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A
pa vinga! No 
pot ser!» Puja-
va a tot gas per 
major de Gràcia 
amb la meva 

moto d’estudiant i de cop se’m va 
aparèixer al davant una església pas-
tada, clònica a la de Sant Rafael de 
la Selva, de les mateixes dimensi-
ons, color... Al capdamunt d’unes es-
cales, presidint la important plaça 
Lesseps de Barcelona, de cop i vol-
ta hi havia un miratge de l’església 
del meu col·le!, on vaig aprendre a 
llegir i escriure amb sor Meli, com ho 
havia fet el meu pare, i tantes gene-
racions de selvatans, on havia so-
breviscut a la implacable sor Maria 
Berta... Com era possible? Jo tenia 
a Sant Rafael per una església entra-
nyable, casolana, a qui ningú li fa mai 
gaire cas perquè se’n van a Paret-
Delgada... I resulta que n’hi havia 
una d’idèntica al cap-i-casal? Fa tren-
ta anys no hi havia Google i l’anèc-
dota es va quedar allà. 

El passat 7 d’octubre vam rescatar 
de l’oblit el claretià selvatà Mn. Llu-
ís Segarra, que el 29 de novembre 
darrer hauria fet 150 anys; autor de 
les fantàstiques, inversemblants i 
fràgils catedrals neogòtiques de fus-
ta de Guinea Equatorial. Avui ho 
fem amb el carmelità fra Josep de la 
Concepció (1626-1690), dit «El Tra-
cista», que és com antigament s’ano-
menaven els arquitectes, nascut fa 
quasi 400 anys a Valls, ho farà el fe-
brer del 2026, d’aquí a quatre anys. 
Sobre fra Josep s’ha escrit molt, i un 
dels primers que ho va fer va ser el 
seu convilatà i també arquitecte Cè-
sar Martinell, deixeble de Gaudí, 

que compartia amb fra Josep l’amor 
cap al medievalisme i procurava res-
pectar i recuperar els fragments 
d’edificis gòtics que havien perdurat. 

Josep Ferrer -Martinell l’anome-
na Fuster- o fra Josep de la Concep-
ció va posar en pràctica la construc-
ció en sèrie d’esglésies de l’orde dels 
Carmelites Descalços de la qual for-
mava part, en l’estil pur renaixentis-
ta que veien a les fotografies de Sant 
Rafael i dels Josepets de Gràcia. I 
va tenir tant d’èxit en l’àmbit de l’es-
tat espanyol que aviat li van encar-
regar tot tipus d’edificis com cate-
drals, palaus, castells i també el dis-
seny de retaules, que va dissenyar en 
un enrevessat estil barroc, com es 
pot admirar a la capella de la Con-
cepció de la catedral de Tarragona. 
Tornant d’un viatge a Madrid per 
València, fra Josep va emmalaltir i va 
morir a Nules, Castelló, on també 
hi ha una església clònica.  

Les construccions de fra Josep de 
la Concepció són més duradores que 
les de Mn. Segarra i han arribat als 

nostres dies intactes perquè seguei-
xen els tres principis de l’arquitecte 
romà Vitruvi que van recuperar els 
renaixentistes a Itàlia als segles XV 
i XVI que aquí van arribar amb un se-
gle de retard, als s. XVI i XVII: venus-
tas (bellesa), firmitas (fortalesa) i 
utilitas (utilitat). 

Seguint el principi de firmitas, 
les obres de fra Josep de la Concep-
ció només desapareixen quan les 
aterra la mà de l’home. Aquest va 
ser el trist destí de l’església que hi 
havia a la plaça del Prim de Reus, 
al lloc del teatre Fortuny, idèntica 
a les de les fotos d’aquest article. La 
va enderrocar la revolució glorio-
sa del 1868. El castell de Botarell, 
que fra Josep havia construït per als 
Montserrat de Reus, marquesos de 
Tamarit, va seguir la mateixa dis-
sort. El va aterrar una carlinada. 
Ara que només en queden les ruï-
nes, coneixent la història de qui va 
ser el seu gran arquitecte s’entén 
millor aquella dita que diu: «Bota-
rell, vila xica i gran castell».
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 sus sesenta años, Alberto Núñez 
Feijóo parece decidido (en un ga-
llego nunca se sabe) a tomar las 

riendas del PP, haciendo el viaje de su có-
moda presidencia regional, donde lleva 
cuatro legislaturas con mayoría absolu-
ta, al hervidero de Madrid. Haría el re-
corrido inverso a su predecesor, Manuel 
Fraga, que cuando se cansó de la políti-
ca nacional se convirtió en presidente de 
la Xunta. 

Su imagen es de político del PP mode-
rado, rara avis hoy en día. Sería un jefe 
de la oposición al estilo de Salvador Illa 
en Catalunya, es decir de los que hablan 
sin menospreciar o insultar al adversario. 

Lo que se da por seguro es que Casa-
do se acabó, no por su pulso con Sánchez, 
sino con Ayuso, que ha tenido el apoyo 
de la calle y de los periódicos más beli-
cosos.
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Idèntiques. A la Selva, Reus, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tàrrega, 
Torelló, Balaguer, Enguera (València)... Una sensació de vertígen i ‘déjà 
vu’ ens envaeix a cada descoberta d’una nova església del «Tracista»
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació,  
Tate Cabré ha treballat en premsa i televisió.  
És Guia Oficial de Turisme de Catalunya.

Sant Rafael de la Selva del Camp és clònica dels Josepets de Gràcia, a 
la plaça Lesseps de Barcelona, totes dues començades el 1658. FOTO: DT


