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tar aquesta setmana amb el titu-
lar de Ciència i Universitats, Pe-
dro Duque, el pla contra les pseu-
dociències, que implicarà l’expul-
sió de les anomenades teràpies al-
ternatives dels centres sanitaris 
públics i privats. 

Respecte a l’MMS, les alarmes 
van saltar, una vegada més, des-
prés que Josep Pàmies organit-
zés una xerrada a Balaguer (No-
guera) sobre la recuperació de 
l’autisme. En aquella conferència 
–contra la qual la Generalitat li 
ha imposat una multa de 600.000 
euros– hi havia Gregorio Place-
res, un presumpte químic porto-
riqueny creador d’un protocol 
que promet ser «la cura definitiva 
per a l’autisme». A les seves xarxes 
socials, on té desenes de milers de 
seguidors, aquesta persona presu-
meix d’haver tractat més de mil 

L’Agència del 
Medicament  
ha fet un   
estudi en  
què alerta  
del risc  per  
a la salut del 
consumidor
nens en tres anys i haver «recupe-
rat» més d’un centenar. En reali-
tat, diu que ell no cura, sinó que 
és la mateixa criatura autista 
quan el seu cos «s’ha alliberat de 
paràsits i metalls pesants». 
L’MMS no és l’únic que recepta, si-
nó també dona una caòtica dieta 
i, fins i tot, llançar gotes d’orina 
en l’oïda del nen. 

Els defensors del derivat del 
lleixiu asseguren que no només 
serveix per «recuperar l’autis-
me» sinó que també pot ser útil 
davant la malària («la cura en 
qüestió d’hores», segons afirma 
Pàmies) i l’ebola («desapareix en 
tres dies»). Els seus promotors 
acusen les autoritats polítiques i 
sanitàries d’organitzar un com-
plot i donar l’esquena a l’MMS 
amb l’objectiu de «continuar en-
riquint la indústria farmacèuti-
ca». H

33 Quatre edificis que la Generalitat proposa protegir: el Palau Sant Jordi, La Ricarda, el MACBA i l’església del Pont de Suert.
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Cultura es proposa protegir 
l’arquitectura moderna catalana

PATRIMONI

b La Generalitat 
planeja catalogar 423 
edificis des del 1850 
fins a l’any 2000

b La llista equipara  
en nombre d’obres 
protegides Bohigas i 
Coderch amb Gaudí

L
a Generalitat de Catalunya 
només té protegits patri-
monialment 81 edificis dels 
segles XIX i XX com a bé cul-

tural d’interès nacional: una llista 
escassa i concentrada de forma des-
proporcionada en les tres grans figu-
res del modernisme, Gaudí, 
Domènech i Montaner i Puig i Cada-
falch (ells sols sumen 30 d’aquestes 
81 obres). La direcció general de Pa-
trimoni de la Conselleria de Cultura 
s’ha proposat remeiar aquesta mos-
tra d’interès selectiu. Ahir va presen-
tar una llista d’edificis que es pro-
posa protegir: 438 exemples de l’ar-
quitectura catalana, des d’estils vuit-
centistes fins ara menyspreats, com 
l’eclecticisme fins a les mostres de 
l’arquitectura racionalista o l’Escola 
de Barcelona (i les estrelles convida-

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

des internacionals) que van cons-
truir la Barcelona dels 60 i 70, de la 
nova Barcelona democràtica i del 92.  

Els edificis que Cultura proposa 
com a candidats a catalogar com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional (283) 
o ser proposats als ajuntaments per-
què els considerin Bé Cultural d’In-
terès Local (155) tenien fins ara no-
més aquesta qualificació local o no 
tenien cap grau de protecció. El llis-
tat va ser presentat ahir a les Jorna-
des d’Arquitectura i Patrimoni orga-
nitzades pel departament. D’aquests, 
49 haurien de ser protegits amb 
caràcter d’urgència, i la resta en tres 
fases temporals. 

 
RACIONALISME I BARCELONA OLÍMPICA / 
Fins ara, dels edificis de 1850 a l’ac-
tualitat amb protecció com a Bé Cul-
tural d’Interès Nacional (BCIN) 36 
corresponen al modernisme, 17 al 

noucentisme, només 9 al racionalis-
me i cap al postmodernisme o l’Esco-
la de Barcelona. En canvi, a la nova 
llista de candidats es planteja prote-
gir 130 obres de l’Escola de Barcelo-
na, incloent-hi les obres olímpi-
ques (del 1981 al 2000, els edificis a 
protegir en serien 141), 150 del ra-
cionalisme de preguerra i del racio-
nalisme tardà de la postguerra, 43 
edificis alineats en el postmodernis-
me, 40 en el noucentisme i només 
37 en el modernisme. 

No obstant, el focus es posa, as-
senyalant amb el màxim nivell de 
protecció i d’urgència, en el racio-
nalisme i la renovació arquitectòni-
ca liderada per Coderch a la post-
guerra: edificis sense l’aura encara 
de patrimoni històric i, per tant, 
més susceptibles als excessos del pi-
cot o les rehabilitacions poc respec-
tuoses.  

Al nou top ten de l’arquitectura 
catalana protegida hi destacarien 
Antoni Bonet Castellana i l’estudi 
Martorell, Bohigas Mackay, amb 20 
obres protegides cadascun quan ac-
tualment cap d’ells té protecció per 
part de la Generalitat, seguits de Jo-

sé Antonio Coderch (en passaria de 
3 a 16), Antoni Gaudí (en passaria 
de 12 a 15 obres), Josep Maria Jujol 
(que ara s’equipararia als altres 
grans del modernisme, amb 12 
obres com a BCIN quan només en 
comptava amb 3), Josep Puig i Cada-
falch (11), Cèsar Martinell (en passa-
ria de 9 a 10), Josep Lluís Sert (de 3 a 
11), Ricardo Bofill, Esteve Bonell i 
Piñón-Viaplana (tots passarien de 
cap obra protegida a 10) i 
Domènech i Montaner (de 7 a 9). 

Entre les obres que Patrimoni 
proposa com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional figuren les vivendes de la 
Maquinista de Coderch i Valls, la seu 
central del Col·legi d’Arquitectes de 
Xavier Busquets, l’edifici de Banca 
Catalana de Fargas i Tous, el Palau 
Sant Jordi d’Arata Isozaki, la Torre 
de Collserola de Norman Foster, el 
Macba de Richard Rogers, el CCCB, 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell de 
Martorell, la Casa Gomis, o La Ricar-
da, d’Antoni Bonet, el poblat de colo-
nització de Poblenou del Delta, els 
cellers Raimat de Joan Rubió o l’es-
glésia de Pont de Suert de Eduardo 
Torroja. H

Les indagacions 
són complexes 
perquè  hi ha 
pàgines 
d’internet  que 
podrien estar 
allotjades  
a l’estranger 


