una decisió fàcil, perquè a Mallorca 
estàvem molt ben instaŀlats personalment i professionalment, però al 
final, amb la Gemma vam decidir acceptar l’oferta i “tornar a casa” 
després de 20 anys (dos als Estats Units i 18 a Sa Roqueta). Segona 
lliçó: que ràpid que passa la vida!

Des de llavors fins ara, els darrers 12 anys he desenvolupat la 
meva feina assistencial, docent i investigadora a l’Hospital Clínic, 
a la Universitat de Barcelona i l’IDIBAPS. Han estat anys molt 
intensos, en els quals hi ha hagut dues crisis econòmiques (la del 
2009 i la del 2011) amb retallades econòmiques importants, dues 
circumstàncies personals significatives i una cirereta. La primera 
circumstància personal, no prevista, va ser que, el febrer de 2016, 
vaig patir la síndrome de Guillain-Barre, que em va tenir dos mesos 
a la UVIR amb moltes complicacions. Vaig poder comprovar, des de 
l’altra banda de la barrera, és a dir com a malalt i no com a metge, 
l’extraordinària qualitat professional i personal de tot el personal 
mèdic, d’infermeria, fisioteràpia i auxiliar, gràcies a la qual vaig 
poder reincorporar-me a la feina quatre mesos després (més dos 
mesos de rehabilitació intensiva a l’Institut Guttmann a Badalona, 
institució a la qual també estic profundament agraït). Tercera lliçó: 
que fràgil que és la vida!
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La segona circumstància personal fa referència al fet que, 
malauradament, no he aconseguit lliurar-me de la meva relació 
amb els atemptats terroristes. L’agost de l’any 2017, el Dr. Antoni 
Castells (llavors director mèdic del Clínic) em va demanar si el 
podia substituir durant les seves vacances d’estiu, perquè sabia que 
jo em quedaria a Barcelona esperant el naixement del nostre primer 
net. Em va dir: “No et preocupis, el mes d’agost és molt tranquil. 
Mai passa res”. El meu net (Xavi) va néixer el dia 17 d’agost a les 4 
de la tarda a la Seu Maternitat del Clínic. Va ser un moment de joia 
familiar intensa. Dic un moment, perquè només va durar una hora. A 
les 5 vaig rebre una trucada al mòbil des de l’hospital que deia: “Vine, 
hi ha hagut un atemptat terrorista a les Rambles amb una furgoneta”. 
Vaig anar ràpidament cap a la seu Villarroel de l’hospital, on vaig 
trobar com a cap de guàrdia el meu vell amic Dr. Josep Maria Grau. 
Ràpidament s’hi va afegir el Dr. Josep Maria Campistol (director 
general de l’hospital), i amb ells, molts altres professionals que s’hi 
van anar sumant. Ens vam organitzar com millor vam poder per 
donar resposta als ferits de l’atemptat.

Tres últimes lliçons. La primera, que el que vaig trobar més 
difícil de tot va ser organitzar una resposta sense tenir informació 
del que estava succeint. La segona, que en moments de crisi, tothom 
respon (hi havia cua per donar sang). I la tercera, que vaig decidir no 
tornar a fer guàrdies mai més.

Per acabar, la cirereta de la meva trajectòria ha estat la 
COVID-19. No m’hi estendré, perquè la història és ben coneguda 
per tothom, però l’any 2020 i el que portem de 2021 passaran a la 
història mundial. Només vull destacar que, en el microcosmos de 
l’Hospital Clínic, la reacció a la COVID-19 ha estat espectacular 
pel compromís i la dedicació de tothom. En el cas del nostre Institut, 
vull destacar el lideratge del Dr. Joan Ramon Badia durant tota la 
pandèmia. Personalment, estic molt satisfet que hagi estat ell qui 
m’hagi substituït al capdavant de l’Institut quan amb 65 anys he 
hagut de deixar el càrrec de gestió a l’hospital. 



13

I, per acabar, no puc ni vull tancar aquest breu repàs a la meva 
biografia sense referir-me a la persona més important de totes: la 
Gemma, la meva dona. Fa 41 anys que ens vàrem casar. Hem tingut 
tres fills meravellosos. La Gemma sempre, sempre, ha estat al meu 
costat, animant-me i aguantant-me tots aquests anys. Sense ella, 
aquesta història, simplement, no hauria existit. Lliçó final (proverbi 
africà):

“Si vols anar ràpid, ves sol; si vols anar lluny, ves acompanyat.” 

T’estimo Gemma!
I ara, amb el seu permís, passaré a llegir el meu discurs d’ingrés 

a l’Acadèmia.
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Justificació

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) és un 
problema de salut pública de primer ordre. Actualment, és la tercera 
causa de mort al món. Afecta més del 10 % de la població adulta de 
més de 40 anys i té una incidència creixent a causa de l’envelliment 
progressiu de la població (GOLD 2021). 

Tradicionalment, l’MPOC ha estat considerada una malaltia 
autoinfringida per la inhalació de fum de tabac que afecta homes 
d’entre 60 i 70 anys d’edat (Fletcher and Peto, 1977). He dedicat 
els darrers 40 anys de la meva vida professional a la investigació 
de l’MPOC. Actualment, soc el chairman de la iniciativa global per 
l’MPOC (GOLD), la institució que dicta les guies clíniques pel seu 
diagnòstic i tractament (GOLD 2021). Des d’aquesta perspectiva 
temporal i institucional, he estat espectador d’excepció dels canvis 
conceptuals, biopatològics, diagnòstics i terapèutics que han tingut 
lloc al llarg dels darrers anys i, avui, voldria compartir-los amb tots 
vostès. 

Com he dit al començament d’aquest discurs, l’MPOC és un 
problema de salut pública de primer ordre, però tots aquests canvis 
permeten començar a plantejar un objectiu extraordinàriament 
ambiciós: l’erradicació de l’MPOC del món (Dransfield, Stolz et 
al., 2019). Aquí i ara els convido a acompanyar-me en un viatge 
al llarg del temps amb tres trams ben definits: els orígens històrics 
(començant amb René Laënnec al segle XVIII), els reptes actuals i 
el futur desitjat.

René Laënnec: on va començar tot al segle XVIII

René Théophile Hyacinthe Laënnec va néixer a Quimper 
(Bretanya francesa) el 17 de febrer de 1781 i va morir (de tuberculosi) 
a Douarnenez (també a França) el 13 d’agost  de 1826, als 45 anys.

Laënnec va fer dues contribucions importants al coneixement 
mèdic. En primer lloc, va inventar l’estetoscopi (o fonendoscopi), 
llavors un cilindre de fusta de 30 cm de llarg (Figura 1B), i en va 
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descriure la utilitat clínica. En aquells temps, l’auscultació respira-
tòria s’efectuava posant l’orella directament sobre el pit del malalt 
(a vegades amb un mocador de seda interposat per evitar el contacte 
directe amb la pell del malalt). L’estetoscopi de Laënnec va ser el 
que avui anomenaríem una innovació disruptiva, ja que va permetre 
escoltar els sorolls respiratoris i cardíacs amb molta més precisió. 
De fet, encara a hores d’ara, més de 200 anys després, l’evolució de 
l’estetoscopi de Laënnec (Figura 1C) s’utilitza molt freqüentment en 
la pràctica assistencial. 

Aquesta innovació tecnològica va permetre que Laënnec 
descrigués amb precisió diversos quadres semiològics de malalties 
cardíaques i pulmonars per permetre’n el diagnòstic clínic a partir 
dels símptomes i signes presents en cada malalt. El 1819 es va 
publicar la seva voluminosa obra (dos volums): De l’auscultation 
médiate ou traité de diagnostic des maladies des poumons et du 
cœur fondé principalement sur ce nouveau moyen d’exploration 
(Figura 2). En aquesta, Laënnec descriu amb molt detall els quadres 
semiològics i sorolls escoltats amb el seu estetoscopi en relació amb 

 Figura 1. René Laënnec (A), l’estetoscopi de fusta 
que va inventar (B) i la seva evolució a l’instrument 
encara s’utilitza a la pràctica clínica actual (C).
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els resultats observats a la necròpsia dels malalts que morien. És el 
que avui anomenaríem un estudi clinicopatològic.

Va descriure així les característiques de nombroses malalties 
del tòrax, com l’emfisema pulmonar, les bronquièctasis, l’edema i 
l’infart pulmonar, la pneumònia lobar, la gangrena pulmonar, el 
pneumotòrax, el basament pleural i la tuberculosi pulmonar 
(paradoxalment, causa de la seva pròpia mort set anys després de la 
publicació de la seva obra). 

En relació al tema que ens ocupa avui, l’MPOC, en els seus 
treballs sobre emfisema pulmonar (un component important de 
l’MPOC), Laënnec diu:

“La malaltia pot començar a la infància i continuar durant 
molts anys. Sovint els malalts pateixen tos i expectoració, 
especialment a l’hivern i al dematí, acompanyat de dificultats 
respiratòries. Aquests símptomes no desapareixen amb el temps, 
empitjoren per l’ansietat i l’exercici i poden empitjorar en forma 
de catarro agut, de vegades fatal.” 

Figura 2. Tractat d’auscultació toràcica publicat 
per Laënnec al 1819.
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Des de la perspectiva del coneixement actual, és impressionant 
veure com Laënnec ja constata dos aspectes clau de l’MPOC: 
pot començar a la infància (com discutirem més endavant), i la 
presència de catarros aguts (el que avui anomenem “aguditzacions 
de l’MPOC”) és prevalent i molt rellevant per al curs de la malaltia.

El simpòsium CIBA de 1968

Van haver de passar 150 anys des de la publicació d’aquests 
treballs de Laënnec perquè la comunitat científica avancés en el 
coneixement de l’MPOC, un terme que llavors encara no existia. 
L’any 1968, la companyia farmacèutica CIBA-Geigy (actualment 
Novartis, després de la seva fusió amb Sandoz l’any 1996) va 
organitzar un Clinical Symposia per discutir sobre una malaltia que 
els britànics anomenaven “bronquitis cònica” i els nord-americans 
“emfisema” (Figura 3). Aquest debat transatlàntic es va tancar amb 
el reconeixement que ambdues entitats nosològiques (bronquitis 
crònica, una malaltia de les vies aèries) i emfisema (una malaltia 
del parènquima pulmonar, alvèols) poden coexistir, en més o menys 
grau, en el mateix malalt (Simpson, 1968). Aquí va néixer l’MPOC 
tal com l’entenem avui. 

Figure 3. Simpòsium CIBA 1968
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Fletcher i Peto: el dogma clàssic als anys setanta

Només vuit anys després, Fletcher i Peto van publicar un llibre 
(Figura 4A) (Fletcher, Peto et al., 1976), seguit un any després d’un 
article de revisió (Figura 4B) (Fletcher i Peto, 1977), on van establir 
el que ha estat el dogma de l’MPOC fins fa cinc-sis anys. Aquest 
dogma deia que l’MPOC era un malaltia produïda per la inhalació de 
fum de tabac, que no es produïa en tots els fumadors, sinó únicament 
en un subgrup de fumadors susceptibles, tot i que el genoma humà 
encara trigaria més de 25 anys en seqüenciar-se (Venter, Adams et 
al., 2001), que es caracteritzava per una pèrdua accelerada de la 
funció pulmonar que augmentava amb l’edat, però es recuperava en 
deixar de fumar (tot i que Fletcher i Peto mai van estudiar els efectes 
derivats de deixar de fumar). Aquest dogma ha estat vigent des que 
es va publicar fins fa ben poc. De fet, molts estudis han tingut com 
a objectiu aturar la pèrdua accelerada de la funció pulmonar amb 
l’edat, que es considera cabdal com a mecanisme d’MPOC (Pauwels, 
Lofdahl et al., 1999).

Figure 4. Llibre publicat el 1976 per Fletcher, Peto, (A),  i diagrama pa-
togènicic (B) publicat com a resum del llibre el 1977 per Fletcher i Peto. 
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Això no obstant, l’estudi de Fletcher i Peto té diverses 
limitacions que no s’han valorat adequadament. En primer lloc, no 
inclou dones, quan avui se sap que les dones poden patir MPOC 
com els homes (Soriano, Alfageme et al., 2021). En segon lloc, que 
l’únic factor de risc d’MPOC és l’hàbit del tabac, quan avui sabem 
que entre el 20 i el 40 % dels malalts amb MPOC arreu del món no 
han fumat mai (Salvi i Barnes, 2009), cosa que indica clarament que 
hi ha d’haver altres factors de risc que cal tenir en compte. En tercer 
lloc, el diagrama de Fletcher i Peto (Figura 4B) comença als 25 anys 
d’edat, però no es té en compte la potencial rellevància de tot el que 
passa durant l’embaràs, la infància i l’adolescència (Barker, 1990; 
Hanson i Gluckman, 2011; Bousquet, Anto et al., 2015). Finalment, 
el punt d’origen de la trajectòria de funció pulmonar correspon 
al 100 % de la funció pulmonar als 25 anys. De fet, els mateixos 
autors reconeixen en una segona figura del seu article que aquest 
punt pot variar d’acord amb el grau de desenvolupament pulmonar 
(Fletcher i Peto, 1977), però aquest punt (crucial) ha estat ignorat 
per la comunitat científica fins fa sis anys (Lange, Celli et al., 2015).

Trajectoma, el canvi de paradigma del 2015

L’any 2015, juntament amb els professors Lange, Celli i 
altres companys, vam publicar un article al New England Journal 
of Medicine que va canviar significativament la manera d’entendre 
l’MPOC (Lange, Celli et al., 2015). En aquest article (Figura 5) 
vam poder demostrar en tres cohorts independents —Framingham 
(Boston, EUA), Lovelance (Nou Mèxic, EUA) i Copenhagen 
(Dinamarca)— que hi havia diverses trajectòries de funció pulmonar 
(trajectoma) i que algunes d’aquestes podien conduir a l’MPOC en 
l’edat adulta (Lange, Celli et al., 2015; Agustí i Hogg, 2019).

En néixer, els pulmons no estan completament desenvolupats. 
Es continuen desenvolupant durant la infància i l’adolescència fins als 
20-25 anys d’edat (una mica abans en les dones). Aleshores és quan 
assoleixen el pic de funció pulmonar (Kohansal, Martinez-Camblor 
et al., 2009). Després d’uns pocs anys d’estabilitat (5-10 anys), la 
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funció pulmonar va disminuint de manera lenta, però progressiva, 
a causa del procés d’envelliment pulmonar fisiològic (Agustí i 
Faner, 2019). Aquesta trajectòria normal de funció pulmonar pot 
alterar-se en qualsevol d’aquestes tres fases (creixement, estabilitat, 
declinació) a causa de molts factors genètics i/o ambientals (Agustí 
i Hogg, 2019) (Figura 5).

 
D’altra banda, la Figura 6 mostra la complexa interrelació 

entre diversos factors ambientals i de l’hoste amb la funció pulmonar 
en diverses etapes de la vida, determinades a una cohort de més 
d’11.000 persones estudiades a Viena (Àustria) (Breyer-Kohansal, 
Faner et al., 2020). Aquesta anàlisi demostra que hi ha molts més 
factors de risc a part del tabac, que continua sent molt important. 
Aquests factors de risc interaccionen entre ells, i la complexitat de la 
xarxa de relacions fa que augmentin amb l’edat (Breyer-Kohansal, 
Faner et al., 2020). Això fa que siguin més eficaces les intervencions 
preventives i/o terapèutiques dutes a terme aviat (Agustí, Alcazar et 
al., 2020).

És important destacar que alguns d’aquests factors es poden 
prevenir, entre altres coses, evitant el consum d’alcohol o recomanant 
una dieta de fruita i verdures entre els joves i els adolescents (Figura 
6).

Figura 5. Trajectoma: conjunt de trajectòries de funció pulmonar, des del 
naixement fins a la mort.
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Anàlisi de la complexitat biològica de l’MPOC

Fletcher i Peto ja van observar el 1976 que no tots els fumadors 
desenvolupaven MPOC. Ells van anomenar “fumadors susceptibles” 
els que ho feien (Figura 4), encara que llavors no coneixien quins 
gens podien explicar aquesta susceptibilitat. Avui en dia, els diversos 
estudis genètics que l’han investigat han mostrat que no hi ha un gen 
de l’MPOC. N’hi ha més de 80 identificats fins ara, encara que l’efecte 
individual de cadascun d’ells és petit (Hobbs, de Jong et al., 2017; 
Kim, Prokopenko et al., 2020; Moll, Sakornsakolpat et al., 2020; 
Cho, Hobbs et al., 2021). És per això que la recerca actual se centra 
a entendre la interacció entre ells. La biologia de sistemes i l’anàlisi 
de xarxes biològiques és una nova estratègia de recerca que pretén 
exactament això (Barabasi, 2007; Goh, Cusick et al., 2007; Agustí, 
Sobradillo et al., 2011; Vidal, Cusick et al., 2011; Menche, Sharma 
et al., 2015; Loscalzo, Barabasi et al., 2017). La Figura 7 mostra 
un exemple dels gens que estan sobre-expressats (punts vermells) 
o reprimits (punts verds) i de la seva relació (network) en el teixit 

Figura 6. Factors de risc de baixa funció pulmonar al llarg de la vida.
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pulmonar de malalts amb MPOC (Faner, Cruz et al., 2016) . Aquest 
tipus d’anàlisi va permetre identificar un “mòdul” de gens relacionats 
amb la resposta immune adquirida en malalts amb MPOC i emfisema 
que no es produïa en pacients que únicament tenien bronquitis 
crònica. Es tornava a donar la controvèrsia transatlàntica: Faner i 
col·laboradors (Faner, Cruz et al., 2016) donaven suport biològic a la 
hipòtesi que l’MPOC pot tenir un component autoimmune (Agustí, 
MacNee et al., 2003; Cosio, Saetta et al., 2009). Aquest tipus d’anàlisi 
ja s’ha aplicat a diversos aspectes de l’MPOC, com els mecanismes 
d’agudització de la malaltia (Noell, Cosío et al., 2017) i la presència 
de comorbiditats (Faner, Cruz et al., 2014; Grosdidier, Ferrer et al., 
2014; Faner, Gutierrez-Sacristan et al., 2015). 

Figura 7. Xarxa de correlació d’expressió genètica en teixit pulmonar de 
malalts amb emfisema. L’àrea groga identifica un mòdul de gens relacionat 
amb la resposta immune adquirida.
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GETomics: el temps com a element patogènic oblidat

La majoria de malalties humanes, inclosa l’MPOC, han estat 
considerades el resultat d’interaccions entre la càrrega genètica 
de l’individu (G) i l’ambient o environment (E). L’exemple 
paradigmàtic d’una interacció GxE és el dogma de Fletcher i Peto 
de l’MPOC (Figura 4B): l’MPOC és el resultat final de l’efecte 
del tabac en fumadors “susceptibles genèticament”. Malgrat això, 
l’evidència científica actual que he discutit abans indica que hi ha 
molts més factors de risc (Figura 6) i que la seva interacció amb la 
genètica de l’individu depèn també del moment (temps) en què es 
produeix aquesta interacció. Per això, hem proposat transformar el 
concepte GxE en GxExT (o GETomics). La Figura 8 presenta un 
exemple molt clar de GETomics (Naik, Horowitz et al., 2012). Els 
investigadors van instil·lar virus d’herpes a ratolins joves i vells i van 
poder observar que el mateix insult ambiental (E) en ratolins amb el 
mateix genoma (G) tenen efectes molt diferents en funció de l’edat 
(T), (Naik, Horowitz et al., 2012). Introduir l’eix temporal en la 
investigació de les interaccions entre ambient i genètica (GETomics) 
sembla, per tant, de gran importància futura (Agustí, Melen et al., 
2021), especialment si a més es té en compte que la complexitat 
dels diferents elements ambientals i biològics que tenen rellevància 
clínica (en aquest cas amb el nivell de funció pulmonar) augmenta 
amb l’edat (Figura 6) (Breyer-Kohansal, Faner et al., 2020).
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Implicacions per a la pràctica assistencial

Tots aquests canvis en el coneixement de la patobiologia de 
l’MPOC tenen conseqüències directes per a la pràctica assistencial. 
En primer lloc, per a la prevenció de la malaltia cal anar més enllà 
del tabac. Per descomptat, evitar que els joves comencin a fumar a 
l’adolescència i que els adults deixin de fumar com més aviat millor 
és i serà fonamental (Kohansal, Martinez-Camblor et al., 2009). 
D’altra banda, la supervivència dels nascuts prematurament i amb 
baix pes ha millorat espectacularment en els darrers 20 anys. Això 
vol dir que aquestes persones viuen i creixen. Ara bé, estem veient 
que moltes d’elles no desenvolupen el pulmó adequadament (Figura 
5) i pateixen limitacions funcionals i comorbiditats (Agustí, Noell 

Figura 8. Efectes de la instil·lació intratraqueal de virus d’herpes en un 
ratolí jove i vell. La resposta inflamatòria al mateix insult ambiental és 
molt més intensa en un ratolí vell (GxExT). 
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et al., 2017). Per això, aquestes persones necessiten diagnòstic, 
seguiment i, en alguns casos, tractament específic (Agustí, Alcazar 
et al., 2020).

Avui, l’MPOC es considera una malaltia complexa i heterogènia 
(Agustí, 2014). Complexa vol dir que té diferents components (p. 
ex.: limitació al flux aeri, aguditzacions, percepció de símptomes, 
alteracions estructurals, comorbiditats, etc.) que tenen relacions no 
lineals entre ells, amb la qual cosa un no permet predir la presència d’un 
altre (Agustí, 2014). Heterogènia vol dir que tots aquests components 
no estan presents en tots els malalts i que, en un malalt determinat, 
poden canviar amb el temps perquè pot ser que la malaltia empitjori 
o millori gràcies a l’efecte del tractament instaurat (Agustí, 2014). 
Per això, l’MPOC necessita un tractament personalitzat (Agustí, 
Sobradillo et al., 2011; Bousquet, Anto et al., 2011; Sobradillo, Pozo 
et al., 2011; Agustí, 2014; Vanfleteren, Kocks et al., 2014; Agustí, 
Anto et al., 2015; Woodruff, Agustí et al., 2015; Noell, Faner et al., 
2018). Amb aquest objectiu, s’ha proposat una estratègia de maneig 
clínic basada en els anomenats caràcters tractables (treatable traïts) 
(Agustí, Bel et al., 2016; Agustí, Bafadhel et al., 2017; Chung, 
2017; Kang, Kim et al., 2017; Shrimanker, Choo et al., 2017; Tay i 
Hew, 2017; Boaventura, Sibila et al., 2018; Chalmers i Chotirmall, 
2018; Fingleton, Hardy et al., 2018; Yii, Tay et al., 2018). Aquests 
caràcters tractables es poden identificar per la seva presentació clínica 
(fenotip) o mecanisme biològic (endotip) a partir de biomarcadors 
validats (Woodruff, Agustí et al., 2015), i es poden classificar en tres 
dominis diferents: pulmonar (p. ex.: severitat de la limitació al flux 
aeri, existència d’inflamació eosinofílica de les vies aèries, etc.), 
extrapulmonar (p. ex.: comorbiditats) i comportaments/factors de 
risc (p. ex.: tabaquisme, compliment terapèutic, etc.) (Agustí, Bel 
et al., 2016). Ja existeix evidència que aquesta estratègia millora la 
resposta terapèutica i el benestar dels malalts (McDonald, Higgins et 
al., 2013) i estalvia diners al sistema sanitari (McDonald, Fingleton 
et al., 2019). 
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Disposar d’històries clíniques electròniques pot permetre 
desenvolupar un tauler de control personalitzat per a cada malalt 
(Agustí i MacNee, 2013) (Figura 9) que en permeti el seguiment, 
en alguns casos (o visita de forma telemàtica, com ens ha ensenyat 
la pandèmia de la COVID-19) i, sobretot, la personalització del 
tractament sobre la base dels caràcters tractables existents en aquell 
moment temporal (GETomics).

El futur: podem erradicar l’MPOC?

Una Lancet Commission està avaluant si erradicar l’MPOC serà 
possible en el futur (Dransfield, Stolz et al., 2019). Personalment, no 
estic convençut que la puguem erradicar completament, però sí que 
podrem reduir-ne molt la incidència i l’impacte sanitari i social i, sens 
dubte, tractar millor els futurs malalts. Els avenços conceptuals que 
hem repassat abans ens podran ajudar a aconseguir-ho sens dubte. 
En aquest sentit, crec que tenir en compte els aspectes següents serà 
clau en aquest nou escenari: 

L’MPOC no és una malaltia única; és una síndrome clínica que, 
com totes les síndromes (Scadding, 1988), té diversos orígens encara 

Figura 9. Tauler de control per facilitar el maneig clínic de l’MPOC.
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que la presentació clínica pugui ser semblant (Celli i Agustí, 2018). 
He proposat recentment que l’MPOC és el resultat de la interacció 
de GETomics sobre el trajectoma (Agustí, Melen et al., 2021). 

El tabac continua sent el factor de risc ambiental més important 
per a l’MPOC, però no és l’únic (Agustí, Fabbri et al., 2021). Per 
això, d’una banda, cal fer tots els esforços necessaris per evitar 
que els adolescents comencin a fumar (compte, perquè no se sap 
res dels efectes a llarg termini del vaping amb cigarreta electrònica) 
i facilitar que els adults fumadors deixin de fumar al més aviat 
possible. Afortunadament, el sistema sanitari públic ja finança els 
tractaments per facilitar la deshabituació del tabac. I, d’altra banda, 
cal parar atenció a la prevenció de molts altres factors de risc al llarg 
de la vida, com els inclosos a la Figura 6.

L’MPOC està molt infradiagnosticada: més del 80 % dels 
malalts amb MPOC no estan diagnosticats i, per tant, no estan 
tractats (Soriano, Alfageme et al., 2021) i, quan es diagnostica, els 
malalts tenen una edat mitjana d’entre 60 i 70 anys (Agustí, Alcazar 
et al., 2020). Clarament, arribem tard al diagnòstic i, per tant, al 
tractament. S’han de fer espirometries com a marcador de salut 
respiratòria (Agustí, Fabbri et al., 2021) a les escoles, a l’entrada 
de les universitats, als llocs de treball, a l’exèrcit o quan s’accedeix 
al carnet de conduir. Hem de diagnosticar l’MPOC entre els joves 
(Agustí, Alcazar et al., 2020).

El mal desenvolupament pulmonar durant l’embaràs, la 
infància i l’adolescència té com a conseqüència la fragilitat del 
pulmó en l’edat adulta, ja que en aquestes primeres etapes del 
desenvolupament és quan la persona pot ser més susceptible a 
diversos factors ambientals com el tabac. Tanmateix, aquest no és un 
exemple únic. Hem publicat recentment que els nens que van néixer 
amb baix pes fa 50 anys, ara tenen un risc tres vegades superior de 
patir una COVID-19 greu (Crispi, Crovetto et al., 2021). Per això, 
la monitorització de la funció pulmonar ha de ser un objectiu de 
salut pública important (Agustí, Fabbri et al., 2021). L’espirometria 
és una prova no invasiva, reproduïble, fàcil, que es pot obtenir des 
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dels 6-7 anys d’edat, capaç d’identificar persones amb risc de patir 
altres malalties o de morir de manera precoç (Agustí i Faner, 2019). 

En conclusió, crec que totes aquestes dades indiquen que 
promoure i preservar la salut respiratòria al llarg de la vida, però 
especialment durant els primers mil dies (nou mesos d’embaràs 
i dos any després del part), ha de ser un objectiu de salut pública 
de primer ordre. Per això, fa uns mesos hem creat a la Universitat 
de Barcelona una càtedra que té com a objectiu promoure la salut 
respiratòria: https://www.ub.edu/catedres/es/catedras/catedra-ub-
de-salud-respiratoria. 

Moltes gràcies de nou a tots els acadèmics per la confiança 
i el suport a la meva candidatura, a l’hora d’ingressar en aquesta 
honorable institució.

Moltes gràcies a tots els que heu tingut l’amabilitat i la 
paciència d’escoltar aquest discurs.

He dit.
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discurs de resposta llegit per l’Acadèmic Numerari

Dr. Arcadi Gual i Sala

Excel·lentíssim Sr. President,
Molt Il·lustres Acadèmiques i Acadèmics,
Doctores i Doctors,
Senyores i Senyors

Vaig acceptar, i ho considero un honor, l’encàrrec de la Junta 
de Govern de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya de 
respondre al discurs d’ingrés del Dr. Àlvar Agustí Garcia-Navarro, 
i de donar-li la benvinguda oficial en nom de la nostra corporació. 
Per la qual cosa, Sr. President, li dono les gràcies extensives a tota 
la seva Junta. Però aquest agraïment és alhora una responsabilitat 
que em fa por. Tota obligació mata l’espontaneïtat i en aquest cas 
qualsevol activitat ha de ser rigorosament científica i la resposta 
al discurs d’ingrés del nou acadèmic podria ser festiva, familiar i 
entranyable, però en qualsevol cas no pot deixar de ser científica. 
Respectuosament, demano doncs als Acadèmics sigueu benèvols en 
valorar les meves paraules, com ho vau ser el dia en què em vau 
honorar amb la vostra confiança a l’encarregar-me aquesta comesa.

Conec la saga Agustí des de fa molts anys. El Dr. Àlvar 
Agustí nasqué a Barcelona en una família prou coneguda en el món 
de la salut. La seva mare, farmacèutica i el seu pare fou metge, 
concretament el Prof. Albert Agustí Vidal. Deixi’m dir algunes 
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paraules sobre el seu pare, ja que “de tal palo” s’espera “tal astilla”. 
El Dr. Albert Agustí Vidal va ingressar el 2 de desembre del 2001 
com a membre numerari d’aquesta Corporació i avui recuperem en 
la nòmina d’aquesta Reial Acadèmia, el cognom d’aquesta saga. El 
Dr. Albert Agustí, que ens va deixar l’any 2004, va ser un reconegut 
tisiòleg i després reconegut pneumòleg i entre altres mèrits va 
fundar, l’any 1967, juntament amb altres coŀlaboradors, la Sociedad 
Española de Patologia Respiratòria (SEPAR), societat que ha tingut 
i continua tenint un merescut prestigi. El Dr. Albert Agustí Vidal, va 
ser professor meu i a més de pneumologia ja ens va transmetre allò 
que cal ser un bon metge, però alhora també cal ser un metge bo. 
En paraules del Dr. Miquel Bruguera, responsable de la Galeria de 
Metges Catalans, el Dr. Albert Agustí “es caracteritzà, a més dels 
seus valors científics, per ser un home reflexiu, pensador, responsable 
i creatiu, un home gentil i amable, que facilità l’entesa de la gent i 
la voluntat de col·laborar en projectes comuns”. No dubteu que la 
genètica li ha traspassat bona part d’aquesta caracterologia al nou 
membre numerari, Dr. Àlvar Agustí.

Com ja he dit, conec a l’Àlvar des de fa una pila d’anys doncs, 
els dos vàrem estudiar primer i després treballar a la Facultat de 
Medicina, Campus Clínic, de la Universitat de Barcelona. Però 
cal que sigui sincer i reconegui, com ell ja ha esmentat, que el que 
ha enfortit la nostra relació ha estat un simpàtic animal, el “gall 
dindi”. Fa més de trenta anys que, amb l’excepció de la pandèmia, 
el quart dijous de novembre celebrem el dia d’Acció de Gràcies, el 
Thanksgiving Day, amb un bon gall dindi a la taula de casa, amb la 
colla de companys que hem tingut l’experiència de fer el post doc als 
Estats Units d’Amèrica i haver viscut l’experiència de viure en una 
terra tan complexa, plena de llums, molt més potents que les ombres.

El Dr. Àlvar Agustí ocuparà el setial que ha deixat vacant a 
la Secció de Ciències bàsiques, diagnòstiques i terapèutiques, en 
Ramon Segura i Cardona. Aprofito per recordar al Dr. Ramon Segura, 
fisiòleg com el que us parla, entranyable company i, per sobre de tot, 
bon amic. Deixi’m fer un comentari respecte a l’àmbit d’ingrés del 
Dr. Àlvar Agustí. Ho fa per la “Secció primera” però en analitzar els 
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seus mèrits es comprova que podria haver ingressat per la “Secció 
segona”, Medicina, o inclús per la “Secció quarta”, Medicina social. 
El seu currículum té mèrits amb escreix per accedir a través de 
qualsevol de les Seccions esmentades i, per tant, la Secció primera 
de Ciències bàsiques s’honora en haver-lo proposat. 

A la part final d’aquesta resposta, resseguiré els mèrits 
acadèmics del Dr. Àlvar Agustí, però abans de tot voldria respondre’ls 
a tots vostès una pregunta que em faig i que potser algú de vostès 
també s’ha fet. Sent la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, la 
MPOC, un procés de tan alta morbiditat i mortalitat, són molts els 
professionals al món, a Europa, a Espanya i també a Catalunya que 
treballen en diferents vessants de la malaltia. Doncs bé, si hi ha tants 
professionals que treballen en la MPOC, la tasca desenvolupada pel 
Dr. Àlvar Agustí és realment rellevant? Destaca la seva feina en el 
món dels experts de la MPOC? El Dr. Àlvar Agustí, ha aportat a 
la comunitat científica de Catalunya quelcom que el faci seure en 
un setial de l’Amfiteatre Gimbernat? Potser hi haurà qui consideri 
aquestes preguntes com a retòriques, però encara que ho fossin, 
convindran amb mi que si els puc assegurar una resposta positiva a 
totes elles, podem estar complaguts d’haver escollit correctament al 
candidat i acollir-lo avui amb satisfacció.

Em toca doncs, valorar la part científica del discurs del Dr. 
Àlvar Agustí que ens ha parlat de la MPOC. A hores d’ara, desconec 
si els galls dindis poden patir aquesta malaltia, però el que sí que 
és cert és que és una patologia especialment complexa, més que 
una malaltia estem parlant d’una síndrome, i és un problema de 
salut pública de primer ordre amb una important morbiditat i 
mortalitat. En l’actualitat la MPOC, segons les dades de l’OMS, 
és la tercera causa de mort al món, i afecta a més del 10% de 
la població adulta de més de quaranta anys amb una incidència 
variable segons diferents factors.

Per introduir la MPOC, el Dr. Agustí ha fet referència a René 
T. H. Laënnec (1781-1826), el del fonendoscopi, encara que potser 
ens podríem remuntar a alguns anys abans, si tenim en compte 
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algunes referències sobre la descripció de l’emfisema descrita per 
Bonet1 que reporta ja l’any 1679, els “pulmons voluminosos”, o 
també la descripció de Morgagni2 (1769) de 19 casos en què els 
pulmons eren “turgents”, particularment per l’acumulació d’aire.

Una vegada comentades aquestes dades històriques dels 
segles XVII i XVIII sobre els antecedents de la MPOC, no tinc 
el propòsit de continuar la revisió sobre l’origen d’aquest procés, 
perquè la intenció és només assenyalar, tal com ja ha dit el Dr. 
Àlvar Agustí, que no tornem a disposar de dades d’especial 
interès fins a l’últim terç del segle XX. Concretament, durant el 
“Clinical Symposia”3 que les farmacèutiques CIBA-Geigy, avui 
desaparegudes com a tals, van organitzar el 1968. A primer cop 
d’ull pot sorprendre doncs, que durant tant de temps, des de 
mitjans del segle XVIII fins a mitjans de l’últim terç del segle 
XX, el nostre coneixement sobre la MPOC no hagués avançat 
gaire tot i ser una patologia freqüent i greu. Però la resposta 
tampoc és tan difícil, ja que estem davant d’un quadre d’etiologia 
problemàtica d’etiquetar, i complexa d’estudiar, i que ha requerit 
noves aproximacions i metodologies per entendre-la millor. 
D’aquí el mèrit dels investigadors, com el Dr. Àlvar Agustí, que 
s’han atrevit, i amb èxit, amb el seu estudi i recerca.

Efectivament, la MPOC tal com l’entenem avui, va quedar 
establerta en el citat simposi CIBA 1968, que va admetre que 
ambdues entitats nosològiques “bronquitis crònica” i “emfisema”, 
poden coexistir en diferents graus en el mateix malalt (Simpson, 
1968)4.

Però en la història dels descobriments científics trobem 
llums i ombres, i a vegades, suposicions fetes amb massa autoritat 
han fet retardar l’avenç científic. Els hi posaré un exemple. L’any 
1954, un premi Nobel, l’australià Sir John Eccles, una autoritat 
reconeguda en l’àmbit científic, va formular el “Principi de Dale”, 
que molts dels presents vàrem estudiar, la formulació de la qual 
era la següent: “Una sinapsi conté un neurotransmissor i només un 
transmissor”. Sir Henry Dale (1875-1968) mai va formular aquest 
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principi, però com el va formular un premi Nobel, la comunitat 
científica mundial va acceptar sense reserves el “Principi de Dale”. 
No va ser fins que, vint-i-dos anys més tard, l’any 1976, quan 
amb molta controvèrsia, un altre australià, el farmacòleg Geoffrey 
Burnstock va fer la proposta de la cotransmissió sinàptica (1976), 
plenament acceptada avui en dia i, naturalment, demostrada 
científicament amb la requerida base experimental.

Doncs bé, en relació amb la MPOC tenim un succés 
semblant. Fletcher i Peto van establir als anys 1976-1977, en 
diferents publicacions5, 6 el “Dogma” de la MPOC, establint que: 
la MPOC era una malaltia produïda per la inhalació de fum de 
tabac, que no es donava en tots els fumadors sinó, únicament, 
en un subgrup de fumadors “susceptibles”. S’ha necessitat quasi 
quaranta anys per saltar-se l’unívoc binomi MPOC-Tabac, posant-
se en evidència una vegada més que en ciència, l’anàlisi i la crítica 
han de ser permanents, i que els científics, en cap cas, han de 
donar per descomptat els supòsits.

Però també és cert que, al seu ritme o al ritme que marquen 
les noves metodologies, el món científic acaba trobant la llum. 
Quasi quaranta anys després d’establir el Dogma de la MPOC, 
concretament l’any 2015, un grup de professionals, liderats per 
investigadors com Lange, Celli i Agustí, publiquen (Lange et al., 
1915)7 en una de les bíblies de la ciència biomèdica, el New England, 
una informació prou potent per iniciar el canvi de paradigma de la 
MPOC. L’aportació extraordinària d’aquests investigadors és que 
demostren, en diferents cohorts, com les trajectòries de la funció 
pulmonar al llarg del temps, el que s’anomena “trajectoma”, són 
diferents segons individus i que alguns trajectomes poden conduir 
a la MPOC i d’altres trajectomes no.

És cert que hi ha diferents estudis previs sobre la influència 
de l’edat en la pèrdua de la funció pulmonar,8 encara que no van 
demostrar directament la relació causa-efecte. És curiós però, que 
el lligam MPOC-Tabac hagi tardat tant de temps en deslligar-se, 
malgrat informacions científiques que, si més no, ens avisaven 
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que el tabac no podia ser l’únic factor de risc. Per exemple, l’any 
2009, Salvi i Barnes9 van mostrar-nos com entre un 20 i 40% dels 
malalts amb MPOC arreu del món no havien fumat mai. No cal, 
però, que continuï proporcionant discrepàncies perquè ja ens ho ha 
explicat el Dr. Àlvar Agustí. Solament he d’exposar una data per 
ser cabdal. Com és que fins als treballs de Lange, Celli, Agustí i 
col·laboradors9 del 2015, ningú havia criticat que en els treballs 
de Fletcher i Peto7, 8 l’origen de la trajectòria de funció pulmonar, 
que determina el paràmetre del 100% de la funció pulmonar, sigui 
l’obtinguda als 25 anys d‘edat? La història entre el naixement i els 
25 anys d’edat no s’ha de tenir en compte per la funció pulmonar? 
És cert que el desenvolupament de noves tècniques, com la biologia 
molecular, o noves aproximacions, com la genètica o l’epigenètica, 
han aportat dades fonamentals pel coneixement de la MPOC, però 
hem de reconèixer que, una vegada més, en ciència en cap cas 
s’han de donar per descomptat els supòsits o presumpcions no 
demostrades científicament.

Malgrat els molts avenços que investigadors com el Dr. Àlvar 
Agustí s’han dut a terme, la nostra comprensió sobre els mecanismes 
patobiològics subjacents a la MPOC segueix sent incompleta, la 
definició de la malaltia encara és discutida, les proves diagnòstiques 
són imprecises i el tractament és inadequat, i tot això malgrat que la 
despesa que aquesta malaltia genera segueix incrementant-se10.

Amb sentit crític i alhora optimista, el Dr. Àlvar Agustí s’ha 
referit a l’anomenada “Comissió Lancet” (2019) que ha proposat 
l’eradicació de la MPOC11. El Dr. Àlvar Agustí creu difícil eradicar 
la MPOC, però sí creu que podem reduir molt la seva incidència 
i el seu impacte sanitari i social i, sens dubte, podem millorar el 
tractament dels malalts.

Com ja he dit al principi, els estudis sobre la MPOC han 
estat difícils per l’heterogeneïtat dels mecanismes de la malaltia 
i l’expressió fenotípica. Les dades que disposem avui donen 
suport a diferents rols etiològics com la hipersecreció causada per 
infeccions bronquials12, el desequilibri proteasa-antiproteasa13, 
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l’autoimmunitat14, o la participació dels eosinòfils en la progressió 
de l’activitat de la malaltia15.

A hores d’ara, és un fet que la MPOC requereix atenció urgent, 
ja que la prevalença mundial de la malaltia va augmentar en un 44% 
entre 1990 i 2015, i només el 2017 van morir a causa de la malaltia 
3,2 milions de persones a tot el món, un augment de l’17,5% des del 
2007, increment sis vegades superior a l’increment de la mortalitat 
per asma10, 16. 

El Dr. Àlvar Agustí ens ha explicat com el patró global de 
factors de risc de MPOC està evolucionant. Tot i que el tabaquisme 
és el principal contribuent a la despesa de la MPOC en els països 
occidentals, les exposicions ambientals expliquen l’entorn del 60% 
de la malaltia en els països amb l’índex sociodemogràfic més baix10. 
L’enfocament tradicional per frenar el risc de MPOC centrant-se 
gairebé en el control del tabac s’ha de revisar perquè les morts per 
exposició a la contaminació de l’aire ambiental han augmentat en un 
25% des del 199017, 18. Els models de risc i les eines de predicció que 
disposem són inadequats i necessitem ampliar els conceptes sobre la 
salut pulmonar.

Tots els professionals coneixen la simptomatologia bàsica de 
la MPOC, però curiosament, el diagnòstic de la malaltia segueix sent 
un desafiament.

Potser el més important és que la presència d’obstrucció 
del flux d’aire detectat per espirometria no és prou sensible per a 
detectar anomalies primerenques en la salut pulmonar o capturar 
l’heterogeneïtat endotípica i fenotípica de la malaltia pulmonar 
relacionada amb el tabaquisme. La prevalença de la malaltia 
pulmonar primerenca relacionada amb el tabaquisme supera amb 
escreix les estimacions basades en l’espirometria. El fet que la 
MPOC es diagnostiqui freqüentment quan la major part del pulmó ja 
ha estat destruït de forma irreversible, podria explicar el poc èxit de 
molts assajos clínics publicats en els últims trenta anys.

Per demostrar que una nova estratègia terapèutica funciona, 
es requereix detectar precoçment la malaltia i disposar de proves 
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prospectives sòlides que permetin començar el tractament. 
Malauradament, aquestes dues causes, així com altres menys 
científiques, logístiques, econòmiques, legals i fiscals, han dificultat 
avançar en l’estudi de la MPOC a major ritme. Si realment volem 
avançar cap a l’eradicació de la MPOC, o almenys com proposa el 
Dr. Àlvar Agustí cap a una reducció de la seva incidència i impacte 
sanitari i social, necessitarem per una banda abordar aquesta 
complexa malaltia amb una visió més àmplia sense condicionaments 
poc científics i, per altre costat, amb una major inversió financera 
així com una visió més estratègica per part dels reguladors.

Un cop assenyalada la potent contribució del Dr. Àlvar 
Agustí a la MPOC, voldria repassar per acabar, la seva trajectòria 
tan acadèmica i professional com la personal, humana i familiar. 
Permetin doncs, resumir el seu currículum vital per tal que puguin 
valorar, una mica més enllà de la seva aportació científica, els valors 
del Dr. Àlvar Agustí.

Encara que sempre no va estar tant clar, resulta ser que el Dr. 
Àlvar Agustí va acabar sent metge i pneumòleg. Va estudiar a la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona l’any 1979, 
i es va doctorar l’any 1985 a la mateixa Universitat, sempre amb 
màximes qualificacions. La seva tesi, Intercambio pulmonar de 
gases en la cirrosis hepática: análisis fisiopatológico, va comptar 
amb dos codirectors, el Professor John B. West, de la Universitat de 
Califòrnia Sant Diego, reconegut mestre de la fisiologia respiratòria, 
i el Professor Dr. Robert Rodríguez-Roisín, una altra figura 
capdavantera de la pneumologia, la qual cosa ja avançava que si 
el doctorant aprofitava el mestratge dels directors de tesi, el llavors 
resident a l’Hospital Clínic arribaria lluny, com així ha estat. Després 
va venir el postdoc aprofitant diferents beques i ajuts, entre ells: 

• Beca de la Educational Commission for Foreign Medical 
Graduates (1980), 

• Beca final de residència de l’Hospital Clínic de Barcelona 
(1985), 
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• Post-Doctoral Research Fellow, US-Spain Joint Committee, 
a la University California San Diego (1986), 

• Fogarty Award (NIH), University of Chicago (1989-1991), i 
l’estada a la University of Edimburg de la Fundació Catalana 
Pneumologia (2001).

En retornar laboralment al país ho va fer com a Cap de Servei 
de Pneumologia de l’Hospital Son Dureta, Palma de Mallorca. 
Finalment, va retornar a l`Hospital Clínic de Barcelona, ocupant 
la Direcció de l’Institut Clínic Respiratori, ICR. Actualment és 
consultor sènior de l’esmentat Institut.

Caldria repassar amb vostès els mèrits científics del Dr. Àlvar 
Agustí, però no tinc més remei, si vull ser curt, de parlar només de 
xifres, sempre fredes, sense estendre’m amb comentaris. Per tant, 
excusi’m si els passo alguns números actualitzats en les darreres 
dates. 

• 552 publicacions (80% Internacionals)
• 62 capítols de llibre o llibres complets
• 16 Tesis doctorals dirigides
• Factor de Impacta (IF) acumulat: 4.576,645 
• H-índex: 95 
• Citacions mitjanes per article: 84,04 
• Citacions totals: 46.389
• Comunicacions a congressos: 421 (65% Internacionals)
• Conferències nacionals i internacionals per invitació: 493
• IP de 94 projectes d’investigació de finançament competitiu
• Finançament total generat > 5 milions €

Si només parléssim de xifres, puc assegurar-los que en tot 
el país no trobaríem massa currículums de l’àmbit biosanitari que 
superessin les esmentades. Però és clar, aquí no sols ens interessen 
els aspectes quantitatius dels professionals. En un metge també cal 
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valorar aspectes qualitatius, la bonhomia, la capacitat d’escoltar al 
pacient o al company, la capacitat de gestió i molt especialment el 
lideratge, lideratge davant del malalt, lideratge de l’equip assistencial, 
lideratge en la recerca, lideratge davant els gestors institucionals, el 
reconeixement dels alumnes, o el reconeixement dins la família i 
els amics. Doncs bé, el Dr. Àlvar Agustí és un líder en la recerca, 
és un líder al seu hospital, l’Hospital Clínic, és reconegut en 
l’àmbit col·legial, és respectat i volgut per alumnes, pels amics i 
per la família. Vegin, a més de fer recerca, el Dr. Àlvar Agustí ha 
estat Fundador i Director de la Unitat d’Investigació de l’Hospital 
Universitari Son Dureta (REUNI, ISCiii), i Fundador i Director de la 
Fundació Mateu-Orfila, ambdós a Palma de Mallorca entre els anys 
1993 i 2005. A més, entre els anys 2000 i 2003 ha estat President del 
Comitè Científic SEPAR, Fundador i Director del Centre Respira 
d’Investigació SEPAR, i Cofundador de l’Institut Universitari 
d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat 
de les Illes Balears. Director de la Red Respira (RETIC, ISCiii) entre 
els anys 2003 i 2006. Fundador i Director Executiu Fundació Caubet-
Cimera, Govern Balear-CSIC (2006-2009). Fundador i Director 
CIBER Enfermedades Respiratorias (ISCiii), 2006-2015. Fundador 
i Director Barcelona Respiratory Network (BRN), 2012-2015. Co-
Director del Clinical Research Collaboration European Respiratory 
Society CADSET, des del 2018 fins a l’actualitat.

D’entre els diferents premis i reconeixements que se li han 
atorgat, en citaré uns pocs, els més preeminents:

• Premi Extraordinari de Llicenciatura, UB (1979). 
• Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia de les Illes Balears (1998). 
• Honorary Fellow of The Royal College of Physicians of 

Edinburgh (2005). 
• Fellow of the European Respiratory Society (FERS) (2014). 
• American Thoracic Society: Stars Among Us: Brilliant 

Science of Alvar Agustí (2016).
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• Lancet profile: Alvar Agusti, bringing systems biology to 
COPD (2017). 

• Honorary Member of the European Respiratory Society 
(2018). 

• Premi Lilly d’Investigació Biomèdica (2018). 
• Soci d’Honor de la Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica. Conferencia Manuel Tapia (2018).

Finalment, de forma preeminent, cal assenyalar que la iniciativa 
mundial per a la malaltia pulmonar obstructiva crònica (GOLD), que 
treballa amb professionals de la salut de tot el món, amb la finalitat de 
donar a conèixer la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i 
millorar la prevenció i el tractament d’aquesta malaltia pulmonar, va 
escollir l’any 2016 com a Chairman del “Board of Directors” al Dr. 
Àlvar Agustí, reconeixent d’aquesta manera el lideratge mundial del 
Dr. Àlvar Agustí en la MPOC.

No voldria, encara que solament sigui un apunt, deixar establert 
l’interès i vocació del Dr. Àlvar Agustí per la docència en general 
i per la universitària en particular. Tant en la Universitat de les 
Illes Balears, com a la Universitat de Barcelona, ha estat professor 
associat tant de classes teòriques com de classes pràctiques. Avui, 
ja com a Catedràtic d’Universitat, col·labora activament en el pla 
docent de les malalties respiratòries que coordina el Professor 
Antoni Torres Martí, excel·lent pneumòleg i bon company i amic. El 
Dr. Àlvar Agustí, des del seu període de resident a la clínica mèdica 
C del Prof. Rozman, ja va establir connexions amb els professors 
del Departament que participaven activament en la docència com 
eren els Professors Francesc Cardellach i Josep Maria Grau, els 
dos acadèmics d’aquesta casa i que avui han apadrinat al Dr. Àlvar 
Agustí per entrar en aquest amfiteatre.

Respecte a la família deixi’m dir que la seva esposa, Gemma 
Sunyer, ha estat una col·laboradora insubstituïble en la seva 
trajectòria tant professional com familiar, i li ha donat tres fills, la 
Belen, l’Àlvar i la petita, la Inés que ha continuat la saga familiar 
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de la medicina. Ara, a més dels gossos, qui centra l’atenció és en 
Xavi, el primer net de la família que no sabem encara si seguirà la 
saga de la pneumologia. És un apassionat de les activitats culturals, 
de l’art i de les tertúlies entre intel·lectuals que freqüenta on és un 
gran discutidor. És un professional especialment complet, un home 
complet, que potser l’hauria tocat viure al Renaixement.

Posar exemples dels lideratges esmentats del Dr. Àlvar Agustí, 
seria fàcil, però, una vegada més, seria llarg. Deixi’m doncs posar 
solament dos exemples. Un més professional i un altre, encara que 
també relacionat amb la professió, més imbricat amb l’humanisme i 
el professionalisme. 

El primer exemple, del que ja he desgranat els detalls en les 
línies anteriors, fa referència a com ha sigut capaç, per allí on ha 
passat, de desenvolupar projectes de recerca col·laborativa. Tant a 
l’antic Hospital de Son Dureta a Palma de Mallorca, com a l’Hospital 
Clínic o a l’IDIBAPS de Barcelona, o també a la SEPAR, o a la Red 
Respira de l’Institut Carlos III de Madrid; totes aquestes institucions 
han vist com la seva capacitat de gestió i lideratge ha conduït a 
desenvolupar amb èxit, diferents projectes de recerca, tant bàsica 
com clínica i traslacional.

El segon exemple de lideratge és una mica més difícil 
d’explicar. Un bon dia el Dr. Agustí va notar la pèrdua de força 
muscular i el diagnòstic no va ser gaire amable: un Guillain-Barré. 
Mesos d’angoixa per la família, pels amics i per tota la comunitat 
professional que el respecta i admira. Al Dr. Agustí, en aquest cas 
un metge malalt, va quedar sota la supervisió clínica de l’equip 
mèdic i d’infermeria de la UVIR de l’Hospital Clínic. Després d’un 
llarg coma induït, després de retirar la respiració assistida, i després 
d’una llarga recuperació, la major part dels mortals haguera volgut 
oblidar el que podríem qualificar d’un malt són. Però el Dr. Àlvar 
Agustí no només no va oblidar la malaltia, sinó que va veure clar 
que havia d’aprofitar el que havia après des del costat del malalt. El 
seu esperit emprenedor i organitzador, diguem-ho d’altra manera, 
amb la capacitat dels líders, li va faltar temps per posar en marxa 
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diferents iniciatives per millorar l’atenció del pacient. De les diverses 
iniciatives permeti’m exposar-ne una, la fundació del grup JANUS, 
pels Drs. Àlvar Agustí, Manel Escobar, i Domingo Escudero. El 
grup JANUS és un Health Think Tank amb l’enginy de constituir un 
laboratori d’idees en forma de plataforma oberta i multidisciplinària 
que estimuli i afavoreixi la reflexió sobre l’experiència dual dels seus 
membres (com a malalts -per tant, usuaris del sistema- i com a metges 
o professionals sanitaris -per tant, informats-). El líder i portant 
veu del Grup JANUS és el Dr. Àlvar Agustí i tant l’organització 
col·legial com aquesta casa esperem molt d’iniciatives com aquestes 
que millorin el professionalisme, els valors i les virtuts dels nostres 
professionals.

Crec que tot el que els he referit prova amb escreix que 
l’aportació científica del Dr. Àlvar Agustí a la MPOC ha estat 
internacionalment reconeguda, i que ha fet canviar el paradigma que 
teníem d’aquesta malaltia. Els fets explicats demostren també, la seva 
capacitat de lideratge, perquè no tots els professionals són capaços 
de trobar i d’aconduir els recursos cap on poden donar més fruit com 
ho ha fet el Dr. Àlvar Agustí. Finalment, el meu coneixement del Dr. 
Àlvar com a persona, em permet dir-los que té un extraordinari sentit 
de la família i dels amics.

Abans d’acabar voldria dirigir-me al nou acadèmic per fer-li 
avinent que el nostre reconeixement i els drets que li atorgaran les 
credencials que li lliuraran, comporten també obligacions. Aquesta 
casa, la Reial Acadèmia, és un pal de paller de la medicina del 
nostre país, d’un país, que no sols ha estat malmès per la pandèmia, 
sinó també per gent que no ha entès el valor del rigor científic, la 
laboriositat de la nostra comunitat, ni ha mostrat prou amor a la terra i 
als ciutadans. Dr. Agustí, coneixem els seus mèrits i la seva capacitat 
de treball i de lideratge. Esperem doncs, que la seva incorporació 
enriqueixi aquesta Reial Acadèmia, sigui en benefici de tots els 
ciutadans, i sigui un guany significatiu pel malmès país que tant li 
costa trobar el seu lloc al món.
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Excel·lentíssim Sr. President de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, Molt Il·lustres companys i amics, he aportat 
prou informació, prou dades i senyals que no ens vàrem equivocar 
quan vàrem proposar al Dr. Àlvar Agustí com a membre d’aquesta 
corporació. Per tant, Sr. President, li demano que lliuri al Dr. Àlvar 
Agustí la medalla i les credencials que podrà lluir com acadèmic 
d’aquesta casa. Moltes gràcies.
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