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L’estimada professora Maria Cinta Bladé Segarra, membre del grup de recerca
de Nutrigenòmica del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la
Universitat Rovira i Virgili ens va deixar el passat 8 d’abril.

En record seu, i en homenatge, els seus companys i amics hem preparat aquest
llibre on recopilem una sèrie de textos parlant de la Cinta des d’un vessant
acadèmic i de recerca. Així mateix, també s’inclou una recopilació de la
producció científica més destacada produïda durant la seva carrera, incloent-hi
la primera plana dels articles científics publicats en revistes indexades i dels
capítols de llibres.

Unes paraules en record
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Text de Lluís Arola
Les companyes i els companys de la Professora Cinta Bladé hem volgut
organitzar aquest acte d’homenatge i reconeixement per compartir els nostres
sentiments amb els seus amics, companys i deixebles. Els homenatges no ens
la tornaran, però potser plegats ens podrem reconfortar i ens serà més fàcil
tirar endavant.
Hem convidat a persones del món acadèmic per a que breument ens parlin de
la Cinta, tant des d’una perspectiva de docència i recerca com de companya de
feina i mestre de molts. Persones que han seguit la seva trajectòria
professional des dels inicis quan, acabada la carrera de Biologia a la Universitat
de Barcelona, va tornar a Tarragona per començar la seva tesi doctoral.
Esperem que en conjunt ens permetin recordar-la d’una manera global com a
mestre, com a investigadora i com a companya i amiga.
De les paraules d’avui n’hem fet un llibre que recopila també tota la seva obra
científica i del que podeu disposar en pdf. No ens cal per mantenir-ne viu el
record, però pensem que serà una bona remembrança de la nostra amiga i
companya.
Deixeu-me començar pels inicis de la seva activitat investigadora. La Cinta va
arribar a Tarragona fa 37 anys, el 1982, de la mà de la seva germana gran,
l’Antònia, també biòloga que estava fent la tesina amb nosaltres als inicis de la
bioquímica a Tarragona, quan encara érem una delegació de la UB. La Cinta no
va fer tesina, havia aprovat l’examen de grau i podia començar directament la
tesi, ja que va aconseguir una beca del Ministerio de formació de personal
investigador, llavors tan competitives com les actuals. Ja teníem un petit
estabulari que possibilitava investigar amb rates i va començar treballant amb
metabolisme nitrogenat, provocant sobrecàrregues d’amoni i glutamina i
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estudiant la regulació de l’homeòstasi nitrogenada. Va defensar la seva tesi, de
Cum laude, el 19 de setembre de 1986. Després va marxar un parell d’anys a
París per fer un postdoctorat, va tornar amb una beca de reincorporació i va
passar a fer de professora en diferents categories fins que el 2009, fa 10 anys,
va guanyar la seva Càtedra. Ara fa un any va ser reconeguda com a professora
distingida de la URV per les seves aportacions a la docència, la recerca i la
creació d’una escola de coneixement després de dirigir una dotzena de tesis
doctorals.
Jo vaig tenir la sort de poder-li dirigir la seva tesi doctoral i he tingut la fortuna
de col·laborar estretament amb ella des del 1982, molts i molts anys de
compartir neguits, experiències, discutir estratègies, parlar molt i molt de
ciència, de com tirar endavant el grup de recerca que vàrem compartir des de
llavors, de docència, de política universitària, de la independència i de tot.
La Cinta era bàsicament, una mestra. Genèticament i epigenèticament. Ho
portava a la sang pel seu pare, mestre a Rasquera. Ell formava les nenes i els
nens de Rasquera, ella les bioquímiques de la Rovira i Virgili; és igual l’edat dels
alumnes, el magisteri és una habilitat que es té o no es té, com la música. Se’n
pot aprendre, clar, però els bons mestres –només alguns dels que es dediquen
a la docència- ho porten a la sang, com la Cinta. Tots els seus alumnes, de grau,
de màster i de doctorat, n’estaven encantats. En sentireu paraules en el dia
d’avui que ratificaran la meva opinió. Sabia explicar molt bé les coses i sempre
tenia temps i paciència a classe, al despatx, pels passadissos i al bar per parlar
amb ells i entusiasmar-los per la bioquímica. Tota la seva vida va ser una
magnífica docent.
Compartíem l’opinió que, per a ser un bon docent a la universitat, cal ser
també un bon investigador en actiu. Sense la generació de coneixement no és
possible la seva transmissió i molt menys en la formació al més alt nivell
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acadèmic com són els doctorats. La Cinta era una investigadora brillant. Tenia
visió estratègica, sabia plantejar reptes i definir hipòtesis, tenia molta traça en
el treball investigador. Era, especialment, perspicaç i amb una elevada
capacitat de saber estar al lloc que li corresponia, dirigint tot el procés sense
manar, fent sentir als doctorands i al conjunt d’investigadors del grup
còmplices dels projectes i donant-los sempre solucions.
Deixeu-me explicar en poques paraules la seva darrera aposta científica. Quan
preparava el projecte de recerca que havia de presentar per la seva càtedra,
buscant que no fos només un tràmit sinó que servís per marcar la recerca
futura del grup, va llegir una teoria que tot just s’acabava de publicar a la
revista Cell: la teoria de la xenohormesi i va pensar que era una bona proposta
per comprovar al nostre grup de recerca, ja que ens ajudava molt a explicar el
perquè dels nostres resultats de molts anys de feina. Quan me la va explicar, a
mi em va apassionar i convèncer. Quan va explicar-la al tribunal el va deixar
bocabadat per la seva gosadia. Un temps després de guanyar la càtedra va
escriure un projecte sobre el tema i va aconseguir finançament per la via dels
projectes Explora, que serveixen per treballar en projectes sense hipòtesis
prou contrastades. El projecte s’ha acabat, estem acabant de publicar alguns
dels força bons treballs que han de servir per corroborar la hipòtesi i per fer
avançar notablement la investigació en el nostre àmbit i, principalment, per
donar-li aplicabilitat. Tot un èxit del qual, malauradament, no n’ha pogut
acabar de gaudir. La teoria es basa en la constatació que animals i plantes han
co-evolucionat. Els animals han après a distingir els senyals que en forma de
compostos fenòlics arriben de les fruites quan les mengen, per indicar-ne les
característiques de la collita anual i així poder adoptar estratègies més
efectives per sobreviure (acumular greix, reproduir-se...). Com a exemple, que
a la Cinta li feia especial il·lusió: vam estudiar la composició en compostos
fenòlics de raïms de la finca de Rasquera que conreen ecològicament les seves
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germanes Antònia i Teresa, comparant-los amb raïms de la mateixa varietat
d’una finca veïna conreada convencionalment. La composició fenòlica era molt
diferent! El que indica que els senyals de qui es veu el vi d’una finca o altra són
diferents i les conseqüències sobre el metabolisme lògicament també. Tota
una troballa que justifica el conreu ecològic des d’una perspectiva bioquímica,
el que us deia de l’aplicabilitat. No és el cas que segueixi parlant-vos dels temes
de recerca que vam compartir amb la Cinta. Jo m’hi passaria el dia, però entenc
que no és el cas. Som molts els que avui volem compartir el seu record i he de
limitar el temps.

Em queda una tercera faceta de la Cinta que no puc, però, deixar de fer-ne
referència. Tal vegada la més rellevant de la seva activitat acadèmica. La Cinta
era un referent; el nostre referent. Tots els doctorands, fessin la tesi amb ella o
no, sabien que podien entrar sempre, en qualsevol moment del dia, al seu
despatx per resoldre dubtes metodològics, neguits sobre l’avenç de la tesi, per
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explicar-li les seves desesperances i les angoixes que tothom pateix quan no es
veu el final, per parlar del bé i del mal. No només els doctorands, tots nosaltres
ho fèiem sovint. La Cinta sabia escoltar i aconsellar en tot allò que et
neguitejava, fos de la feina o de la vida. Es va convertir en el pal de paller del
nostre grup de recerca i durant molts anys en va exercir el lideratge. No formal,
perquè no li interessaven els reconeixements ni els conflictes, si no natural que
és el que funciona millor. Ella va ser la responsable de fer del nostre Grup de
Nutrigenòmica un grup de referència. Sense ella ens costarà molt mantenir el
nivell i seguir avançant, però ho intentarem ni que sigui per honorar la seva
memòria.
Perdre una excel·lent docent, una brillant investigadora i un referent acadèmic
és un cop dur pel grup de recerca, pel Departament de Bioquímica i
Biotecnologia i per la URV. Perdre una bona amiga és un fet irreparable per
tots els que l’hem estimada. Així és la puta vida, però res ni ningú ens farà
perdre el seu record i el seu mestratge.

Lluís Arola
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“Paraules per a la Cinta” d’Albert Mas
Vaig conèixer a la Cinta quan vàrem començar els dos la tesi doctoral, a l’inici
dels anys 80. Evidentment en aquell moment compartíem tot: despatx,
laboratori, instrumental... Temps bastant allunyats de les condicions que avui
tenen els becaris que comencen les seves tesis doctorals. Després, un temps de
postdocs i a la tornada, un altre cop junts. Al despatx i al laboratori, tot i que la
nostra activitat científica ha estat sempre diferent. Tot i aquestes diferències
d’activitat científica, encara vàrem dirigir una tesi conjuntament, farà uns 20
anys.
Malgrat el seu caràcter rialler i sempre
propera a la broma Cinta sempre va fer gala
d’una serietat i consistència científica fora de
tot dubte. Podíem riure (i ho vàrem fer molt)
però al final discutíem en termes científics i de
contrast d’opinions, sense perdre mai el bon
humor i el somriure. Però el més destacable és
el seu caràcter humà. L’escalf i la proximitat
que sempre tenia amb tothom. En tot moment
tenia una paraula amable i carinyosa, propera
i el seu somriure contagiós.
Poc més puc dir. Se’m fa molt difícil parlar en passat. Encara no he pogut
assumir la seva absència. Penso que en qualsevol moment passarà pel passadís
i tornarem a anar a dinar, a prendre un cafè... La seva absència se’m fa
enorme, difícil de pair. De fet, penso que sempre hi serà, d’una forma o d’una
altra i tornarem a sentir el seu riure escandalós i el seu comentari alegre.

Albert Mas
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Per la Cinta Bladé i Segarra del company Jordi
Cartanyà i Solé
Voldria no haver tingut l’oportunitat d’escriure aquest recordatori però he de
confessar que he redescobert quelcom de mi mateix, d’un passat, que a través
de la Cinta i en la relació amb ella, està present avui, aquí, en mi i que seguirà
dins meu.
La companya de departament
Vaig conèixer la Cinta l’any 1985 al Departament de Bioquímica quan vaig fer la
tesina, dirigida per Marià Alemany i on posteriorment vaig realitzar la tesi amb
Lluís Arola. Ambdós personatges estaven altament “deslocalitzats” i
practicaven un estil de direcció que ara en diuen “empoderador”. Donaven
visió i feed-back i després, fes, vés tirant, espavilat. Ho agrairé sempre. Això
implicava que t’havies de “suportar” sovint amb altres companys i companyes.
Vaig detectar de seguida que la Cinta era molt accessible i propera. A poc a
poc, la Cinta va anar desenvolupant per a mi un rol de mentora i cuidadora, a
més de col·lega. També, en la pràctica, em donava suport, entre altres coses, a
tractar amb els animals de laboratori (les ratetes i ratolins) i quan algun “gat
vell”, com en Fernando Zamora, s’apropiava dels tubs d’assaig que havia
netejat escrupolosament el dia bans per fer l’assaig de l’ATPasa Na/K a primera
hora del matí.
Científicament vam col·laborar algunes vegades. Recordo la facilitat i fluïdesa
d’aquestes col·laboracions. De tot plegat en van sorgir tres publicacions. Una
d’elles, feta després
del meu any llarg a
Londres amb el gran
mestre, amic i professor Mike Stock (que ens va deixar fa anys), va tenir un
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especial impacte. I no precisament científic (que va ser normal). Com es pot
apreciar en els crèdits de l’article hi ha tres signants i cap d’ells és el que era
cap del grup de recerca, l’amic i mestre Lluís Arola. Aquest era un fet inaudit (i
innovador). Recordo que jo era el responsable d’escriure l’article i quan va ser
l’hora de posar els autors per sotmetre’l a la revista, vaig passar la proposta a
la Cinta. Em va dir de parlar en un despatx sols i em va preguntar que com és
que no hi havia el Lluís. Després d’escoltar els meus arguments em va mirar i
amb un somriure nerviós, va dir quelcom com això: “Veig que has caigut del
cel, la cosa no va així, ara bé, els teus arguments són més que entenedors.
Endavant, si cau una tempesta, seré el teu paraigua”. Crec que “per darrere”
va fer que la tempesta no es produís, ja que només em va arribar un “pluja
fina”. Era el seu fer.
He tingut també l’oportunitat de conèixer una mica la família Bladé i Segarra.
Molt poquet però suficient per entendre perquè la Cinta era com era. Una
visita a Rasquera, a casa seva, amb els companys del Departament hi va
contribuir d’allò més. Per cert, és molt important que ens coneguem des de la
dimensió personal i no només professional. Tot és un tot.
L’any 1995 vaig deixar el Departament per passar a la gestió a la URV i els meus
contactes amb el Departament van passar a ser esporàdics, encara que la meva
ànima sempre hi va estar i hi estarà per sempre present. Els contactes amb la
Cinta també van ser esporàdics a partir d’aleshores però era evident que els
llaços afectius establerts eren presents en cada ocasió que ens vèiem.
Un retrobament especial
Molts anys després, el novembre de 2014, vaig organitzar un simposi d’una
setmana sobre “Competències transformacionals” en el marc del fòrum anual
del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud. Es van reunir diferents
mestres i persones sàvies que havia tingut l’oportunitat de conèixer en anys
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anteriors. Es tractaven temes relacionats amb el desenvolupament personal,
relacional i col·lectiu. Un simposi realment innovador en el nostre context, com
ho demostra el fet que el rector entrant aleshores, quan es va trobar que
s’estava organitzant
això, va estar a
punt d’anul·lar-ho i
potser

d’enviar

l’organitzador

a

“pastar fang”. “La
innovació

és

emprenyadora”
com

diu

Ferran

Adrià.
A la crida als cursos i tallers del simposi, em va sorprendre la diversitat de
persones de la URV i de fora que hi van respondre. Entre elles hi havia la Cinta.
A la imatge, la podeu veure en un dels exercicis d’autoreflexió del taller
realitzat pels mestres Joel i Michelle Levey (Seattle), pioners, en la dècada dels
70, d’incorporar les savieses orientals a occident (empreses, universitats,
activisme social).
En una pausa dels cursos, vaig tenir l’oportunitat de conversar amb la Cinta
sobre què li havia fet participar. Més o menys em va dir el següent: “Tot està
canviant molt i molt acceleradament en el nostre entorn, en la recerca, en els
alumnes, ... i sembla que necessitem-necessito aprendre a tractar amb tot això.
He vist que tu has estat involucrat en aquestes coses des de fa uns anys i si en
tu tenen impacte igual jo...”. “I què estàs buscant, què necessites més?”(vaig
preguntar). I ella va dir, això sí que ho recordo quasi exactament: “Necessito
saber aturar-me”.
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Parlar en absència
Parlar en absència és el nom d’una experiència que s’utilitza per aprofundir en
la integració i connexió de persones que estan en un mateix grup o comunitat.
Funciona així. Les persones presents es posen en grups de 5 assegudes formant
cercles. Una de les persones gira la cadira de manera que no veu les altres però
les pot escoltar. Les quatre persones parlaran sobre la persona que està girada
i aquesta escoltarà sense dir res de res. Aquestes quatre persones han de
parlar (totes) inicialment sobre 1-“Què és el que més valoro d’aquesta
persona?” i desprès 2-“Què m’agradaria veure més d’aquesta persona?”
Important, la segona pregunta no té res a veure amb lo que menys valoro o no
m’agrada si és el cas. Recomano molt aquest exercici, d’efectes espectaculars,
per entorns professionals, socials i familiars.
Ara m’agradaria respondre a aquestes preguntes dedicades a tu Cinta, malgrat
que ara no em pots segurament escoltar. M’hauria agradat fer-ho (hauria
d’haver-ho fet) quan estaves entre nosaltres. A la primera pregunta responc
que el que valoro més de tu Cinta és la teva capacitat de donar suport
incondicional, la teva rialla i la teva adaptabilitat i perseverança. M’agradaria
haver vist més el teu aspecte personal, què t’agradava fer fora de la feina, què
pensaves de certs aspectes de la vida i com d’intenses i profundes eren les
teves vinculacions a la teva terra.
No marxem mai del tot
Els mestres i mentors savis que he
tingut

en

els

darrers

anys

coincideixen en què durant la
nostra vida estem constantment
canviant

a

aquells

que
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interaccionen amb nosaltres a través del que jo anomeno connectoma o els
antropòlegs diuen cervell social. Quan deixem el món real, diuen, de fet no
desapareixem, estem d’alguna manera en els altres. És com si existís una
micro-epigenètica, és a dir, que no solament es transmeten fins a 6 o 7
generacions a través dels telòmers, els patiments de les guerres, fams, o
crueltats greus, sinó també les micro-interaccions humanes positives i
negatives deixen petjada. En aquest sentit, el llegat de perseverança, de donar
suport incondicional i d’adaptabilitat de la Cinta està dins meu, estàs en mi. La
teva qualitat Cinta està dissipada en la comunitat.
Gràcies Cinta, estem connectats per sempre.

El Carti
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Text de Maria Josepa Salvadó
La Cinta Bladé, el curs 1982-83, es va incorporar al petit grup de Bioquímica del
que, l’any 1979, en formàvem part la Teresa Segués, el Dr. Lluís Arola i jo. Eren
temps precaris, on tot estava per fer. El curs 1982-83, també va arribar a
Tarragona el Dr. Alemany. I allí estàvem, un conjunt de llicenciats en química o
biologia, de procedència heterogènia, que volíem fer recerca, i dels que només
dos eren doctors. La Cinta, amb una beca, i jo com ajudant, vàrem estudiar el
metabolisme dels aminoàcids durant el nostre doctorat. Amb la Cinta vàrem
compartir animals experimentals, el laboratori de la cinquena planta de la
Facultat de Química, on ens amuntegàvem doctorands i tesinands i on
allargàvem la vida del material d’un sol ús, i també compartirem l’únic
ordinador Amstrad que hi havia per a tothom a la Unitat de Bioquímica.
La Cinta va acabar abans la seva tesi i va formar part del tribunal que va jutjar
la meva, en el que segurament va ser el seu primer tribunal de tesi. Llavors
foren els temps dels post-docs a l’estranger, les oposicions, les sol·licituds
“d’assessores”, el pas a la recerca en vi i salut.
L’any 1999, el nucli del nostre grup de recerca el formàvem la Cinta, el Lluís,
l’Anna Ardèvol i jo. Aqueix any sol·licitàrem un projecte a la Unió Europea, i ja
ens veus a la Cinta i a mi viatjant per Europa en caps de setmana, per assistir a
les reunions per elaborar el projecte, doncs entre setmana no podíem per les
classes. De llavors han passat 20 anys, en els que hem seguit treballant juntes,
amb dies bons i dies no tan bons; en els que hem discutit, barallat, disgustat, i
perdonat l’una a l’altra. Durant aqueix temps vam participar en la implantació
dels nous estudis de Bioquímica, de màster i de doctorat. També vam formar
equip en la gestió del departament, ella com a directora i jo com a secretària.
Així mateix, ens vam acreditar per a les Càtedres d’Universitat, un procés que
també vam fer juntes, recolzant-nos per no morir en l’intent. I hem tingut
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moments molt bons, com quan ens finançaven un projecte, o els nostres
doctorands presentaven les tesis, o quan discutíem de recerca, o com quan,
junt amb Lluís, rèiem pels descosits en les classes d’anglès amb en John Bates,
o en els dinars amb el grup de Recerca de Nutrigenòmica.
Els darrers anys he vist a la Cinta treballar incansablement, excel·lent en
docència; valenta en afrontar nous reptes de recerca, com el projecte Explora;
consellera assenyada d’estudiants i companys, als que escoltava amb paciència
infinita i per als que sempre tenia un moment, amb una actitud constructiva i
positiva. En fi, l’he vist madurar com un bon vi, com un d’aqueixos vins
extraordinaris que només es donen de tant en tant. Se n’ha anat una de les
bones. Gràcies Cinta per haver pogut compartir part de la teva vida amb tu.

Pepa
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“NO VOLEM OBLIDAR A LA CINTA!” per Antoni
Romeu Figuerola
“Què dius Cinta?”
El bon dia de cada dia, al passar pel davant del seu despatx en porta mig
oberta, o fumant a l’espai abans de la porta d’entrada (ai, el tabac).
La Cinta, membre actiu del Departament des del primer dia, fins i tot, abans de
que fóssim Departament. Sempre buscant solucions en esperit constructiu. En
general, “solucions” van associades a “problemes”. Tanmateix, ara és millor fer
memòria dels bons moments d’un període que ben bé és una part de l’evolució
de la Bioquímica a Tarragona. En els 1980s, la Bioquímica a Tarragona érem un
grup de persones ben motivades a nivell de recerca i amb algunes assignatures
optatives, com a tasca docent. D’aquí es va passar a un Departament
d’Enginyeria Química i Bioquímica. I, ja com Universitat Rovira i Virgili, l’actual
Departament de Bioquímica i Biotecnologia. La Cinta ha estat clau en tots els
petits passos d’aquesta trajectòria. Sense una actitud com la seva, hauria sigut
impossible poder passar d’una “opció” i/o “especialitat” en un ensenyament a
una Llicenciatura de Segon Cicle, aleshores. I, a un Grau amb el Procés de
Bolonya.
La formació postgrau és una part important de l’activitat docent de la
Universitat. La Cinta ho va entendre des del primer dia. Quan els Màsters
Universitaris no tenien l’impacte que tenen avui, es pot dir que l’origen de
l’actual Màster en Nutrició i Metabolisme (actualment, aquest Màster està en
la seva 14a edició) és cosa de la Cinta. Com a membre d’una de les primeres
“Comissió Acadèmica” del Màster, destaco la capacitat de la Cinta de saber
gestionar els interessos de tots els actors que hi participaven (interdepartamental i inter-universitari). Amb més d’un centenar de preinscrits en
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cada edició, fins a l’actual, és una evidència que s’ha consolidat un programa
de formació de postgrau que va començar amb unes arrels ben consistents.
La complexitat de la Universitat, rau en què s’ha de saber entendre que la
docència va lligada a la recerca, que una sense l’altra no té sentit. Una
Universitat sense docència, podria ser un magnífic Institut de Recerca. I, una
Universitat sense recerca, podria ser una magnífica Acadèmia o Escola d’oficis.
Combinar ambdues “coses” és la “fórmula magistral” de la Universitat que un
bon professor ha de saber portar a la pràctica. La Cinta ho sabia fer. Com a
investigadora, era membre actiu del Grup de Recerca en Nutrigenòmica, amb
una recerca centrada en l’àmbit de la nutrició i el metabolisme. L’efecte de les
proantocianidines sobre el metabolisme lipídic i la importància dels ritmes
circadiaris i els productes de proximitat en el correcte funcionament de
l’organisme, són temes destacats dels seus treballs. Però la Universitat és
encara més complexa, i la docència i la recerca, no et pot alliberar de l’activitat
de “gestió”.
La grandesa de la Universitat, com a institució, és que tothom hi té la seva veu.
D’entrada tothom creu que la seva veu és la millor, però tota una estructura
organitzativa permet contrastar idees, prioritzar iniciatives, i sobretot arribar a
grans consensos. En aquesta dimensió en què és tan important tenir capacitat
de diàleg i contrastar punts de vista amb companys d’àmbits acadèmics ben
diferents, la Cinta hi era. Des de la Direcció de Departament, Coordinació de
Màster, o en representació en un gran nombre de Comissions. És en aquest
sentit que més amunt em referia al fet que la Cinta ha estat “clau” en la nostra
petita història. La Cinta ha estat una persona compromesa en el País. Sempre
recordaré que ens vam trobar l’1 d’octubre de 2017, a la Rambla Vella de
Tarragona, al tomb de la una, a l’altra vorera de l’Institut Ponts d’Icart.
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Comentàvem la cua de gent que arribava fins al Carrer Sant Francesc, i tot el
que es venia venir, amb la Policia a la Via de l'Imperi Romà. Ho recordaré!
Finalment, i com a record, em quedo amb la fotografia amb blanc i negre que
hi ha en un pòster en una paret de la planta baixa de l’aulari de la Facultat de
Química, en què sortim junts. És al vespre, en un local de Madrid, l’abril de
1985 (a la setmana de Sant Jordi). Assistíem com alumnes al Primer Curs de
Bioquímica Perinatal de la Fundació Ramón Areces.
Cinta, una abraçada!

Anton
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TEXT EN RECORD i HOMENATGE A CINTA BLADÉ
per Albert Bordons
La Cinta per a mi ha estat una companya de feina entranyable, des de finals
dels anys 80 a la Universitat, aleshores a la Plaça Imperial Tàrraco. Junt amb els
altres companys de sempre de Bioquímica (Lluís, Teresa, Pepa, Anton,
Fernando, Albert Mas i jo), amb la Cinta vam començar tot plegat, compartint
despatxos, laboratoris, classes, un munt d'hores de feina, de reunions i també
cafès, menjars i altres estones de lleure, sempre agradables amb la seva
presència. Sempre la recordaré, alegre, xerraire, oberta, d'esperit amigable i
sempre generosa, amb un toc ebrenc d'ironia i al mateix temps crítica i un pèl
pessimista.
Segons han anat passant els anys, la Cinta no ha deixat mai de tenir un paper
rellevant dins del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, i fins al darrer
moment n'ha estat una peça clau. Ha estat una molt bona professora i els
alumnes sempre han comentat la seva bona disponibilitat per ajudar-los en tot
moment. També han estat evidents els seus excel·lents assoliments en
investigació i formació d'investigadors. Encara que altres companys més
implicats en els seus treballs que jo segur que ho detallaran, em cal senyalar el
seu prestigi com a autora de referència internacional sobretot en l'estudi dels
efectes positius dels compostos fenòlics sobre el metabolisme, i en particular
de les proantocianidines del raïm.
Personalment, vaig tenir el plaer de compartir amb ella la direcció del
Departament essent-ne ella secretària del febrer 1998 al març 1999. Encara
que en aquella època el Departament tenia unes dimensions reduïdes
comparades amb l'actualitat (només érem 18 professors a temps complet, 16
associats, 2 PAS i uns 30 doctorands), ja tenia una bona complexitat i diversitat
(5 ensenyaments de 3 centres i 1 programa de doctorat). El treball i dedicació

30

de la Cinta van possibilitar tirar endavant el bon desenvolupament de totes les
tasques del Departament, incloent-hi algunes estratègies de futur que
quallarien més endavant. Malgrat que la Cinta comentava aleshores que les
tasques de gestió no eren el que més li agradava, el 2001 ella va ser directora
del Departament, just després que jo, i ho va fer molt bé. Alguns anys després
ella va ser la coordinadora del Màster de Nutrició i Metabolisme, que sens
dubte ha estat i encara és un dels ensenyaments amb més prestigi, i del qual
ella sens dubte va ser l'ànima i principal impulsora.
Em cal assenyalar que aquests darrers anys en els quals no he compartit amb
ella cap tasca rellevant, la Cinta sempre ha estat incondicionalment disponible
per ajudar i per col·laborar, com per a diversos seminaris i xerrades sobre la
seva recerca en alguns congressos o reunions que he tingut el privilegi
d'organitzar, i també per a algunes propostes de projectes de recerca on
col·laboraven les nostres respectives línies de recerca, projectes per als quals
malauradament no vam aconseguir finançament.
Finalment, només dir que la seva desaparició sobtada m'ha trasbalsat, suposo
que com a tots. Em sap greu constatar la fragilitat de la vida i no haver gaudit
més d'una excel·lent companya com la Cinta mentre era amb nosaltres.
Descansa en pau, Cinta Bladé.

Albert Bordons, 17 de
maig de 2019
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“LA CINTA” per Anna Ardévol
La Cinta, ja va ser un dels meus punts de suport al tribunal de la meva tesi.
Tenir “la germana de l’Antonieta”, a un dels primers tribunals que
experimentava, ja va em va donar un confort que en aquell moment vaig agrair
molt. No la coneixia personalment, però les referències l’avalaven. El seu rigor
com avaluadora no es
va perdre quan el va
combinar

amb

un

comentari seu valorant
el meu ús de la nostra
llengua

riberenca

durant l’acte de defensa
malgrat

l’entorn

totalment barceloní.
Posteriorment, un cop vaig arribar a la Universitat Rovira i Virgili, gairebé
acabada de estrenar, ella va ser una de les persones que em “van portar de la
mà” i em van introduir al món d’aquesta jove i nova institució i totes les seves
complexitats. Entre les coses que més recordo és l’inici al món del cultiu de
cèl·lules. Ella havia tornat de fer una estada amb el grup de l’Andreu Palou,
aprenent a cultivar cèl·lules adiposes i, com havia de ser un laboratori de
cultius. Sota la seva directriu vam anar construint una zona estèril on cultivar
les nostres 3T3-L1, malgrat el munt de coloms que hi havia al nostre entorn i la
cambra freda, on creixia gairebé qualsevol microorganisme, a la vella seu de la
Imperial Tàrraco. Vam aconseguir adipòcits i els vam tractar amb “Cola cao”
(que ella deia; una de les seves aficions era posar noms alternatius a les coses,
persones..., que no sempre tots interpretàvem de manera igual i que per
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aquest motiu sovint acabàvem fent molt bones rialles). I realment, aquells
adipòcits van mostrar una lipòlisi activada pel tractament tal com esperàvem.
El seu suport en el moment d’optar a la meva plaça com professora estable al
Departament també va ser del 300%, per donar-li un valor extrem. Ella em va
recolzar, ajudar, animar i vetllar per mi en tot moment. Són detalls que no
s’obliden fàcilment.
Una altra gran fita, de la que llavors ens vam sentir molt orgulloses, la Cinta, la
Pepa i jo mateixa va ser d’evidenciar la implicació de les procianidines del
pinyol de raïm millorant la situació diabètica de rates amb diabetis de tipus I.
Aquell “Endocrinology” ens va omplir d’il·lusió i satisfacció a totes tres.

Amb el seu ajut, vàrem iniciar el doctorat interuniversitari amb la UB i la UIB.
Va ser una bona decisió que ha donat fruits actualment molt evidents. Del
doctorat en va sortir el Màster on també ella va ser un element força actiu,
crític i constructiu. A partir de reunions freqüents amb les diferents persones
vam anar construint l’esquelet del que ara és un dels màsters interuniversitaris
amb més èxit de la nostra universitat.
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Al principi d’arribar a Sescelades va ser el període que ella va assumir la
Direcció del nostre Departament. Una de les feines que més va patir, i jo
recordo, va ser l’obtenció d’un estabulari que complís tots els requeriments
necessaris per a ser autoritzat. La resta potser no va ser senzill, però aquest
punt va resultar d’una complexitat fora de l’esperable. La fita es va aconseguir i
l’estabulari va quedar perfecte, però pobra, va “suar-hi tinta”.
Bé, podria posar moltíssimes coses més, però només voldria afegir uns petits
detalls personals. La Cinta ens feia de “mare” a tots; “Anna vigila que neva!
Marxa cap a casa!”. Com que ens portàvem deu anys de diferència, ella em
feia la previsió de com seria la següent desena. També era la porta on sempre
podies trucar per aconseguir un bon consell, amb molt criteri i coneixement i
sempre animant-te a anar endavant; sovint combinat amb un comentari que et
feia fer alguna riallada que altra...........

Anna Ardévol
12 de maig de 2019
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Text de Gerard Pujadas
La Cinta ha estat una persona molt important en la meva vida professional. Ella
va ser la primera professora de Bioquímica que vaig tenir quan era estudiant
de quart de Ciències Químiques i va ser decisiva perquè a cinquè decidís agafar
les tres assignatures de bioquímica que es feien a l’especialitat de Química
Fonamental.
Ella sempre es mostrava molt propera als alumnes que, entre classe i classe,
ens hi acostàvem per a preguntar-li quin futur professional podíem tenir els
bioquímics en un entorn predominantment químic com era la Facultat de
Química de Tarragona a finals dels anys 80.
Anys després, quan ja havia acabat la meva tesi doctoral al Departament de
Bioquímica i Biotecnologia i em preparava per a marxar de postdoc, recordo
haver anat a acomiadar-me d’ella (que llavors era cap del departament) i quan
jo li expressava els meus dubtes sobre si aquells mesos a Lyon em servirien per
res, ella m’animà a no defallir i a treballar fort de cara a unes futures
oposicions.
Els anys passaren i a finals de 2010 quan vaig expressar la meva voluntat de
realitzar un any sabàtic per tal de reorientar la meva recerca, la Cinta no va
dubtar a oferir-se per a fer part de les classes que jo no podria fer. Finalment,
quan em va tocar la responsabilitat de ser director del departament, la Cinta
sempre va tenir la porta oberta per a poder demanar-li el seu parer sobre
qualsevol cosa que li volgués consultar.
La generositat, la companyonia, saber escoltar i donar sempre un bon consell
ha caracteritzat sempre a la Cinta. Et trobarem molt a faltar ...

Gerard
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Text de Montse Pinent
Vaig conèixer a la Cinta quan em va fer de professora a l’assignatura de
Bioquímica, el curs 97-98. Després l’he tingut de professora d’altres
assignatures. No recordo ben bé perquè, però suposo que és perquè la vaig
agafar de referent i per la proximitat que ens mostrava als alumnes, que va ser
a ella a qui vaig anar a veure junt amb un company de classe quan vam decidir
que volíem fer pràctiques al Departament de Bioquímica l’estiu del darrer curs
de carrera. Entre altres coses li vam exposar el dubte de per què als estudiants
de la facultat se’ls concedien “crèdits lliures” per fer pràctiques en empreses,
però no se’n donaven per fer pràctiques als departaments de la mateixa
universitat. La Cinta ens va dir que no sabia el perquè, però ens va empènyer a
anar a veure al degà i reclamar-ho. Després d’unes anades i vingudes entre els
seus despatxos vam aconseguir el reconeixement, i aquell estiu vaig poder fer
una estada al departament on acabaria fent la tesi doctoral i després com a
professora. Així doncs, entre les moltes qualitats acadèmiques i personals de la
Cinta que podria destacar, avui recordo amb molta estima aquesta capacitat
que tenia de transmetre el seu esperit reivindicatiu, d’animar-te a canviar les
coses i contagiar-te del seu inconformisme. “Hem de fer una assemblea”, li he
sentit dir moltes vegades al llarg dels anys que hem compartit. La trobarem a
faltar en les assemblees futures.

Montse Pinent
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Text de Maria Teresa Blay
En memòria de la Prof. Dr. Cinta Bladé escric aquestes lletres.
Vaig conèixer la Dra. Cinta Bladé el Setembre del 2001 quan vaig arribar al
Departament de Bioquímica de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i
Virgili i fins al final de la seva vida. Fou Investigadora Sènior en el camp de la
Bioquímica del Grup de Recerca Vi i Salut, que esdevingué de Nutrigenòmica, i
Investigadora Principal de molts projectes de Recerca.
Va estudiar el metabolisme dels lípids (concretament del colesterol) i el
metabolisme lipoproteic en models animals i l’efecte dels compostos fenòlics
del vi i el raïm en aquest metabolisme i la seva regulació. Va investigar de
forma pionera l’estudi de la regulació de l’expressió gènica per microRNAs i va
ser capdavantera en la introducció de les tècniques òmiques en el seu tema
d’estudi. Va avaluar l’impacte de la dieta, del consum de fruites de temporada i
de proximitat en l’obesitat i la Síndrome Metabòlica basant-se en la teoria de
l’hormesi aplicada al manteniment i regulació del pes corporal i efecte de la
dieta. Més endavant, en els últims temps, va enfocar la seva recerca en l’estudi
de l’efecte dels ritmes circadiaris i l’alteració d’aquests en l’obesitat humana. I
segurament em deixo coses…
Fou una molt bona docent i ho diuen els seus alumnes. Era professora al Grau
de Bioquímica i Biologia Molecular que va contribuir a no sé si crear, però
segur que sí a remodelar i reorientar en els temps canviants de la implantació
de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Dissenyà i impartí i diverses
assignatures i donar idees valuoses i opinions crítiques.
A més a més, va tenir diversos i importants càrrecs de gestió. Va ser Directora
del Departament de Bioquímica, Cap de grup de Recerca, Coordinadora del
Màster de Nutrició i Metabolisme i va representar els interessos del
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Departament en nombroses Comissions i Òrgans de Gestió de la Universitat.
Tot això tasques de responsabilitat, dedicació i sempre amb atenció a tothom.
Durant aquests anys, que han estat molts, hem compartit publicacions i
projectes de recerca, moltes reunions, dinars i estones de converses de temes
diversos.
Molts moments…Que aprecio i agraeixo, i que aquí deixo palesos.

Maria Teresa Blay
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Text de Núria Llorens
La meva relació personal amb la Dra. M. Cinta, va començar fa gairebé 30 anys,
l'any 1990, quan ella i el Dr. Albert Mas van acceptar dirigir la meva tesi
Doctoral. Des del primer moment, vaig estar molt acollida per tot el
Departament, en aquell moment Bioquímica i Enginyeria Química, del que ells
en formaven part. Vaig treballar durant tot el recorregut molt a gust, i em
sentia com a casa. La coordinació entre la M. Cinta i l'Albert era perfecta, i, això
feia que les reunions entre nosaltres fossin molt profitoses. Tant la M. Cinta
com l'Albert eren molt treballadors, i amb ells, no et podies encantar.
La meva tesi, era la primera que dirigia la M. Cinta, i a pesar que era molt jove,
sempre encertava les respostes a les meves preguntes. Podia preguntar quan
em feia falta. En poca estona resolia els meus dubtes. I la relació amb ella va
ser molt bona durant tota la tesi. Recordo que, jo no acabava d'entendre
alguns problemes de laboratori i ella, en poca estona, me'ls va explicar de
forma molt fàcil. Va ser tan profitosa aquesta classe particular que la utilitzo
per als meus alumnes, per la vida, i pels meus fills. Explicava molt bé.
Finalment vaig llegir la meva tesi: “Estudi del metabolisme nitrogenat a Vitis
vinífera”, que es va publicar, i d'ella en van sortir dos articles:
-

Effects of copper exposure upon nitrogen metabolism in tissue cultured
Vitis vinifera. Plant Science.160 (2000)159-163. Nuria Llorens, Lluis
Arola, Cinta Bladé i Alberto Mas.
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-

Nitrogen metabolism in grapevine in vitro System. Journal International
des Sciences de la Vigne et du Vin. 36-3(2002).157-159. Nuria Llorens et
alt.

També vam participar en un Congrés: 5è Symposium International d'Oenologie
15-17 Juin 1995. Effects of copper treatment in some biochemical parameters
and on nitrogen metabolism in VIitid vinifera. A. Romeu-Moreno, N.Llorens,
C.Bladé, A, Mas and Ll. Arola.
Després de llegir la tesi, vam continuar tenint relació amb la M. Cinta. A
vegades, podien passar temporades molt llargues. Hi havia molt feeling. Estar
amb la M. Cinta era com estar amb la família. Et feia sentir bé, podies parlar de
tot. Jo definiria a la M. Cinta, com una persona molt intel·ligent, molt llesta,
molt bona professora, molt bona persona, sincera, altruista, un comportament
impecable. En la meva opinió un exemple a seguir, en tots els àmbits. En la
meva persona ha deixat una petjada única, i per a mi és com si hagués marxat
una germana. Ha estat una persona de les més grans de la Humanitat, que he
tingut el privilegi de conèixer i treballar, i estarà al meu record sempre.

Núria Llorens
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Text de Maria José Brunet
Benvolguda Cinta,
M’és difícil adreçar-te aquestes paraules avui, sabedora que ja no hi ets entre
nosaltres i després de tant de temps. Dilluns dia 13 de maig vaig tenir
constància del teu traspàs. Va ser una mala notícia, totalment inesperada. Feia
temps que no parlàvem, però la notícia em va fer mal i va despertar en mi
molts records de les vivències compartides i et vull transmetre el meu més
sincer agraïment. Costa trobar les paraules, però ho intentaré. Començaré pel
principi.
La meva relació amb tu començà fa molts anys, el 1986, quan jo era una noia
de 17 anys que començava il·lusionada, però morta de por, els estudis de
Química. Tu vas ser la meva professora de Biologia durant el 1r curs i vas
aconseguir captar la meva atenció i despertar-me la curiositat i interès per
saber més sobre tot allò que s’hi relacionés. Em va cridar l’atenció la teva
seguretat, la claredat en l’exposició d’idees, la forma tan singular que tenies de
donar classe passejant d’esquerra a dreta de l’aula...
Després no vaig tenir-te de professora fins als darrers anys de la carrera.
Novament em va impressionar el domini que tenies dels continguts que
explicaves. Però no només això, perquè tu em vas demostrar que ensenyar és
molt més que impartir coneixements i que els millors professors no són aquells
que més saben, sinó aquells que comuniquen amb el cor. Recordo
especialment el teu compromís amb l’educació i la teva capacitat de motivació
i comunicació.
La nostra relació va ser més i més propera a partir de setembre de 1994, quan
vaig entrar en el Programa de Doctorat de Bioquímica Industrial, del
Departament de Bioquímica i Biotecnologia Molecular de la Facultat de
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Química, i vaig començar la meva tesi doctoral formant part del grup de
recerca Vi i Salut. I encara vam poder conèixer-nos més, perquè vaig tenir la
sort de tenir-te com a codirectora de la meva Tesi Doctoral Identificació i
transport plasmàtic de les procianidines del vi, conjuntament amb el Lluís. Als
dos us reitero de nou la meva gratitud i estima. Sóc molt conscient que sense
la vostra orientació, exemple i suport no hauria estat possible.
I a partir d’aquí, vam començar a compartir infinitat d’hores, moltes vivències i
aventures, alguns disgustos i uns quants problemes, treballant amb dues
finalitats clares:


Posar a punt els mètodes de separació, identificació i quantificació de les
diferents fraccions de procianidines segons el seu grau de polimerització,
primer dels pinyols de raïm i després dels materials i fluids biològics
d’origen animal. I vam aconseguir-ho emprant etanol/metanol-HCl com a
solvent extractor i la cromatografia líquida d’alta resolució com a mètode
per separar-los, quantificar-los i identificar-los.



Estudiar el transport sanguini de catequina i procianidines en rates i
humans, per tal d’investigar la digestibilitat, absorció i metabolisme i els
efectes fisiològics i bioquímics d’aquests compostos. Vam poder concloure
que el transport de procianidicines es realitza majoritàriament pel plasma,
lligat a la transferrina en el cas de les rates, i a l’apopoliproteina A-I en el
cas dels humans, i que només un 10% es fa lligat a la fracció cel·lular.

No cal que expliqui que fer una tesi doctoral suposa molts sacrificis i de tota
menas: personals, emocionals, mentals, econòmics..., però al teu costat, Cinta,
tot va ser més fàcil. Et vull donar les gràcies per donar-me l’oportunitat de
treballar i compartir amb mi els teus coneixements científics, pel suport i el
coratge en moments de defalliment, per la teva paciència i disponibilitat, pels
teus consells i directrius, per la teva saviesa i estima.
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Tu em vas ensenyar a fer recerca i gaudir fent-ne. Amb tu vaig aprendre que
tots els problemes tenen solució, i que amb esforç tot es pot aconseguir. Amb
tu vaig entendre que l’error forma part de l’aprenentatge i que no hem de
tenir por d’equivocar-nos, sinó que ens hi hem d’enfrontar amb un somriure.
Tu em vas ensenyar a ser crítica i a trobar sempre motivació per a la reflexió.
Admiraré sempre el teu compromís amb la feina, la teva capacitat per treballar
en equip i la teva perseverança per aconseguir resultats.
Tot i que després no m’he dedicat professionalment a la investigació, puc dir
que els anys de la tesi han estat uns dels més importants de la meva vida
acadèmica i també la personal. Guardo molt bon record d’aquells anys i de
totes les persones amb qui vaig treballar. Especialment de tu, Cinta. Gràcies
pels anys compartits, carregats d’aprenentatges, somriures i llàgrimes, encerts
i errades, èxits i fracassos, sorpreses i decepcions. Gràcies pel teu ajut i
orientació, per la teva disponibilitat i dedicació, per la teva atenció i escolta,
per cada aportació i moment.
Queda clar que les teves qualitats docents i investigadores han estat
innegables, però el teu valor humà les supera amb escreix. Has estat una
persona solidària i amb esperit positiu. Recordaré sempre la teva forma de ser,
tan prudent i discreta, i tindré molt present el teu bon fer i saber estar, l’humor
irònic, l’alegria i les teves paraules carregades de sinceritat...
Gran persona, gran professora, gran investigadora, gran científica. Has estat un
exemple de valor humà i passió per la feina i un model de professionalitat i
estima pel treball acadèmic, i prova d’això és el valuós llegat que deixes: una
llista immensa de publicacions en revistes científiques, col·laboracions en
llibres i articles, nombroses tesis doctorals dirigides..., i també molts coneguts,
companys i amics.
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La vida ens regala la presència d’éssers irrepetibles, que un dia et trobes en el
camí. Em quedo amb el record de la gran persona que vas ser i et vull recordar
amb alegria, perquè crec que és el millor homenatge que se li pot fer a una
persona.
Sempre formaràs part de nosaltres.

Maria José Brunet
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Text d’Esther Cascón
Fa molts i molts anys que vaig acabar la carrera de biologia. Estava pensant com
orientar la meva carrera professional i em va sorgir mitjançant la seva germana,
l’Antonieta, conèixer a la Cinta Bladé. Ens vam engrescar en un projecte
d’investigació fascinant doncs les rates havien de beure vi i és clar això
semblava impossible. Primer es va haver d’idear un sistema perquè les rates
poguessin beure el vi i poder quantificar el volum que prenien.....Ho vam
aconseguir amb la fabricació d’una mena de biberó de vidre que les rates
podien llepar i així anar bevent el vi. I no només bevien vi dolç sinó també un vi
negre, Scala Dei.
Després d’aconseguir això vam fer molts i molts anàlisis, molts dies de treball
conjunt, moltes hores d’interpretació de resultats, molts càlculs, molts
moments compartits...Moltes converses, moltes rialles... Al final vam poder
confirmar els beneficis de prendre una copeta de vi negre al dia.

Tot i que els nostres camins professionals es van separar t’he tingut, Cinta, al
meu pensament doncs em vas ajudar a créixer tant professionalment com
personalment.
Gràcies Cinta.
Esther Cascón Pereira
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Text de Bernardino García
Vaig conèixer la Cinta durant la meva etapa d’estudiant. Les classes
començaven a les 8:00 del matí i ella entrava per la porta fresca com una rosa
mentre que els alumnes estàvem mig adormits. Donar classe a primera hora
del matí suposa un gran repte, ja que és molt aviat i s’ha de motivar a
l’audiència. A més a més, la classe era de Metabolisme, assignatura
apassionant però complicada. Doncs la Cinta se les enginyava per mantenir-nos
a tots desperts aprenent rutes metabòliques i metabòlits ben aviat al matí. I és
que aquesta era una virtut d’ella com a professora. Sempre es mostrava atenta
pels seus alumnes, propera a les seves inquietuds, amb ganes de motivar-los
per l’assignatura, disposada a donar un cop de mà quan ho veies tot negre.
Després vaig poder treballar amb ella al laboratori investigant l’absorció dels
compostos fenòlics (i en particular de les procianidines). Va ser durant aquesta
etapa quan més relació vaig tenir amb ella, fet que em va permetre viure de
primera mà les seves qualitats humanes. Mai s’enfadava per res, sempre
trobava el costat bo de la situació. Sempre estava a la teva disposició per
qualsevol cosa, disposada a ajudar-te. Recordo que les reunions de grup que
teníem i on repassàvem els resultats que s’havien aconseguit eren classes
magistrals de com s’havia d’aplicar el mètode científic a una recerca específica.
Era una persona que sabia crear un clima de treball agradable. Li agradava estar
amb el seu equip de treball.
Una vegada desvinculat del grup de recerca, quan tenia alguna visita al
Departament de Bioquímica aprofitava per visitar-la al seu despatx. Sempre em
rebia amb els braços oberts i xerràvem una estona sobre recerca i la família,
entre altres coses. Recordo el seu somriure quan alguna cosa o situació li feia
gràcia i com te l’encomanava per acabar rient amb ella.
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Aquí ens hem quedat tristos sense ella, però n’estic convençut que, allà on
estigui, aquells que tingui al teu voltant estaran contents de tenir-la al seu
costat. Personalment Cinta, et trobaré molt a faltar.
Bernardino García
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Text de Josep Maria del Bas
La vaig conèixer com a professora, a la facultat vella de la plaça imperial, al
segle passat. Era d’aquelles profes que et marca, que representa un abans i un
després en la manera d’entendre la carrera, que t’obre tot un nou món de
possibilitats i et fa replantejar el camí que pensaves seguir. Puc dir, sense cap
mena de dubte, que la meva passió per la bioquímica i per entendre què som i
perquè li dec, en gran part, a ella. Temps després, les nostres carreres es van
creuar per continuar lligades tots aquests anys. Tot va començar amb unes
pràctiques extra curriculars sota la seva supervisió, que van derivar en el treball
experimental amb el que donaria per finalitzada la llicenciatura, estudiant com
un extracte de procianidines afectava la secreció d’apolipoproteïna B per
hepatòcits. Era l’embrió del què vindria després.
Va arribar l’oportunitat del doctorat en forma de beca. Fer de la recerca una
professió era un repte que no havia considerat fins que no vaig treballar amb
ella. Valia la pena intentar-ho. I realment va ser una etapa extraordinària,
d’hores i hores al seu despatx, donant-li voltes als resultats, als números,
buscant la lògica dins un aparent caos on res quadrava. Si una cosa vaig
aprendre d’ella en aquelles sessions maratonianes, va ser a no donar-me per
vençut per molt inconnexes que semblessin les dades, a entendre que amb
treball, perseverança, molt estudi i una ment oberta, les peces del
trencaclosques acaben encaixant.
Els primers anys del doctorat vàrem descriure com les procianidines de pinyol
de raïm modulen el metabolisme lipídic en rates, afectant les lipoproteïnes
circulants i millorant el perfil de triglicèrids i colesterol. Vàrem utilitzar la
tecnologia dels microrrays de DNA, llavors tecnologia punta, per estudiar els
efectes sobre l’expressió gènica del fetge, descobrint que aquests polifenols
poden induir canvis en vies de síntesi d’àcids biliars, afectant tant el
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metabolisme de lipoproteïnes com l’absorció intestinal de lípids, resultats que
podien explicar alguns dels efectes beneficiosos per la salut atribuïts als
polifenols. La culminació d’aquell treball va ser en forma d’article al FASEB
journal, una fita pel grup de recerca Vi i Salut i una gesta per un neòfit en
ciència com jo. Avui en dia, aquell article encara és el més citat del meu
currículum.
Passada l’eufòria de la primera publicació, va arribar un punt d’inflexió per
aquella tesi. Calia decidir si continuàvem estudiant els efectes fisiològics dels
polifenols o si ens embarcàvem en l’aventura d’investigar els mecanismes
moleculars implicats en les accions biològiques que ja havíem descrit. Eren dos
camins apassionants, però molt diferents quant a objectius i tècnica. L’elecció
d’un o de l’altre definirien la tesi i, necessàriament, la meva carrera
investigadora. En aquell punt, recordaré sempre el dia que, al seu despatx,
seient ella rere l’escriptori, va descansar els colzes sobre la taula, va inclinar-se
en actitud solemne i em va dir: “Josep, és la teva tesi, tu decideixes”. Un
d’aquells moments que et donen un punt més per anar grimpant en l’escala de
maduresa, com quan el pare em va cedir les claus del seu cotxe, o quan la mare
s’acomiadava de mi el primer cop que marxava al pis d’estudiants. Això va ser
la Cinta per mi, la meva mare científica.
El que va venir després va ser una etapa magnífica, en què ens vàrem
submergir en la biologia molecular, col·laborant amb la universitat de Milà i el
Baylor College of Medicine, a Houston, aprenent tècniques de clonatge,
silenciament gènic, expressió de proteïnes recombinants en línies cel·lulars, o
experimentació en ratolins transgènics, entre altres coneixements. En
definitiva, vàrem aplicar la biologia molecular a la nutrició, una aproximació
que fa quinze anys només trobaves als treballs més avançats, quan començava
a prendre força el terme “nutrigenòmica”. Sí, vaig escollir el camí difícil. Però
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ella sempre em va fer costat i em va animar a fer el que jo volia, deixant-me
caure si convenia, perquè ella sabia que m’alçaria més fort.
Mitjançant aquelles noves eines, vam acabar descobrint que les procianidines
poden actuar a través de receptors nuclears per modular els mecanismes
moleculars que controlen el metabolisme hepàtic d’àcids biliars. És la
interrelació d’aquesta via amb la del metabolisme de lípids el que permet que
aquests polifenols disminueixin la síntesi d’àcids grassos, triglicèrids i èsters de
colesterol, reprimint així la secreció de lipoproteïnes pel fetge.

Aquests

descobriments van aportar evidències sòlides a la idea, llavors emergent, que
les propietats beneficioses dels polifenols deriven més de la seva capacitat
senyalitzadora que no pas del seu potencial antioxidant. Amb la publicació
d’aquests resultats en dos articles a la revista Molecular Nutrition and Food
Research es completava la meva tesi “Modulation of hepatic lipoprotein
metabolism by dietary procyanidins”.
Anys després de fer
la tesi, els nostres
camins
tornar

es
a

van
creuar.

Com si fos per vici,
vàrem

reprendre

les

nostres

discussions
científiques
maratonianes,
sempre amanides amb aquelles rialles que es sentien de punta a punta del
passadís. Primer, va ser com a col·laboradors en diferents treballs relacionats
amb la tesi de l’Aleix. Més tard, els darrers anys, els vàrem passar colze a colze
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co-dirigint la tesi de la Cris. Es fonamentava en la teoria de la xenohormesi, de
com les propietats senyalitzadores dels polifenols de la fruita poden ajudar als
mamífers que la consumeixen a adaptar la seva fisiologia a futurs canvis
estacionals. Tal vegada, la temàtica més arriscada que ha dirigit la Cinta,
portant la recerca, i a tots nosaltres, al límit del coneixement.
Els primers resultats, molts dels quals encara no han estat publicats, són
extraordinaris. I la llavor que ha plantat a la URV en generarà més, derivats de
la seva ment privilegiada, gairebé visionaria. Marxa fent història, i així com la
seva rialla perdurarà als nostres cors, el seu llegat científic s’erigeix com una
referència en l’àmbit de la nutrigenòmica.

Josep
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Escrito de Helena Quesada
Me hizo mucha ilusión cuando Lluís Arola contactó conmigo para dedicarle
unas palabras a Cinta Bladé Segarra. Cinta fue mi directora de tesis entre los
años 2006-2010, pero antes de eso fue mi profesora en la carrera y la persona
que me animó a presentarme para optar a la beca del doctorado. Cinta era así,
muy alegre y motivadora.
Durante los años de doctorado su puerta siempre estuvo abierta, no solo para
mí, sino para tres personas más: el Dr. David Pajuelo, la Dra. Sabina Díaz y la
Dra. Anabel Fernández. Aunque no fueran sus doctorandos, estábamos todos
juntos en el mismo “minigrupo” y gracias a ella, los cuatro hicimos una piña. Yo
creo que cuando nos veía a los cuatro trabajando, ella se acordaba de su época
de doctoranda, ya que en alguna reunió de “minigrupo” nos explicaba alguna
batallita…
Otro momento que recuerdo con mucho cariño fue cuando fuimos al congreso
que se celebró en París en 2012. Allí presentamos un póster de los resultados
de nuestro primer artículo: “Grape seed proanthocyanidins correct
dyslipidemia associated with high-fat diet in rats and repress genes controlling
lipogenesis and VLDL assembling in liver”.
Este fue el primero, pero luego llegaron dos más de primera autora:
“Proanthocyanidins modulate triglyceride secretion by repressing the
expression of long chain acyl-CoA synthetases in Caco2 intestinal cells” y “The
lipid-lowering effect of dietary proanthocyanidins in rats involves both
chylomicron-rich and VLDL-rich fractions”. Gracias a su deseo de que
trabajáramos codo con codo los cuatro doctorandos del “minigrupo” (o así nos
lo hacía ver cuando teníamos disputas entre nosotros) conseguimos, los
cuatro, muy buen currículum. Tanto es así que, en el grupo Bases Metabólicas
del Riesgo Cardiovascular del IIB-Sant Pau (Barcelona) donde trabajé
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posteriormente, se sorprendían de los buenos currículums que les llegaban del
Departamento de Bioquímica de la Universitat Rovira i Virgili.
A Cinta le tengo que agradecer que me dejara participar activamente en el
diseño experimental y en la discusión de resultados, ya que gracias a esto he
conseguido llegar a donde estoy ahora.

Helena
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Escrito de Laura Baselga
Rondaba septiembre del 2009 cuando empecé mi doctorado en el
Departamento de Bioquímica y Biotecnología. Solo conocía a Cinta Bladé de la
entrevista que me hizo, junto con Lluís Arola, en junio, ya que no tuve el placer
de tenerla como profesora durante la carrera. Estaba nerviosa, no sabía muy
bien donde me estaba metiendo, que era hacer un doctorado, pero tras
reunirme con ella todo se calmó, la energía que me transmitió, sus ideas y la
confianza que desprendía consiguieron que me tranquilizara y empezara con
ganas el doctorado, una etapa que duraría 4 años.
Durante el primer año estuvimos las “dos solas”, es decir, era ella mi única
tutora de tesis. Aquel año estábamos inmersas en evaluar si existía un efecto
sinérgico de los polifenoles con los ácidos grasos omega 3 en la mejora de la
hiperlipidemia. Tras un año de duro trabajo, ya que compaginaba el doctorado
con el Máster, en el que probamos múltiples combinaciones de los compuestos
en células en cultivo, y creo recordar un par de estudios pre-clínicos, llegamos
a la conclusión de que no había ningún efecto sinérgico. Yo estaba
desesperanzada, es normal que el primer año no salga nada, eres un
estudiante de doctorado aprendiendo técnicas, maneras de trabajar, pero
Cinta siempre estuvo ahí para animarme. A inicios de mi segundo año como
doctoranda, es decir, en septiembre de 2010, dejamos de estar “solas”
(siempre teníamos al grupo de Nutrigenómica), ya que se incorporó Anna Arola
como co-directora de tesis. Tengo que decir que al principio no lo veía claro,
pensaba que Cinta y yo hacíamos un buen equipo, me gustaba le relación que
teníamos, y no quería que se viera enturbiada. Pero todo lo contrario, la
llegada de Anna fue un golpe de aire fresco. Llegó con nuevas ideas que
aceptamos muy bien y, desde ese momento, formamos un trío que funcionó
hasta el último momento. Durante esos 3 años nos centramos en estudiar la
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modulación de los microRNAs por los polifenoles en diferentes situaciones
(obesidad, normopeso, crónico, agudo, etc.). Además, también empezamos a
elucidar el posible mecanismo mediante el cual los polifenoles modulaban los
miRNAs, como era su interacción directa. De todos los estudios que realizamos
salieron 5 artículos experimentales como primera autora y 2 artículos de
revisión, además de la asistencia tanto a congresos nacionales como
internacionales. Durante el tercer año de doctorado realicé una estancia en
New York, la ciudad de las luces. Cuando llegué me sentí sola, estaba muy lejos
de casa, al otro lado del océano, con gente que no conocía. El inicio fue muy
duro y, tanto Cinta como Anna, siempre tenían palabras de ánimo, incluso me
propusieron que me volviera. Pero eso consiguió que cogiera más fuerzas y
acabara mi estancia. Pero el simple hecho de darme la opción a volver me
hacía entender que sabían cómo me sentía, me entendían y apoyaban.
Siempre se lo agradeceré a las dos.
El momento más duro, como le sucede a muchos doctorandos, fue, no la
escritura de la tesis, del libro, sino de la presentación oral, del hecho de tener
que plantarme delante de un tribunal y explicarles los resultados que habíamos
tenido. Me acuerdo que practiqué la presentación con Cinta y Anna unas 5
veces. La primera la hice muy seria, con unas diapositivas demasiado serenas, y
Cinta me dijo que le diera un toque de color, que era muy aburrida. Y a los días
me presenté con una presentación que contenía todos los colores del arcoíris…
y la cara de Cinta me acuerdo que fue un poema. Finalmente nos quedó, creo,
que bastante aceptable. En julio del 2013 presenté la tesis, fue un día que
nunca olvidaré. La mirada de mis dos directoras de tesis mientras hacia la
presentación, intentando transmitirme paz y serenidad.
Los años que siguieron nos seguimos viendo, quedábamos y tomábamos café.
Les contaba mis experiencias laborales y me iban aconsejando. Quién me iba a
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decir que acabaría trabajando con otros doctorandos suyos. Cinta siempre ha
formado investigadores excepcionales, haciendo ciencia de calidad. Nos ha
dejado una apasionada de la investigación y la docencia. Un gran ejemplo a
seguir que ocupa parte del corazón de numerosos compañeros, amigos,
estudiantes y familiares.
Siempre tuya,
Laura Baselga
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“Homenatge a Cinta” per Aleix Ribas
Sóc l’Aleix Ribas, vaig ser doctorand de la Cinta i el Lluís entre el 2010 i el 2014.
Actualment visc a Houston, on des del 2015 estic fent el meu postdoctorat.
Semblava ahir que em disposava a entrar a l’oficina del Lluís, al Departament
de Bioquímica i Biotecnologia, on m’esperaven ell i la Cinta per dur a terme la
primera reunió de forma oficial del meu doctorat. Malgrat que ja han passat
quasi 9 anys, sempre recordaré aquesta primera reunió per saber de què anava
a anar el projecte de tesi a desenvolupar. Em van preguntar si sabia que era el
rellotge circadiari, a lo que vaig respondre que no. Sembla que la meva
honestedat els va agradar més que la meva desconeixença i aquesta, ja de
partida, va ser la primera lliçó que vaig aprendre. Seguidament, em van donar
uns quants articles per a que comencés a familiaritzar-me amb el tema i abans
d’acabar la reunió em van donar una altra lliçó al dir: “Recorda una cosa durant
aquests pròxims 4 anys, el que vas a començar ara és la TEVA tesi”. Vaig
aixecar-me d’aquella taula rodona una mica desconcertat i amb un grapat
d’articles que em sonaven a xino, però també amb una motivació i entusiasme
per aprendre lo desconegut que ja no deixaria de créixer.
Quatre anys més tard, després de moltes més reunions i moltes més lliçons,
teníem a la butxaca 4 publicacions encapsulades dins una tesi que demostrava
de quina manera les procianidines modulen el rellotge circadiari en rates i jo,
no només m’estava tornant un “rellotger circadiari”, sinó que encara volia
aprendre més i més.
Aquest desig per aprendre és quelcom que des del primer dia la Cinta em va
inculcar molt bé i sense necessitat d’emprar paraules. El simple fet de
conèixer-la i veure-la treballar ja era suficient. Quan vaig començar l’any 2010,
la Cinta ja tenia a l’esquena tota una vida dedicada a la docència i a la
investigació. He conegut gent amb menys anys d’experiència que ella ja
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arribant a la fase plató de la seva carrera, o en altres paraules, començant a
frenar el carro. Però la Cinta no era així. Tot i el seu bagatge, ella no parava de
seguir aprenent coses, d’innovar, de posar-se al dia i reciclar-se. En 4 anys em
vaig adonar que, no només jo estava aprenent coses, sinó que ella ho feia
inclús a un ritme més vertiginós. Vàrem començar estudiant el rellotge
circadiari per la seva intrínseca relació amb el metabolisme, però al poc temps
la Cinta ja va donar una gran passa endavant hipotetitzant que el rellotge
circadiari podria ser el mecanisme molecular pel qual els organismes poden
reaccionar fisiològicament a molècules externes provinents d’un altre ésser viu
(teoria de la xenohormesi). La meva tesi suggeria que la seva hipòtesi podia ser
certa, però per demostrar algo tant innovador i enginyós, es necessitaven fer
més estudis i és aquí quan la Cinta va pensar que una altra manera de
demostrar la teoria de la xenohormesi podia ser mitjançant l’estudi del
fotoperíode, lo qual està relacionat amb el rellotge circadiari. Vaig acabar la
meva tesi participant en un primer estudi focalitzat en fotoperíode, però per lo
que sé, al menys dues tesis més s´han desenvolupat recentment treballant
sobre aquesta hipòtesi.
Poder elaborar hipòtesis tan impactants i innovadores en un sol període de 4
anys no està a l’abast de tothom. Per dur a terme aquesta difícil tasca no
només es necessita el coneixement que ella gaudia, sinó també l’energia
necessària per estar actualitzat i preparat per embarcar cap a nous projectes i
noves fonts de coneixement. La Cinta en aquest aspecte (i d’altres) ha sigut i
sempre serà un referent per mi. Per posar algun exemple d’aquesta energia
per seguir aprenent i estar actualitzada, tot i la seva dilatada experiència
donant xerrades, vaig coincidir amb ella en un curs de com parlar en públic i
donar xerrades. Era l’única catedràtica en aquell curs que estava plegat de
doctorands com jo. Fins i tot crec que el professor que impartia aquest curs va
estar una mica intimidat amb la seva presència. Però això demostrava dues
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coses de la Cinta com a persona: la seva modèstia i la seva eterna predisposició
a estar oberta a millorar encara més. De fet, quan parlaves amb estudiants de
grau o de màster i els preguntaves quin professor els agradava més sempre
coincidien en la seva resposta: la Cinta.

La Cinta no només compartia coneixement i motivava als seus estudiants o
doctorands, sinó que estic segur que també ho feia amb els seus propis
companys de departament. I és que a més de tot lo dit fins ara, la Cinta tenia
una arma secreta, una simpatia que encomanava i que creava una atmosfera al
voltant seu única, que feia que fos una persona molt estimada per tots. Una de
les coses que més recordo d’ella és precisament el seu riure. Durant aquells 4
anys en vaig sentir moltes de rialles seves, tant si era de passada com si estava
reunit amb ella a soles o també amb el Lluís. Tot i l’estrès que podia arribar a
patir degut a la seva ocupada agenda, mai li faltava aquest riure tant
característic seu. I lo millor és que, a més de poder sentir les seves rialles al
departament, també ho vaig poder fer en altres contextos com anant de tapes
per Tarragona durant la Tecla-Tapa, dinant algun dia a l’institut Compte de Rius
que tenim just davant de la Facultat, als dinars de Nadal que el Departament
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organitza, algun que altre congrés que hem coincidit o fins i tot compartint
sopars de doctorands. Amb la Cinta t’ho podies passar molt bé i riure molt,
però també aprendre moltíssimes coses. Les ocasions en què ens agradava
filosofar no només sobre ciència, era quan alguna tarda ja eren les 6pm i
encara teníem un parell d’hores de feina per endavant. Quan això passava,
solíem anar al Compte de Rius abans que tanqués per prendre un te i agafar
forces. Malgrat la distància aquests últims 4 anys, aquesta tradició l’hem pogut
mantindré als estius, quan jo venia de vacances. Canviàvem el Compte de Rius
per una cafeteria a la Rambla, però parlàvem com si no hagués passat el
temps.
He tingut la gran sort de poder aprendre de la Cinta moltíssimes coses. Els
records, així com les anècdotes, són innumerables i estan molt vius. El
coneixement adquirit durant aquells 4 anys m’acompanya en el present. La
Cinta (i també el Lluís) em van donar una base i la confiança que es necessita
per seguir investigant. Vaig començar el doctorat encuriosit i el vaig acabar
encara més encuriosit i amb més ganes de buscar respostes i seguir aprenent.
Sempre els hi estaré molt agraït.
Aleix
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Escrit d’Aïda Pascual
El primer cop que vaig veure la Cinta, entrava tota eixerida i somrient dins una
classe plena d'alumnes que iniciaven aquella setmana el darrer curs de la
Llicenciatura de Bioquímica. Cridava l'atenció pel seu tarannà sempre vital i
alegre, enèrgica. Es notava que l'apassionava la ciència i ho sabia transmetre
d'allò més bé com a docent. De fet, ella va decantar la meva balança a l'hora de
seguir en la ciència per triar el camp de la recerca i concretament la
Nutrigenòmica.
En l'àmbit professional era una professora esplèndida, però a escala personal
generava confiança, la qual va fer que m'apropés al seu despatx per rebre
orientació sobre el màster de Nutrició i Metabolisme, en el qual ella prenia un
paper d'implicació fonamental com a coordinadora. De seguida em va acollir
quan va ser assignada com la meva tutora del treball de fi de màster a inicis del
curs 2012-2013. Tindria l'oportunitat de treballar-hi tot un curs i aprendre
moltíssimes coses. Vam començar a treballar juntes amb la doctora Anna Arola
i també la Laura Baselga, que llavors estava patint els darrers trams de la tesi.
Totes em van mostrar el camí de la recerca i em vaig començar a endinsar en la
temàtica dels polifenols i els microRNAs.
La Cinta en sabia tant de tot allò! Jo era ben nova en aquell món tot i que es
trobava relacionat amb teoria que havia estudiat. Fins que no entres en
recerca no n'entens l'aplicació real. No obstant la novetat, ella tot m'ho feia
més entenedor. Aconseguia seguir el fil de tot el que anava fent la Laura i així
podia col·laborar-hi ni que fos de la manera més planera fent anàlisis al
laboratori i aprenent a barallar-me amb excels de milions de dades i programes
estadístics que més endavant em portarien de cap.
Vaig finalitzar el meu treball de fi de màster amb dues col·laboracions ben
maques en un article que la Laura va publicar dins la seva tesi, i un que vam
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poder publicar posteriorment juntament amb la Cinta i l'Anna, que tractaven la
influència dels polifenols en modificar l'expressió de gens clau en el
metabolisme lipídic a través de modular els microRNAs, unes molècules de
material genètic que començaven a ser molt importants en els nous estudis de
recerca i on la Cinta no va dubtar d'invertir-hi temps amb nous experiments.
I en acabar tota l'etapa del màster va ser quan un dia, xerrant amb la Cinta,
acompanyant-la mentre feia un te, em va preguntar que volia fer després. Jo
havia quedat amb ganes de més. De més experiments, de més laboratori, de
més recerca. De descobrir més d'aquell món que a ella tant la fascinava. I per
tant, li vaig dir que volia seguir en allò i procurar demanar una beca per fer el
doctorat sota la seva direcció, juntament amb l'Anna Arola. Sabia que en una
tesi, els tutors són el pilar fonamental i amb elles ja m'hi entenia prou en
maneres de treballar i la Cinta m'havia mostrat una passió per la ciència, la
recerca, els polifenols i la Nutrigenòmica que poca gent tenia. Al cap i a la fi, hi
havia dedicat la seva vida plenament.
L'inici de la tesi no va ser fàcil, com el de ningú imagino. Tires cap a una banda,
cap a una altra,... Vam fer diversos experiments preliminars amb ratolins per
analitzar-ne microRNAs. La idea era seguir per aquella línia de recerca i, en
aquest cas, la idea era centrar-se en el teixit adipós. Volíem continuar amb el
tema que la Laura havia deixat prou ben tancat en fetge i anar analitzant i
cercant les expressions de microRNAs a teixit adipós, així com els diversos gens
del metabolisme lipídic que s'hi trobaven relacionats.
Vam trobar molts problemes. No tot el que havia servit amb la Laura ens
funcionava i el teixit adipós ens donava diversos problemes. Passàvem hores
reunides, mirant per on tirar, quines modificacions introduir, parlàvem amb
diversos grups de recerca amb els quals la Cinta tenia molt de contacte, com
els de la Universitat de les illes Balears, i que ens van donar algunes solucions
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als experiments gràcies a la seva àmplia experiència amb teixit adipós. Sempre
ho tenia això la Cinta, coneixia molta gent al món de la ciència. Tenia amics per
molts grups de recerca i a diversos països, així que tots podien rebre i donar
ajuda al grup de Nutrigenòmica, amb ella com a vincle humà.
La veritat és que tot anava sobre rodes, teníem entrebancs, no diré que pocs,
però la Cinta sempre trobava la part positiva, els ànims que a mi em mancaven,
l'ajuda que calia... I és que per a ella, primer era la persona i després la feina.
Podia ser exigent, podia ser dura, però mai permetia que passessis per davant
seu amb una cara trista sense obligar-te a entrar al despatx, seure a la seva
taula, agafar una galeta, fer un te i parlar-ne.
Em va fer aprendre tant! De laboratori, de com sobrepassar els problemes i
bloquejos, de cercar noves solucions, de persistència, de sacrifici, de
companyonia i de ciència: els polifenols, el metabolisme lipídic, els
microRNAs... Penso que era un pou de saviesa en la recerca i que ben segur va
prendre moltíssims coneixements valuosíssims amb ella...
Durant la tesi, vam aconseguir escriure tres articles complets, dels quals dos
vam publicar amb èxit a l'International Journal of Obesity, i a l'International
Journal of Molecular Sciences. El fet de tirar cap a teixit adipós i les seves
modificacions amb l'administració de polifenols en rates obeses al final va
donar els seus fruits, no sense patiment ni esforç, dies i setmanes a l'estabulari
amb els animals, experiments a repetir, canvis i més canvis a l'estadística... Hi
havia molts moments de desànims, alts i baixos emocionals i físics. Però, com
ja he dit, era un pilar per a mi, i allà hi era sempre que calia.
Recordo amb un somriure com en una època de bloqueig experimental, va
voler entrar amb mi al laboratori, com va gaudir aquells dies! Entrava ja amb
un somriure d'emoció, com un nen quan el porten a la fira, dient que feia anys
que no tenia temps ni oportunitat de passar per allà dintre i tocar les pipetes.
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M'explicava com feien anar les tècniques anys enrere entre rialles mentre em
guiava provant experiments a l'antiga per veure si ens en sortíem.
Bé, crec que m'estenc massa i no pararia d'explicar moments, ja que durant la
tesi, un passa més temps a la universitat que a casa, però en definitiva podria
dir-se que la Cinta era com una segona mare per als seus doctorands.
Disciplina, esforç però també molt d'amor i amabilitat aconseguien que et
deixessis recolzar en ella quan calia i espavilessis quan tocava no adormir-se a
la palla. Era un dels

pilars forts

del grup i del departament,

tant emocionalment com amb iniciatives atrevides i innovadores. En tot
moment tenia paraules de confort i consell per tots i animava l'ambient allà on
anés. Científicament no cal que digui massa, el seu llarg recorregut en recerca
parla per si sol. Una persona entregada i dedicada a la ciència en cos i ànima
que tant ens va ensenyar, que tant va compartir a la comunitat científica i que
tant tenia encara per donar. Tot el que pugui dir es quedarà curt en aquest
sentit. La recordaré sempre amb un somriure, amb la seva rialla sonora i els
seus crits pel passadís que convidaven a tots els professors a anar a dinar. La
ciència i tots nosaltres hem perdut una de les grans.

Aïda
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Escrit de Maria Ibars
El meu primer contacte amb la Dra. Cinta Bladé va ser per telèfon per demanar
informació sobre el Màster de Nutrició i Metabolisme. Li vaig trucar des
d’Irlanda on feia una estada al laboratori del Dr. Chris Gill en un projecte en
col·laboració amb el Dr. Alan Crozier. En sentir aquests noms la Cinta sabia
molt bé en quin “mundillo” m’havia posat, el dels polifenols! Més endavant
vaig anar a Tarragona per informar-me dels laboratoris on fer el projecte de
recerca del màster, el qual jo pensava fer a Barcelona per proximitat a casa
meva, i a la Cinta li va faltar temps per convèncer-me de les meravelles de
viure a Tarragona i de seguir el meu camí amb els polifenols al Grup de Recerca
en Nutrigenòmica.
La Cinta, tenia aquesta perspicàcia i carisma que et feia veure les coses clares
en un instant. Jo encara no sabia si faria un doctorat, però ella va treure’m de
dubtes de seguida. Així que em vaig veure embarcada en la tesi amb la Dra.
Cinta Bladé i el Dr. Gerard Aragonès de directors, una excel·lent combinació. El
primer any de tesi ja teníem un article enllestit que es va publicar més tard al
International Journal of Obesity (Ibars M et al. 2017) on vam demostrar com les
proantocianidines del raïm milloren la sensibilitat a la leptina, una hormona
que controla la sacietat i el pes corporal al cervell. Més endavant vam fer un
estudi semblant utilitzant un altre compost fenòlic, el famós resveratrol,
estudiant els seus efectes en el sistema de la leptina a nivell perifèric (Ardidruiz A, Ibars M et al. 2018) i al cervell (Ibars M et al. En preparació).
La Cinta sempre estava disposada a escoltar-te i ajudar-te, tot oferint-te unes
galetes i un te. Sempre tenia un somriure per compartir. Interessada per la
persona i no només per la recerca, sabia que una cosa potenciava l’altra i la
crítica constructiva era el seu fort. Sabia com s’havien de dir les coses per fer-te
passar a l'acció sense desmotivar. No es centrava en allò negatiu sinó en com
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arribar a la solució de forma pragmàtica i realista. Quan les coses es desviaven
sabia fer-te trobar l’equilibri un altre cop. I no només això, ella s’hi posava a
fons amb tu trobant temps d’on no n’hi havia. La Cinta inspirava als del seu
voltant amb les seves idees, creativitat, positivitat i entusiasme. Això la feia ser
una líder molt estimada per tots. A causa d’aquest afany de creativitat ens vam
veure involucrats en el projecte Explora, un d’aquests projectes “high-risk highgain” on l’objectiu era estudiar els efectes metabòlics del consum de fruites
(riques

en

polifenols)

de

temporada i fora de temporada,
un

projecte

totalment

innovador on la Cinta s’hi
trobava com peix a l’aigua i era
capaç
bogeria

d’interpretar
de

aquella

resultats.

Els

referents al sistema de la
leptina es troben recollits en
una publicació del Scientific
Reports (Ibars M et al. 2018) i
en relació al teixit adipós al
Journal
Biochemistry

of

Nutritional
(Gibert-Ramos,

Ibars M et al. 2019).
La Cinta també es caracteritzava per una gran humilitat i empatia envers la
gent. Va vetllar pels meus interessos professionals més enllà del grup de
Nutrigenòmica, i em va deixar prendre les meves pròpies decisions durant la
meva tesi. Gràcies a aquesta llibertat vaig poder fer una estada a la Universitat
de Califòrnia San Francisco durant set mesos. Va ser una experiència molt
positiva pel meu creixement professional sense tenir una relació directa amb la
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meva tesi o generar articles en comú. La Cinta sabia trobar l’equilibri entre els
seus interessos i els dels altres i sempre estava oberta a enriquir la teva carrera
amb col·laboracions com la que tenim amb la Universitat de Wageningen.
No sé si el destí està escrit, el que sé és que el defineixen les persones que et
vas trobant pel camí. Algunes tenen un impacte tal a la teva vida que una
acaba convertint-se en doctora, vivint a un lloc impronunciable com
Wageningen i continuant una carrera científica. La Cinta per mi, sempre serà
un referent i la trobo molt a faltar.
Maria Ibars Serra
6 de Juny 2019, Wageningen, Països Baixos.
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Escrit de Cristina Domènech
Avui estem tots aquí per recordar-la, perquè ja fa quasi 3 mesos que va marxar,
però molts de nosaltres encara no ens podem fer a la idea què la Cinta ja no hi
és. La teva passió per la feina, pels amics i pels companys. La teva devoció per
la ciència i la recerca. La teva energia, tant en els bons moments com en els no
tan bons. Tot el que has deixat fa que sigui impossible que no pensem en tu
com una persona que hauria d’haver estat eterna.
Tot i que per mi, tècnicament, vas ser la meva jefa, la nostra relació va anar
molt més enllà. Preocupada sempre per si estàvem o no estàvem bé, per si
potser passàvem fred o per si ja havíem trobat “noviet”. Tot i que el que més
trobo a faltar són les teves frases cèlebres: “Que n’ets de treballadoreta!”, “Ui,
fas mala cara, que vols una galeta?” o el gran “Passaràs la pasqua sola? Vine a
Rasquera, dona! Ens menjarem la mona juntes!”. Fins i tot en els últims mesos,
sempre tenies un somriure i una bona conversa. Estic contenta d’haver passat
més temps amb tu, perquè tot i que ja havia acabat la tesi, em vas seguir
ensenyant com s’ha de tirar endavant, encara que al davant tinguem un mur
invisible que ens faci molta por.
Sempre he estat molt contenta, molt agraïda
i molt orgullosa dels directors de tesi que em
van tocar, però cada cop més me n’adono de
la sort que he tingut. I vull donar mil gràcies a
la vida per haver-te posat al meu camí. Penso
que el món ha perdut una persona que valia
or.
Et trobo molt a faltar.
Cristina
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Escrit d’Héctor Palacios
He tingut la sort de conèixer a la Cinta tant com a professora, així com a
directora de tesis. Com a professora era capaç de transmetre no només els
seus coneixements, sinó també contagiava la seva passió per la ciència. Tot i
que, quan realment vaig conèixer a la Cinta, tant a nivell professional com
personal, va ser durant l’etapa del doctorat. Sempre he pensat que no podia
tenir millor directora de tesis. Per a mi ha estat un far, ha sabut guiar-me tant
durant els dies fàcils com els més durs. Sempre tenia una galeta per animar a
qualsevol persona que estigués una mica alacaiguda.
Sempre recordaré l’última reunió que vam tenir. Ella acabava de terminar el
tractament i estava recuperant forces. Tot i així, ella volia saber com portava la
tesi. Va arribar molt guapa i arreglada, però tot i així tenia una mirada i veu
cansada. Però, a mesura que anàvem parlant de la tesi, que discutíem
resultats, que buscàvem explicacions, aquesta mirada i veu cansada
desapareixia i apareixia il·lusió i emoció. Llavors va ser quan vaig entendre
perquè havia estat la millor professora que he tingut mai, perquè no podria
tenir una millor directora, va ser quan vaig aconseguir donar-li un nom: amor.
Amor per la ciència, pel seu treball, amor per transmetre. Per això, la seva
trajectòria científica no acaba aquí, sinó que evoluciona. Ella continua present
en cada una de les paraules que escric, en cada article que publico, a la nostra
tesi.
Héctor
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Escrit dels estudiants
Mai podrem oblidar el dia que se’ns va comunicar la tràgica notícia de la
pèrdua de la Dra. Cinta Bladé. Haguéssim desitjat que el que ens van dir fos un
mal entès i que la Cinta vingués tot just després a la nostra classe a dir-nos que
érem uns exagerats, com sempre acostumava a fer quan ens veia queixar-nos
de totes les coses que teníem per fer (que no eren moltes però a nosaltres,
alumnes de segon de carrera, se’ns feien una muntanya). Que ens hagués
proposat si volíem fer una hora seguida de classe, i nosaltres haguéssim insistit
per fer dues per al poc menys d’una hora ella dir-nos: “si us veiéssiu les carones
que feu… Voleu fer dues hores seguides i després no podeu aguantar”.
Senyalització i control de funcionament cel·lular. Una assignatura que per
aprendre’ns el seu nom requeria quasi tant de temps d’estudi com pel propi
temari. Mai havíem tingut una assignatura semblant. Ja ens va advertir la Cinta
el primer dia, que tot el que sentiríem a partir de llavors seria nou, però que no
ens espantéssim, que amb esforç segur que aconseguiríem entendre-ho. I
quanta raó tenia! El primer dia que ens va començar a parlar de les MAPK ens
vam posar a riure per no plorar. Ens va parlar d’una proteïna GRB2 que
activava a SOS que era un GEF de Ras. No sabíem què era un GEF, no sabíem
qui era Ras, i SOS eren les lletres que apareixien en la nostra ment en sentit tot
allò. Però ves per on, coses de la vida, al cap d’uns pocs mesos, en què havíem
d’escollir un lligand i explicar la seva via de senyalització, érem nosaltres els qui
parlàvem de SOS i Ras, i segons la pròpia Cinta, com autèntics experts. I és que
possiblement no haguem tingut en tota la carrera una assignatura tan
complicada i amb noms tan diversos, i que al mateix temps ens l’hagin explicat
tan bé i de forma entenedora. I és que la Cinta va aconseguir que fins i tot les
coses més complicades semblessin d’allò més simples, i si no aconseguíem
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entendre-ho, ella, com la gran professora que era, insistia a explicar-nos-les
fins que ho veiéssim clar.
Les bases de senyalització cel·lular que la Cinta ens va transmetre en aquesta
assignatura són, d’alguna manera, un llegat intangible que romandrà en les
ments de tots nosaltres, els alumnes que van tenir la sort de poder tenir-la de
professora d’aquesta assignatura.
De totes maneres, la Cinta no només va aconseguir amb èxit que aprenguéssim
aquestes bases científiques que ens seran molt possiblement d’utilitat en el
futur, sinó que també va anar una mica més enllà de les tasques estrictes d’un
professor amb l’objectiu de preparar-nos com a futurs professionals. Va
organitzar unes sessions sobre “com fer presentacions orals” ja que
considerava que era una aptitud transversal que els alumnes havíem de tenir. I
la veritat és que, la majora, des de llavors, ens sentim molt més segurs i
preparats per afrontar aquest tipus d’experiències.
Al llarg de la nostra vida tenim molts professors i professores, però n’hi ha que
et marquen i et deixen una petjada en el cor. Són aquells que recordes al cap
dels anys. La Cinta és i serà una d’aquestes. Una gran majoria dels estudiants
afirma que l’assignatura de Senyalització i control del funcionament cel·lular és
una de les seves assignatures preferides del grau.
El cor se’ns encongeix en pensar que d’aquí a un temps no podrem quedar
amb ella, per simplement fer un cafè, i explicar-li què estem fent i com ha
canviat la nostra vida. Gràcies per ensenyar-nos més que continguts
acadèmics, has passat per les nostres vides per quedar-t’hi per sempre en
forma de record.
Estudiants del grau de Bioquímica I Biologia Molecular i del doble
Grau de Bioquímica i Biotecnologia de la URV
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Escrit de Miguel Àngel Rodríguez
És molt difícil posar en paraules tot el que representa haver compartit aquest
temps amb la Cinta. Com sempre dic, ella és una d’aquestes persones que
sempre suma i que fa millor el món i a les persones del seu entorn.
Vaig trobar-me per primera vegada a Cinta durant la carrera de Química i, amb
el seu entusiasme i passió pel metabolisme, em va contagiar i fer-me decidir a
cursar la llicenciatura de Bioquímica. Tot i el poc temps i la velocitat amb què
anava durant l’època d’estudiant, que no em permetia pensar molt sobre el
futur, ella em va motivar en les seves classes i amb el seu tracte amable però
rigorós i va ser una de les “culpables” de què la química a partir de llavors em
semblés molt inanimada...
Però on vaig tenir la sort de compartir més temps i la vaig conèixer més, va ser
durant el seu any “sabàtic”, on vam treballar mà a mà Mariona, Cinta i jo per
donar una gran empenta a una plataforma de metabolòmica per RMN. Li deien
metabolòmica però amb gran saviesa ja ens puntualitzaves “Això en el fons és
el que hem fet sempre, estudiar metabolisme”. De seguida tres visions
diferents, una procedent del món de la biologia per part de Cinta, una altra del
processament de dades, per part de Mariona i un químic orgànic reconvertintse vam encaixar perfectament. Cinta ens va obrir els ulls a moltes coses i, molt
encertadament, ens va batejar com la “Xarxa Neuronal”, tal com la suma de
neurones fa un cervell que pot viure i treballar millor que cadascú per separat.
Durant aquest període vaig viure una de les millors etapes professionals i a
més, la Cinta, per la seva qualitat humana, em va guanyar definitivament. El
contacte després d’aquest període no va ser tan freqüent com m’hagués
agradat, però a partir de llavors sempre vam poder xerrar de tot davant d’una
tassa de cafè en qualsevol moment.
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Així que, quan per circumstàncies de la vida vaig poder decidir co-dirigir una
tesi doctoral amb ella, no vaig pensar-m’ho ni un minut. En aquest període
totalment nou per mi, Cinta, a més de l’inestimable recolzament i la guia
acadèmica que em va donar, em va ajudar de forma puntual però molt
important en el terreny personal. Amb un gest, un consell o senzillament una
conversació en el moment adequat la vida la feia una mica més fàcil, pel que
sempre tindré un sentiment de gratitud i admiració per ella.
Miguel Àngel Rodríguez Gómez
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“La Cinta, la metabolòmica i la xarxa neuronal” per
Maria Vinaixa
Deuria córrer l’estiu del 2009 quan la Cinta s’incorporà com a coordinadora
científica a la “Plataforma Metabolòmica”, una infraestructura que tot just
iniciava les seves primeres passes l’any abans. La Cinta no era cap desconeguda
per en Miguel A. Rodríguez i jo mateixa, en aquells moments els dos químics de
la Plataforma. Durant la llicenciatura tots dos l’havíem tingut com a professora.
Quan feia classes destil·lava passió i coneixement i això no s’oblida. La seva
proximitat i simpatia naturals eren per nosaltres garantia de què faríem un bon
equip. I així fou. Vam connectar-hi ràpidament. Ella ho feia fàcil. Venia a les
tardes quan nosaltres havent acabat l’experimental provàvem d’entendre i
analitzar resultats. Sèiem tots tres junts en una habitació minúscula de l’edifici
del Servei de Recursos Científics de la URV on ens entossudíem a resoldre
espectres de ressonància de mostres complexes. Una feina ingent. Jo asseguda
al mig de tots dos assenyalava sobre els espectres les regions d’interès
derivades de l’anàlisi de dades. En Miguel seia a un costat i duia el control dels
equips i proposava estructures químiques que quadressin amb els
desplaçaments de les regions d’interès. La Cinta, Lehninger en mà, mirava de
situar les estructures químiques de les molècules que anàvem reconstruint en
diferents vies metabòliques. Lúcida com pocs, ràpidament se n’adonà que allò
que fèiem era impossible d’automatitzar. Sorneguera deia...”I diu que una
xarxa neuronal ha de solucionar això?”. Ens agafava els braços i tot fent un gest
com si ens volgués connectar deia “Naltros si que som la xarxa neuronal!” i
esclafia a riure. I rèiem, rèiem moltíssim.
A nivell de metabolòmica gairebé tot estava per a fer, teníem per davant un
projecte molt engrescador, i segurament amb més rauxa que seny passàvem
jornades llarguíssimes treballant. Ella patia quan veia que es feien les vuit i les
nou del vespre i ens resistíem a marxar perquè no ens quadraven els resultats,
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”Aneu a casa i cuideu a la família...els heu de cuidar, feu-me cas. Demà
m’estudiaré la via d’excreció del colesterol i ja veureu com sabrem que són
aquests senyals en les que ens hem encallat...ara heu de marxar i estar amb els
vostres”. L’endemà venia emocionada i deia, “ A veure Mariona fes-mos’ho
guapet això... què no es veuen els grups tiol de la metionina?....ai calla
home...mai me’n recordo que el Miguel sempre diu només els hi veieu la cueta
del metil!”...I tornàvem a riure... xalàvem i tots tres apreníem a la vegada. La
combinació perfecta. Apreníem metabolòmica i metabolisme, però sobretot en
aquella minúscula habitació la Cinta ens va ensenyar a intentar ser bons
científics i millors persones.
“Als xiquets sempre els has de tractar bé”, deia referint-se a estudiants de grau
que sovint teníem fent pràctiques entre nosaltres. Cuidava molt les formes.
D’una educació i respecte exquisits jo m’embadalia escoltant-la i veient com
defensava els arguments i les teories científiques en què creia amb un discurs
serè i tranquil en la forma però vehement en el contingut. Quan teníem alguna
desil·lusió, ella la patia amb nosaltres i s’entristia. Sempre va ser al nostre
costat. Es preocupava per la nostra carrera. “Miguel, Mariona heu de fer LA
CARPETA... Que feu un curs...a la carpeta...que ara feu de tutors d’ un
estudiant...a la carpeta...tot certificat i a la carpeta, creieu-me...no sabeu mai
quan ho podreu necessitar”.
La Cinta sovint em feia tocar de peus a terra. Sense entendre un borrall de la
vida acadèmica i amb l’atreviment de la ignorància, el dia que va guanyar les
oposicions a catedràtica li vaig etzibar: “Cinta, això vol dir que d’ara endavant
podràs fer el que vulguis i com et doni la gana. No et manarà ningú.” Ella
carregada de paciència em responia “A veure...saps què passa Mariona?, que
mai pots arribar a fer el que vols...perquè estàs en un grup i el grup té unes
línies definides...”. I així sempre en to amable i amb un somriure em responia
totes les preguntes per poc sentit que tinguessin o matusseres que fossin.
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Recordo com li brillaven els ulls el dia que uns resultats de metabolòmica
donaven suport a la seva tesi de què les prontocianidines podien regular el
sistema circadià. “Ja us ho deia jo. Això és molt bonic!.”. Deia plena
d’entusiasme. “Farem una presentació per explicar-ho, us agradarà moltíssim!”
I així ens va introduir conceptes com el rellotge molecular o la teoria de la
xenohermesi. Era única per fer-te gaudir de la seva recerca i fer-te’n partícip.
Contagiava passió i vivesa. Li agradava compartir els resultats i sempre
s’escoltava la nostra opinió.
Quan la Cinta es va reincorporar a la seva activitat acadèmica habitual va
deixar oficialment la Plataforma de Metabolòmica. Però nosaltres ens havíem
acostumat a tenir-la. Un espectre, un article, una idea, una pregunta, qualsevol
pretext era bo per a pujar la rampa que ens separava del seu despatx i trucar la
seva porta. Sempre ens rebé amb els braços oberts. Disposada a ajudar i a
escoltar. Ella també baixava sovint a veure com ens anava. La relació amb la
Cinta va transcendir l’àmbit professional. Les consultes cada cop anaven
adquirint un caire més personal. Esdevingué un referent molt important per a
mi. Necessitava la seva perspectiva per confrontar dilemes laborals i decisions
importants i la seva opinió m’era indispensable. Ja lluny de la URV mai vam
perdre el contacte. Quan l’activitat lectiva anava de baixa m’escrivia i
m’explicava com anava la seva recerca. Sempre acabava els seus correus dient
“Mariona, segur que estàs molt bé allà però pensa a tornar”. Jo també
necessitava explicar-li que feia en la nova etapa, sempre que tornava passava
pel seu despatx a veure-la. Sempre. Allò era tornar a casa. Això és el que la
Cinta fou per mi, una llar dintre de la ciència, una llar on vaig trobar la calidesa
i el referent que necessitava.
La Cinta fou una professora i científica extraordinària i, per sobre de tot, fou
una persona excepcional. El seu llegat és immens. Va educar tota una fornada
de científics en la llibertat, la responsabilitat i l’honestedat. Personalment,
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m’ha deixat una profunda empremta tant a nivell professional com emocional.
Tots els seus consells i ensenyances són ben presents en mi i sé del cert que
una part del que sóc i faré depèn d’allò que em va transmetre. La recordaré
sempre, plena de nostàlgia pels bons moments viscuts i amb una profunda
gratitud per haver-la pogut conèixer i tenir l’honor d’haver-hi treballat.
Maria Vinaixa Crevillent
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“En recuerdo de Cinta Bladé” por José Antonio
Fernández
Allá por finales de los años 80 del siglo pasado conocí a Cinta Bladé,
consecuencia de la estrecha relación entre los miembros del grupo Nitrógenoobesidad de la Universidad de Barcelona (aunque en aquellos momentos el
grupo no se llamaba así). En concreto, la conocí como consecuencia de la
estrecha relación existente entre los doctores Marià Alemany y Xavier
Remesar, con los miembros del grupo dirigido por el Dr. Lluís Arola, entre los
que figuraba Cinta, y consecuencia de los contactos esporádicos debido a
asistencia a congresos de índole científica y otras reuniones.
Mi mayor relación con Cinta se produjo, no obstante, más adelante, ya en esta
última década, con motivo de la coordinación del Máster de Nutrición y
metabolismo, siendo ella la Coordinadora global del máster y yo el coordinador
por la Universidad de Barcelona. Tengamos en cuenta que ella, al ser la
coordinadora general del Máster, era la cabeza visible del mismo, papel que
llevó a cabo de manera plenamente eficiente. Es en ese momento, y durante
los años en los que coincidimos en dicha coordinación cuando tuvimos
múltiples reuniones, así como numerosas charlas por teléfono para intentar
solucionar todos los problemas que iban apareciendo en cada momento y
comentar los aspectos más relevantes a tratar en cada instante. El proceso de
coordinar un máster implantado desde hacía unos años, pero no demasiados,
es complejo; no obstante, en este caso saber que hay otra persona a la que
puedes consultar o llamar siempre que lo necesites, ayuda, y ayuda mucho. Y
me imagino que lo mismo ocurría en el caso de Cinta; entre ambos nos
ayudábamos e íbamos sacando el máster hacia adelante lo mejor posible, y
aunque quede mal que sea yo quien lo diga, con un éxito importante, tanto en
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cuanto a número de alumnos como al interés que despertaban los contenidos
del máster en estos mismos alumnos.
Especialmente recuerdo las extensas reuniones de selección de los alumnos
prematriculados en el máster, varias a lo largo del año, en los meses de mayo a
julio. Normalmente las realizábamos en la Universidad Rovira i Virgili (a mí no
me molestaba coger el coche e ir hasta allí cuando fuese necesario). Y aunque
se convocaba a todos los miembros de la comisión del máster, la mayoría de
las veces nos encontrábamos únicamente Cinta y yo, mano a mano en el
proceso de selección, con la ayuda de la secretaria de la Facultad. Reuniones
que se prolongaban varias horas, a lo largo de toda la mañana, en las que
teníamos tiempo para, a media mañana, ir a tomar un café, normalmente en el
bar del instituto que hay al lado de la Facultad de Química. También,
normalmente me acababa quedando a comer, justo una vez finalizada la
reunión.
Mis recuerdos a nivel personal, son los de una persona siempre amable,
agradable y alegre, tanto en las conversaciones serias como en las charlas
intrascendentes, pudiendo en éstas últimas tocar múltiples temas. Siempre
agradable y cálida en el trato y dispuesta a ayudar incluso en ocasiones en las
que no le iba bien, de forma que podía estar tranquilo, ya que siempre que la
he necesitado estaba allí.

José Antonio Fernández
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“En memòria de na Cinta Bladé” per Xavier Remesar
Es fa difícil resumir en unes línies el recull de sensacions de més d’un quart de
segle en què vàrem compartir projectes científics (encara que d’això ja fa
temps), amb uns resultats prou interessants i la collita de treballs més que
bona. També vam compartir prou activitat a tribunals, de places o de tesis, i no
recordo haver tingut cap moment de conflicte, ans el contrari tot era planer i
fàcil de parlar amb ella, doncs estava sempre disposada a col·laborar.
Comentar amb ella temes relacionats amb la feina era, quasi bé sempre,
aprendre coses noves encara que tan sols ho fora per veure-les des d’una
perspectiva diferent.
La característica que sempre he tingut present, i que perdura en la meva
memòria, és el seu somriure, diria quasi bé que permanent. Aquest somriure li
valia tant per explicar les aventures del seu gos “llunat” a Rasquera, com per
comentar les malastrugances del país, tant a nivell global com local. No la va
perdre tampoc el dia que vam improvisar unes “botes” d’aigua per protegir-la,
davant una nevada inesperada, que li va xopar els peus, o quan ens jugàvem
els quartos al sorteig de Nadal sense que ni tan sols ens tornessin el
reintegrament. Venir a Tarragona, en els darrers anys, comportava
ineludiblement menjar un bon tros de pastís al bar de l’Institut i gaudir de ració
doble de postres del menú de torn. Cinta, record del teu somriure no l’oblidaré
mai
Xavier Remesar
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Cinta Bladé en el record dels professors de la
Universitat de les Illes Balears
Cinta Bladé, molt amiga i admirada professora de Bioquímica, Nutrició i
Metabolisme, investigadora científica, molt intuïtiva, modesta, equilibrada,
gran persona, ens va deixar el passat 8 d’abril d’aquest 2019.
El món de les procianidines o de la classe proantocianidines dels flavonoids i la
seva relació amb l’entorn, els ritmes biològics, i la complexitat de les
interaccions amb la salut de les persones, tot estava en la seva imaginació des
de molt abans que guanyés la càtedra de Bioquímica i Biologia Molecular de la
Universitat Rovira i Virgili. Les seves aportacions han anat, mica en mica,
documentant observacions, fets i causalitats que han obert definitivament les
portes al coneixement actual dels metabòlits ‘secundaris’ de les plantes des
d’un nou paradigma, el binomi salut-ecologia i les famílies de compostos
fenòlics com a components essencials dels aliments. Les procianidines,
directament o a través de productes metabòlics derivats, interaccionen amb
diverses altres biomolècules, proteïnes i receptors cel·lulars, modulant el
metabolisme, inclosa l’afectació d’una part important dels processos que se
desarticulen en el control de la composició corporal, predisposant l’aparició
d’obesitat i la síndrome metabòlica. Un bon grapat de les seves publicacions
són ja molt referenciades i a un ritme creixent.
Molt vinculada al nostre grup de la Universitat de les Illes Balears, des de la
seva etapa post-doctoral, incloent uns mesos d’estada al nostre laboratori,
l’any 1996, interessada per aprendre les tècniques de cultiu primari dels
adipòcits marrons i altres de biologia molecular, i que va aplicar en varius
estudis posteriors per esbrinar efectes específics d’alguns dels polifenols més
característics.
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Notablement, la seva passió per la recerca arrancava de la seva faceta docent a
la Universitat, inseparables la recerca i la docència universitària, assolint el
difícil equilibri que correspon a l’ideal de professora universitària a temps
complet, acompanyant en tot i per tot, amb el sentit comú i la generositat que
sols es permeten els millors, i que aplicava també a les tasques de gestió i
relacions amb tota la comunitat universitària i més enllà.
Per nosaltres Cinta ha estat molt més que una gran universitària, una gran
companya amb una immensa qualitat humana, empàtica i amb gran capacitat i
paciència per escoltar, honesta, dolça, alegre i divertida, i que sempre ens
transmetia serenitat. Ens deixa un record inesborrable, una amiga que sempre
enyorarem i recordarem.

Andreu Palou, Catalina Picó, Maria Lluïsa Bonet, Francisca Serra, Paula Oliver,
Joan Ribot, Ana Rodríguez, Joana Sánchez, Mariona Palou, en nom del
Laboratori de Biología Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB), Universitat
de les Illes Balears
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For Cinta by Alan, Jean-Max & Pierre Louis
In the late 1990s and early 2000s we all met in Montpellier, Krakow, Glasgow,
Lisbon and Tarragona. Time has passed very quickly; we have forgotten the
exact dates of these scientific meetings to prepare a European research project
that focused on the effect of polyphenols on diabetes.
From the first meeting, and at her first speech, we all understood that we were
dealing with a remarkable woman. Cinta !!! Cinta Bladé, with her innovative
ideas bringing progress in our research theme. After several meetings and
many exchanges and contacts, we fell under her spell and became very good
friends, both scientifically and socially.
Many collaborations have been established over the last 15 or more years,
during which all Cinta’s many scientific qualities have been confirmed, coupled
with an unparalleled kindness and generosity. We are certain that she is
resting in peace, but she is already missing. How sad!

Alan Crozier (University of Glasgow)
Jean-Max Rouanet (University of Montpellier)
Pierre Louis Teissèdre (University of Bordeaux)
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From Human Nutition Unit at the University of
Parma
Our thoughts go to the several times we had the chance-and we feel blessed
for this- to be in touch with her at International Meetings but, above all, during
her last visit to our Lab in Parma. Other than her professionalism and bright
mind, we really appreciated her confidentiality, sense of humor, pleasure to be
surrounded by all the young mates of our lab, who learnt a lot from her
research and personality.
We desire to share with you a beautiful memory of our friend Cinta with the
picture appended, showing Josep and Cinta after our informal lunch in Lab, full
of chats and laughs… Cinta’s laugh, which we cannot and do not want to
forget.
We will miss her.
The Human Nutrition Unit at the University of Parma
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“Para mi compañera y amiga Cinta” por Francisa
Isabel Bravo
Como la última incorporación del grupo, probablemente sea la compañera con
la que menos tiempo has compartido. Sin embargo, has dejado una gran huella
en mí, sobre todo en los últimos años, en los cuales he llegado a considerarte
como una segunda madre.
Una de las cualidades que me gustaría destacar de ti es que eres una persona
amable y cariñosa. Siempre preocupándote por lo demás, e incluso cuando
estabas enferma, siempre tenías un momento para llamar y preguntar cómo
estábamos. Pero no te quedabas ahí, sino que, además, siempre estabas
dispuesta a ayudar en todo lo que necesitáramos.
Tu personalidad, ha sido principalmente la que ha permitido que el Grupo de
Investigación Nutrigenómica sea, no solamente un grupo de compañeros que
investigan, sino también una gran familia. Has liderado el grupo con sabiduría y
mano firme, sin necesidad de dar una sola orden y siempre luchando por ser
un grupo unido. Otras de las cualidades que me gustaría resaltar, y que
muchos profesores debemos aprender de ti, es tu habilidad para explicar
complicados conceptos y hacerlos fácilmente entendibles. Se notaba que te
gustaba enseñar y que hacías lo posible para que los alumnos aprendieran y
tuvieran una enseñanza de calidad, aunque eso requiriera de un enorme
esfuerzo por tu parte, buscando, actualizando y estudiando nuevos contenidos.
No tuve la oportunidad de tenerte como profesora, pero es de destacar los
comentarios de tus alumnos, los cuales alababan tu manera de impartir las
clases y te consideraban una de sus mejores y más queridas profesoras, a pesar
de ser una de las profesoras más estrictas.

85

Cinta eres para todos un referente como persona, docente e investigadora.
Siempre estarás en mi corazón y mi recuerdo, y gracias a tus consejos, espero
llegar a ser al menos una pequeña parte de lo enorme que has sido.
Con cariño,
Paqui
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Escrit d’Anna Arola Arnal
He tingut la gran sort de treballar molt estretament amb la Cinta Bladé durant
uns 9 anys bàsicament en l’àmbit de la recerca. Al principi, col·laborant quan jo
estava fent el meu Postdoc al CTNS i posteriorment ja incorporada al
Departament de Bioquímica i Biotecnologia i en el grup de recerca de
Nutrigenòmica. La Cinta era una entusiasta de la recerca que tenia grans idees
innovadores que vam explorar conjuntament. La principal temàtica que vam
estudiar era la interacció dels polifenols amb els microRNAs en la que es
basava la col·laboració en recerca durant el meu postdoc i la tesi doctoral de la
Laura Baselga que vam dirigir juntes. De fet, aquesta va ser la primera tesi que
jo he dirigit. Així mateix, també vam estudiar altres hipòtesis de recerca com la
modulació del teixit adipós pels polifenols que tractava la tesi de l’Aïda Pascual
també dirigida amb ella. A més, amb la Cinta vam escriure articles de revisió,
capítols de llibre, vam sol·licitar beques i projectes i vam col·laborar amb altres
investigadors. Quantes estones hauré passat asseguda al costat de la Cinta
treballant en el seu ordinador? Com deia ella amb un somriure: “Com si féssim
pràctiques”. Així, anant treballant amb la Cinta, vaig anar aprenent a fer
recerca en Nutrigenòmica, a dirigir tesis doctorals, a escriure papers, i moltes
coses més, fins i tot algunes que segurament ni tan sols jo ho sé. Tot i la gran
distància de coneixements entre nosaltres, ella sempre tenia en compte la
meva opinió, fent-me sentir valorada. Simplement amb una frase com: “Anna,
que trobes si...?” Vaig tenir la sort d’aprendre d’una excel·lent investigadora i
persona.
La Cinta no sols va ser la meva mentora en recerca sinó en la vida universitària
en general. Em va guiar i ajudar en moltíssimes coses. De les més recents, van
ser els seus valuosos consells en la coordinació del Màster en Nutrició i
Metabolisme que ella mateixa va impulsar. Sempre tenia temps per assessorar-
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me en tots els meus dubtes; la Cinta era a qui acudíem quan necessitàvem un
consell. En els congressos que vaig compartir amb ella, procurava presentarnos a tots els investigadors per tal d’augmentar els nostres contactes.
Igualment, es preocupava i em dirigia en la meva carrera professional, igual
que feia amb la resta de membres del grup.
No vull deixar de mencionar altres aspectes més personals de la meva relació
amb la Cinta. Recordo amb enyorança anar al seu despatx simplement per
saludar-la o per temes de feina i que ella em digués: “Vols una galeta? Un te?”.
Així aconseguia fer-te sentir a gust i et transmetia que tenies tot el temps que
necessitaves per parlar amb ella. Però el que més trobaré a faltar és
acompanyar-la a fer un cigarret i petar la xerrada a l’entrada del departament;
moments en què et podia explicar des de xafarderies del departament a l’últim
viatge que havia fet.
La Cinta ha estat la meva mentora, la meva “tieta acadèmica” i la meva amiga.
Li agraeixo enormement tot el que ha fet per mi i sempre la trobaré molt a
faltar. Espero poder transmetre a d’altres, ni que sigui una petita part, de tot el
que he après amb ella.
Anna Arola Arnal
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“Procianidines: de Tarragona a la ciutat de Quebec”
per Gerard Aragonès
Recordo cadascuna de les converses científiques i acadèmiques que vàrem
tenir en el teu despatx durant els meus primers anys com a professor a la
universitat. Malauradament, ara sé, que també van ser els teus últims anys...
En aquell temps, el teu despatx també era el meu despatx, i això va fer que
parléssim molt sovint de ciència. Millor dit, tu parlaves i explicaves la teva visió
sobre les procianidines i el seu impacte sobre el metabolisme cel·lular, mentre
jo escoltava, fascinat, i després, en un paper, ho apuntava tot...
Recordo, en aquell despatx, parlar amb tu per primera vegada de la hipòtesi de
la xenohormesi i de la marca distintiva dels polifenols de les fruites de
proximitat i de temporada. Recordo escriure “colze a colze” l’article sobre el
consum de procianidines i el seu efecte sobre el metabolisme hepàtic de la
NAD, modulant la seva via de síntesi a partir de precursors simples
d'aminoàcids i la seva via de recuperació a partir d’altres precursors naturals
de la dieta. Recordo les discussions sobre el paper de les sirtuïnes citosòliques i
mitocondrials en el metabolisme lipídic de les cèl·lules HepG2. Recordo amb
especial emoció, les reunions amb el Manuel, la Maria, l’Andrea, tu i jo sobre el
paper de les procianidines de la dieta sobre la senyalització de la leptina a
l’hipotàlem a diferents teixits perifèrics. Recordo també parlar de
metabolòmica, de RMN, de microRNAs, de browning, de resveratrol, de
cèl·lules calendari, de metabolisme de fase II, de neuropèptids, de calorimetria,
de receptors nuclears, de fluxòmica, d’immuno-histoquímica, d’antocianines,...
de molts i molts temes. De fet, ara sé que he estat un privilegiat de compartir
tota aquella ciència amb tu, més o menys ja ho intuïa, però ara me n'adono
plenament.
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Recordo amb especial estima els dos congressos que vàrem participar el 2017,
primer a Logroño al Wine&Health i, després, al prestigiós ICPH a la ciutat de
Quebec, al Canadà. Volies donar a conèixer per primera vegada a tota la
comunitat científica els resultats que havies obtingut durant aquells últims
anys sobre el paper de les procianidines en la regulació del rellotge molecular,
tant a nivell de sistema nerviós central com a nivell de teixits perifèrics. “ Ho
faig per vosaltres” deies. I, tot i els nervis, el mal de panxa i el jet lag,
l’experiència vas ser molt i molt gratificant per a tots. Recordo aquells dies a
Quebec, amb tu i l’Anna, com uns dels dies més rellevants de la meva carrera
científica dins del món dels polifenols. No ho oblidaré mai!

th

8 International Conference on Polyphenols and Health
Ciutat de Québec, Canadà (Octubre 2017)

Cinta, moltes gràcies per tot el que m’has ensenyat i transmès. Avui em fas
plorar, però et prometo que a partir de demà sempre et recordaré amb un
somriure!

Gerard Aragonès
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“La teoría de la xenohormesis 2.0” por Manuel
Suárez
Cinta fue, es y será un referente. Ciencia, docencia, gestión,… son todos
campos en los que sabía desenvolverse como pez en el agua, con una maestría
que nos dejaba a todos asombrados. Comprensiva, responsable, líder y
también reivindicativa cuando la ocasión lo requería. A pesar que prefería estar
en la sombra e ir haciendo de forma discreta (ya que según ella no se le daba
bien eso) lo realmente complicado es lo que ella hacía: organizar todo sin
parecer que lo hiciera, dialogando y buscando la satisfacción y el
entendimiento de todos los que trabajaban con ella ya que ésa era su forma de
que todo fluyera adecuadamente y nos sintiéramos a gusto realizando nuestro
trabajo. Evidentemente, todos éramos conscientes de ello e intentábamos
aprender de ella lo más posible. Por ello, todos nosotros, desde compañeros
del grupo de Nutrigenómica y del departamento a técnicos de laboratorio y
estudiantes, acudíamos a su despacho a la mínima ocasión para que nos
orientara, diera consejo o simplemente escuchara nuestras preocupaciones.
Como docente Cinta destacó por una dedicación y esfuerzo desmesurado.
Siempre atenta y accesible, se autoimponía actualizar contenidos y mantener
un nivel altísimo de calidad en todo lo que hacía, tanto para ella como para los
estudiantes. Tuve la suerte de heredar algunas de sus asignaturas y me quedé
asombrado por el grado de trabajo que había detrás de todas ellas. Pudiera
pensarse que para alguien de su experiencia hacer clases sería coser y cantar,
pero el nivel de anotaciones, comentarios, ideas, artículos y material
complementario que utilizaba para prepararlas era extraordinario. Los
estudiantes sabían reconocerlo y por eso destacaba año tras año como una de
las profesoras mejor valoradas de la URV. El último año por fin pudimos
compartir asignatura. Con la idea de actualizar la Bioquímica de la Nutrición y
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hacerla más atractiva y moderna para las nuevas generaciones decidió
coordinarla, realizando un esfuerzo increíble para ello. Estando yo en Inglaterra
la mayor parte del curso y Begoña sacando adelante el departamento, Cinta se
quedó con casi todo el temario y dedicó horas y horas de trabajo en ella. Ni
que decir tiene que la asignatura fue un éxito y siguiendo sus directrices
intentaremos en los años venideros cuidarla y mimarla con el mismo cariño
que hacía ella.
Referente a la investigación, Cinta mantuvo en todo momento una capacidad
de aprendizaje y de adaptación desmesurados. Visionaria en muchas de sus
decisiones y “apuestas” científicas, a lo largo de los años ha demostrado unas
aptitudes y habilidades excepcionales. Nos podemos considerar muy
afortunados de haber compartido con ella todos estos años ya que ha sido un
ejemplo a seguir, la mejor de las maestras que podíamos tener. Como decía
antes, un referente. Mucho se ha comentado de su apuesta personal por la
teoría de la xenohormesis: las plantas generan una marca distintiva de
compuestos bioactivos en respuesta a diferentes tipos de estrés que los
animales y humanos somos capaces de reconocer al consumirlas para hacer
frente a las adversidades. En los últimos años, y sobre todo en los últimos
meses, Cinta ha dado lugar a lo que yo llamo la versión 2.0 de esta teoría:
todas las experiencias, conocimientos, ideas e inquietudes que había adquirido
a lo largo de su vida nos los ha querido transmitir para que pudiéramos hacer
frente al futuro. “Cuida’t molt”, “Què vols fer en el futur?”, “Parleu”. Siempre
pensando en los demás. Generosa hasta el último momento.
Muchas gracias Cinta.

Manuel
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Escrito de Begoña Muguerza
Más o menos por estas mismas fechas, pero hace 10 años comencé una nueva
etapa en mi vida que trajo consigo grandes cambios, tanto a nivel personal
como profesional, y fue entonces cuando conocí a Cinta. A priori no parece
mucho tiempo, posiblemente sea yo una de las personas participantes en este
homenaje que más recientemente la ha conocido. Pero todo, incluso el tiempo
depende del observador. De hecho, considero a Cinta un referente en mi vida,
y no solo, por supuesto, a nivel profesional, sino también sin duda a nivel
personal. Cuando pienso en ella me siento igual que aquellas otras tantas
personas que recuerdan a aquel profesor o aquel jefe especial que les marcó, a
aquel mentor que les ayudó a su desarrollo no solo académico o profesional
sino también personal. Seguro que no me equivoco además al pensar que no
soy la única persona en este acto que tiene este sentimiento hacia ella.
Mi primer gran contacto académico con Cinta fue cuando comencé la docencia
de Bioquímica de la Nutrición, asignatura que ella había preparado e impartido
previamente. Sus apuntes, sus diapositivas, la documentación que había ido
recopilando y principalmente sus consejos, fueron para mi fundamentales
cuando comencé esta nueva etapa como docente. Fue una época de grandes
cambios para mí, y ahí estaba entre otros, siempre junto a Lluís, Cinta, con su
disponibilidad y sensibilidad, siempre con su sonrisa, escuchándome con
inmenso interés y con una gran paciencia cuando por ejemplo intentaba
balbucear mis primeras palabras en catalán. Animándome siempre, “Ho fas
molt bé Begoña, ho fas molt bé!”.
Otro gran punto de inflexión en mi vida académica fue cuando comencé con
las tareas de gestión como coordinadora del Màster en Nutrició i Metabolisme,
y también en este momento, estaba junto a mi Cinta, asesorándome, con todo
tipo de consejos y dedicando mucho tiempo, sobre todo tiempo. Tomé su
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relevo en la gestión de lo que ella consideraba una de sus grandes
aportaciones a la universidad, una de sus perlas más preciadas, que cuidaba
con tanto mimo, que lo transformó totalmente hasta llegar a convertirlo en lo
que es ahora, un máster que es una referencia a nivel internacional, con un
alto número de preinscripciones y con una inmensa mayoría de estudiantes
internacionales. También en este caso cuando me veía atabalada,
desbordada… siempre me decía lo mismo, “Ho fas molt bé Begoña, ho fas molt
bé!”. “¿Cómo es posible?”, me preguntaba yo, ¿cómo es posible que Cinta haya
llevado durante estos años la coordinación de este máster tan, tan complicado,
sin que los demás apenas nos diéramos cuenta de todo el trabajo que
conllevaba? ¿Cómo era posible? Pero lo era, Cinta hacía todo lo necesario para
que todo quedara perfecto, impecable y con tal maestría que todo parecía fluir
de forma natural, sin que nadie estuviera detrás. Pero ahí estaba ella con su
buen hacer, su cuidado hacia los detalles, su dedicación callada y su discreción,
cualidades como persona de las que, sin duda, impregnó su vida académica.
También cuando comencé mi faceta como investigadora en la universidad, lo
hice al lado de Cinta. Nos quedó pendiente compartir una tesis, pero sí
pertenecíamos al mismo grupo de investigación, el grupo de Nutrigenómica, y
también compartimos la dirección del plan nacional. Un proyecto de
investigación, en el que como no podía ser de otra forma, investigamos como
la funcionalidad de los compuestos bioactivos se ve afectada por los ritmos
circadianos o estacionales, pero que también se centra en el estudio como
estos compuestos bioactivos pueden a su vez afectar a los ritmos biológicos.
También en la coordinación de este proyecto Cinta actuaba con discreción, con
buen hacer, haciendo ver que todo fluía porque ese era su devenir natural,
pero estando ella siempre detrás, cubriéndome, cubriéndonos, propiciando
que todo vaya bien. En esta faceta investigadora es posiblemente donde más
he aprendido de Cinta. Las reuniones semanales matutinas para desayunar en
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psicología el bocata de tonyina, mientras hablábamos de la gestión del plan
nacional, de los resultados, de ciencia en general…. las reuniones en las que
todos discutíamos como llegar a ser un ejército de abejas, que saben
perfectamente a donde van y qué deben hacer para conseguirlo. Hemos
perdido una gran compañera, una gran investigadora y mentora. Ahora, no
obstante, es el momento de que sigamos adelante, trabajando duro en los
proyectos que tenemos en marcha, pensando siempre que hemos sido
afortunados de contar con ella, con su liderazgo, entrega y dedicación.
Ha sido, sin duda alguna, en esta última etapa, cuando más he compartido con
Cinta, de ciencia, mucho, y no solo de ciencia sino de todo. Dicen que cuando
pasas por una situación dura en la vida, toda tu perspectiva cambia, y vaya si a
Cinta le cambió. Comenzó a verlo todo en su auténtica dimensión, en su
conjunto. Se convirtió en una experta minimalista, capaz de diferenciar lo que
da valor en la vida y entender claramente que era eso lo que se debía priorizar,
prescindiendo del resto, dejando ir lo demás, sin ningún tipo de reparo.
Asombrándose por ejemplo de que hubiera gente dedicada a la papiroflexia,
mostrando su extrañeza de cómo era posible que no se hubiera dado cuenta
antes de todo esto, del mundo que nos perdemos cuando estamos inmersos
en la vorágine del día a día. Lo vio de una forma tan clara que sentía la
necesidad de que los demás lo viéramos, y nos lo decía, nos aconsejaba, nos
unía.
Posiblemente esas ansias por aprender siempre y esa necesidad de
comunicárselo a los demás, le hicieron ser tan buena docente, actualizando
siempre los contenidos que trasmitía a sus estudiantes de grado, de máster, de
doctorado, formándolos a todos ellos en el ámbito de la Bioquímica y Biología
Molecular. También posiblemente esa inquietud por conocer y trasmitir
después todo lo aprendido, están detrás de su gran trayectoria como científica,
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yendo un paso por delante, haciéndose las preguntas oportunas, estableciendo
las hipótesis correspondientes y finalmente diseñando la mejor forma de
encontrar las respuestas a las cuestiones planteadas. No obstante, creo
también que fue tan buena docente y científica porque era también una gran
persona a la que le gustaba hacer las cosas bien, discreta, sencilla y sensible
hacia las necesidades de los demás, siempre con una sonrisa en la boca. Así era
Cinta, una persona con una gran trayectoria como profesora universitaria,
reconocida por la universidad como profesora distinguida, pero sobre todo
muy querida por todos los que compartíamos el día a día con ella y muy
apreciada por el resto de la comunidad universitaria, tal y como ha quedado
demostrado en el interés que habéis demostrado por este acto de homenaje
que hoy le rendimos entre todos. No quiero, por tanto, acabar mi intervención
sin daros las gracias a todos por vuestra asistencia, además de rendir homenaje
a Cinta, nos estáis arropando a sus compañeros, nos estamos arropando entre
todos.
Moltes gràcies,

Begoña
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PMID: 2901836
Rapid detoxification of infused ammonium by the anesthetized rat.
Bladé MC, Arola L, Alemany M.

Abstract
Anaesthetized rats were given an i.v. overload of 200 mmoles of ammonium
acetate. Plasma ammonium levels were not altered for up to 20 minutes after
the end of the infusion. The load of ammonium, however, increased the overall
non-protein nitrogen content of circulating plasma, as for the increase in urea
and amino acids (alanine, phenylalanine, aspartate + asparagine and glutamate
+ glutamine). The activities of glutamine synthetase was found increased in
liver, muscle and kidney; and glutamate dehydrogenase increased in liver and
decreased in muscle and kidney. Adenylate deaminase decreased in all the
studied tissues. The fast enzyme and plasma metabolite adaptations to
ammonium overload were all in the sense of favoring the incorporation of
ammonium into amino acids (later into urea) as well as to avoid their
deamination, thus effectively removing the excess ammonium from the
bloodstream.
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Research Communications in Chemical Pathology and Pharmacology
Volume 79, Issue 2, 1993, Pages 243-248
Nickel effects on hepatic amino acids
Herrero, M.C., Alvarez, C., Cartana, J., Blade, C., Arola, L.

Abstract

Female Wistar rats were treated with nickel (single i.p. injection of 6 mg
Ni(II)/kg body weight) and twenty amino acids and glutathione (GSH)
concentrations were determined in liver 90 minutes later. Hepatic GSH content
dramatically diminished after nickel injection. Glycine and glutamate levels,
precursor amino acids of GSH, were not affected by nickel treatment, whereas
cysteine level, the third precursor, was drastically increased in comparison with
control rats. These findings showed that hepatic GSH depletion, caused by
acute nickel exposure, was not due to a reduction in the availability of
precursor amino acids. Nickel treatment also induced a 2-fold increase in
phenylalanine and a decrease in taurine to one fifth. Therefore, the role of
taurine in protecting membranes was clearly jeopardized in liver after nickel
exposure, which could account for some of the toxicologic actions of this
metal. However, further research is needed to explore such suggestion.
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International Journal of Obesity
Volume 18, Issue 4, 1994, Pages 255-261
PubMed ID: 8044200

Splanchnic ammonia management in genetic and dietary obesity in the rat
Herrero, M.C., Angles, N., Remesar, X., Arola, L., Blade, C.

Abstract
Three groups of 60-day-old Zucker rats: lean (Fa/Fa), obese by diet (Fa/Fa dietobese) and genetically-obese (fa/fa) were fed ad libitum in order to study their
splanchnic ammonia management. The study was also performed in 12 h fooddeprived diet-obese and lean rats, to exclude a possible effect of diet
composition on the parameters studied. Ammonia concentration was higher in
the hepatic, portal and arterial plasma of diet-obese rats. The intestine did not
contribute to a rise in the blood ammonia levels. This increase of ammonia in
the blood of diet-obese rats coincides with higher alanine levels in plasma and
a net glutamine production by liver. In fa/fa rats, ammonia levels were similar
to those of lean rats, except for portal ammonia, which was lower. Hepatic
availability of ammonia increased dramatically in diet-obese rats, but ammonia
uptake by the liver was similar to that of lean rats. Conversely, hepatic
availability of ammonia in fa/fa rats was similar to that of lean animals,
whereas ammonia uptake by the liver was reduced to 50% of either lean or
diet-obese values. Fasting for 12 h reduced plasma ammonia concentration in
diet-obese rats: ammonia levels in the hepatic vein and aorta were similar to
those of lean rats fasted for 12 h, whereas they were lower in the portal vein.
Furthermore, ammonia hepatic availability was in the same range as that of
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lean animals, whereas ammonia uptake by the liver was reduced. From these
results, it can be deduced that diet-obese rats fasted for 12 h show similar
behaviour to that of fa/fa rats feeding ad libitum. Fractional extraction of
ammonia by liver of diet-obese rats (ad libitum or 12 h fasted) and fa/fa rats
was always less than that of lean rats. Moreover, in obesity, the percentage
arterial contribution to ammonia availability in the liver was greater than in
lean animals.
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Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin
Volume 36, Issue 3, July 2002, Pages 157-159
Nitrogen metabolism in a grapeine in vitro system
Llorens, N., Arola, L., Bladé, C., Mas, A. (jump link)

Abstract
Ammonium, nitrate, nitrite, protein and individual and total amino acid
contents were determined in grapevine (cv Sauvignon) cultured in vitro. The
enzyme activities of nitrate and nitrite reductases, glutamine synthetase,
glutamate synthetase and dehydrogenase were also determined. The nitrogen
taken up by the plants was 70 % of the total nitrogen in the medium after 75
days of in vitro culture. Most of the nitrogen taken up was recovered in the
leaves, yet only ammonia and amino acid concentrations were significantly
higher in leaves. In roots, glutamine was the most abundant amino acid. In
leaves, the most abundant amino acids were aspartate, glutamate, glutamine,
alanine, arginine and g-aminobutirate. All enzyme activities were higher in
roots than in leaves. These results suggest that both roots and leaves
incorporate inorganic nitrogen into organic forms.
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Revista Espanola de Obesidad
Volume 5, Issue 2, March 2007, Pages 98-108
Foods rich in procyanidins, functional nutrition to prevent the appearance of
metabolic syndrome
Fernández-Larrea, J.a, Pinent, M.a, Bladé, M.C.a, Salvadó, M.J.a, Blay, M.a,
Pujadas, G.a, Ardévol, A.a,bEmail Author, Arola, L.

Abstract
Metabolic syndrome is the grouping of several metabolic disorders, the final
clinical consequence of which is cardiovascular disease and increased
mortality, as a result of both cardiovascular and general disease. The use of
drugs in the treatment of metabolic syndrome is restricted to combating its
individual risk factors. There are no general drugs, but some of the main
components of metabolic syndrome can be prevented and cured by weight
loss. In weight control through diet, the composition of the diet has an
important role. In particular, the traditional Mediterranean diet is especially
appropriate for preventing and treating metabolic syndrome and the
associated cardiovascular risk, given that its high flavonoid content positively
correlates with a lower incidence of cardiovascular disease and mortality.
Procyanidins are a type of flavonoid present in many foods of a plant origin,
particularly cereals and pods, and they are especially abundant in some fruits,
fruit juices, red wine, tea and chocolate. Numerous studies have shown the
potential of flavonoids in general, and procyanidins in particular, to improve
the diffent risk factors associated to metabolic syndrome. Most of these
studies have highlighted their considerable antioxidant capacity, but it is now
clear that procyanidins and/or their metabolic derivatives also interact with
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numerous cell proteins, modify the cell metabolism in several tissues and have
a positive effect on health. In particular, procyanidins have a positive effect on
numerous processes involved in the development of metabolic syndrome:
oxidative stress, weight gain and differentiation of adipose tissue, glucose
uptake and insulin resistance, lipemia and the development of atherosclerosis,
arterial tension, inflammatory state and thrombotic state.
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Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume 15 , Issue 4 , 2014
microRNAs as New Targets of Dietary Polyphenols
Cinta Blade, Laura Baselga-Escudero, Anna Arola-Arnal.
Abstract:
In the lasts years it has become evident that polyphenols modify cell
functionality through epigenetic mechanisms, such as modulating microRNA
(miRNA) levels. miRNAs are small non-coding RNAs of about 22 nucleotides in
length, that modulate gene expression at the post-transcriptional level.
miRNAs are involved in almost all biological processes, affect most metabolic
pathways and recent evidence suggests their dysregulation in a number of
metabolic disorders and diseases. In this sense, miRNAs are emerging as
potential biomarkers of numerous pathologies and therefore as new
therapeutic targets. Polyphenolic modulation of miRNAs is very attractive as a
strategy to target numerous cell processes and potentially reduce the risk of
chronic diseases.
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