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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.

l mundo se ha vuelto tan loco últimamente que cualquier cosa es posible, hasta que en una finca de Valencia aparezcan osos polares, elefantes,
rinocerontes o tigres de Bengala. El dueño ocultaba 1.090 ejemplares de animales disecados, de algunas especies en peligro de extinción o incluso extintas, como el oryx dammah (un tipo de herbívoro
africano similar a la gacela). La siniestra
‘colección’ incluye taburetes de patas de
elefante o sillas de cocodrilo. Un museo
de los horrores valorado en 29 millones
de euros en el mercado negro.
El desprecio de este individuo por los animales contrasta con la iniciativa puesta en
marcha en el centro Barnahus de Tarragona: perros rescatados de situaciones de
abandono o maltrato participan en terapias para ayudar a menores víctimas de
abusos sexuales a gestionar sus emociones.
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Entre 1880 i 1882, Gaudí va enllestir l’altar, l’ostensori i el mobiliari litúrgic de
la capella de Jesús-Maria, construïda com el col·legi, un any abans, el 1879,
per un altre arquitecte, mentre que el templet del jardí s’inaugurava el 1890
nze noietes adolescents, guarnides amb uniformes de gala, bandes, cintes i flors,
posen delicadament als jardins del desaparegut
col·legi de Jesús-Maria de Tarragona a la primavera de l’any
1899. Són internes procedents
de diferents municipis de la
província. Com anys abans ho havia estat Rosita Egea i Gaudí, neboda d’Antoni Gaudí i Cornet,
motiu pel qual l’arquitecte va intervenir en el disseny de l’altar
i el mobiliari religiós de la capella, part del qual encara es conserva, i es visita, i en el disseny
dels seus jardins, malauradament
desapareguts, però que avui revisitem en aquesta bonica foto
inèdita.
Les germanes de més edat de la
congregació sempre van conservar la memòria oral de l’autoria
de Gaudí en el disseny dels jardins
i així ho va documentar l’estudiós gaudinista Joan Bassegoda i
Nonell al seu llibre El Gran Gaudí (Ausa, 1989), pàgina 165. Els
jardins i el col·legi van ser enderrocats el 1978 i només es va conservar la capella, cedida a l’arquebisbat de Tarragona, i oberta
al culte i a les visites.
Tornant a la fotografia que
acompanya aquest text: El fotògraf ha col·locat les nenes en una
composició clàssica a les escales
que porten al templet del Sagrat
Cor, considerat la joia del jardí, inequívocament dissenyat per Gaudí, pel que fa a l’estructura, a jutjar pels característics arcs parabòlics gaudinians al cupulí, que són
com la seva firma d’arquitecte.
Dins el templet hi llueix l’escultura d’un Sagrat Cor de Fèlix Ferrer,
autor també del Roger de Llúria
del balcó del Mediterrani.
El templet va ser inaugurat un
any abans de la foto amb tota la

Onze internes de Jesús-Maria de Tarragona posen davant el templet
del Sagrat Cor. FOTO: CEDIDA
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pompa d’un esdeveniment extraordinari, com narrava el Diari de
Tarragona el 21 d’abril del 1890:
«A las cuatro de la tarde de ayer
tuvo lugar en el colegio de JesúsMaría de esta Ciudad, la inauguración de una hermosa imagen del
Sagrado Corazón de Jesús, obra
del aventajado escultor Don Fèlix
Ferrer, que con muy buen acuerdo
han colocado las Rdas. Madres,
guarecida de un templete, en me-

dio del jardín de dicho col·legio.
La ceremonia, rodeada de aquella solemnidad pròpia, y casi podríamos decir distintiva de dicho
col·legio, resultó preciosa y poètica...».
La crònica segueix narrant la
coreografia, lectura de poemes,
etc. I destaca el caràcter exclusiu i privat de l’acte: «solo asistieron a ella (a la festa) parientes
o deudos de las educandas».
La crònica me la va facilitar la
desapareguda religiosa tarragonina M. Antònia Bonet Punsoda,
que havia estat durant 26 anys
l’arxivera general de la Congregació de Jesús-Maria a Roma. La seva germana, M. Del Claustre, la
cèlebre Gna. San Alberto, segueix
en actiu als seus quasi 100 anys.
La fotografia, pertany al meu arxiu familiar, ja que una de les internes, la més propera al retratista, és la meva besàvia, Dolors
Gimeno Borràs (1885-1980). Tenia 14 anys, era de Sant Carles de
la Ràpita, i sempre va parlar meravelles de Jesús-Maria.

