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otser el millor re-
gal en anys que 
m’han fet en dates 
nadalenques ha 
estat poder docu-
mentar una nova 

obra noucentista, i de qualitat 
immillorable, com és l’Hort de 
la Morella de la Selva del 
Camp, obra de l’arquitecte Jo-
sep Francesc Rafols i Fontanals, 
el 1927, que a partir d’ara for-
marà part de l’inventari d’edifi-
cis noucentistes del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre 
que vam publicar el 2011 per a 
la Diputació de Tarragona. 

Ramir Hortet i Cisteré, selvatà 
amb orígens a Vallmoll, era di-
positari o tresorer de l’Ajunta-
ment de Barcelona, on va conèi-
xer l’arquitecte Ràfols, i també 
com ell, estiuejava a la Selva, 
on li va encarregar l’edifici, lite-
ralment edificat sobre el mas 
que ja hi havia. El projecte es va 
fer el 1927 en ocasió del naixe-
ment de la seva filla Maria Hor-
tet i Moradell, traspassada fa 
dos anys, Com ens explica el 
seu vidu, el Dr. Eduard Santos, 
que viu a l’edifici «ella sempre 
va respectar l’obra original, no 
ens deixava ni canviar el pavi-
ment antic. Només una vegada, 
es va pintar l’exterior de blanc i 
ja llavors la vídua de Ràfols va 
protestar perquè l’original era 
de color més terra, com el mas 
Catalonia, al davant». 

Precisament des d’aquest 
mas, de la mateixa època, el 
cronista de la Selva, Joaquim 
Guitert, ens informa que Ràfols 
va ser molt actiu a la Selva, on 
va escriure la cèlebre monogra-
fia sobre Pere Blai i el renaixe-
ment, on va ser amic dels in-
tel·lectuals selvatans com Mn. 
Muntanyola o de l’avi del ma-
teix cronista, que portava el 
mateix nom, i on també va pro-
jectar l’edifici de La Defensa 

Agrària, i va coordinar el nou 
retaule de Sant Andreu i les 
pintures de Paret Delgada, en-
tre altres llegats. 

A més d’arquitecte i pintor, 
Josep Francesc Ràfols i Fonta-
nals va ser el primer gaudinista 
oficial: col·laborador a la Sagra-
da Família en vida de Gaudí, pi-
oner en reivindicar-lo intel·lec-
tualment després de la seva 
mort el 1926, en va escriure la 
primera biografia, de la qual 
se’n van fer cinc edicions, en-
mig de molta controvèrsia per 
l’ambient anti-Gaudí que es res-
pirava en ple Noucentisme. 

Ràfols també va ser el primer 
director de la càtedra Gaudí de 

la UPC i el primer director de 
l’Escola Massana, també a Bar-
celona. A més d’un llistat inaca-
bable d’estudis sobre temes cul-
turals, Ràfols i Fontanals és 
també l’autor del cèlebre diccio-
nari Ràfols, i de l’enciclopèdia 
Summa Artis, de consulta obli-
gada per tots els estudiants i in-
vestigadors del món de la histò-
ria de l’art. 

Ve de gust recordar Ràfols i el 
seu extens llegat mentre dura 
l’expo sobre Gaudí del MNAC 
que (com lamentàvem al darrer 
article) esbandeix Gaudí de tota 
aura de religiositat i de catala-
nisme, una omissió molt co-
mentada a les xarxes socials, ja 
que per Gaudí i pel grup in-
tel·lectual i social en què es mo-
via, els dos elements eren indis-
sociables. Un exemple molt grà-
fic n’és el plafó escultòric a la 
façana frontal de la basílica de 
Montserrat, obra del també 
noucentista Francesc Folguera i 
de l’escultor reusenc Joan Re-
bull, on es llegeix la frase de Jo-
sep Torras i Bages, també amic 
de Gaudí: «Catalunya serà cris-
tiana o no serà». 

Havent tractat als últims arti-
cles, per una banda, la icono-
clasta però efímera exposició 
sobre Gaudí del MNAC, ja que 
finalitza el sis de març; i el nou 
estel de la Sagrada Família, de 
durabilitat il·limitada, que li fa 
el contrapès ideològic, ja que 
representa el Gaudinisme tradi-
cional encarnat pel temple de la 
Sagrada Família; evoquem en 
aquestes darreres ratlles i en vi-
gílies de Nadal l’esperit de con-
còrdia que simbolitza aquesta 
data, convertida en pedra per 
Gaudí al pessebre central de la 
façana del Naixement, des del 
qual (malgrat que la maleïda 
covid ens ha tret l’escala tradici-
onal) us desitgem a tots els lec-
tors unes bones festes!
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Jordi Jané L os cargos públicos que ha desem-

peñado Jordi Jané agotarían, si los 
mencionara, este pequeño espacio. 

Nuestro tarraconense de L’Arboç es un 
abogado que entró en política y que re-
gresó de ella cuando vio cerrarse los ca-
minos de concordia que había defendido. 

Antes de que la Covid limitara nuestros 
pasos, me enseñó su flamante despacho 
de abogado al comienzo de la Rambla 
Nova. Y ahora le ha elegido el Consejo 
General del Poder Judicial para una mi-
sión importante: ser profesor de la Es-
cuela Judicial. Ya tenía experiencia di-
dáctica de treinta años en la Universitat 
Pompeu Fabra y la Rovira i Virgili (URV), 
pero el reto de enseñar a los jueces es 
notable.  

Puede ser que muchas sentencias del 
futuro lleven, aunque de forma invisible, 
su sello de calidad. Enhorabuena. 

ANTONI COLL I GILABERT 
@Collgilabert

PER TATE CABRÉ 

tate@tatecabre.com
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L’edifici és obra d’un dels grans teòrics del noucentisme i es conserva 
impecable gràcies a l’amor dels seus propietaris, que van lluitar debades 
per conservar els arbres monumentals que el rodejaven
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunicació i 
diplomada en Traducció i Interpretació, Tate Cabré 
ha treballat en premsa i televisió. És Guia Oficial de 
Turisme de Catalunya.
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L’Hort de la Morella està situat a 
l’avinguda Puig i Ferreter. 
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