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patrimoni arts escèniques

Tractament eficaç en un
càncer de mama avançat
acn

Dobla la supervivència sense progressió de la malaltia en les
pacients || Investigació del Clínic, Vall d’Hebron i l’ICO
acn

❘ barcelona ❘ Investigadors de
l’Hospital Clínic-IDIBAPS,
l’Institut Català d’Oncologia
(ICO) i del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) han
participat en un estudi internacional que demostra l’eficàcia d’un nou fàrmac per al
càncer de mama metastàtic
amb una baixa expressió de
HER2, una proteïna de l’exterior de les cèl·lules tumorals.
Amb una combinació d’una
teràpia dirigida amb quimioteràpia (trastuzumab deruxtecan), el tractament augmenta la

Imatge ahir al matí de la representació.
acn/redacció

29

ciència innovació

Èxit de Comediants
en el seu muntatge
a Castell de Mur

❘ castell de mur ❘ Comediants
va representar ahir unes altres dos funcions de Mur,
guspira del MNAC, la singular estrena teatral amb què
havia de culminar el maig
del 2020 –coincidint amb el
tradicional Aplec de Mur– la
commemoració del centenari
del primer arrancament de
pintures murals romàniques
del Pirineu català. La primera de les representacions va
tenir lloc dissabte a la tarda
(vegeu SEGRE d’ahir). Totes
les funcions van esgotar les
entrades.
“Podem dir que és tot un
èxit, dissabte la gent va sortir
molt contenta perquè va veure un espectacle diferent”,
va afirmar el president del

guia

societat

consell comarcal del Pallars
Jussà i alcalde de Castell de
Mur, Josep Maria Mullol. Va
afegir que l’obra de Comediants serveix com a eina per
donar a conèixer la història
de les pintures romàniques
per “donar veu i vida al que
va passar”.
Les pintures de l’absis de
la col·legiata de Mur van ser
arrancades l’estiu de l’any
1919 amb la tècnica de l’strappo i traslladades a Barcelona, on van ser adquirides
pel col·leccionista Lluís Plandiura, que l’any 1921 les va
enviar a Nova York, on van
ser finalment venudes al Museu de Belles Arts de Boston,
que les exhibeix actualment
com un dels seus tresors més
preuats.

supervivència lliure de malaltia i la supervivència mitjana.
En l’estudi han participat 557
pacients, de les quals el 90%
tenien un tumor amb RH positiu (té hormones que afavoreix el creixement tumoral) i
un 10 per cent tenien un tumor
amb RH negatiu (no tenen les
esmentades hormones), i ha
avaluat l’ús del d’aquest fàrmac davant del tractament en
pacients amb càncer de mama
baix en HER2 que havien rebut
un o dos tractaments previs de
quimioteràpia a més de tractament hormonal.

La supervivència lliure de
progressió va ser de prop de
deu mesos quan es va utilitzar
el trastuzumab deruxtecan,
i de 5,1 mesos amb la quimioteràpia habitual: la supervivència mitjana va ser de 23,4
mesos davant prop de disset
mesos fent la mateixa comparativa. D’aquesta manera, el
tractament amb trastuzumab
deruxtecan és “la primera teràpia dirigida contra HER2 que
demostra un benefici clínic significatiu en pacients amb càncer de mama”, el tumor més
freqüent en dones a tot el món.

reialesa desfilada
efe

música concert
magdalena altisent

Londres surt al carrer pel Jubileu de Platí d’Isabel II
❘ londres ❘ Una gran desfilada
militar amb milers de voluntaris va tenir lloc ahir a Londres
per la celebració dels 70 anys
del regnat d’Isabel II d’Angla-

terra. Amb milers d’espectadors, la reina va culminar l’esdeveniment amb una salutació
des del palau de Buckingham
amb els futurs monarques bri-

tànics: el príncep Carles i hereu
de la corona, el duc de Cambridge i el príncep Jordi, en una
clara mostra de la continuïtat
de la línia successòria.

La senyora

Pepita Surroca Rosell
Viuda de Manel Camps Clemente.
Ha mort cristianament el dia 5 de juny del 2022 als 97 anys.
(E.P.D.)

Imatge del concert d’ahir a l’Auditori Enric Granados.

L’Orquestra del Gran Teatre del
Liceu porta Mahler a Lleida
❘ lleida ❘ L’Auditori Enric Granados va acollir ahir un concert de l’Orquestra Simfònica
del Teatre del Liceu, que va
interpretar La cinquena simfonia de Mahler, una obra
excepcional, de gran complexitat i plena de contras-

tos, des de la simplificació
del bellíssim Adagietto fins
a la sumptuositat de l’últim
moviment. És una composició lírica i propera al dramatisme. Luchino Visconti la va
elegir com a banda sonora de
Mort a Venècia (1971).

Els seus fills, Manel i Cristina, Carme i José Ignacio, Dolors i Joan i Meritxell i
Sergi, nets, besnetes i família tota.
La cerimònia religiosa se celebrarà en la intimitat familiar avui dilluns, a les 19.00
hores, al cementiri de Vilanova de la Barca.
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