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No se ha cumplido el quimérico 
objetivo de déficit público esta-
blecido para 2012, el 6.3 % del 

PIB, pero tampoco se han confirmado 
los peores pronósticos, que situaban 
el desequilibrio presupuestario bas-
tante por encima del 7%. La sorpresa 
ante los datos avanzado por Rajoy ha 
sido grande, tanta que algunos espe-
ran a que Europa los dé por buenos. 
En la espera se preguntan dónde está 
la trampa, dónde la ingeniería financie-
ra que ha permitido talamaña mejora 
de las cuentas públicas.

El Ejecutivo se ha apuntado un buen 
tanto frente a Europa y los mercados 
al reducir el déficit en más 22.000 mi-
llones de euros, un esfuerzo durísimo 
ya que el ajuste coincide con un au-
mento de la presión fiscal y la caída de 
ingresos tributarios, en tanto que ha 
aumentado el servicio de la deuda, las 
pensiones y las prestaciones de des-
empleo. Ahora el objetivo es que Bru-
selas, valorando el esfuerzo, conceda 
dos años más a España para rebajar el 
déficit hasta el 3% del PIB.

De momento el ambiente econó-
mico ha mejorado, al menos en 
términos de financiación de la 

deuda pública y privada. La prima de 
riesgo lleva unos meses disminuyendo 
y se coloca a un precio más bajo. Aho-
ra Europa aprieta, pero no ahoga, y las 
grandes corporaciones también ven 
aliviada las presiones financieras, un 
respiro  que aleja  el rescate que hace 
unos meses parecía irremediable.

Las manchas de corrupción y el ruido 
institucional ensombrecen las cifras, 
pero lo cierto es que en estos momen-
tos la inestabilidad política italiana ha 
adelantado a la precariedad económi-
ca española en la agenda de proble-
mas y urgencias de Europa. Es un mal 
consuelo.
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«No em vull jubilar  
als Estats Units»

SABADELLEnC

JOaQUIM BELLMUNT, ONCÒLEG a HarVarD

Joaquim Bellmunt fa 
aquests dies les maletes 

des de la casa pairal dels 
Bellmunt al carrer Vilarrú-
bies on torna a viure des de 
fa dos mesos.
Nascut a Sabadell, vivia a 
la Via Massagué, va fer les 
pràctiques a l’antiga Clínica 
Santa Fe i va tenir consulta 
privada al carrer Capmany 
fins al 2007. 
als 25 anys traslladava la 
seva residència a Barcelona 
per treballar a la Vall d’He-
bron on va formar part 
d’una fornada de metges 
estel·lar molts dels quals 
són avui als Estats Units.

Ll’oncòleg sabadellenc, 
especialista en tumors 
genito-urinaris, que tre-
balla a l’Hospital del Mar 

de Barcelona, que ho va fer durant 
20 anys a la Vall d’Hebron i que és 
referència mundial en el càncer de 
bufeta, Joaquim Bellmunt Molins, 
53, ha estat «fitxat» com a profes-
sor per la Universitat de Harvard i 
com a investigador per l’hospital de 
Boston, Dana-Farber.

¿per què els americans necessiten 
metges catalans?
Els americans només es poden com-
parar amb els europeus. Ens tenen 
al seu punt de mira i, si despuntes 
en un àrea, s’hi fixen de seguida.

i vostè despunta en càncer de bu-
feta.
He escrit molts articles a revistes 
científiques i ells et reconeixen pel 
que publiques. Curiosament, l’altra 
persona en el món que destaca en 
aquest camp és una americana, pe-
rò esta vivint a Roma.

Se sent més valorat que mai?
Sento que per primera vegada a la 
meva vida algú s’ha mirat el meu 
currículum amb lupa i considera 
que sóc un dels referents mundials 
en els tumors genito-urinaris.

Ells sabran rendibilitzar-ho?
No econòmicament. Però sí que 
amb mi amplien els seus contac-
tes. El meu fitxatge els internacio-
nalitza.

Què és l’hospital Dana-Farber?
És un dels cinc millors hospitals del 
món i el primer que va aconseguir 
remissions en la leucèmia. Charles 
A. Dana era el mecenes que el va 
finançar i Sydney Farber el primer 
pediatra que va aplicar la aminopte-
rina a la leucèmia.

És un centre de recerca?
És on es fa la millor investigació 
del món i, a més, està al costat de 
totes les farmacèutiques i també 
del MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) on es dissenyen les 
màquines  per seqüenciar els gens 
dels tumors que fem servir.

La genètica és la seva especialitat 
en recerca?
Intentem seqüenciar els 400 gens 
rellevants de cada tumor. Busco 
factors predictius de resposta de 
tractament.

M’ho explica millor?
Miro per què un tractament va bé a 
un senyor que té càncer de bufeta o 
pròstata, però no va bé a un altre.

Cada persona mereix un tracta-
ment diferent?
En això estem. Millorem la medicina 
personalitzada: teràpia adequada 
pel pacient adequat en el moment 
adequat.

Fa de bon escoltar.
S’ha acabat el One size fits all. Aquí 
no hi ha ni talla única ni tractaments 
universals per tothom.

L’objectiu es trobar la curació?
Tant de bo, però això queda lluny. 
Abans ens conformaríem amb allar-
gar la vida amb qualitat.

per quant multiplica els seus recur-
sos de recerca?
Per quatre o cinc. 

per exercir als EUA, ha tornat a es-
tudiar tota la carrera de medicina.
Sí, perquè el títol de medicina euro-
peu allà no es compatible. Neces-

sitava el Medical License Examina-
tion, MLE.

i...?
M’he tornat a examinar de tot com 
si fos un estudiant del MIR. Ha es-
tat una dura actualització dels meus 
coneixements universitaris.

D’aquí quatre dies americà total?
Jo no ho crec, però ells sí que ho 
pensen. Fa uns dies a un congrés 
de Sao Paulo parlàvem en broma de 
la rivalitat futbolística entre Brasil i 
Espanya i, tot d’una, un americà em 
diu: «però ara a tu això ja no et preo-
cupa perquè ja seràs americà». Són 
molt xauvinistes.

Els seus malalts a Barcelona l’han 
perdut per sempre?
En absolut. Cada mes vindré uns 
dies a Barcelona per atendre els 
meus pacients de Quiron-Dexeus.

Quan un se’n va a Estats Units ja 
no torna?
Jo no m’hi vull pas jubilar.

Com ho compagina familiarment?
A la meva dona, que és uròloga, ja 
li estan buscant feina allà. I el meu 
fill de 4 anys aprendrà tant d’anglès 
que li haurem de parlar molt català 
perquè no l’oblidi.

Té altres fills, no?
Una filla de 23 anys que estudia 
otorrino a Madrid i que potser tam-
bé vindrà a Harvard. I un de 18, que 
potser també vindrà i està entu- 
siasmat amb les Ciències Políti-
ques. No entenc com ha pogut triar 
una branca tan diferent a la meva. 

Hi ha d’haver de tot n


