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Reportatge

CRISTIAN SEGURA

L
a comunitat científica ha
rebutambescepticismeel
reportatge publicat a
l’ARA del 10 d’abril sobre
els possibles efectes anti-

inflamatoris i antienvelliment del
component alimentari que estaria
causant furor entre les classes ben-
estantscatalanes.Peròelparecien-
tíficde l’elixird’ou,el veterinariJo-
anCunill, va assegurar ahir quedos
metges de la Clínica Teknon i de la
Dexeus es van presentar a primera
hora del matí a la seva clínica vete-
rinària per parlar del seu produc-

te. “S’ha creat una gran expec-
tativa. Avui ja n’hem produ-
ït prop de 800 unitats –la
producció mensualhabi-
tualésde20.000dosis–.

El món acadèmic
està a l’espera dels in-
formes de conclusi-
ons deNutren, l’em-
presade laUniversi-
tat de Lleida que es-
tà treballant la
descripció científi-
ca necessària per-
què l’Excelsium si-
gui aprovat comerci-
alment a la UE com a
producte d’alimenta-
ció especial, sota el se-

gell “novel food”. Men-
trestant, la companyiaque

desenvolupa l’Excelsium,
propietatdeCunill i la sevasò-

cia, l’empresària i relacions pú-
bliquesAnnaGarriga, repel suport
d’algunsmetges ipersonalitatsque
hanexperimentat amb l’elixird’ou.
Helena Rakosnik, dona del presi-

Tres
dosis de
l’elixir d’ou
o Excelsium que
pomouCunill. MANOLOGARCÍA

Els clients de Cunill
creuen que els funciona

dent de la Generalitat, Artur Mas,
va confirmar ahir que fa quatre
anysque s’hopren: “M’aporta vita-
litat i unes energies suplementàri-
es quem’han demostrat que tenen
un efecte enpersones sanes queno
és placebo”. Marmen Tapia, dona
delprestigiós cirurgiàplàsticAnto-
nio Tapia, també confessa consu-
mir de tres a quatre dosis d’Excel-
sium al dia des de fa més de dos
anys: “Em sento molt àgil; patia
d’artrosi i ara s’ha aturat. Puc por-
tar tacons i que no em facimal l’es-
quena”.MarmenTapia explicaque
s’ho prenen altres metges de l’Ins-
titut Tapia de cirurgia plàstica i es-
tètica, i que el seu marit ho havia
consumitperòque, permandra, ho
ha abandonat durant un temps.

Proves enmedicina esportiva

Jordi Surós és metge especialitzat
en traumatologia esportiva a Giro-
na. Des de fa gairebémig any expe-
rimenta amb l’Excelsium amb vint
pacientsquetenengreus lesionsdel
sistemanerviós: “Alprincipihovaig
acceptarambmoltacautela,perquè
no anava acompanyat de cap infor-
me de conclusions científiques. Ho
vaigvolerprovarambpacientsamb
patologies irreversibles, els quals
vaigdemanarabanssivolienformar
partde laprova.Laconclusióésque
l’Excelsium ha tingut un resultat
clínicmolt positiu”.

Surós, que és director del centre
de medicina esportiva Sportcat,
sosté que ha detectat que l’Excel-
siumpotenciaelsefectesenels trac-
taments de diatèrmia –un sistema
que augmenta la temperatura en el
moviment vascular i que promou
l’absorcióde la inflamació interna–.
Surós afirma que els pacients –i els
esportistes que cuida– demostren
que tenenmés energia, milloren la
percepció i l’equilibri. Suróséscau-
telós iavisaquenoseguiràgairemés
temps amb les proves fins que l’eli-
xir no rebi el suport legal total.e

Helena Rakosnik, la dona d’ArturMas,
es pren l’elixir d’ou des de fa quatre anys

PRODUCTESMIRACLE

Els científics qüestionen
l’eficàcia de l’elixir d’ou

Non’hi ha prou amb lamàgia dels
resultats i cal estar segurquenoes
ven fumabansde generar expecta-
tives. Són dues de les crítiques
científiques a la promesa d’un eli-
xir per a la joventut eterna.

tica de la Universitat de Barcelona
DavidBuenoexplica,enaquestsen-
tit, que va quedar sorprès amb la
lectura, aquest diumenge, de
l’anuncide l’elixird’ou iqueràpida-
ment es va posar a analitzar-ne les
possibilitats. La seva conclusió és
contundent: no hi creu.

Comunbistec

Enprimer llocargumenta ladificul-
tatquetéaquestpreparatpersobre-
viure,uncopconsumit,a l’acciódels
àcidsambelsqualsentraencontac-
te a l’aparell digestiu, que, segons
Bueno,anul·len lacapacitat regene-
rativa que podria tenir l’embrió fe-
cundat i redueix l’elixir a proteïnes
com les que podria tenir un bistec.
Per salvar aquesta barrera de resis-
tènciaa l’estómac,comfaperexem-
ple l’antibiòtic, explica que el pro-
ducte s’hauria de digerir amb algu-
nacapadeprotecció.Lapossibilitat
d’injectar-lo –no contemplada per
Cunill– té encaramésmal pronòs-
tic, perquè segons aquest professor
és fàcil que generi al·lèrgies i que
fins i tot pugui accelerar el creixe-
ment cel·lular i generar tumors.
Quedaria també el problema de la
regeneració de cèl·lules cerebrals.

Pere Puigdomènech, professor
del Consell Superior d’Investigaci-
ons Científiques, i Magda Rafecas,
professoradeNutrició iBromatolo-
gia de la Universitat de Barcelona,
neguen lavalidesadelproducte ino
volen entrar a la discussió fins que
no hagi seguit els canals científics
necessaris. Puigdomènech apunta,
amés, que fa anysque treballenper
endarrerir l’envelliment de deter-
minadescèl·lules ique“ésunprocés
difícil, perquèel cosestàmolt regu-
lat i no hi ha drece-
res”.e

MARIA ORTEGA

BARCELONA. La promesa de vida
eternaqueva llançar, a travésde les
pàgines d’aquest diari, el veterina-
ri i expert en embriologia Joan Cu-
nillharemogut lacomunitatcientí-
fica, que posa en dubte la conveni-
ència d’afirmacions de tanta con-
tundència que puguin generar
falses esperances en determinats
sectorsdepoblació.Elpuntd’acord
del qual parteixen totes les seves
opinions és el fet de començar a
anunciar les propietats de l’elixir
abansdel reconeixementde laUnió
Europea idegenerar falsesexpecta-
tives. Tot i el vot de confiança, exi-
geixen veure proves i resultats, ja
que lavidaeterna i la joventutpror-
rogada són dues idees que sempre
tenen compradors i que, de forma
periòdica, comptenambalgunafór-
mula revolucionària que assegura
garantir-les.Exigeixen l’acceptació
de l’AutoritatEuropeadeSeguretat
Alimentària (EFSA) i l’aprovacióde
la Unió Europea per a la comercia-
lització, punt que ja s’està gestio-
nant a través de l’empresa d’inves-
tigació Nutren-Nutrigenomics.

Esquivar les lleis de la recerca

Elsmésdevuitanysd’experimenta-
ció i els resultats que segons Cunill
avalen l’elixir d’ou no han de servir
peresquivarelscaminshabitualsde
la investigaciócientífica,quedema-
na lapublicacióde lescondicionsen
què s’ha fet l’experimentació i la
contrastaciódelsresultatsper laco-
munitat científica, segons remarca
FernandoGiráldezdesdeldeparta-
ment de Ciències Experimentals i
de laSalutde laUniversitatPompeu
Fabra.Permoltqueentreelsconsu-
midors que s’hi han apuntat hi ha-
gi personalitats de l’elit catalana,
com ara la dona de l’expresident
de la GeneralitatMaragall, Dia-
na Garrigosa.

Giráldez, tot i admetrequeés
fàcil que l’elixir tingui propie-
tatsbeneficiosespera l’organis-
me, posa en dubte que es pugui
vendre l’eternitatenpetitesdo-
sisambaquestproducte.L’elixir
vede lacombinaciódeproteïnes
extretesde l’embriód’oudegalli-
na fecundat que, segons Cunill,
permet la regeneració constant de
les cèl·lules. O el que és el mateix,
per dir-ho a mode de gran titular:
aturar l’envelliment.

Aquesta acció-reacció no ha re-
collit per ara gaires bones paraules
entre la comunitat científica aliena
al llançament–sobretot lapartrefe-
rida amillores en gentmalalta–. El
professordeldepartamentdeGenè-

Rakosnik pren l’Excelsium perquè creu que li aporta vitalitat i
energies suplementàries que no són d’efecte placebo. CRISTINA CALDERER

Els experts exigeixenmés proves i el vistiplau de laUE

Garantia
L’elixir l’ha
d’acceptar
l’Autoritat
Europeade
Seguretat
Alimentària

Avís
Elscientífics
reclamen
proves i
alertendels
possibles
efectes


