
PASSIONS 
Per dir per què crec que es deuria estudiar genètica o millor dit, per què he escollit jo aquesta 

carrera m’agradaria fer una comparació amb la passió que plena de vida a Pablo Heras-Casado, 

un director d’orquestra granadí que ha arribat a la Metropolitan Opera de Nova York i a la 

Filharmònica de Viena.  

El darrer 10 de gener de 2016, en el periòdic El País, Antonio Muñoz Molina va presentar 

aquest director mitjançant un camí d’elogis que portava a endinsar-se en el trajecte brillant 

que té a l’esquena el jove predilecte de la música clàssica.  

“Su capacidad de disfrutar de todos los placeres de la vida es idéntica a su manera de 

apasionarse por una parte inmensa del repertorio de la música, por compositores y épocas que 

podrían ser juzgados como incompatibles”, diu Muñoz Molina sobre un home que s’alimenta 

de reptes. Aquesta incompatibilitat anomenada anteriorment per l’articulista, no és més que el 

que fa créixer a una persona. Sota el meu punt de vista, si el que vols és arribar lluny, s’ha de 

cercar la diversitat per apropar-se a un tot. Així, et confrontes amb tu mateix, fent art, ciència, 

faràs futur i estaràs en construcció contínua.  

Tant l’escriptor, el músic o el científic trobaran que el que fan és incomparable. I no es 

refereixen a una mancança d’humilitat, sinó a un amor incondicional que els fa veure que són 

únics en la seua aportació al món. En l’escolliment de la carrera t’has de guiar pel qual et fa 

feliç a llarg termini. No es tracta d’idealitzar la carrera; és veure més enllà de la incomoditat 

que suposarà fer algunes tasques i trobar sempre un motiu en elles per voler seguir. Veient un 

futur més òptim amb eixa carrera com més temps passe. En definitiva, que siga una decisió 

compensatòria. 

La ciència ha de ser un instrument que se subjecte gràcies a totes les seues branques, al igual 

que una orquestra simfònica depèn de cada component. Sense cada especialitat la ciència no 

existiria com avui la coneixem. És per això que si es vol formar part d’aquest gran 

maremàgnum de gent disposada a créixer i aportar, s’ha d’escollir aquesta carrera, i què millor 

que començar per la que es centra en la base de la vida.  

La genètica és una rama que avarca tot, el implica tant ètica (d’on naixen  tants debats com 

descobriments es fan en el nostre camp), centenars d’anys d’història, així com dret (el dret 

genètic es una rama que normalitza les activitats científiques dels genetistes per donar una 

seguretat  jurídica a l’esser humà). Per tant, s’ha de tindre en compte cada factor per tal que la 

ciència millore en passos segurs i útils per tots. 

Si no es té en compte tot el que ens envolta, no es podrà fer res per millorar-ho o donar-li 

sentit a algun descobriment. S’ha de tindre una visió de 360º per rendir al màxim. S’ha de 

tindre clar que si es fa aquet grau, no et centraràs ni mot menys en genètica. Així fa Heras-

Casado, cultivar el seu art amb tot el que es creua pels seus ulls; caminar, amb un cervell 

permeable a les novetats i detalls que et facen aprofitar eixe instant amb una perspectiva 

enriquidora. 

Al cap i a la fi, la vida d’aquest director d’orquestra no serà tan diferent a la qual haurà viscut 

un genetista, ni tan sols la música clàssica està a una distància  abismal de la genètica.  

La música clàssica és la que donà forma a diversos estils de música, de la que  han begut estils 

tan variats com el jazz i fins i tot el rock (rock simfònic). Per altra banda, la genètica estudia, 



com s’ha dit, l’origen de tota vida i d’ella han aparegut tant la citogenètica, l’epigenètica com 

el gran camp de la genètica mèdica.  

Pablo Heras-Casado, a sobre del podi dels directors (com si d’un professor d’universitat es 

tractés) dirigeix a més de 60 instruments, el que implica que sota l’ordre del petit pal de fusta 

que és la batuta hi ha més de 120 mans. Així doncs, un genetista amb només una molècula pot 

dirigir tota una vida i la manera que aquesta s’enfrontarà al futur. Tant l’un com l’altre amb 

moviments subtils creen quelcom inexistent prèviament i innovador que s’expandirà a la 

societat que els escolta. 

El granadí de tan sols 38 anys té una debilitat amb la música des de la seua aula de preescolar, 

i sempre ha vist la vida amb una perspectiva musical que li resultava tan intrigant com 

necessitada d’un esforç que es va veure capaç de fer a partir dels 6 anys, amb el seu primer 

piano.  

Tothom que ha escollit la carrera de genètica ha de tindre un amor per la ciència (amb tot el 

que implica) que siga capaç de fer-li veure que l’esforç que aquesta rama comporta és un camí 

tan gratificant que arriba fins el punt que no es distingeix plaer de treball, donat que és 

fusionen, ja que si estimes el teu treball, mai serà un treball sinó una vida. 

La música i la genètica no són una carrera curta, sempre hi haurà un compàs per inventar i una 

malaltia per curar així que has d’estar en renovació constant. Aquest sacrifici és el que em 

sembla més atractiu, obligar-te a amarar-te de què passa al món per avançar al seu ritme. La 

nostra és una carrera singular que et fa estar pendent d’un tot general que abraça parelles 

d’antònims del més peculiar. Respirar en eixa atmosfera cultural t’ha d’omplir i això fa. 

Heras-Casado veu la vida a través de cinc línies d’un compàs, els genetistes la veuen a traves 

de dos que formen una hèlix. Per tant, siga el que siga que faces, s’ha de portar a terme amb 

constància i passió que és el que regeix l’èxit personal. Com finalitza Muñoz Molina; “esa 

misma pasión ha sostenido su vida entera”, una passió que t’ha d’acompanyar dia rere dia.  

 

 

 



 

 


