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0- INTRODUCCIÓ 

Presentació 

Des que vaig néixer he estat familiaritzat o vinculat d’alguna manera amb el 

tema de la mort i dels cementiris, dos persones de la meva família hi treballen 

en Serveis Funeraris i Cementiris de Barcelona, concretament el meu avi 

treballava a Serveis Funeraris i el meu pare treballa a Cementiris de Barcelona.  

Des de ben petit m`he adonat del respecte que tenen les persones per la mort. 

Recordo quan feia parvulari ens van demanar  un dibuix de la feina del nostre 

pare, i es clar jo vaig dibuixar un taüt  amb una creu al costat. Com era 

d’esperar la meva professora  es va esgarrifar, però tot va quedar aclarit quan li 

vaig dir quina era la feina del meu pare. En tots els cursos posteriors sempre 

feien la mateixa pregunta i t’adonaves com la primera reacció de la gent  era 

posar una cara de sorpresa i por. 

Cada any que passa, cada curs que avenço, les preguntes dels meus 

companys referent al cementiri i tot el que li envolta, comencen a agafar un to 

més seriós i els hi agrada el desconegut. En aquest moment, és quan t’adones 

de la manca d’informació que tenen les persones sobre aquest tema. 

Aquests motius i alguns més, son els que m’han fet triar i prendre la decisió de 

fer aquest treball.  

Per a mi, el cementiris son un espai viu, històric, cultural i on els ciutadans 

poden anar a més de visitar els seus éssers estimats, a passejar  pel recinte. 

La mort forma part de tots els sistemes vius, però l'ésser humà és l'únic que 

reflexiona i es preocupa per ella. Por, patiment, negació ... Tots aquests 

comportaments que tenim davant la mort tenen una explicació científica, una 

explicació que es troba en el nostre cervell. 

I és que el cervell humà és l'únic capaç d'assimilar que hi ha un passat, un 

present i, sobretot, un futur incert.  Gràcies a això, a reconèixer les emocions, al 

nostre nivell d'autoconsciència i la por (que juga un important paper) som els 

únics que podem concebre la mort i fer-nos preguntes com qui som, d'on venim 

i cap on anem. 

Es diu que la mort és el tabú de la societat actual, no es parla de la mort, com 

si per no  parlar-ne la poguéssim mantenir lluny.  
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Objectiu 

L’objectiu d’aquest treball es, apropar als ciutadans el patrimoni cultural dels 

cementiris i no com a llocs de mort, sinó bàsicament de vida, llocs que cal 

visitar per descobrir tot el seu gran valor artístic i arquitectònic que amaguen. 

Tal i com diu en Joan Puigdollers (President del Consell d’Administració de 

Cementiris de Barcelona), Barcelona vol aconseguir que es valori el patrimoni 

cultural dels cementiris, per això els obrim a la ciutat i als seus visitants. 

És aquest un dels principals objectius de Cementiris de Barcelona S.A. ara 

mateix: apropar els cementiris als ciutadans i fer que descobreixin el seu alt 

valor patrimonial. 

Els cementiris són una part més de la ciutat, un reflex de la història de vida i 

mort de les persones que han viscut a Barcelona durant anys. 

 

Estructura 

En primer lloc, farem una introducció al cristianisme i al seu ritual funerari, a 

més d’altres tradicions relacionades amb el culte als difunts, com el de vestir de 

color negre, festivitat de Tots Sants, els panellets catalans, l’ofrena floral, la 

música i la numerología el nº 13. 

Per conèixer l’història del Cementiri de Poblenou, explicarem els inicis dels 

cementiris per entendre una mica el sentit d’aquests recintes, també els motius 

i les etapes de construcció del cementiri de Poblenou. 

En quant a la gestió dels cementiris, farem un resum a grans trets de com s’ha 

arribat a la monopolització del negoci funerari des de la tradició de les 

Esglésies a la privatització empresarial. 

En el punt de les tradicions canvien, anomenarem els modes i tipus que 

existeixen i es fan avui dia, per inhumar, incinerar, dipositar les cendres i 

recordar als nostres esser estimats. 

Per últim, coneixerem l’objectiu de la “Ruta dels Cementiris” i a més exposarem 

la visita de “Passeig nocturn pel Cementiri de Poblenou”, amb el recorregut, 

entrevista  i fotografies. 
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2- CULTURA CRISTIANA, MORT I RELIGIÓ 

2.1 El ritual Cristià d’enterrar els  morts 

El Cristianisme començà com a secta del judaisme. És una religió monoteista 
que es basa en la vida i els ensenyaments de Jesús de Natzaret, anomenat 
Crist. D’aquí el nom de cristians que significa seguidors del Crist. La diferència 
és que els cristians consideren Jesús de Natzaret el Messies esperat, mentre 
que per els jueus és un profeta més. A partir d’aquí el cristianisme 
desenvoluparà els seus propis rituals per tal de distingir-se del judaisme com 
per exemple: vida en comunitat, baptisme, misa i àpat comunitari en el qual es 
reparteix un pa entre els assistents en record de l’últim sopar de Jesús.  

En quan a la cerimònia relacionada amb la mort, durant els primers segles del 

cristianisme hi haurà una radical oposició entre les tradicions de sepultura 

pagana i cristiana, però en realitat, aquestes diferències es presenten molt  

vagament. 

Els motius pels quals els primers cristians van decidir enterrar els cossos, 

foren: 

- Per diferenciar-se del ritual romà (pagà) que consistia en la incineració, 

encara que de fet el romans van practicar durant tota la seva història, dos 

rituals d’enterrament la inhumació i la incineració, i que els primers cristians 

romans amb independència de la seva religió, com sempre havien fet els 

romans preparaven igualment els difunts,  els rentaven, perfumaven i 

embolicaven en un llençol. La sepultura es realitzava al cap al vespre del dia 

següent de la defunció. Es decorava la tomba amb garlandes i flors i 

s'il·luminava amb llànties. La tomba es visitava el tercer dia, el setè i el trentè 

desprès de la mort.  Poc a poc les tombes s'anaren orientant cap a l'oest però 

amb el cap del difunt cap a orient per poder contemplar l'arribada de Crist. 

- Perquè segueixen el costum jueu d’inhumar els cossos. 

- La Resurrecció, segons el Nou Testament, després que els romans 
crucifiquessin Jesús, va ser enterrat en una tomba nova, però va resucitar 
d'entre els morts i es va aparèixer a molta gent durant quaranta dies abans del 
seu retorn al cel. 

- Cap al segle II dC els cristians havien pres l’ús de l’inhumació com a ritual 
propi perquè la incineració era un ritu molt car.                 

La concepció del cos humà en el cristianisme juga un paper important en 
aquest assumpte: el reconeixement d'un llaç entre la persona i el seu cos, entre 
la seva humanitat i la seva corporalitat és prou estret per impedir que tots dos 
es puguin dissociar completament.   
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En tots els estats de la seva trajectòria, l'home, davant de Déu té una existència 
corporal. Fins en l'esperança del més enllà i de la resurrecció, que és el punt 
central de l'esperança cristiana,  la d'una resurrecció corporal: una corporalitat 
transfigurada i glorificada. 

Els cristians prengueren per rituals d’enterrament solament la inhumació, cosa 

que no només és un fenomen cultural, sinó que també és una expressió de la 

seva fe en la resurrecció del cos. No es té constància de cap cristià que 

adoptés el ritual de la incineració, en general se considera que la presència 

d'una urna és símptoma de paganisme. Acompanyant el ritual es formulaven 

pregàries i sovint l'eucaristia. 

Alguns costums romans es van adoptar con el “refrigerium” era un ritual auster, 

una manifestació de memòria afectuosa vers el difunt. Consistia en abocar oli, 

llet o vi sobre la terra de la sepultura o sobre Ia mateixa tomba si aquesta tenia 

un conducte que unia l'interior amb l'exterior. Aquesta pràctica volia representar 

el fet d'acostar un got als llavis del mort de forma i manera que servis per 

refrescar-lo. S'anomenava “refrigerium”,  perquè creien que servia de refresc 

per el difunt. 

Aquestes pràctiques supersticioses estaven tan generalitzades entre la 

població pagana com en la cristiana i per això l'església dels primers segles 

intentà frenar aquests símptomes de paganisme.  

A principis del segle IV al voltant de la meitat de la població de l’Imperi era ja 
cristiana i l’emperador Constantí no tan sols reconeix la llibertat de culte amb 
l’anomenat edicte de Milà (313) sinó que afavoreix el cristianisme. Des 
d’aleshores tots els emperadors, foren cristians i el cristianisme esdevingué un 
dels pilars de l’Imperi. Després d’un període de més o menys tolerància 
religiosa, Teodosi I imposà el 391 l’obligació de ser cristià a tots els habitants 
de l’Imperi i prohibí totes les manifestacions de les altres religions: els temples 
pagans foren destruïts i els Jocs Olímpics prohibits. De tota manera les zones 
rurals conservaran encara les tradicions paganes. 

L'Església insistí per caracteritzar els cementiris cristians i distingir-los d'aquells 

que no ho eren. Malgrat la insistència de l'Església, certes pràctiques paganes 

no desaparegueren dels cementiris cristians fins l'Edat Mitjana. 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/historia/finis.htm#constanti
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/historia/finis.htm#ultims
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/zeus/olympia2.htm
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2.2- Altres tradicions 

 
2.2.1 Vestir amb la roba de color negre 

Totes les cultures vinculen el dol a un color. Els colors ens afecten 
psicològicament i ens produeixen determinades sensacions que varien segons 
la cultura. De fet , un mateix color pot expressar sentiments totalment oposats 
segons el país en el que hi estem. 

Així , al japó , a l’índia i en la major part dels països islàmics, és el blanc el 
color més utilitzat  en el dol, perquè s’associa amb la mort. Les antigues tribus 
de l’África i Oceania , es pintaven la pell amb pintures fosques i cendres ; en 
Nova Guinea existia la tradició de cobrir-se amb fang. 

Antigament es creia que l’esperit dels morts podria tornar i prendre possessió 
dels vius, per això les persones pintaven els seus cossos de negre perquè  així 
poguessin passar desapercebuts.    

Altre de les versions sobre aquest us del color negre per expressar el dol, prové 
de l’antiga Roma, on les dones utilitzaven vestits negres anomenats “lúgrubies” 
per guardar respecte sobre el seu difunts amants . Més tard , un decret imperial 
va establir que el blanc seria el color del dol i així es va utilitzar anys en moltes 
parts d’Europa, particularment en França , Espanya i Anglaterra. Al voltant de la 
mort, van aparèixer tota una sèrie de costums i tradicions, sovint relacionades 
en pràctiques religioses anteriors al cristianisme, potser per això els antics 
cristians van adoptar el color negre per a diferenciar-se del dol pagà. 

En la cultura occidental , el color negre s’associa amb el misteri de la mort i el 
que pot succeir desprès.  La naturalesa humana te por del que desconeix i allò 
que és desconegut és fosc i negre. 

Amb el temps , el simbolisme del color negre va anar canviant fins convertir-se 
en una forma de respecte i manifestació del dolor. 
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2.2.2 La Festa de Tots Sants   

La diada de Tots Sants és una festa dedicada al record dels avantpassats que 

es celebra el dia 1 de novembre. Aquesta festivitat és una de les més antigues 

del món cristià, i ha conservat tota una sèrie de celebracions, elements i ritus 

que provenen de creences anteriors al cristianisme. 

 

 
      Foto1.Els familiars visiten els seus éssers estimats  

 

Els seus orígens  procedeixen del calendari lunar celta. L’any cèltic començava 

el primer de novembre, dia Samain o Sambuin, que en irlandès vol dir “final de 

l’estiu”.  Es fa la primera nit de l’any, perquè, els celtes tenien un calendari lunar 

i es basaven en les nits i no en els dies (calendari solar). 

La festa era d’obligat compliment per tota la comunitat, fins al punt que si algú 

no assistia a la celebració es considerava que s’havia tornat boig i l’endemà 

l’excloïen de la comunitat. 

La festa era una enorme assemblea dels homes i dones de la comunitat en la 

que, entre abundants àpats (principalment carn de porc i vi), es debatien afers 

religiosos, econòmics i polítics. Mitjançant el menjar i d’altres rituals que 

desconeixem , els vius i els morts s’agermanaven. La nit anterior a l’u de 

novembre tots els focs d’Irlanda s’havien d’apagar, es creu que com a 

significació que l’any moria i que no començava un altre fins que els druides no 

encenien el foc de bell nou. 

La festa cristiana de Tots Sants i que és hereva de Samain, ha conservat 

aquest aspecte de “comunió dels sants”, i als països anglosaxons les 

commemoracions més o menys paganes de Halloween són la continuació dels 

festins i mascarades de la festa cèltica.  

 

http://www.google.es/imgres?q=dia+tots+sants+flors&hl=ca&biw=1280&bih=743&tbm=isch&tbnid=f7j73xff5YF3OM:&imgrefurl=http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id=9979&docid=vam5Mbzw7W5UBM&itg=1&w=290&h=193&ei=MISSTvGDNozSsgawzoAU&zoom=1
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2.2.3 Els Panellets Catalans 

Els dolços de la mort als països catalans, tenen la màxima representació en el 
panellet. Cal situar l'origen dels panellets al segle XVIII, quan tenien un caràcter 
sacramental. 

Per Tots Sants els campaners havien de tocar a difunts tota la nit per tal que 
ningú no s'oblidés de resar per les ànimes del purgatori i pels fidels difunts. A la 
mitjanit veïns i feligresos s'apropaven a l'església i compartien amb els 
campaners fruits secs, galetes, dolços i vi dolç. D'aquest origen se n'ha derivat 
La Castanyada, festa en la qual es consumeixen aquests dolços anomenats 
panellets. 

Altres teories suggereixen que aquest costum està lligat a la benedicció de 
pans, que es dipositaven com ofrena a les tombes familiars en honor a la 
memòria dels avantpassats i també com a aliment en el viatge al més enllà. 
Aquests pans haurien estat substituïts amb el temps pels dolços panellets, 
elaborats amb ingredients que no es passen amb el temps i que, per tant, 
poden aguantar uns quants dies mentre els difunts fan el seu camí cap a 
l’eternitat. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVIII
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_(arquitectura)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fruit_sec
http://ca.wikipedia.org/wiki/Galeta
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Castanyada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Past%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Panellets
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2.2.4 L’Ofrena Floral 

Les flors i el seu perfum, és una altra de les característiques lligades al més 

enllà, als morts i als esperits. Ja en alguns enterraments prehistòrics hi ha 

pètals de flors. 

 

         
 Foto 2 i 3. Els familiars compren i dipositen les flors als nínxols ( Fotografies Cementiri)  
 

La nostra corona funerària no deixa de ser un cercle màgic que tanca l’ànima 

perquè no pugui tornar a molestar els vius. 

L’origen de plantar flors damunt la tomba correspon a una manera de pensar 

semblant: la protecció del viu contra la descomposició del cadàver. Les flors 

blanques de penetrant  perfum han estat relacionades amb la mort, per 

exemple el crisantem, l’arç blanc, els lliris, el lilàs blanc. També hi ha una llarga 

tradició que parla dels diferents olors dels esperits quan d’alguna forma es fan 

presents entre els vius. És així que el perfum sempre ha estat lligat a l’altre 

món, el món sobrenatural de tradició religiosa, filosòfica i esotèrica; i a hores 

d’ara encara perviu en les ofrenes florals als morts i en els adorns florals dels 

cementiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=dia+tots+sants+flors&hl=ca&biw=1280&bih=743&tbm=isch&tbnid=FjaIMoaKwIXZCM:&imgrefurl=http://debatuadell.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&docid=NCyYjIoshpOhHM&w=640&h=480&ei=MISSTvGDNozSsgawzoAU&zoom=1&iact=hc&vpx=978&vpy=432&dur=37&hovh=194&hovw=259&tx=196&ty=259&page=1&tbnh=120&tbnw=164&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:23,s:0
http://www.google.es/imgres?q=dia+tots+sants+flors&hl=ca&biw=1280&bih=743&tbm=isch&tbnid=GgWQDOEpuxrROM:&imgrefurl=http://www.noticiestgn.cat/2010/10/26/tot-a-punt-per-tots-sants/&docid=vMkmuXk-eWabKM&itg=1&w=900&h=675&ei=MISSTvGDNozSsgawzoAU&zoom=1
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2.2.5 La música 

La música és probablement el llenguatge més universal del món. Té la 

capacitat de transmetre profundes emocions, i fer-les sentir de manera diferent 

a cadascú que l’escolta. L’acompanyament musical a una cerimònia, és 

l’equilibri perfecte a la paraula, convidant a tothom a uns espais de reflexió i 

pensaments interiors. 

Les cerimònies mortuòries romanes del patriciat eren acompanyades per 

músics. 

La música concebuda per als difunts no és altra que el rèquiem. La paraula 

rèquiem és l’acusatiu singular de la paraula llatina “requies”, descans. És 

l’oració de la missa de difunts, que pren el nom de la primera paraula de 

l’introit: Requiem aeternam dona Domine. Per aquest motiu la missa de difunts 

s’acostuma a anomenar missa de rèquiem i tambè a la composició que es toca 

i canta a la missa de difunts. 

El rèquiem més famós és potser el de Mozart, però també existeixen el d’altres 

compositors. 

 

                         
Foto 4. Músics amenitzant la visita al cementiri   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=dia+tots+sants+flors&hl=ca&biw=1280&bih=743&tbm=isch&tbnid=iTCSDQRumeyHvM:&imgrefurl=http://www.viladepiera.cat/actualitat/noticies/musica&docid=UtOZPH9gk_cmeM&w=800&h=475&ei=MISSTvGDNozSsgawzoAU&zoom=1
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2.2.6 Simbologia i Numerologia  “El Número Tretze” 

El símbol és universal i perenne i que quasi sempre significa el mateix malgrat 

la distància i fins i tot els diferents idiomes i cultures. El símbol ha perviscut 

encara que de vegades no ha tingut més remei que fer-ho de forma soterrada. 

El número és el símbol que ha resultat més fàcil de perdurar perquè hi és en 

totes les coses: Omnia in numeris sita sunt  (Totes les coses hi són subjacents 

en els números). 

El filòsof i matemàtic Pitàgores basava les especulacions místiques i 

científiques en el números, tot i que emprava el triangle rectangle com la 

representació de l’univers i per extensió es por emprar per simbolitzar el món 

de cadascú.  

És ben cert que el número tretze simbolitza la mort, però en un sentit molt més 

ampli, en el de transformació: la mort no és sinó un canvi i en tot canvi hi  ha 

una mort prèvia i un renaixement posterior.  

El número 13 ha estat considerat un número sagrat: hi hagueren dotze deixeble 

i Jesús era el número tretze. També ha estat relacionat amb el calendari 

lunisolar que en tenia 13 mesos alguns anys, mentre que el calendari solar 

gregorià i el calendari lunar musulmà en tenien 12 mesos. D’altra banda es 

creu que el deu Loki dels  vickings era el Deu nº 13, però que posteriorment es 

cristianitzar perquè Satán era el 13º àngel. 

I hem de recordar que la força vital no mor mai, sinó que la seva forma es 

modifica. Amb el número tretze es pot aprendre que la mort ha de ser 

compresa i no temuda. No hi ha perquè tenir por del número tretze, ja que el 

seu significat no és altre que el de canvi, alliberament i transformació. 
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3.Història del Cementiri de Poblenou 

3.1.  Primera etapa del Cementiri de Poblenou                   

El cementiri del Poble Nou va ser el primer cementiri de Barcelona.  

El cementiri de Poble Nou va tenir dues grans etapes de construcció.  La 

primera va ser la seva creació original, en 1773.  Per ordre del Bisbe Climent es 

va construir una necròpolis allunyada de la ciutat, en una zona despoblada d'ús 

agrícola. 

Va ser inaugurat i beneit pel bisbe Climent el 13 de març de 1775. El recinte es 

reduïa a un mur  de tanca per evitar profanacions al cementiri i a una capella on 

hi havia ossos de exhumacions procedents d’esglésies. Al començament 

només eren inhumats els cossos de persones sense recursos i els que morien 

als hospitals. 

En aquell moment, la ciutat de Barcelona estava emmurallada i regida encara 

pels privilegis polítics de l’aristocràcia i pels dogmes i costums de l’església 

catòlica. Però la ciutat mostrava ja signes decidits de canvi. 

L’activitat comercial i artesanal de la ciutat, impulsada pel creixement agrari de 

Catalunya i pel comerç directe amb Amèrica, creixia ràpidament juntament amb 

la seva població. La necessitat d’acomodar el creixement econòmic i social de 

la ciutat dins les muralles provocà escassetat d’espai urbà on encabir tant 

l’augment demogràfic com les noves estructures que exigien els nou negocis 

comercials. 

La densitat de població, juntament amb la falta d’infraestructures urbanes 

sanitàries, com ara la xarxa de clavegueres o aigua corrent, crearen grans 

problemes de salubritat. Els costums tradicionals d’enterrament agreujaven 

molt el problema. 

Tradicionalment l’enterrament dels difunts es feia dins els temples, als claustres 

de les esglésies, convents i, sobretot, als fossars parroquials situats al costat 

mateix de les esglésies i, per tant, a tocar també dels habitatges, botigues, etc.. 

En realitat, són els problemes higiènics els que modificaran els costums 

funeraris. Al segle XVIII va començar una gran preocupació per la higiene, i va 

provocar un debat a la Cort del rei Carles III, que tingué com a resultat 

l’aprovació d’una Reial Ordre que establi, que entre el juny del 1786 i abril del 

1787 s’haurien de suprimir els enterraments dintre dels temples (per exemple a 

Santa Maria del Mar o Santa Maria del Pi). 

Però les fosses de les parròquies començaven a saturar-se, i en aquest temps, 

Barcelona encara era una ciutat amb muralles. 
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La singularitat del cementiri de Poblenou va ser que  a més ser el primer 

cementiri de nova planta fora de la ciutat, construït entre 1773 i 1775, es va 

avançar a les disposicions reials d’en Carles III. 

Encara els problemes que suposava les inhumacions en el nucli urbà, pocs van 

voler ser enterrats a Poble Nou, ja que consideraven deshonrós no ser 

enterrats en les seves esglésies i molt pitjor, ser enterrats fora de la ciutat.  Així 

que el Cementiri de Poblenou es convertí en el cementiri dels pobres.  

Aquesta 1ª etapa acabà el 1813 quan el cementiri va ser enderrocat per ordre 

de Napoleó a la Guerra de la Independència per estar en zona fora muralles. 
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3.2.   Segona etapa: Construcció definitiva del Cementiri de Poblenou  

Enderrocat aquest cementiri, el terreny va passar a l'oblit fins que anys més 

tard va tornar la necessitat de construir un cementiri, pels mateixos problemes 

que el Bisbe Climent ja havia detectat.  Nous costums i modernitzacions 

sobrevenien a la ciutat durant aquell temps.  La creació d'un nou recinte 

mortuori era més urgent que mai.  Així és com el cementiri de Poble Nou 

comença la seva 2ª etapa i molts cementiris eclesiàstics desprès del seu 

trasllat,  passaren a convertir-se en places públiques com la de Sant Jaume, 

Sant Felip de Neri, Santa Maria del Pi, Sant Miquel i Santa Maria del Mar. 

L’emplaçament del nou cementiri va ser aprovat per les màximes autoritats 

civils, militars i el bisbe Pau de Sitjar, confirmant que el millor emplaçament  era 

el que havia ocupat el 1r cementiri a l’actual Avinguda Icària s/n. 

A l’any 1818 el Bisbat que dirigia les obres de construcció del cementiri, va 

encarregar el projecte a un jove arquitecte italià Antonio Ginesi (ampliat per 

Joan Nolla, entre 1848 i 1852). 

El nou cementiri de Poblenou va ser inaugurat i beneït  el 15 d’abril del 1819, 

sota control eclesiàstic. 

L’arquitecte Ginesi va pensar en un cementiri igualitari (doncs l'oblit ens iguala 

a tots malgrat la nostra condició econòmica o classe) amb uniformitat de 

nínxols i igualtat de làpides.  Però aquest plantejament no va convèncer els 

burgesos catalans, que volien demostrar el seu poder fins després de morts, 

creant grans panteons i obres d'art per les seves sepultures.   

Així Ginesi, va fer construir una necròpolis de tall neoclàssic, dividit en quatre 

zones o departaments,  una entrada majestuosa i un monument a la plaça 

central del cementiri. 

El referent que Ginesi va imitar, fou el denominat cementiri de tipus mediterrani, 

inspirat en el de Pisa, construït a finals del segle XVIII. Les seves 

característiques son una planta rectangular, de tipus claustral, envoltada de 

murs perimetrals elevats; una entrada monumental envoltada per una plaça 

semicircular; una capella i dependencies auxiliars, i en el centre del recinte es 

troba un monument que habitualment és una creu. 

La façana i el pòrtic d'entrada al cementiri estan orientats cap a la ciutat.  

Destaquen per la seva monumentalitat, i els construí inspirat en el 

neoclassicisme però també en l'exotisme egipci, ja que va tenir l'oportunitat de 

viatjar allà (destinació obligada de tot il·lustrat de l'època).  Per això trobem-hi 

elements egipcis que, al principi, van ser força criticats.  

A l’any 1846 l’arquitecte Miquel Garriga i Roca, va proposar la construcció de 

monuments i panteons familiars per ampliar les zones de classes acomodades. 
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Avui aquesta zona, que està darrere de la capella, és coneguda com "el recinte 

dels panteons". 

Dins del nou departament es van anar concentrant el panteons i capelles 

monumentals de les grans famílies industrials i financeres de la segona meitat 

del segle XIX, com per exemple els Bonaplata, Arañó, els alcaldes Marià de 

Cabanes i Manuel Porcar, el polític i poeta Anselm Clavé, entre d’altres. 

El monument que presideix la plaça central del cementiri, és el cenotafi dedicat 

en memòria de les víctimes de la febre groga. 

L’augment de la població i l’empitjorament de es condicions higièniques de la 

ciutat va ser causa de les nombroses epidèmies que patí Barcelona al llarg de 

tot el segle XIX. Hi van haver dues epidèmies de febre groga (1821, 1870), 

quatre de còlera (1834, 1854, 1865, 1885), una de tifus (1870), i uns anys més 

tard una de grip. Las que van provocar un índex més elevat de mortalitat, foren 

la febre groga i el còlera. A Barcelona hi van morir entre els anys 1880 i 1890, 

54.075 persones víctimes de les malalties.  

A l’any 1858,  quaranta anys desprès de la seva inauguració, s’havien inhumat 

uns 151.000 cossos en 12.250 sepultures. Aquesta densificació del cementiri 

tan espectacular, fou gràcies a l’autorització per construir nous panteons i 

capelles laterals a l’interior dels departaments on hi havien jardins, i també la 

construcció de galeries de nínxols i panteons del departament tercer, 

antigament anomenat “de los pobres”, on encara es conserva els pilars de les 

foses comunes. 

La inauguració del cementiri de Montjuïc a l’any 1883, va néixer per la 
incapacitat del cementiri de Poblenou de donar cabuda als difunts de la ciutat i 
va provocar el declivi lent del cementiri de Poblenou. 

El cementiri de Montjuïc, és una mostra de la participació de la ciutat en el 
projecte de modernitat que va viure Europa al final del segle XIX i 
començament del XX. Sorprèn pels seus mausoleus imponents i la bellesa de 
les escultures, així com per la quantitat de figures il·lustres que estan allà 
enterrades com hi ha la sepultura del president Francesc Macià, la de 
l’enginyer Ildefons Cerdà, la del pintor Santiago Rusiñol,la del músic Isaac 
Albéniz, la del poeta Jacint Verdaguer o la del fundador del FC Barcelona Joan 
Gamper, entre la de molts altres personatges influents en la història de la ciutat.  

Els epitafis van començar a posar-se de moda al segle XIX i el cementiri de 

Poble Nou guarda alguns molt curiosos i originals com per exemple: el que 

deia.... "Rep-lo, Senyor, amb la mateixa alegria que jo te l'envio" (la viuda 

alegre por lo menos). 

A l’any 1819 es va implantar la normalització lingüística  dels textos dels epitafis 

amb la col·laboració de l’Acadèmia de  Bones Lletres. 
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4- MODERNITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS CEMENTIRIS: EL NEGOCI 

FUNERARI  

El procés de modernització a la Barcelona del segle XVIII i finals del XIX 

comportarà una sèrie de canvis en la ciutat i en la vida dels barcelonins. La 

cultura serà la que a poc a poc s’anirà adaptant al canvi. 

Els  grups que a la Barcelona de l’època estaven formats per l’elit industrial i 
financera (burgesia), seran els que iniciaran i donaran suport als canvis en 
l’organització social de la mort; experimentant amb diferents models en aquella 
ciutat que evoluciona sota el seu control.  

La construcció i la gestió de cementiris, que fins a l’any 1845 anaven a càrrec 
de l’església, passen per llei en aquesta data a mans de l’Ajuntament. A 
Barcelona hi havia moltes persones i entitats dedicades a la prestació de 
serveis funeraris, atesos els nombrosos beneficis que representaven. Aquesta 
«indústria» es desenvolupava amb gran llibertat i legalment es regia pel mateix 
règim que la resta de sectors industrials de l’Estat. 

El 27 de maig de 1913, l’Ajuntament va municipalitzar aquesta «indústria 
privada», la qual cosa substituïa el règim anterior per un altre amb monopoli de 
dret públic. Va desaparèixer la indústria de lliure competència de pompes 
fúnebres i es va instal·lar una indústria municipalitzada mitjançant concessió. El 
reglament aprovat el 30 d’octubre de 1913 va establir que la municipalització 
del servei de pompes fúnebres i el trasllat de cadàvers acordats per 
l’ajuntament es regirien per unes normes.  

Paral·lelament, a la municipalització del servei de pompes fúnebres, van 
aparèixer una sèrie de companyies dedicades a les assegurances de despeses 
funeràries.  A traves d’aquestes assegurances les famílies més humils podien 
tenir un enterrament digne en cas de defunció. 

A partir de mitjan segle XX, responent al procés continu de modernització 
d’Espanya, i en concret  Barcelona, comencen a «ploure» tota una sèrie de 
normatives i lleis que intenten racionalitzar, secularitzar i institucionalitzar al 
màxim el fenomen de la mort.  

A Barcelona en concret, el Servei Municipal de Pompes Fúnebres, es va fundar 
l’any 1957 . L’any 1970 es canvia el nom i s’anomena Servei Municipal de 
Serveis Funeraris i a l’últim i fins a l’actualitat, el 1982, es crea l’Institut 
Municipal de Serveis Funeraris (IMSF). L’IMSF és una institució municipal 
fundada per l’Ajuntament de Barcelona, que té personalitat diferenciada i 
patrimoni propi, en conseqüència, pot adquirir béns i drets, contractar, assumir 
obligacions.   

L’institut  gaudeix d’autonomia administrativa i financera i assumeix i gestiona 
directament dos tipus de serveis: 

a) Els serveis funeraris en règim de monopoli. 
b) La gestió dels cementiris municipals. 
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Al 1982 s’elaboren els Estatuts de l’IMSF i al 1988 les Ordenances i 
Reglaments municipals sobre la construcció de cementiris. 
 
Cementiris de Barcelona gestiona 9 cementiris : Montjuïc, Poblenou, Sant 
Andreu, Horta, Sant Gervasi, Sarrià, Les Corts, Sants, Collserola i 2 centres 
crematoris: Montjuïc i Collserola. Detallem algunes de les actuacions que fa 
l’empresa en l’actualitat: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementiris de Barcelona S.A. presenta una facturació anual de 17 milions 
d’euros i un benefici net a l’any 2010 de 1.400.000 d’euros segons l’informe de 
Gestions i Comptes. L’IMSF és una de les societats municipals que obté més 
beneficis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballadors                                                   99    

Manteniment Sepultures                            336.590    

Manteniment   Superfície  m2      2.425.581    

Mitjana anyal de inhumacions                    9.900    

Operacions de cementiris anualment            36.500    

Inversió d'enguany     3.000.000 € 
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5- LES TRADICIONS CANVIEN: NOVES TENDÈNCIES, MODES ACTUALS 

5.1 Tanatoris  

La mort és part de la vida, i en totes les societats i en la nostra fins fa poc, el 
moribund i el mort són part dels vius, sobretot dels més propers: familiars, 
amics, veïns...  

La mort i el mort han estat sempre presents en la vida de cada dia, la gent 
moria a casa i el mort s'hi estava, vetllat pels familiars i amics, dos o tres dies, 
després de fer a la mateixa casa els rituals que procedien després de la mort, 
com rentar-lo i vestir-lo o cobrir-lo amb alguna roba. Com que a les cases hi 
convivien varies generacions era normal també pels petits el coneixement del 
que hi estava passant.  

Amb l'arribada d'aquest segle en el que han canviat tantes coses, en el que 
hem avançat en moltes àrees i en el que d'alguna manera ens hem allunyat de 
les nostres arrels, un dels fets que més ha canviat és el tractament de la mort, i 
fa que la gent ara estigui menys preparada per tenir cura del malalt o del mort.  

La mort sol esdevenir-se als hospitals, envoltada d'aparells que intenten evitar-
la, de vegades fins i tot quan ja és inevitable. Hi ha circumstàncies en què amb 
prou feines els més propers poden ser a prop del moribund, i situacions en què 
ni el mateix moribund pot ser conscient del seu estat, ja que familiars i metges 
eviten parlar d'aquest fet i eviten mencionar el que és evident.  

El cadàver queda immediatament en mans de les institucions apropiades i és 
als tanatoris el lloc on es reuneix la família i els amics del difunt, i al vespre 
tanquen i tothom ha de marxar.  

El primer tanatori a Espanya fou el “Tanatori de Sancho de Àvila” va ser fundat 
a l’any 1968 a Barcelona, va suposar per a l’època un canvi de mentalitat pels 
ciutadans, ja que trencava amb el costum de vetllar el mort a casa. 

 

5.2 Incineracions: Els orígens de la cremació 

Troballes arqueològiques indiquen que a l’any 3000 a.C. ja es practicava la 

cremació al nord d’Europa i a l’Àsia. Posteriorment, durant l’Edat de Bronze, la 

cremació es va estendre a les Illes Britàniques i al que avui es coneix com 

Espanya, Portugal i Itàlia. Més endavant, a la Grècia clàssica, va passar a ser 

un mètode molt utilitzat i durant l’imperi  romà aquesta pràctica es va estendre 

encara més, fins el punt que les cendres s’envasaven en costoses i elaborades 

urnes. 

La cremació, tal com la coneixem nosaltres, es va desenvolupar a partir de 

l’Exposició de Viena, el 1873. Un any més tard, es va fundar a Anglaterra la 

primera societat de cremació i es van establir els primers forns crematoris. 
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5.2.1 Forns Crematoris: El procés d’incineració 

El procés d’incineració actual s’efectua  seguint tècniques especialitzades i 

perfeccionades que representen un salt respecte a les cremacions originals, 

que podien provocar problemes sanitaris i eren poc higièniques. 

En primer lloc, el difunt és dipositat a la plataforma del forn crematori, dins del 

fèretre, tal com dicten les lleis espanyoles. Damunt seu es col·loca una pedra 

incombustible amb les inicials i un codi que l’identifica i que romandrà amb les 

cendres resultants. 

La caixa de fusta també porta una placa que identifica el difunt perquè no hi 

hagi alteracions en el procés d’incineració. Un cop dins del forn, es duu a terme 

el procés, que segons la urgència o les necessitats de la família pot durar més 

o menys. 

La tecnologia actual permet un procés ràpid, higiènic i respectuós amb el medi 

ambient, molt més avançat que aquelles primeres cremacions que es feien 

abans de la invenció d’aquests forns. 

Un cop acabada l’acció crematòria, les cendres es deixen refredar durant una 

hora aproximadament. Més tard, se separen de la pedra i de la placa 

identificativa, així com de les cendres del fèretre. Per últim, les cendres es 

dipositen a l’urna i es lliuren a la família, prèvia identificació. 

Cada any són més les famílies que decideixen incinerar els seus éssers 

estimats, el que denota un canvi de tendència que respon més a qüestions 

culturals que no pas a religioses. Els motius d’aquest auge en els darrers anys 

és estrictament cultural degut, sobretot a un canvi de preferències per part de 

las noves generacions, a les quals no els agrada l’enterrament tradicional i la 

religió no té tanta influència. En alguns casos, moltes famílies opten per 

aquesta pràctica perquè pensen (erròniament) que és molt més barata que no 

pas la de les tombes o nínxols. 

L’opció de la incineració continua a l’alça. Només a Barcelona, aquesta pràctica 

va augmentar al llarg de tot el 2010, en el quadre següent podem veure 

l’evolució: 

      
SERVEIS 2006 2007 2008 2009 2010 

Inhumacions 12.068 11.040 10.796 10.570 9.938 

Cremacions 5.877 6.420 6.782 6.713 7.010 

% 
Cremacions 32,75% 36,77% 38,58% 38,84% 41,40% 
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      5.2.2 Destí digne per les Cendres 

Els familiars que opten per la incineració tenen al seu abast un ampli ventall de 

possibilitats per dipositar les cendres del seu ésser estimat. Cementiris de 

Barcelona per donar cobertura a aquestes noves necessitats dels ciutadans, ha 

posat en marxa diferents actuacions, com és la creació d’espais o sepultures 

especials: 

 

 
Foto 5. Foto Cementiri Montjuic  

5.2.3 Jardí de les Aromes 

Està ubicat a la part més alta del cementiri de Montjuïc, es un recinte preparat 

per la inhumació de urnes biodegradables que contenen les cendres del difunt, 

a sobre de cada una de les quals es planta una planta aromàtica o un arbre a 

elecció de les famílies, posant al costat de cadascuna el nom de difunt gravat 

en una petita placa de marbre. 

 

 
Foto 6. Foto Cementiri de Montjuic  
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5.2.4 Jardí de la Mediterrània 

Aquest jardí ocupa un lloc privilegiat del Cementiri de Montjuïc, constituint una 

espècie de balcó sobre el mar, en qual es poden inhumar les cendres adoptant 

una de les plantes o arbres que formen el jardí o espargir les cendres d’una 

manera gratuïta en el bosc preparat expressament per a rebre-les. 

El Cementiri de Collserola , també disposa d’un espai creat dins del cementiri 

per l’espargiment de les cendres anomenat Bosc de disperció.  

 

 
Foto 7. Foto Cementiri Montjuic  

 

5.2.5 Columbaris i Tombes Cineraries 

Els columbaris cineraris són sepultures destinades a la inhumació de cendres 

que es troben en tots els cementiris. 

D’aquest tipus de sepultures, els usuaris poden escollir entre les de terra o de 

paret, de dos o quatre inhumacions. 

5.2.6 Diamants 

Els diamants son la opció més especial de mantindre sempre viu el record de 

un ésser estimat. 

Per la fabricació d’aquests diamants hi ha dos tipus de processos o 

transformacions: un  mitjançant les cendres i l’altre pels cabells.  
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6- LA RUTA DELS CEMENTIRIS 

6.1 La Ruta dels Cementiris 

La Ruta dels Cementiris és una iniciativa per donar a conèixer la cara menys 

coneguda de la ciutat, també és mostrar aquests recintes Poblenou i Montjuïc, 

no com llocs de mort sinó de vida, ja que els cementiris resumeixen la nostra 

història més recent. Aquesta ruta ens ensenya com era la ciutat dels vius a 

través de la ciutat dels morts, i apropar-los així als barcelonins, oferint als 

ciutadans una nova visió d’aquests espais.  

Els nostres cementiris són monuments dirigits a la fe cristiana en la resurrecció, 

com ho manifesta la inscripció que sosté l’àngel que presideix l’entrada del 

Cementiri del Poblenou: “Resurrectionis Horam Mortuorum Exspecto”, és a dir, 

“Espero l’hora de la resurrecció dels morts”. És important recordar que la nostra 

paraula “cementiri” ve de la paraula grega “xoluntriplov”, que vol dir ·”dormitori” 

(on els creients esperen el dia del judici final), a diferència de l’altra  

“necròpolis” que es tradueix con “ciutat dels morts”. 

La Ruta dels Cementiris vol aconseguir que es valori el patrimoni artístic i 

arquitectònic dels nostres cementiris que, en moltes ocasions, evolucionen 

paral·lelament a la riquesa artística i arquitectònica dels monuments vius. 

La Ruta dels Cementiris és un projecte que té l’objectiu de facilitar el 

coneixement d’obres escultòriques i arquitectòniques funeràries de gran valor 

estètic i que gràcies a aquest patrimoni podem descobrir la vida social, cultural, 

científica, econòmica i política de Barcelona. 

La  primera Ruta dels Cementiris va ser al juny del 2004 en el cementiri de 

Poblenou (coincidint amb l’exposició de l’art en els cementiris barcelonins) i la 

primera de Montjuïc a l’any 2008. La Ruta comprèn un recorregut pels dos 

cementiris monumentals de la ciutat de Barcelona, i es poden realitzar 

qualsevol dia de la setmana, de manera individualitzada , o bé guiada, tots els 

diumenges de cada mes (el 1r i 3r per Poblenou, i el 2n i el 4t per Montjuïc). A 

més les dues rutes compten amb una guia editada expressament per conèixer 

amb tot detall la història dels monuments. 

Des que Cementiris de Barcelona va posar en marxa la Ruta de Poblenou a 

l’any 2004 les visites al recinte han passat de prop d’un centenar a les 6.000 de 

l’any 2010. En total, durant aquests 6 anys, prop de 13.589 visites: 2.563 fetes 

de manera guiada i la resta, individualitzada. 
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En el gràfic següent, veiem que a Poblenou, les visites han augmentat quasi un 

20 % a l’any 2010  respecte a l’any 2009. En canvi, al cementeri de Montjuic 

l’evolució ha estat negativa.  Una de les causes d’aquesta diferència seria el fet 

que el cementeri de Poblenou està integrat en la ciutat i és més petit i, per tant, 

més acollidor. Però és sobretot les rutes nocturnes les que marquen la 

diferència Cada vegada hi ha més  gent interessada en una  visita totalment 

diferent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona ha liderat l’ambiciós projecte de reconeixement i declaració per part 

del Consell d’Europa “La Ruta Europea de Cementiris”. Aquest itinerari europeu 

està format per 53 cementiris, de 39 ciutats europees i 18 països. El principal 

objectiu de la Ruta és promoure i difondre els cementiris europeus com una 

part fonamental de l’herència humana, mantenir el patrimoni dels recintes i 

fomentar-ne el coneixement. 

És una ruta única mundialment i aquest esforç segurament culminarà el dia en 

que els nostres cementiris formin part d’un itinerari que visitarem per explicar 

con hem viscut i hem mort al llarg de la història. 
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6.2 Logotip Rutes 

L’Ajuntament de Barcelona ha fet una aposta a favor de les visites guiades pels 

cementiris de Barcelona , de manera que ha creat el seu propi logotip. 

El logotip de la Ruta és un rellotge de sorra, símbol molt utilitzat en les 

carrosses fúnebre. El més habitual és que el rellotge representi el pas del 

temps. A la iconografia funerària, simbolitza el temps que ja s’ha acabat, i és 

per això que la sorra sol trobar-se a la part inferior del rellotge. En aquest cas, 

però, se li ha donat la volta i s’ha convertit en un símbol de vida. 

Amb una observació més acurada, simbolitza una finestra que suggereix dues 

coses: en primer lloc, el símbol de vida, i en segon lloc, les línies rectes pròpies 

d’un cementiri neoclàssic com és el de Poblenou. 

El color blau simbolitza el mar, el Mediterrani, ja que està a la vora del mar. 

Finalment, el lema: “sit tibi terra levis”, que ja es llegia a les tombes romanes, 

vol dir: “La terra et sigui lleu”. 

 

 
Foto 8 
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6.3 Passeig nocturn pel Cementiri de Poblenou 

La visita 

Les visites nocturnes es fan 2 cops a l’any:  

- A finals de març, coincidint amb l’inici de la primavera. 

- I a finals d’octubre, al voltant de la festivitat de Tots Sants. 

L’entrada és gratuïta i s’ha de fer la reserva anticipadament, per  telèfon o 

internet. 

Enguany les visites nocturnes s’han celebrat el 24 de març, i el 27 d’octubre, 

sempre en dijous. Malgrat que les llistes d’espera són llargues, només es fan 

dos cops a l’any perquè les despeses són elevades degut a la posada en 

escena, il·luminació, ambientació, música. Es una manera diferent de mostrar 

un cementiri i això fa que sigui la visita molt més interessant i atractiva.  

En aquest passeig, el visitant s’endinsa en el cementiri per un camí marcat amb 

espelmes i acompanyat per un guia ambientat d’època que ens explicarà la 

història i cultura del recinte funerari vinculada amb la història de la ciutat de 

Barcelona del segle XIX. La visita és amenitzada amb música clàssica en 

directe. 

 

 
Foto 9  
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La ruta del Cementiri de Poblenou és un passeig pels anys que transformaren 

Barcelona en una ciutat moderna. 

Durant l’hora que dura el recorregut, el guia s’aturarà en diversos punts clau del 

recinte. 

La primera parada és just darrere la porta d’entrada al cementiri (punt nº 1), 

que serveix per a explicar als visitants l’origen de la necròpoli.  

 

 

 
Foto 10  
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Després, es visita el popular cenotafi que domina el cementiri (punt nº 2), en 

honor als metges que van morir auxiliant les víctimes de l’anomenada “febre 

groga”.  

 

 
                Foto 11  

 

El tercer punt de la ruta, és la capella (punt  nº 3), on el guia explica que l’edifici 

va ser l’última morada de molts il·lustres, com és la del propi Antoni Ginesi 

arquitecte del cementiri. 

L’equador de la ruta marca el pas a un segon departament, també anomenat 

“dels panteons”, on el burgesos de segona meitat del segle XIX van construir-hi 

autèntiques obres d’art per a reposar en pau, com el panteó moderniste (punt 

nº 4).  
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Panteó del músic, poeta i polític Josep Anselm Clavé Camps (punt nº 5). 

 

 

 
                Foto 12  

 

El panteó de l’àngel que s’emporta una figura femenina (punt nº 6), panteó del 

comerciant Juan Vias (punt nº 7), panteó amb la creu de Crist (punt nº 8), 

panteó romàntic d’Antoni Bruguera i Martí (punt nº 9), i finalment, el sepulcre 

d’El Santet (punt nº 10), el més popular del Poble Nou, el seu nom Francesc 

Canals i Ambrós, considerat sempre com algú miraculós. 
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Plànol cementiri de Poblenou amb els punts clau 

 

 
       Foto 13 
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Fotografies dels monuments del recorregut de la ruta nocturna 

(Punt nº 1) Entrada principal cementiri, primera parada on el guia, explica als 

visitants l’història del cementiri amb un brevíssim resum. 

 

 
Foto 14 

 

La façana del cementiri amb la simetria i regularitat de les seves formes, i una 

senzilla monumentalitat, pròpia del neoclassicisme. L’entrada amb dos parells 

de columnes dòriques, i sobre el frontó troncopiramidal l’àngel del Judici Final 

en marbre. 
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(Punt nº 2) El Cenotafi Febre Groga, monument sepulcral erigit en memòria 

de personatges il·lustres, es contruí en homenatge als metges, regidors 

municipals i clergues que van morir víctimes de la febre groga de 1821, 

contagiats de la malaltia mentre atenien les necessitats de la ciutat realitzan 

serveis d’assistència als malalts. 

 

 

 

 

Foto 15 i 16 

 

 

Aquest monument d’estil neoclàssic, es troba en el punt de confluència de les 

quatre illes del departament primer, formant una petita plaça octogonal. El 

basament està decorat amb columnes i corones de bronze on hi figuren quatre 

làpides de marbre amb inscripcions referents a l’epidèmia que assolà la ciutat. 

Està  acabat en un creu. El va construir l’arquitecte Leandre Albareda Petit.
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(Punt nº 3) La Capella del Cementiri, es troba al final de la vía principal 

tancant el departament I. Fou projectada per Antoni Ginesi l’any 1818. 

 

 
Foto 17 

 

Obra neoclàssica precedida i voltada per un pòrtic sostingut per columnes i 

enllosat amb marbre. La façana està rematada per un doble frontó que 

incorpora elements simbòlics egipcis, inèdits a la tradició clàssica greco-llatina. 
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(Punt nº 4) Panteó moderniste de l’any1907, que respresenta un nou estil al 

cementiri de Poblenou, en contrast amb la majoria de les obres que l’envolten. 

El projecte i la direcció foren de l’arquitecte Enric Sagnier Villavecchia, autor 

d’obres tan conegudes con el temple del Tibidabo i nombroses cases burgeses 

de l’Eixample. 

 

 
Foto 18 
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(Punt nº 5) Bust i escultura del músic, poeta i polític Josep Anselm Clavé 

Camps (1824-1874), preocupat per estendre la cultura entre els obrers 

industrials i les seves famílies, creà la primera societat coral d’Espanya, 

anomenada “La Fraternitat”. Els concerts, es celebraven en jardins públics de la 

ciutat i aconseguiren una gran popularitat on gent de totes les classes assistia a 

escoltar-los. 

 

 
Foto 19 

 

Monument projectat a l’any 1874 per l’arquitecte Josep Vilaseca Casanovas, el 

bust és obra de l’escultor Manuel Fuxà Leal, qui va fer nombrosos monuments 

públics de Barcelona entre els anys 1874 i 1912. 
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(Punt nº 6) Panteó de un àngel que s’emporta una figura femenina: l’ànima 

del difunt. Panteó construït a l’any 1880 pel mestre d’obres Pere Basegoda 

Mateu, l’escultura es obra de l’escultor genovès Fabiani, que també reprodueix 

aquest tipus d’escultures en diferents cementiris italians. 

 

 
Foto 20 
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(Punt nº 7) Panteó erigit a la memòria del comerciant Juan Vias i Paloma, 

per la seva esposa Isidora Ochoteco, qui segons les inscripcions de la façana 

ens indiquen l’interès per perpetuar-ne el record. 

 

 
Foto 21 

Obra realitzada el 1873 per l’escultor Fausto Baratta de Leopoldo, a la cúpula 

del templet s’observen elements d’estil gòtic, l’àngel de l’interior és de marbre, 

els altres situats als laterals, simbolitzen la indústria, la navegació, el comerç i 

el temps. Aquesta escultura és un reflex del nivell social que va tenir en vida 

com a comerciant. 
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(Punt nº 8) Panteó de l’any 1880, sobre una base decorada amb elements 

neogòtics, s’aixeca una creu monumental de marbre gris, obra de Marsili. A la 

part central hi destaca un medalló amb la faç de Crist.  

Els treballs de bronze com el sarcòfag, dracs, sanefes, tiradors i baranes, són 

obra del reconegut arquitecte Josep Vilaseca Casanovas, important 

representant del premodernisme català. D’entre molts altres treballs, fou l’autor 

del conegut Arc de Triomf inaugurat amb motiu de l’Exposició Universal de 

Barcelona del 1888. 

 

 
Foto 22 
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(Punt nº 9) Panteó romàntic: Família d’Antoni Bruguera i Martí, on l’epitafi que 

la seva esposa  Amelia  li dedica, és una clara expressió de sentiment  en 

memòria del difunt de l’època romàntica. “La muerte que todo destruye, no 

podrá borrar ¡ oh sombra querida ! el recuerdo del cariño de una esposa que te 

idolatraba”. 

 Templet d’estil neoclàssic que guarda un sarcòfag amb elements nobiliaris, 

realitzat en marbre a l’any 1850 per l’arquitecte Joaquim Bassegoda Amigó. 

 

 
Foto 23
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(Punt nº 10) “El Santet”, Francesc Canals Ambrós, noi que morí el 1899 a 

l’edat de vint-i-dos anys, era un jove d’origen humil, d’una gran bondat i caritat. 

Els devots del “Santet” creuen que Francesc Canals, tan caritatiu de viu, 

continua ajudant aquells que ho necessiten, intercedint ara davant de Déu. 

 

 

Fotos 24 i 25 

 

En agraïment als favors que reben, els devots li han construït un altar 

improvisat, portant-li ofrenes com ciris, llànties, flors, fotografies i roba dels 

malalts, etc.. 
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Altres escultures 

A més del Panteons de la ruta nocturna, hi ha d’altres molt importants que hi 

son dins de la ruta de cementiris i que fan un total d’uns trenta, però hi han  

molts més al cementiri. 

L’escultura més representativa i coneguda del cementiri de Poblenou és        

“El petó de la mort”, va ser projectada pel marbrista Jaume Barba el 1930. 

Aquesta sorprenent obra representa la cruesa de la mort sota la forma d’un 

esquelet alat, que transfereix l’ànima d’un jove al més enllà amb el signe del 

bes.  

 

 
Foto 26 
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7- CONCLUSIONS 

La mort a part de ser un fet biològic és també un fet cultural. Totes les 
civilitzacions al llarg de la història han compartit la creença d’una vida després 
de la mort, d’aquesta manera l’home esdevé immortal. A més, els éssers 
humans sempre han sentit la necessitat d’honrar i d’acomiadar els seus 
familiars i amics estimats amb una sèrie de rituals que haurien de facilitar el pas 
del difunt a l’altre vida. 

Abans, assistien a la mort d’un familiar, entraven a l’habitació que s’omplia amb 
familiars, amics i veïns, i anaven a l’enterrament. Actualment, el ritus funeraris 
han passat, gairebé de moda, per donar pas a la modernització, evolució o 
senzillament, lo més pràctic, ràpid i còmode per a nosaltres. 

El negre ha deixat de ser el color de vestir per assistir a un funeral, ja ni en la 
família del mort s’estila portar dol. Això es causat per l’evolució cultural i social 
que comportarà canvis en els pensaments i tradicions de la població. 

Fins i tot l’Església ha deixat de ser la gran usufructuaria de la mort per donar 
pas als cementiris que  van ser municipalitzats a partir del segle XVIII.  

Podem observar que els inicis dels cementiris de Barcelona, van ser per la 
necessitat que tenien les Esglésies i Parròquies en donar cabuda a tots els 
difunts de la ciutat a més dels greus problemes higiènics que comportava.  

El cementiri és el reflex de la forma de pensar de la nostra societat, de la nostra 
cultura, del nostre art i de la nostra història. 

També dir que Cementiris de Barcelona esta fent una tasca molt important 
d’apropar i obrir els cementiris als ciutadans, perquè consideraven que no tenia 
cap lògica que uns espais amb tant valor artístic, patrimonial i cultural 
continuessin amagats de la ciutat. El propòsit de la Ruta dels Cementiris és 
precisament aquest, obrir les portes als ciutadans. 

Com tota empresa, l’objectiu és obtindre el major benefici i Cementiris de 
Barcelona l’ha aconseguit. Al tancament de l’any 2010 han obtingut 1.400.000 
euros de benefici.  

Doncs, he de dir que aquest treball ha complert les meves expectatives i, crec 
que ha estat un treball prou interessant per donar una primera introducció del 
que envolta la cementiris i difunts, i que farà canviar la visió que en tenia molta 
gent al respecte.  
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