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ExceHentíssim i Magnífic Senyor Rector 
Digníssim es autoritats, 
Estima ts companys, 
Estimats amies, 

No és difícil pe r a mi escriure aguest texl. Canee el professor Valentí Fus
te r des de fa més de vint anys, i des de sempre he tingut per e ll una especial 
estima, tant per la seva capacitat científica com per les seves qualitats 
humanes. 

E l cas de Vale ntí Fuster és, rcferit a la medicina , e l d ' un sel! made man 
científico A casa nastra va te nir un cxtraordinari tutor e n la fi gura de I'ino
blidable inte rnista Pe re Farre ras Valc n1Í, que va ser gui Ji va donar e ls pri
mers i decisius consclls de la seva vida. E n )'a mbie nt tan tradicional, per 
dir-ho d ' una manera suau , de is anys seixanta de la !lastra universitat, la 
figura renovadora i carismatica del professor Farreras es feia notar molt i 
sens dubte va impactar decisivament en e l jove Valentí. El seu gran mestre 
c1ínic [ou el pro[essor D, Julian d ' Edimburg, Després, ell ja tingué empenta 
per volar sol. 

Vul! posar de manifest la gran personalitat humana d 'en Valcntí, de la 
qual parlaré molt més que de la seva capacitat científica. Per qué? Pe rque 
considero que , com sortosame nt passa amb eerla freqüencia amb e ls grans 
hornes, és molt important valorar el fe t que, malgrat haver assolit , des del 
punt de vista eie nlífie, reconeixe ment , exit i prestigi , no ha perdut ni com~ 
pre nsió vers e ls altres ni capacitat d'entendre els petits problemes quoti ~ 

dian, de la familia i de is coHaboradors, És el destí deis escollits te nir ben 
posats e ls peus aterra quan es toca e l cel científic 3mb la punta de is dits. 

Quan ell reme mora la seva situació posa emfasi en I'ajuda rebuda de la 
[amOia i deis amies, Si bé és cert que e l, pares no e ls pots triar i e l, fill s 
només a mitges, és eH qui ha sabut trobar la Maria Ánge ls i escoUir tots e ls 
amics i coHaboradors que tant I'estimen i Ii don en suport. 

La devoció ve rs la seva mare és gran i aixo és un avantatge per a nosa l ~ 

tres perque facilita una mica més les scvcs visites a la nostra ciutat. La nos~ 

tra unive rsitat considera necessa ri per ser norne nat doctor honoris causa 
que e l candidat proposat hi hagi mantingut un es tre t contacte. En aquest 
sentit, en Vale ntí té ben guanyat aquest nome nament perque ma i no ha 
oblidat I'Hospital de Sant P3U i se mpre ha pote nciat que la seva principal 
coHaboradora, la doctora Lina Badimon, professora d 'aquesta universitat , 
tre ballés amb nosa ltres a la seva tornada a Catalunya. En a lgun sentit s' ha 
forj a t un Iligam científic entre els Estats Units i Barcelona o, si m ' ho per~ 

mete n, e ntre e n Valentí i jo mate ix , que ha tingut com anexe més impor~ 

tant la professora Lina Badimon. E ll va ser qui va a nimar la Lina a contac~ 
tar amb mi. Afortunadament vaig veure de seguida I'enorme importancia 
que tindria per a la nostra unive rsitat i e l nostre país la incorporació de la 
professora Badirnon. 
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Era queleom més que el reseat d ' un ee rvell. Potser e ra la demostració 
que el país estava preparat pe!" assolir grans tasques eientífiques. Qui sap si 
no significavH ja que la nostra estimada Catalunya tenia voeació d 'incorpo
rar per treballar a casa nostra no solamcnt ge nt [armada a j'estranger sinó 
pe rsonalitats científiqucs que ja assolien ca rrees de respo nsa bilitat en cen
tres de gran rcnom inte rnacional. Podria ser el primer pas perque després 
vinguessin altres investigadors també ca talans, eom e l seu germa . el doctor 
loan losep Badimon, i finalm ent e lmate ix professor Val entí Fuster. 

En la figura que acompanya aquesl lIibrel podeu veure de forma idealil 
zada eom la meya germana, Pilarín Bayés, i jo mateix varem veure aquesta 
re lació ja [a uns anys. Aquest dibuix li varem e nviar a en Valentí amb 
motiu de I' homenalge que li fe ren a Nova York abans d'anar cap a Boston 
en un viatge que, sortosament per a la ciutat deIs grataccls. tenia bitllet de 
tornada. 

Vull [e l' esmcnt que, en contra del que sovint passa, en Valentí ha esta t 
profeta a casa seva. La cardiologia espanyola en genera l i la catalana en 
particular s'han sentil scmpre o rgulloses de l noi e ixerit i espavi lat que de 
ben jovenet va iniciar un llarg peregrinatge fin s a assolir e ls maxims ex its 
científics. Constancia, tenacitat, imagi nació i obviament inteHigcncia , han 
estat les claus de I'exit científic del nostre hom enatjat. L'cxit no I'aconse
gue ix el més inlel·ligenl ni. tampoco e l més brillant. Cient ífi camc nl, r exi t 
I'aconsegueix qui dedica més te mps a una idea original i qui sap trobar e l 
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suport economic que li permeti formar un eq uip de coHaboradors adequat 
al se u objecliu. 

Pero per aconseguir l'cxit cal també un eq uilibri psicologic important , e l 
qual no és possible sense una vida familiar estable, i aquí és on adquireix 
novament una gran importancia la fi gura de la Maria A.ngels. «A l darrera 
de tot gran home hi ha una gran dona que el sap portar». La Maria A.nge ls 
ha estat la se va consellera i confident, la seva amiga i amanto Amb aixo esta 
tol di\. 

A més, fa falta un cert «menyspreu pels dine rs», vull dir que en Valentí 
sempre ha tingut ciar que e l seu temps e ra per fer ciencia, no per fer-se rico 

En Valentí ja tenia I'objectiu científic des que e ra est udiant: la plaqueta. 
I al vollant de la plaque ta, de les se ves funcions i disfuncions, ha treballat 
durant molts anys. Més tard les scves investigacions s' han estes a altres 
aspectes de l'ateroscle rosi i especialment de la placa d 'ateroma, de la seva 
progressió i ruptura i de I'estudi deis mecani smes que poden permetre evi
tar aquesta formació i progressió i a[avorir-ne la regressió. 

Especificar e ls seus assoliments científics fóra molt llarg i potser faria 
una mica feixuga aquesta presentació. De fe t, a la portada d 'aquest \Iibret 
es pot veure el motiu principal de I'activitat científica d'en Valentí, que ja 
he esmentat: evitar la formació de la placa d 'ate roma i, si ja esta formada, 
aconseguir la seva regressió. Vul! fer esment aquí i ara que és reconegut 
arreu del món com un de is equips que més ha aprofundit e l coneixement 
d'aquests mecanism es, i que per aixo ja ha aconseguit 1110lts guardons. 

E ncara que vostes tenen en aquest !Iibret impres el curriculwn vitae del 
professor Valentí Fuster, jo vull fer esment, dintre de la se va traj ectoria 
científica i de forma cronologica, deis següents premis a la seva tasca pro
fessional: 

1985 The Solomon A. Be rson Teaching Award 
1986 American Society for C1inical Investigation Award 
J 991 Di stinguished Physician Award Mounl Sinai Medical Center, NY 
1992 Distingllished Scienlist Gruntzig Award of European Sociely o[ 

Cardiology 
1993 Distingllished Scientist Award American College o[ Cardiology 
1993 Lewis A. Conner Memorial Lecture American Heart Association 
1994 25th Annual Louis F. Bishop Lectllre American College of 

Cardiology 
Fundació Catalana per a la Recerca 
Medalla Narcís Monluriol 

Vull recalcar la conferencia magistral estel·lar que va pronunciar en el 
Congrés Europell de Cardiologia de Barcelona de 1992, que vaig tenir I'ho
nor de presidir, i les que més tard va pronunciar a l'American College of 
Ca rdiology i a l' American Heart Association. Finalment, fa pocs mesas, la 
Fundació Catalana per a la R ecerca e l va guardonar també amb e l seu 
prcmi, i la Generalitat li va concedir la medalla Narcís Monturiol. 
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Pero jo estic segur que a ixó és només e l comen~ament , i que e l futur li 
depara a l professor Valentí Fuster i al seu equip més i millo rs recompenses 
per la seva tasca exempl ar. 

La trajectória d'en Valentí com a metge té també un gran impacte des 
del punt de vista assistencial i docent. És un clínic molt solid form at a l'es
cola anglesa que va fundar el professor P. Wood , que e ll ha sa bul assimilar 
en e l se us anys d'estada amb el professor D. J uli an. E l bu/side diagnosis 
se' l coneix molt bé, i jo, que també vaig tenir la sort de coneixer aquest 
tipus de medicina, puc comprendre I'avantatge que a ixo li va representar 
quan va arribar a ls Estats Units, acostumat co m estaven e ls americans a la 
tecnologia pura. Hi ha altres exemples de metges, i fin s i tot de cardiolegs 
catalans, que han trio mfat als Estats Units i en molts casos la se va fo rmaci ó 
clínica europea els ha estat molt útil. EII ha estat el paradigma de I'aforis
me «la imaginació lIatin a més e l rigor anglosaxó», que és la millor garanti a 
d'exit científi co Com a docent , e l seu ex it és també molt gran. Les seves 
conferencies són sempre esperades amb gran expectació, i arreu el el món 
-i aixo ho he pogut comprovar moltes vegades- és convidat i estimat. 

Per acabar, vull posar de manifest la que cree que és la qualitat més 
impo rla nl d 'en Valentí: la fid elital. Aixo és fruit de les seves profundes 
conviccions hum anes, que li fan valorar ele manera especial la famíli a, la 
rel igió, e ls seUJ amics, la fe ina ben fe ta, e l país i, evidentment, la seva pro
fessió. La fi de litat a l seu ideal científic ha estal lotal i només comparable 
amb la que ha tin gut a la se va fa mília. Li ha dedicat dia i nit i ha remogut 
cel i le rra per assolir aquest objectiu. 

Estic segur que si en e l futu r, que espero que sigui proper, to rna a Ca la
lunya la fide litat a[egida de treballar a la se va te rra Ii donara més al es per 
saber projectar la seva ciencia, la ciencia catalana, enca ra més amunt. 

Benvingut, Valentí, a la !las tra uni versitat. És in sólitament atractiu 
comprovar que per primera vega da un doctor honoris causa pol esel evenir 
en e l futur professor num erari el 'aquesta casa . 
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DISCURS 
DEL 

DR. V ALENTÍ FUSTER 



Exce Hentíssim i Magnífi c Senyo r Rector, 
Di gníssimcs a Uloritats, 
Estimats compan ys, 
Estimats amics, 

Aprecio profundament e l gran honor que se'm fa pe r haver esta t cscollit 
per la vost ra i].lustre uni versital per eo mptar-me en tre e ls seus mcmbres, 
Vull posa r de manifest e l meu agra'1lnent al professor A nton i Bayés de 
Luna, cated ratie de Cardiologia d' aquesta unive rsit at i amic meu fa molts 
anys, que ha eslal I' impulsor d 'aquesl acle, És pe r a mi doblemcnl emoliu 
pe l fct de la impo rtancia d'aquesta clistinció i perq ue es eoncedeix a un a 
pe rso na nascuda a Barcelona, fe t poc usual quan es nomcna un doctor 
hOlloris causa, Encara que és cerl que cm scnt o lIigat a aquesta universitat. 
sobretot per mitja de la doctora Lina Bad im o n, que ara ja és professora 
d'aquesla des que Ireba ll a amb el professor Bayés de Lu na, haig de dir-vos 
quc aq ues1 ho nor n1'ha prod u'il una gran sorprcsa i que té per a mi un gran 
signiflcat. ja que és I'exprcssió que la comunitat ci entífica ca ta lana continua 
se nt unive rsa l, tal com he apres a comprendre a través dc la histo ria i la 
cultura d'aq uesta te rra. 

Per que sóc metge i cicnrífie inte rcssat en la malaltia cardíaca? Aixb ho 
vaig explica r recenlmenl amb mol iu de I'aceeplació del Pre mi Fundació 
Catalana per a la Recerca , Enca ra que la tradici ó de la meva famíl ia esta 
fort ament 1Iigada a la medicina. quan te nia setze a nys no hi estava pas inte
ressat, sinó que més aviat volia dedica r la meva vid a a I'esport o, si cm refc
rc ixo a aspectcs cienlífics, pensava seguir esludis d'agr icultura. La gra n 
oportunita t de la meva vida se' m va presentar quan vaig trobar rcalment 
un conse1le r en la persona de l professor Ped ro Fa rre ras-Va lentí, qui em va 
transmetre un gra n entusiasme per enfocar la me va ment cap a la medicina 
i cap a les malalties cardíaques. Relrospeclivament, comprenc a ra I' impac
te que 10ts nosalt res podem provocar en la joven tut quan li podem donar 
confianc;a i consel!. 

E l profes30r Farreras-Valentí, que ha estat un deis I11ctges més grans 
d 'Espanya durant aquest seglc, va tenir un infart de miocardi uns dos anys 
abans de coneixer-Io, E1l em va dir 1110lt sinceramcnt que e l seu principal 
llac dintre la medicina e ra la cardiologia, i que ell es taria co ntent que jo fos 
un cxperl en aquest camp de la medicina i que pogués contribuir a esbrinar 
pe r que es produeix un atac de COLÉS irón ic que dos anys més tard, quan 
jo comenc;ava e ls me us estuclis a la Universitat d' Edimburg i esta va passanL 
tres dies a Barcelona . va ig veure e l professor Farreras-Va le ntí per darrera 
vegacla: va morir clavant meu d'un segon atac de cor. Recordo vivamc nt la 
promesa que em vaig fe r a mi mateix: «Aquest home m'ha donat confianc;a 
i consel!. El mell agrai'ment a e1l sera enfoca r la meva carrera cient ífica cap 
al coneixcment deis meca nisl11cs que desencade nen l'in[art de mi ocardj », 

11 



Llcial a aq uest compromís, fet el 17 de maig de 1968, he ded icat una 
gra n part del me u temps durant e ls darrers vin t-i-cinc anys a l'estudi de 
)' infart de miocardio Particulanne nt dura nt ¡' última decada, jo i al tres 
col·legues, alguns de Cata lunya, he m estat tes timonis d 'alguns deis aven,os 
més notables que s' han fel e n medi cina. 

L' infart agut de miocardi és la causa més comuna de mort e n la majoria 
de is pai"sos occidentals. La descripció clínica de )' infart agut de miocardi 
fe ta pe r H errick e l 1912 suggeria que n'era responsable un coágulo una 
trombosi coronária aguda. No obstant aixo, e ntre els anys 1960 i 1970, e l 
paper de la trombosi coronaria va ser seriosame nt qüestionat. No fou fi ns 
al 1980 que DeWood i Cols demostraren que la trombosi coronária era un 
fe nome n que es produi'a molt aviat e n la majori a d'infarts de miocardio 
Pero peT que els trombes a les arteries co ronaries es produeixen només e n 
certs individus i e n ccrtes regions amb aterosclerosi? 

I"idadó de I'aterosclerosi coronaria (estadi 1) 

E n l' última decada, e ls estudis histopatologics i experimentals han sugge rit 
que I'ateroscle rosi mostra una predil ecció per les zones arterials sotmeses a 
més forces de flux , com són les zones de bifureaeions, la qua l cosa produe ix 
un a disfun ció endoteli al (I esió tipus 1). Aquesta forma de lesió vascu lar 
sembla estar potenciada pels factors de rise «a te roge ni cs) eonvencionals, 
com la dislipemia, la hipe rte nsió , els immunocomplexos, les infeccions 
virals i e l tabaquisme. Aquestes alteracions endotelial s mínimes predispo
sen la captació i I'acumulació de lípids i monocits (macrofags) a la paret de 
I'arte ria. Estudis recents que utilitzen tecniques optiques i e lcctromagneti
ques pe r observar la superfície de les cél·lules endotelials vivents a te mps 
reaL combinats amb estudis in vivo de is fenomens bioquímics dintre la 
cel·lula i e n la supe rfície ceHul ar, com també la ide ntificació de les primeres 
lesions infiltra ti ves ceHul ars, ens proporcione n una millor comprensió de 
les forces de flux i deis feno me ns que succeeixen e n la superfície encl oteli al 
amb la subsegüent inte racció monocit paret vascular durant I'estadi inicial 
de I'ate rosclcrosi. 

MacrOfags (derivats deis monocits) i plaques riques elllípids (esta di 11) 

E ls macrófags participen e n la captació i e l me tabolisme de les lipoprotei'
nes oxidades de baixa densit at, i, un cop saturats, deixen a nar productes 
tóxics (per exemple, radicals Iliures, productes d'oxidació lipídica) que afa
voreixen la denudació de I'endoteli (Iesió tipus 1) i la subsegüe nt ad hesivi
tat plaquetaria. Les citoquin es i e ls factors de creixement lIiurats pels 
macrofags, les plaque tes i I'endoteli afavoreixen la migració i proliferació 
de les céJ.lul es musculars Ili ses, la qual cosa produe ix una lesió de I' íntima 
sovint situada a la part externa d ' un a placa rica en Iípids. Dintre d 'aquest 
context, diverses noves tecnologies, com I'espectroscopi a MRT, la immu-
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nohistoq uímica ceHular i la planime tria pe r ordinador, han afegit informa
ció signiAcativa a I'obtinguda pels métodes més tradicionals (angiografJa, 
ultrasons vasculars) i dades anatomicopatologiqucs en I'ava luació de mos
tres obtingudes pe r cirurgia, aterectomia j autopsia. 

Ruptura d'una placa rica en Iípids, Irombosi i infart (estadi lll) 

Hem comprovat que les lesions riques en Iípids que presenten una relació 
relativament augmentada d 'acids grassos mon o/polisa turats són angiografl
cament menys obstructives «50% estenosi) , i encara que patologicament 
poden ser grans, són propenses a la ruptura (lesió tipus ni). A ixo és així 
perque són toves i co ntenen un gran nombre de macrofags que sembl en 
contribuir a la digestió de la matriu ex traceHular en el moment d'allibcrar 
colagenasa 1. Després del trencament de la placa es produeix la formació 
de l trombe, 

Utilitzant dive rses tecniques d ' imatge i histoquímiques, hem estudiat el 
trencame nt de la placa i la formaci ó de l trombe en una ca mbra de perfusió 
ex vivo (cambra de Badimor), e n un model animal in vivo, i en hum ans. Els 
nostres resultats, i e ls de la resta, sugge re ixen que e ls fa ctors «tromboge
nics» que són presenls durant la ruptura d ' una placa innue ixen en e l grau 
de trombogenicitat. Així dones, só n delerminants en les conseqüencies que 
ocasiona la ruptura de la placa; a partir d'un trombe pe tit mural organitzat 
pe r teix it connectiu, s'origina e l creixement de la placa aterosclerosa o, a 
partir d'un trombe gran, es produe ix una ocl usió i un infart de miocardio 

1. Factors reologics. Com més gran és I'estenosi després de la ruptura 
d'una placa, més grau de cisallament loca l es produeix, la qual cosa afavo
re ix e l diposit de plaque tes i la formació d ' un trombe, El diposit de pla~ 
quetes és més probable si e l lIoc de la ruptura esta situat a prop de la punta 
de la placa, que és la zona més ex posada al cisallament. 

2. Grau de lesió de la placa i tipus de superfície exposada. La ruptura de la 
placa produe ix una supe rficie aspra dintre de la lIum a rte rial , la qua l cosa 
facilita e l desenvolupam ent de trombes oclusius, La resposta !rombotica 
esta ¡nllu'lda pe l grau de lesió i, principalment, pels diversos componcnts de 
la placa en qüestió. Hem estudiat la trombogenicitat de les pl aques ateros
clerotiques humanes: estri es grasses (cHlules escumoses), plaques Abro ~ 
lípides (matriu pobra en col-lagen sense cristalls de colesterol), plaques 
Abrotiques (matriu rica en col-Iagen), plaques a!eromatoses (riques en 
lípids i eristall s de colesterol abundants) i intim a normal, E l nucli lipidic 
que es troba en les plaques ateromatoses fiques en lípids és molt més trom 
bogenic, quatre o sis vega des més, que tots e ls a ltres subs!rats_ L'alta trom~ 
bogenicitat del nueli lipídic pot ser deguda, en par!, als nivells e levats de 
factors tissulars que potencien I'activitat procoagulant. Així dones, la major 
propensió de les plaques riques en Iípids a donar lI oc a una síndrome 
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coronaria aguda es pot re lacio nar no solamcnt Hmb la seva vulnerabilita t 
per trenear-se sinó també amb la seva augmentada trombogenicitat. 

3. Vasoconstricció. Observacions experimentals i c1íniques sugge reixen que 
la vasoconstricció re lacio nada amb les plaquetes i la trombina existcnts a la 
zona de ruptura de la placa pol ten ir un paper en les síndromes coron ~l ri es 
agudes. També, precedint la ruptura de la placa , hi ha una res posta vaso
constrictora exagerada a la disfunció endote lial, que en pa rt esta re laciona
da amb els faclors classics de risc (tabaq uisme. hiperlipemia, etc.) , pero que 
fonamentalment és deguda a la pcrdua o a I'alteració de la capacitat 
difusora de I'EDRF i probablement també a J'a ugment de I'alliberació 
d 'endote lina L 

4. factors sistemics. Evidencies cJín iq ues i cxpe rimcntals suggere ixen que 
quatre fac tors sistcmi cs d urant la ruptura de la placa poden intensificar la 
lrombogenicil at: e l nivell d 'epincfrina (per exemple, estres. fum ar a l matí). 
nivell de colesle roL alleració de la ~brino li s i (pcr exemple, nivells elevals 
de Iipoprole"-na (a) i de I'inhibidor de I'activador del plasminogc n) i la 
hipercoagul abilital (FI-2 i FPA com a marcadors). 

Durant la ruptura de la placa, a lgu ns deis anome nals factors de risc 
trombogenic poden originar un petit trombe amb fibrosi secundaria i un 
creixemenl gradual de la placa. Un nombre Olés gran de factors de rise poL 
en ca nvi, do nar lIoc a un trombe ocl usiu pero labiL la l com succeeix en 
l'a ngina in estable i l'infart no-Q, o un trombe oclusiu i fix que dóna Iloc a 
un infart amb Q. 

L'estat de la microcirculació és clau per a I'e\'olució de les oclusions 
coronaries (estadi IV). 

Per coneixer millor e ls problemes ocasiona ts per les ocl usions coronarics 
trombotiques hem de repassar diferents aspectcs relacionats amb la circu
lació co¡.]ateral i la microcirculació. 

l. L'erccte protector de I'angiogenesi. Hem pogul demoslrar que dos ter~os 
de les oclusio ns coronaries succeeixen en zones d'estenosi croniea impor
tant, probablement trombosi coronaria, re lacionada amb ex tasi sa nguini ¡lo 
alteració endote lial. No hi hauria en aquesls casos ruptura de la placa , ja 
que aquestes lesions tan severes són fibrotiques. Aquestes oclusions, en 
general, són asimpto matiques i no originen un infart a ca usa del desenvolu
pament gradual d' un a circu lació col·latera l protectora duranl e l creixement 
de la placa. S'ha demostrat en sis models d'anim als experimen tals que les 
oclusio ns coronaries que s'acompanycn amb circulació col·lateral impor
tant originen menys sovint infa rts de micoardi i morts sobtacles. Les noves 
tecnologies, que permeten concixer millor ('es tal de la circulació coronaria 
i J'impacte lerapeulic deis ractors genetics de creixemcnt amb I'angiogene
si, són actualment molt utilitzades en e ls models porcins experimentals. 
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2. Faetors de rise de la malaltia miero\'aseular. H i ha evidencies que posen 
de manifest que e ls fa ctors de risc convcncionals per a la malaltia coronaria 
(trastorns de is lípids, tabac, etc,) també poden afectar I'c ndot cli de la 
microcirculació, originar vasoconstricció i flux redu'lt , i ocasio na r una 
menor protecció durant I'oclusió coro naria trombotica. Les l11odiricacions 
deis facto rs de risc poden estabilitzar la placa i millorar el pronostic gracies 
a la millo ra de la microcirculació. 

Així. si es prese ntil un infart de miocardi agut sera de més bon pronostic 
perque e ll11iocardi estara més prot egit. 

Una millor prevenció de I' infart de Illiocardi i deis accidents coronaris 
aguts dependrá de l fe t que cada vegada eoneguem més i millar els comple
xos feno mens que succeeixen a la paret vascular. Aquest cone ixement 
avan~ara gracies a un enfocament multidisciplinari que inclogui la biologia 
cel·lular i molecular, la genetica, la hi stoquímica i la fisio logia, tant des del 
punt de vista animal COI11 huma. TOl aixo ha d ' anar acompanyat de la utilit
zació de les tecniques d'il11atge i de les observacions clíniques i epidemiolo
giq ues fe tes en I'homc. 

Com vaig dir amb motiu de racceptació del Premi Fundació Cma lana 
pe r a la Rece rca i com he recalcat al comenc;:ament d'aquesta prescntació, 
vaig ser afortunat en les primeres etapes de la meya carrera pe l fel de tenir 
un gran conselle r, un home amb entusiasme i visió, e l pro[essor Farreras
Val entí. Espero que aquest premi cm donara un gran entusiasme i energia 
per aconsellar i donar suport als cstudia nts de Medicina i me tges joves a ri
nici i en e ls temps més difícils de les seves carreres. 

Gracies él tots per ¡' honor que m·heu fel avui, pe r comptar-me entre els 
membres de la Universital Autonoma de Barcelona. 

PATHOLOGIC 

"'~\lta $ynd,omos 
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,nlarCI • .,., 
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l,c"em oC sudden dea l" 
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Aisk Factors Rlsk Factors 

---=---\' \-- ------=--r m' . • 
Age (Yea rs) 

Prof. v. Fuster. L. Badimo ll . J. J. Badimon. J. 1-1 . Chcscbro, NEJM , 1992.362. 242. 

15 



CURRICULUM VITAE 
DE 

V ALENTÍ FUSTER 



Nom 

Adre~a 

Valentí Fuste r 
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Box 1030 
New York, NY 10029-6574 

Oata de naixement 20 de gener de 1943 
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Formnciú 
1954- 1961 CoHegi de JesuHes de Barce lona (batxille rat ) 

1961 -1967 Facultat de Medicina de la Universitat ele Barce lona (Llicen
ciatura de Medicina) 

I;'ormació postdoctoral 

MIR. priIctiques, beques i invcstigació: 
1967-1968 M1R (practiques reals), Hosp ital Cl ínic (Barce lo na) 
1968-197 1 Beca d'investigació de malalties cardio-vascula rs, Depart a

ment de Medicina, Royal Inflrmery, Universitat d'Edimburg, 
Escocia 

197 1-1972 Metge rcsident a la Mayo Graduate School o f Medicine, 
Rochester, Minncsota 

1972- 1974 1 nvestigado r a la Mayo G raduate School o[ Medicine, 
Rochester. Minnesota 

Beques i invcstigació 

1967 Lliccnciatura de Medicina , Universitat de Barcelona 
1970 Consc Jl docenl per a IIiccnciats medies estrangers 
1974 Junta d'examinadors medies de I'Estar de Minn esota 
1976 Certificat de la J unta de Medicina interna 
1977 Certificat de la Junta de Mal a lties Cil rdi o-vascula rs 
1982 Cirurgia i Medi cina de I'Estat de Nova York 
199\ Cirurgia i Medicina de l'Estat de Massachuse tts 

Servci militar 

1966-1968 Exercit espanyol , lI octinen l , Barcelona. Actiu: deu mesos; 
rese rva: dos anys. 

Uoes i nOl11cnamcnts acadcmics 

1993-

199 1-1993 

199 1-

1982- 1991 

Catedriltic de Medicina Arthur M. and Hilda A., Mount 
Sinai School of Medicine, Nova York 
Catedratic de Medicina Mallinckrodt , Harva rd Medica l 
School , Boston, Massachusetts 
Conferenciant per a catedr~ltics , Departament de medicina, 
Mount Sinai Sehool o[ Medici ne 
Ca tedrinic de Medicina Arthur M. and Hilda A. , Mount 
Sinai School of Medi cine 
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1981-1982 

1980 
1978- 198 1 

CatedrMic de Medicina i malalties ca rdio-vasculars, Mayo 
Medical School 
Professor adj unt de Pediatria , Mayo Medical School 
Pro fessor adjunt de Medicina i mala lties d lrdio-vascul ars, 
Mayo Medical School 

Uocs i nomcnaments en centres hospitalaris 

1993- Director de I'lnstitut Cardio-vascula r Mount Sinai School of 
Medicine, Nova York 

1991-1993 Cap de la U nita t Ca rdíaca de I' Hospital G ene ral de Massa
eh usetts, Boston 

1982-1991 Cap de l Departa ment de Cardiologia, Mount Sina i School o[ 
Med icine, Nova York 

1975-1982 Especialista de medicina intern a i malallies card io-vascula rs, 
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 

Premis i honors 

1967 

1968 

1969-197 1 
1972-1974 
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1976 

1985 
1985 
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1987 
1987 
1991 
199 1 
1991 
1991 
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Tesi doctoral , Universitat de Barcelo na, magna cun! laude 
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Pre mi i beca d'investigació de la Unive rsitat d 'Ed imburg 
Beca de I'Associació de Ca rdiologia de Minncsota 
Prem i al me rit per la tasca d'investigació, Clínica Mayo
Donald C. Balfo ur 
Primer premj internaciona l Migue l Servet per les investiga
cions cardio-vasculars, al millor investigador espa nyol que 
tre balla a I'estrange r 
Pre mi Solo mon A . Berson a la doce ncia 
Premi Simon Dock a lmill or pro[essor (escollit pe r col·legues 
de la Unita t de Card io logia del Mo unt Si nai Medica l Ce nter) 
American Socie t)' for Cli nica l Investiga tion (Young Turks) 
Membre honorínc de la Societat Argenti na de Card iologia 
Me mbre hono rínc de la Societat Espanyola de Ca rdiologia 
Membre hono rífic de la Societat Vene~olana de Cardiologia 
Membre ho norífic de la Socie tat Pe rua na de Ca rdiologia 
Membrc honorífic de la Societa! Mex ica na de Ca rdio logia 
Premi a la Cie ncia Medi ca ele la NY Hea rt R esea rch Fo un
datio n 
Mi llo r me tge de I'any a la Facult al, Mou nt Si nai School o [ 
Medicine 



1991 Meda ll a (l"IlOnor A ndrés Bello, atorgada pel govern de 
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Sinai Medica l Ccnler . 

1992 Cre u d'Isa bella Catoliea, a lo rgada pel govern espan yol 
1992 Magís ter hono rífie, Harva rd Medical School 
1992 Pre mi Gruntzig al meril cien tific de la Sociela l E uropea de 

Cardiología 
1993 Mcm brc halla rífie de la Socictat Fra ncesa de Cardiologia 
1993 Membre honorífie de la Socie lat Equaloriana de Cardiologia 
1993 Col·la borador del Roya l Coll ege of Physieians d'Edimburg 
1993 Pre mi 1993 de la Funelació Calala na d' Invesligació 
1993 Prcmi 1993 al rn crit cicnt íflc de ¡'A merican College o[ Car

e1iology 
1993 Prcmi al merít Lewis A. Con ncr (ponencia presi dencial, 

Associació A merica na de Cardiología) 
1994 Conferencianl e1isli ngi l ele I'American Collegc 01' Careliology 
1994 Prcm i Narcís Monturi ol 

Lloes d'honor com a profcssor adjul1t 

1983 Roon Profcssorsh ip LeclUre, San Diego, Cali fo rnia 
1986 Joseph E, Walke r Professorshi p Leelure, Kansas Cily, Missouri 
1987 Daviel Scllarf Memoria l Leclure, Le nox Hill Hospil al, Nova 

York 
1988 Prcsidcntial C ita tion Lecturcship. de I' American Collcge 

anel Worlel Congrcss of Cllesl Pllysicians, Boslon , Massacllu
se lts 

1989 Pfize r Visiling Professors ll ip de Med ici na Cá rd io-vaseular. 
Medical Univcrsity 01' Soulh Carolina, Charl cston , Carolina 
del Sud 

1989 Littlllan Professorship Lecture, Boston, M assachusctts 
1989 Hugo Roesler Memorial LeCl ure, Temple Un ivers il Y, 

Filade lfia , Penl1silvania 
1990 Ca rl J . Wiggers Me morial Leel m e, The C1eveland Clin ic 
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California 
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Pfizer V isiti ng Professorship de Medicina Cardio-vascular, 
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1991 James B. He rri ck Hono rar)' Lecture , A ssociació A me rica na 
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199 1 Jesse E. Edwards Honora ry Lecture. U ni versitat de Minne
sota 

1991 Pfizer Visiting Professo r, Universita t Esla lal de Nova York . 
Stonv Brook, Nova York 

1992 Co nfe rencia Grollman, U ni versitat de Vi rgínia 
1992 Henry Neuneld Memoria l Lecture, Societat Israe li ana de 

Cardiologia, Tel Aviv, Israel 
1992 D istinció com a conferenciant sobre investigacions basiques, 

curs pe r a postgradua!s de I'Escola de Cardio logia de Was
hington 

1992 Theodore S. Z immcrman Memori a l Lecture , La Jolla , 
Cali forni a 

·1992 Professor visitant de malalties cardi o-vasc ul ars, Clínica 
Mayo 

1992 Ponencia sobre ¡'estat de la professió i noves tendencies en 
el Congrés Inte rnacion al cele brat al Centre d'lnvestigacions 
i H ospila l Rei Faisal , Arabi a Saudita 

1992 Ponencia sobre I'es!at de la pro fessió i noves lendencies en 
e l Simposi Inte rnacional Paolo Nurmi, He lsinki , Finlándi a 

1992 Po nencia de magistrats, Socie tat Internacio nal de Cirurgia 
Cardio-vascular, Sevilla 

1992 Ponencia NHLB I en honor al doctor Gardner McMill an. 
«Noves te ndencies en I'ate rosclerosi» 

1992 Ponéncia sobre !'esla! de la professió i noves tendéncies en 
la Conferencia Internacional sobre Cardio logia Interve ntiva 
i Ci rurgia Cardíaca, Long Beach, Califórnia 

1992 G runlzig Memori al Lecture, Societal E uropea de Cardi olo
gia, Barcelo na 

1993 Professor adjunt hanorínc Fraser Musla rd, Unive rsita r 
McMaste r. O ntario 

1993 XX Co nfe rencia A nual Arvill a Berger, New York Slale 
Chaple r, Escala America na de Cardio logia 

1993 Conferencia d 'honor Lewis A. Conn or, Associació America
na de Ca rdiologia 

1993 Il Confe rencia Honorária HJ C de Swan, Ceda r Sin ai Hospi 
ta l, Los Angeles 

1993 Col·labo rador Pfize r. Institur d' In vestigacio ns C1 íniques de 
Montrea !. Canadá 

1993 Pone nt distingit , Centre d'lnvestigacions Ca rdio-vasculars, 
To ronto, Canada 

1994 T he Distinguished Bishop Lecrure (ponencia), de l'Escola 
Ame ricana de Cardio logia 
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Col·laboraciú en socictats prol'cssionals 

1972 Socie tat de la Sigma Xl 
1973 Societat Inte rnacio nal de Trombosi i Hemostasia 
1973 Membre del subcomite de nomenclatura de plaque tes del 

1974 
1976 

1978 
1978 
198 1 

198 1 
1982 

Comite Inte rnaciona l d'H emostasia i Trombosi 
Societat Europea per a la Investigació Clínica 
Associació Ame rica na de C~lrdiol ogj a, Conse ll sobre la 
Trombosi 
CoJ.l aborado r de l'Escola America na de Ca rdiologia 
Membre de la Societal Cent ra l per a la In vestigació Clínica 
Comite d' Investigació, Associació de Cardiologia de Minne-
sota 
President de la Soeie tat Citrdio-vascular de la Clíni ca Mayo 
Associaeió Americana de Cardio logia, membre del Comile 
Executiu del Conse ll sobre la Trombosi 

1983 Membre subscrit de la Societ"l Brilanica de Cardiologia 
1983 Membre de la Junta Consulliva d 'Estudi sobre la cirurgia i 

c ls ponts cxtc rns practicats en ¡'arte ri a coronaria, i sobre e ls 
inhibido rs de plaqueles 

1983 Comile docenl de la Socie tat Novaio rquesa de Cardiologia 
1984 Junta Directiva de la Societa! Novaiorquesa de Cardio logia 
1984 Escola Mexicana de Cardiologia. comite examinador per a la 

subespccia litat de cardiologia (Conse ll de recone ixeme nt per 
a I'enscnya ment per a la graduació e n Medicina) 

1985 Escala Americana de Cardiologia, Comil" de Bib liot eques 
1985 lnstitut Nacional de la Salut , Comilo de Seguime nt , prova 

TlMI 
1985 Membre del Comil" de la Confere ncia nacional sobre la 

te rapi a antitrombosi (Escola ame rica na de melges dellorax) 
1986 Membre del Consell d']nvestigacions de l'Associació Ameri

ca na de Ca rdiologia (a fili at a Nova York) 
1986 Socielat A mericana per a la In vest igació Clínica (Young 

Turks) 
1986 Membre elel Comit" Nacional per a l'Educaei ó sobre e l 

Colesle rol , InstituI Nacional de la Salut 
1987 Membre del Comite de la Junta per a la Subespeciali tat de 

Malalties Cardio-vascu lars 
J 987 Membre ele la Junta Directiva de la Societat Novaiorqucsa 

de Cardiologia 
j 987 Membre del Subcomite sobre el Factor Von Willebrand del 

Comite Internaciona l sobre I'H emostasia i la Trombosi 
1987 Membre ACClAHA del Comite per a I'eslablimenl de pau

tes per al tractamCnL deis infarts de mioca rdi aguts 
1987 Conselle r ele l Comite de consultes i consells sobre malalties 

d lfdio-vasculars de l'Estat de Nova York 
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1987 Junta Directiva , Societat Novaiorquesa de Cardiologia 
1988 Instituts nacional s de Salut, Comito de seguiment , prevenció 

de la mal al tia provocada pel pont ex tem Graft a la ve na 
«safena» 

1988 Escola Am erica na de Ca rdiologia, director del Comito de 
Biblioteques 

1988 Escola Americana de Ca rdiologia, membre del Comito de 
Programació de la Docencia 

1988 Membre de la Facultat Lambda Chapter of Alpha Omega 
Alph a 

1989 Escola Americana de Cardiologia, membre de la Comissió 
sobre I'autoassessorament 

1989 Associació Ameri cana de Cardiologia (corporació de Nova 
York ), director del Comite sobre la docencia professional 

1989 Membre de l' Associació medica honoraria Alph a Omega 
Alpha 

1989 Membre del Comite Executiu de la Societat Novaiorquesa 
de Cardiologia 

1989 Membre de l' Associació de Ca tedratics de Cardiologia 
1990 Membre de la Societat Internacional de Farm acote rapia 

Cardio-vascular 
1990 Membre de la Societat Europea de Cardiologia 
1990 Membre del Comite per a la creació de la Societat Interame

Ticana de Cardiologia 
1991 Escola A mericana de Cardiologia, membre del Comite d'A

creditacions 
199 1 Co¡.¡aborador de l' Escola Am ericana de Melges del Torax 
199 1 Associació Ame ricana de Ca rdiologia, membre del Comite 

de Publicacions Científiqucs 
1991 NHLBI , president , comite de seguimenl i control de dades 

per als sistemes de lractame nt del ventricle esqucrrc 
1992 Junta de consells, Associació de Pacients per a la Hiperten-

sió Pulmonar 
1992 Regent , College 0 1' the Atl antic (Bar Harbor, Maine) 
1992 Conseller de l'Associaci ó de Cardiol egs Universit aris 
1992 Associació America na de Cardiologia, membre del Comi te 

de Lesions Vasculars 
1992 Escola Medica de Harvard , Comite per a la creació d'un vin 

ele entre clínics i docents 
1992 Membre del Comite per a la Formació d'Especialistes Car

dio-vasculars, Associació de Catedratics de Cardiologia 
1992 Membre del Comite de G uia de I' Estudi ECLA2/RAPT, 

Fundació Janssen per a la In vestigació 
1992 Membre de la lli sta d 'experts per a la creació de pautes 

nacionals per al tractament de l'angina inestable AHCPR
NHLBI 
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Membre de l Comit" Executiu del Ce ntre Lascr MGI-I 
Membre de la Societat Medica de Massachusetts 
Escola Americana de Cardiologia, Junta de Regents 

1992 
1992 
1993 
1993 Escola Americana de Carcliologia , codirector, 42a Sessió 

Científica Anual 
1993 Escola American a de Cardiologia , director del Cornit" 

d' Acrcditació 
1993 CoHaborador del Royal Collcgc of Physicians, Edirnburg 
1993 Membre del Consell sobre la Trombosi i I'H emostasia de la 

Socictat i Federació Internacional de Cardiologia 
1993 E scola Americana de Cardiologia, ITIcmbre de la Comissió 

ad ¡/Oc per a l'Anillisi de la política Cardio-vascular 
1993 Escola Americana de Cardiologia, Comité de programació 

de la sessió científica anual 
1993 Escol a Americana de Cardiologia , vice-president del Comite 

de Publicacions Científiqucs 
1993 Membre fund ador de la Socie ta t sobre les malalties cardía

ques congetites en els adults 
1993 Associació de Catcdriltics de Cardio logia, president per a les 

relacions cardiologia-medicina 
1994 Prcsident de l' Associació Cultural Espanyola, Boston , Mas

sachusclts 
1994 Junt a Directiva de l' lnstitut pe r a l' Estudi de la Medicina 

Cilrdio-vascular (Escola America na de Cardiologia) 
1994 Associació Ameri ca na de Cardio logia. Comitc per a l'anali si 

de conflictes d'inlercs en el secto r 
1994 Associació Americana de Cardio logia. president del Comité 

de Publicacions Científiques 
1994 Associació Americana de Ca rdiologia, Junta Directiva 

Col·laboració en publicacions cicntífiques 

1979- Redactor en cap als EU A del La/in Jo l/mal oI Cardiology 
1982- 1989 AII/erican JOllrnal oI Cardiology 
1983- 1990 A rleriosc/erosis 
1984- IlIIe/'llalionalJollmal oI Cardiology 
1985- lOl/mal oI Experimel1lal and Applied Cardiology 
1987- lOllrnal oIlhe American Col/ege oI Cardiology 
1988- C/inical Cardiology 
1989- Circlllalion 
1989- Clinical Investigalions in A rferiose/erosis 
1989- I-Iypen ension and Arteriosclerosis 
1989- Cardiovasclllar Drllgs and Th erapy 
1990- Cardioscience (lol/mal oIlhe Inlemalional Sociely anrl Fa le

ralion oI Cardiology) 
1990- TllOmbolic al/d Haemorragic Disorders 
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1990-
1990-
199 1-
1991 -
1991 -
1992-
1992-
1992-
1993-
1993-
1993-
1993-

lIadiba 
Fibrinolysis 
COlllemporary Internal J\1e{licille 
Joumal 01 Heart Valve Disease 
Arteriosclerosis and Thrombosis 
Joumal 01 the American College al Cardiology 
Assessor editorial de Circu!alion 
J unta del con,ell científic de l .Io/lf/wl oI /-Ieart Valve Disease 
Junta consultiva del Journal af Ili e Saudi f-1eart Association 
Journal 01 Cardiovasc/llar Risk 
ACCEL 
Journal 01 ThrO/nbosis anb Thrombolysis 

Finaru;amcnt de les im1cstigacions ciclltífiques 

NIH HL-On 08-16Al Beca per a la [ormació en la invcstigació mullidi,ci
plinaria (coinvestigador principal) 

NIH I-1L-5 1008-01 Inhibició del trombe per hirudin a per a restenosi 
després de PTCA (coinvestigador principal) 
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