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MAS D’EN PERDIU. La bella xemeneia de fàbrica de maó en girades és l’únic element
reconeixible que queda al Mas d’en Perdiu de Botarell, abandonat i sotmès al
pillatge des del 2008. L’impressionant escalfapanxes interior (veieu la foto dels
anys noranta) ha estat destruït. Darrerament algú n’ha arrencat la imatge central

ORIOL MARGALEF
Tarragona

G ertrudis Planas
guarda als seus 71
anys preciosos re-
cords d’infantesa.
Molts són de la casa

on solia anar a jugar de petita, un
magníficmasmodernista ambde-
talls de fantasia que, segons expli-
ca, proporcionava el decorat
ideal per a torrents d’imaginació
infantil. Tanmateix, fa molt
temps que la Gertrudis no ha tor-
nat a la casa, i assegura que prefe-
reix no fer-ho per no espatllar
“un record feliç”. Al límit dels ter-
mes de Santa Oliva i el Vendrell,
just a tocar del barri de Pisos Pla-
nas, cal Camallarg s’ha convertit

darrerament en una caricatura
grotesca del seu antic esplendor.
Després d’anys d’ocupació il·le-
gal i vandalisme, la casa ha per-
dut bona part de l’antic valor.
L’edifici singular que hauria de
ser l’orgull del barri és avui un
vergonyós focus de droga i pro-
blemes, que origina impotència i
continues queixes dels veïns.
El modernisme és lamarca a la

qual s’aferra la promoció turísti-
ca de Reus o la Costa Daurada, i
una arquitectura amb personali-
tat pròpia al Camp de Tarragona.
Les primeries de segle XX van
ser anys de gran prosperitat eco-
nòmica, un context de bonança
que va fer servir l’arquitectura
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Modernisme
endecadència

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

C U L T U R A

L’abandonament, el desinterès i la
faltade recursos condemnen joies
arquitectòniques a ladegradació

Valls dispara el
tret de sortida
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com a aparador. Edificis
magnífics, com l’Institut
psiquiàtric Pere Mata, de Lluís
Domènech i Montaner, o el tea-
treMetropol, de JosepMaria Ju-
jol, han aconseguit mantenir, no
sense dificultat, la glòria de
temps passats. A l’altre extrem,
altres joies patrimonials es tro-
ben en una situació lamentable, i
ni tan sols la protecció legal n’ha
evitat l’abandonament i la des-
trucció en ple segle XXI.
Darrere de cada cas de ruïna hi

ha qüestions particulars. Desco-
neixement, deixadesa, desavinen-
ces entre hereus, falta de sensibi-
litat... però també, sovint, miopia
institucional, i en el context ac-
tual, la impossibilitat dels propie-
taris de costejar reformesmés ca-
res. Sovint els projectes d’obra,
que se sotmeten a examen de Pa-
trimoni, obliguen a restituir ele-
ments originals de forma artesa-
nal en plena era dels prefabri-
cats. En el cas de cal Camallarg o
casa Nin (1910), els propietaris i
l’Ajuntament negocien com pre-
servar el poc que queda. “Quan
va començar a degradar-se, l’an-
terior equip de govern no va fer
cap actuació. L’edifici ni tan sols
estava catalogat al pla general.
Ara no tenim diners per rehabili-
tar-lo, però podem tancar els ac-
cessos i protegir-lo legalment”,
explica Isabel Cubero, regidora
de Cultura.
Aquesta protecció legal, tanma-

teix, no ha servit per evitar les
grans destrosses que fa poc s’han
produït al mas d’en Perdiu.
Aquest obra extraordinària, re-
presentativa del modernisme ru-
ral al Camp, porta la firma de

Joan Rubió (1910), deixeble de
Gaudí, i fins l’any 2007 conserva-
va tot l’esplendor. La finca, que
l’Ajuntament de Botarell va cata-
logar com a bé cultural d’interès
local l’any 2006, la va comprar
una firma italiana per conrear
productes d’horta. L’any 2008,
però, els responsables es van fer
fonedissos i van abandonar la fin-
ca i els treballadors a la seva sort.
Com que no cobraven, primer
van vendre la maquinària. Des-
prés, els hivernacles. I aviat el
mas va convertir-se en un formi-
guer de ferrovellers.
Carles Freixes, regidor a

l’Ajuntament, va viure amb “una
gran impotència” tot el procés de
degradació. Cada setmana visita-
va dos o tres cops la finca i s’esti-
rava els cabells en comprovar

l’avenç de l’espoli. “Els propieta-
ris no se’n feien responsables.
Sense una denúncia seva, els
Mossos ens deien que era una fin-
ca privada i que no hi podien fer
res. L’Ajuntament va llogar una
màquina per posar impediments
als accessos, però no va servir de
res. Seguien desmuntant-ho tot.
Esperàvem que sent un bé prote-
git el departament de Cultura
ens faria cas, però van dir que no
tenien diners i que l’únic que po-
dien fer era un reportatge foto-
gràfic i un alçament de plànols,
pel que pogués passar. Això no és
protegir, és faltar a la llei del Pa-
trimoni Cultural”, critica Frei-
xes. El mas presenta un estat fan-
tasmagòric. S’ha enfonsat una
part del sostre i amenaça ruïna.
Tampoc la catalogació com a

bé protegit des del 1987 ha frenat
els atacs vandàlics i la ràpida de-
gradació de la torre Galimany,
més coneguda a Valls com la casa
de les Punxes (1918). “És un edifi-
ci emblemàtic i el seu estat ens fa
mal a tots. És indicador de la falta

de sensibilitat pel patrimoni que
a tots nivells ha mancat a Valls
durant anys”, explica Francesc
Murillo Galimany, besnét del pri-
mer propietari i vicepresident de
l’Institut d’Estudis deValls. L’edi-
fici conserva la torre i la sinuosi-
tat curvilínia a la façana, però fa
anys que està tancat i en aquest
temps els furtius n’han arrencat
forjats del sostre, entre d’altres.
Tambéha caigut una part del sos-
tre. “És una propietat privada.
L’Ajuntament poc hi pot fer”, ex-
pliquen fonts municipals. L’actu-
al propietari, Miquel Solé, va vo-
ler convertir l’edifici en aparta-
ments i oficines. El projecte va
quedar aturat abans de la crisi.
“Costavamenys diners fer un edi-
fici nou que rehabilitar l’actual.
Recuperar un edifici catalogat
com aquest és car i no hi ha aju-
des públiques. Així és inviable”,
argumenta Solé, propietari de la
immobiliària G6.
“L’Ajuntament de Barcelona

ha ajudat els propietaris a posar
guapo l’Eixample modernista. Al

VICENÇ LLURBAMAS IGLESIAS / AJUNTAMENT DE REUS

Agressions al catàleg

CAL CAMALLARG

Els propietaris i
l’Ajuntament negocien
com protegir el poc
que queda

MODERNISME EN DECADÈNCIA L’ESTAT D’ALGUNES DE LES JOIES DE LA PROVINCIA

N O U C A T À L E G

Lacara i la creu

CASA NAVÀS. L’obra capçalera del modernisme a Reus, propietat de la família Blasco, va patir danys importants
durant la guerra (1938) i ja mai més no ha recuperat la torre i el capcer dentat de la façana principal. Tot i que
l’interior continua enlluernant els visitants, la façana porta cinc anys parcialment tapada per risc de despreniments

Conèixerper
protegir

TORRE GALIMANY

“Costa menys diners
fer un edifici nou que
rehabilitar aquest”,
diu l’amo

]La inclusió al catàleg de
béns immobles protegits
no ha evitat atemptats a
edificis molt singulars. A
l’Escola d’Arquitectura
(URV) creuen que la mi-
llor manera de protegir
és estudiar, conèixer i
divulgar aquests immo-
bles. Per això, els profes-
sors Roger Miralles i Gi-
llermo Zuaznabar han
impulsat un catàleg nou i
complet des de la univer-
sitat. Com a pràctica, els
alumnes fa tres anys que
fan inventari. Fins ara
han visitat, documentat i
estudiat a fons 150 edifi-
cis del segle XX. La pri-
mera part del treball es
publicarà enguany.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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CASA NIN O CAL
CAMALLARG.
L’antiga casa
dels Nin a Santa
Oliva viu el
pitjor moment.
Aquesta antiga
masia del
set-cents,
reformada l’any
1910, pateix
l’abandonament
i l’ocupació
il·legal des de fa
uns anys.
Diversos
incendis recents
han estat a punt
de provocar
mals pitjors. Els
veïns denuncien
que és un niu
de jonquis

Camp de Tarragona no hi ha ha-
gutmai aquest nivell de sensibilit-
zació, i així anem”, critica la pe-
riodista Tate Cabré, que amb
l’historiador Albert Arnavat han
publicat fa poc el compendi Ar-
quitectura modernista del Camp
de Tarragona i les Terres de
l’Ebre, editat per la Diputació.
Sense tenir cap obra de Gaudí,

l’Ajuntament de Reus va gastar
sismilions d’euros abans de la cri-
si per transformar l’antic banc de
Santander en un museu interac-

tiu dedicat al genial arquitecte. El
Gaudí Centre es considera un en-
cert turístic, i només aquest estiu
hi han passat 33.700 visitants, un
5,4%més que l’any passat. Al ma-
teix Mercadal, la façana de l’au-
tèntic emblema modernista de la
ciutat, la casa Navàs (bé cultural
d’interès nacional), està tapada
parcialment des del 2009 per evi-
tar despreniments. Després de
gairebé quatre anys, fonts locals
asseguren que les obres de conso-
lidació començaran aviat.c

ARXIU MUNICIPAL DE VALLS

VICENÇ LLURBA
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PATRIMONI

La protecció legal
no ha evitat
destrosses recents
en edificis catalogats

B O I D O L E N T

Reformes
agressives

CASA DE LES PUNXES. A l’entrada del barri del Fornàs, just al costat de l’estació de Valls, la casa Galimany, o casa de la Mosca, com també es
coneix popularment, ha estat víctima recorrent d’actes vandàlics. El propietari volia reformar-la i convertir-la en apartaments, però la crisi i
l’alta inversió van frenar el projecte

]No tot és abandona-
ment i degradació. Els
últims anys s’han recupe-
rat algunes cases moder-
nistes amb criteri. És el
cas del mas Passamaner,
de Domènec i Montaner,
convertit en un hotel de
luxe. En d’altres, en can-
vi, ha estat pitjor el remei
que la malaltia, denuncia
l’arquitecte Roger Mira-
lles, expert en Josep
Maria Jujol. És el que ha
passat, segons Miralles,
amb la reforma de la pla-
ça exterior de l’església
de Vilabella (la Secuita),
feta fa poc amb un pla de
foment de l’ocupació. “El
pla director advertia que
l’església, obra de Jujol,
té problemes d’humitats.
La nova plaça augmenta
aquest problema perquè
llença l’aigua cap a dins i
aquesta filtra a l’interior,
on es conserven les pintu-
res originals”, explica
Miralles.
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O. MARGALEF
Salou

S alou es projecta al tu-
risme comuna destina-
ció innovadora, però
amb una llarga tradi-
ció de sol i platja. Els

magnífics set xalets noucentistes
que es conserven al passeig
Jaume I testimonien un passat
glamurós i prestigien Salou da-
vant d’altres destinacions amb
menys solera. I malgrat el valor
històric, fins i tot diferencial,
molts altres testimonis d’aquell
primer Salou van desaparèixer
amb la transformació turística.
Entre els anys cinquanta i vuitan-
ta, el desarrollismo, el turisme de
masses i els blocs d’apartaments
es van endur un bon nombre
d’edifici singulars, bona part
construïts el primer terç del se-
gleXX sota els cànons noucentis-
tes, i propietat, la majoria, de fa-
mílies benestants de Reus.
Als vuitanta anys, l’exrector de

la UPC Gabriel Ferraté recorda
amb “nostàlgia” el xalet que els
seus pares, propietaris d’un pròs-
per negoci de vins a Reus, van fer
construir a finals dels anys vint
en uns terrenys per urbanitzar a
Salou. Des de meitat dels vuitan-
ta, però, allà on hi havia hagut
l’antic xalet noucentista s’alça un
bloc de pisos imponent, i Ferraté
n’ocupa un dels millors aparta-
ments amb vistes almar. Records
i fotografies al marge, l’únic que
en queda són dues columnes al
hall d’entrada. La nova promoció
no devia ser un mal negoci, si bé
Ferraté la posa en context. “Lla-
vors l’Ajuntament de Vila-seca

posava problemes per rehabilitar
els edificis antics. Volien que es
construís tot nou”, afirma.
Josep Simó Bofarull

(1889-1966), l’arquitecte del xa-
let dels Ferraté, va ser també l’au-
tor del Centre de Lectura de
Reus. A finals dels anys vint, Si-
mó va projectar un gran edifici
de banys amb cúpula (1929) que
durant dècades va ser un dels
símbols turístics del municipi.
Aquest edifici singular, avui desa-
paregut, estava promogut per la

companyia Urbanització de Sa-
lou (USSA), empresa depenent
del Banc de Reus, que va projec-
tar una primera urbanització or-
togonal del nucli. El projecte va
fracassar a nivell financer, però
va cimentar un nou model turís-
tic i urbanístic, on proliferaven
els xalets d’estiuejants. D’aques-
ta època data l’edifici Sol i Mar
(1925), de Domènec Sugranyes,
un dels primers edificis d’aparta-
ments turístics construïts a Cata-
lunya i que l’Ajuntament de
Salou va voler enderrocar l’any
2001. Finalment es va salvar. “No
com altres”, explica la periodista
TateCabré, que ha investigat edi-
ficis ja desapareguts com el xalet
Miarnau, el xalet Cavallé o el xa-
let Punyed, aquest últim d’estil
pompeià, amb una pati interior
de columnes. Abans de ser ender-
rocat, l’any 1964, “la gent feia bro-
ma i deia que vivíem a la quinta
punyeta”, recorda la propietària,
Sita Massot. Poc després la zona
ja estava densament construïda.
Salou canviava demodel. “Deixa-
va de ser el Biarritz dels orígens
per evolucionar cap al que és
ara”, afirma Cabré.
Anys després de ser enderro-

cats el record s’ha anat difumi-
nant. Josep Maria Guinovart, es-
tudiós d’història local, a diferèn-
cia deCabré opina que les edifica-
cions desaparegudes “no oferien
cap característica remarcable”.
L’arquitecte municipal de Salou,
Josep Maria Ferran, afirma que
“els estralls més importants es
van produir durant els setanta i
vuitanta”, tot i que l’Ajuntament
–que llavors depenia de Vila-se-
ca– no té gaire documentació al
respecte, reconeix Ferran.cVista aèria de Salou del 1929, amb xalets desapareguts (esquerra) i amb l’edifici USSA a la dreta

L’edifici USSA va perdre la cúpula fruit d’un temporal i va ser enderrocat fa uns anys

El xalet noucentista de la família Ferraté, poc abans de desaparèixerEl pati interior de columnes del xalet Punyed, enderrocat als anys seixanta

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

ARXIU JOSEP MARIA GUINOVART

GABRIEL FERRATÉARXIU FAMÍLIA MASSOT

ELSALOU
ORIGINAL

MODERNISME EN DECADÈNCIA LA PETJA NOUCENTISTA A SALOU

Anys després de
ser enderrocats,
el record d’aquells
xalets senyorials
s’ha anat difuminant

Part dels edificis noucentistes davant la platja van
sucumbir a la transformació turística del municipi


