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Salutació
Els nostres jardins eterns
Quan parlem de patrimoni artístic o cultural, poques
vegades pensem en els cementiris, per bé que alguns
són autèntiques joies. Els de les nostres comarques no
en són pas una excepció: hi trobem modernisme i altres
estils, escultures fetes per artistes de renom, tombes de
personatges històrics rellevants, capelles, inscripcions
poètiques, xiprers centenaris... No obstant això, no acostumem a visitar-los si no és per honrar els nostres éssers
estimats. Certament, els cementiris ens fan respecte, com
ens en fa la mort.
Tanmateix, a poc a poc hem anat descobrint la vàlua i la
bellesa dels nostres recintes funeraris, esplèndids jardins
de la memòria on la sensació de pau es multiplica a cada
pas. Alguns d’ells, com el de Reus i Tarragona, fins i tot
ofereixen la possibilitat de conèixer-los mitjançant reeixides rutes teatralitzades, pels volts de Tots Sants. Aquests
i també d’altres es poden recórrer de manera autònoma a
través de la senyalització instal·lada amb aquesta finalitat.
I els que no tenen cap informació que n’acompanyi la visita, igualment es poden resseguir amb calma. La present
publicació, de fet, us pot ser de gran utilitat per fer-ho pel
vostre compte.
El llibre Avui per mi, demà per tu deixa ben clar el potencial de molts dels cementiris del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès com a espais emergents
en l’àmbit del turisme cultural i del que avui ja coneixem
com a necroturisme. Es tracta, d’altra banda, d’un estudi
rigorós i excel·lentment documentat, a través del qual la
doctora en Periodisme Tate Cabré ens acosta al passat i

Un àngel de l’escultor José Luis Cerezo (1996) assenyala amb
el braç el camí que ha de seguir l’ànima cap al cel. (Tortosa)

al present d’aquests indrets. El text, farcit d’anècdotes i
dades sorprenents, algunes del tot inèdites, s’acompanya
de nombroses fotografies, tot plegat embolcallat pel disseny acurat de la il·lustradora Ana Gómez, exalumna de
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona. Estem, possiblement, davant del treball més complet que
s’hagi fet mai sobre el llegat funerari del conjunt de la
demarcació de Tarragona.
Aquest nou volum, que editem dins de la col·lecció ‘Difusió cultural’, esdevé, d’altra banda, un nou exemple de la
contribució de la nostra institució a la promoció de la cultura de la nostra regió, en aquest cas centrada en aspectes propers i alhora força desconeguts per a la majoria de
la ciutadania. Aquest és, de fet, l’objectiu que també va
prevaldre en la publicació d’altres títols de la sèrie, com
ara els dedicats a la pedra seca, a l’arquitectura industrial,
als rellotges de sol, als orgues, al llegat indià o als antics
camins ramaders. El nostre Servei de Publicacions ja en
prepara de nous, igualment interessants, que serviran per
visibilitzar i donar a conèixer el ric patrimoni etnològic de
les nostres comarques, alhora que contribuiran a la seva
preservació.
Ara, llibre en mà, disposem-nos a caminar entre els jardins
de la memòria, on reposen els qui un dia van fer moure
la societat que avui habitem. Que la present publicació
serveixi també per retre’ls el nostre etern homenatge.
Noemí Llauradó
Presidenta de la Diputació de Tarragona
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Pròleg
On els morts són memòria
La nostra geografia és rica i variada: pobles i ciutats
de mar, de camp i de muntanya. Cultura és la forma i
caràcter amb què s’han creat els grups humans. No una
cultura restringida a museus, literatura i música, sinó la
que mostra la vida col·lectiva, des de l’art de la vinya, de
l’arròs, de l’olivera i de la pesca.
La necessitat de donar sepultura als difunts ha portat a
respectar i sacralitzar els llocs d’enterrament. Els qui en
vida havien treballat la terra i lluitat en nombroses batalles, havien de poder descansar finalment al seu territori.
En algunes localitats el cementiri és considerat un parc o
memorial obert a la visita recollida.
Cada poble ha deixat mostra del respecte als seus difunts amb allò millor que ha sabut trobar: excavacions a
la pedra, teules, àmfores, lloses gravades, figures, dedicatòries..., imprimint així el seu caràcter al cementiri que
construeix per als seus habitants. Aquest llibre acosta els
costums i l’art, que en aquest cas en diem funerari. Artistes locals o forans han creat obres ornamentals que signifiquen vetlla, acompanyament i pregària, d’acord amb
els desigs de les famílies.
La variada geografia de les comarques de Tarragona
mostra, en aquest volum, les formes i les devocions dels
pobles, l’oblit i la recuperació. Aquesta última molt important, perquè demostra la necessitat imperiosa de donar sepultura digna a aquells que encara són només des-

pulles perdudes en camps, marges i vorals de carretera,
fora del recinte que els correspondria.
Durant el segle XVIII els cementiris van ser traslladats dels
centres de les ciutats als defores, per mesures sanitàries.
Els recintes són considerats terra sagrada i la titularitat se
l’han disputada en el temps l’Església i els municipis. A
Tarragona hi ha el cementiri dit dels Jans, territori britànic, construït el 1709. És un cementiri marí destinat a les
persones estrangeres, navegants o establertes a la ciutat, com veiem en làpides de comerciants i diplomàtics i
antics militars de la Guerra de Successió. Les restes, ara
abandonades, signifiquen èpoques importants de la història de la ciutat.
Que sigui la bella imatge d’un àngel, l’estàtua de Cronos
inexorable amb la seva falç, el relleu d’una jove difunta
a cavall, com una rosa segada, el poema dedicat a un
infant o la pregària d’algú que clama al cel, l’art funerari
de les nostres comarques demana un pensament i una
reflexió. Malgrat les frases implacables que a vegades
encapçalen les entrades als últims refugis, la nostra visita
i la conclusió que en traiem ha de ser d’esperança, tota
vegada que els difunts ens han volgut llegar tan intensa
i llarga memòria.
Olga Xirinachs
Escriptora

El delicadíssim treball escultòric d’un àngel volador embelleix el panteó racionalista Soliano.
(Tarragona)
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Presentació
Disculpi’m si no m’aixeco
El cementiri mariner dels Jans de Tarragona (1709) i el
cementiri general de Reus (1871) van ser el primer protestant i el primer laic d’Espanya, respectivament. Amb
aquestes dues dades pioneres, els cementiris tarragonins
han escrit la seva pàgina d’or al llibre d’història de les necròpolis, on també brillen les fabuloses ciutats dels morts
neoclàssiques de Tarragona (1809), amb el mausoleu dels
Tamarit; Valls (1862), amb el panteó Massó; Reus (1871),
amb l’Òdena-Yglésias; Amposta (1914), amb mastabes
neoegípcies; i la singular necròpoli racionalista de Tortosa (1900-1930), rodejada de pins mediterranis i amb una
suau inclinació que afavoreix les vistes als Ports.

Juanpere i Marta López i Gutiérrez, d’història però també amb una profunda anàlisi i documentació de l’obra
artística. Qui signa aquestes línies va ser ajudant i deixeble de la fotògrafa Pilar Aymerich als anys 90, amb qui
vaig recórrer i fotografiar tots els cementiris barcelonins,
inclòs el protestant del Poble Nou, enderrocat el 1991.
Així doncs, quan l’investigador Domènec Solé va publicar el primer estudi vaig col·laborar en la seva promoció
amb reportatges al Diari de Tarragona que volien ser la
primera pedra del llibre que teniu a les mans, amb tres
dècades de retard! El meu agraïment a la Diputació de
Tarragona per haver fet possible la seva edició.

Cementiris oblidats

Lluitem per una bona gestió patrimonial

Malgrat aquesta riquesa patrimonial, en el primer estudi sobre arquitectura funerària publicat el 1973 per
l’arquitecte Oriol Bohigas i Guardiola i la fotògrafa Pilar
Aymerich i Puig a la revista Cuadernos de Arquitectura
y Urbanismo, entre tots els exemples que esmentaven
no n’hi havia ni un de sol de Tarragona. Tampoc n’hi havia cap a l’estudi de la Dra. Mireia Freixa i Sala de 1984
sobre escultura modernista funerària, segon text pioner
en aquest tema. La situació es va revertir el 1991 quan
l’historiador Domènec Solé i Gasull va publicar un primer
estudi, aleshores sorprenent per la seva valentia, sobre el
cementiri de Reus. Va anar seguit del llibre del Dr. Josep
Adserà i Martorell el 2002 sobre la història del cementiri
de Tarragona, i d’un segon llibre sobre el de Reus, de
2005, a càrrec de les historiadores Montserrat Flores i

L’ànima de la finada és cridada per un Jesucrist en resurrecció en un espectacular conjunt
escultòric en bronze de l’escultor Emili Bonet Casanova. (Amposta)

De la ignorància i l’oblit del patrimoni funerari hem saltat
a la seva valoració com a joia artística i històrica: ara, en
els nostres cementiris s’organitzen visites culturals diürnes, nocturnes, teatralitzades... El de Reus forma part
d’una xarxa internacional de necròpolis singulars i va rebre un important guardó estatal l’any 2019. Tanmateix cal
lluitar per una bona gestió patrimonial: la preservació de
les làpides desnonades i el manteniment dels panteons
de famílies extingides continuen essent l’assignatura
pendent dels nostres bells fossars. Com a exemple, l’any
2019 es va celebrar l’Any Jujol, però de les molt nombroses làpides jujolianes del cementiri de Tarragona, el 2020
només se’n conserven dues!
Dra. Tate Cabré Massot
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Part I

Repàs
històric
Una mà sosté un pom de sempreviva, l’al·legoria de l’eternitat. (Tarragona)
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De l’antiguitat al decret de Carles III de 1787

Cementiris musulmans i hebreus

E

ls enterraments més antics
que es conserven a les comarques tarragonines són els
prehistòrics: els sepulcres de fossa
neolítics, del 3000 aC, al Baix Camp,
la Conca de Barberà i el Montsià,
i els camps d’urnes de l’edat del
bronze, del 1200 aC, als Guiamets
i a l’Aleixar. Els segueixen els enterraments ibers, famosos sobretot
pel tresor de Tivissa, i els romans,
representats pel columbari de Vilarodona, el mausoleu de Centcelles i
la necròpolis paleocristiana de Tarragona. D’una desapareguda necròpolis romana dels segles I-II dC procedeix l’Estela funerària de Vinebre,
erigida per una mare, Valeria Laura,
en memòria del seu fill Caius, soldat
de la Legió VI, mort als 18 anys.

Les esteles discoidals

De l’època medieval ens ha arribat
un preuat tresor, molt característic de
les comarques tarragonines i lleidatanes: les esteles funeràries discoidals,
i també els fossars d’església, com el
de Siurana, i els sepulcres de reis, nobles i eclesiàstics dins les esglésies,
entre les quals destaquen les dels
monestirs de Poblet i Santes Creus.
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1. La famosa làpida sepulcral de
Tortosa del segle VI de la jove jueva Meliosa, trilingüe en hebreu,
grec i llatí, assegura la presència
d’enterraments hebreus ja en
temps dels visigots, dos segles
abans de l’arribada dels musulmans (714-1148).
2 i 3. El cementiri andalusí de la
Suda de Tortosa és únic a Catalunya i inclou la làpida de marbre
blanc del governador Qaid Abd AlSalamb, mort l’any 961: “En el nom
de Déu clement i misericordiós. No
hi ha altre Déu que Al·là…”

3

4

1, 2 i 3. El monestir de Poblet
(1150) és el panteó reial de la Corona d’Aragó, on hi ha enterrats
vuit reis, sis reines i incomptables
nobles, burgesos i jerarques eclesiàstics. El gravat d’Alexandre Laborde (1806), reconstruït per Frederic Marès el 1940, encara restava
sencer.
4 i 5. L‘actual cementiri dels monjos de Poblet (4), al costat de
l’absis, acumula des del segle XII
les despulles de les grans famílies
i benefactors adscrits. L’actual fossar dels monjos (5), antic fossar de
llecs, funciona des del 1947 entre
la nau de l’església i el mur de tancament.
6. Tomba del mecenes Eduard Toda
i Güell (1854-1941), reconstructor
de Poblet després de la desamortització del 1835 i posterior destrucció del cenobi.

Pel que fa als cementiris medievals
no cristians, a Tortosa és visitable
el cementiri musulmà de la Suda,
on es conserva una làpida. En una
paret del claustre de la catedral, es
conserva una làpida hebrea. A Valls
es trobava el “Montjuïc” o cementiri dels jueus, situat al Tossalet, que
va desaparèixer en obrir la carretera
N-240 i que avui forma part de la
Ruta del Call de Valls.

El cementiri dels Jans

L’any 1709 es va construir el primer
cementiri protestant d’Espanya a Tarragona. Acollia els soldats britànics
de la Guerra de Successió i estava
situat a la pedrera del Port. El cementiri dels Jans encara existeix
avui dia, per bé que traslladat al
camí de la Cuixa. A banda d’aquesta
dada pionera i excepcional, el segle
XVIII és l’origen dels cementiris contemporanis, situats extramurs de
les ciutats. El 1787 el rei borbó Carles
III, impulsor del despotisme il·lustrat
–moviment de modernització política i social d’Espanya–, va ordenar el
trasllat dels fossars d’església fora
les muralles. Pretenia frenar les epidèmies que devastaven la població
i posar fi a la insalubritat i les males
olors de les esglésies.
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El segle XIX. Els primers cementiris moderns

P

assaven els anys i la reial cèdula de Carles III no es complia.
L’Església s’hi havia oposat
frontalment per no perdre els bons
ingressos que li procuraven els enterraments, i Carles IV, successor del
monarca reformador, va haver de seguir emetent noves circulars el 1804,
1805, 1828 i 1833 per insistir en la
necessitat de treure els fossars dels
centres urbans.
Reus va ser la ciutat pionera de les
comarques tarragonines i el 1802 va
traslladar el fossar de la plaça del
Castell a l’ermita del Roser, a la carretera de Montblanc. Tarragona i Valls
es van veure forçades a fer-ho el 1809
enmig d’una terrible epidèmia, i la
resta de capitals de comarca encara
trigarien fins a la dècada de 1840.
El 1871, Reus també va ser pionera,
en aquest cas de tot Espanya, a inaugurar el primer cementiri laic i general, és a dir, obert a totes les religions
i classes socials de l’Estat, sota el
govern liberal i progressista sorgit
de la Revolució Gloriosa del 1868: no
es distingia per motius de raça, origen o ideologia. Encara llueix sobre
l’entrada una gran estàtua de Cronos, el déu del temps, fruit d’aquell
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«Quan em mori perdoneu-me / Si no he fet més caritat /
Sobretot excuseu-me / Si més a tots no he estimat». (La Selva del Camp)
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Al lateral del sarcòfag, representació de la batalla de Castillejos emmarcada
per dos generals romans també assassinats, i, a sota, una calavera.

moment de laïcitat militant. Un any
més tard es van aprovar els cementiris civils per acollir enterraments no
catòlics. Havien de tenir una paret
que els separés i una entrada pròpia.
Al món rural encara es van mantenir
els fossars d’església, alguns dels
quals, com el de Siurana, encara existeixen avui dia.

El mausoleu de Prim

Cent anys després, el 1971, el cementiri de Reus va rebre el cadàver
i mausoleu del seu fill més il·lustre
i impulsor de la revolució laica del
1868: Joan Prim i Prats. Fins llavors
havia descansat al Panteó d’Homes
Il·lustres de Madrid. El magnífic sarcòfag damasquinat pel taller del
basc Plácido Zuloaga (pare del pintor Ignacio Zuloaga), coronat per
l’escultura de plata del francès Émile Hébert, va arribar a Reus sense la
glorieta, la vitrina i la reixa perimetral que s’aprecien a les fotografies
de Madrid. Va ser instal·lat a sobre
d’una peanya de marbre verd enmig
d’una pineda del recinte, on el ferro
sobre el qual 32 artesans havien anat
incrustant els relleus i el fil d’or i plata
durant dos anys es va anar oxidant.
El 2012 el conjunt i la mòmia van ser
restaurats i reubicats a l’entrada del
cementiri.

«L’amor tot ho venç i la mort tot ho iguala».

(Portalada del cementiri de Vallmoll)
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El segle XX. Els estralls de la Guerra Civil

L

a lluita entre l’Església i l’Estat
pel control dels cementiris va
continuar al segle XX, amb el
moment més àlgid durant la II República: el 1932 es va fer posar el rètol
de “Cementiri Municipal” damunt
de totes les portalades, alguns dels
quals encara es mantenen, i es van
fer enderrocar les tàpies que separaven els petits cementiris civils per
eliminar les diferències ideològiques. L’Ajuntament de Tarragona es
va fer càrrec del cementiri, històricament propietat de l’Hospital de
Sant Pau i Santa Tecla.

6

1

4

La regressió social
del franquisme

Però, enmig de la Guerra Civil,
el 1938, el bàndol franquista va
promulgar una llei que afavoria
l’Església tornant-li tots els privilegis i, en una regressió social més,
tornava a fer posar les tàpies de
separació entre cementiris catòlics
i civils.
Als anys 60, l’evolució social va produir un parell de canvis significatius:
en el món acadèmic l’antropologia
va començar a considerar la mort
com a objecte d’estudi (fins lla-
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1. Un espai per a les víctimes de
la Guerra Civil al cementiri de
Tarragona.
2 i 3. Al cementiri de Margalef
(2) i al del Vendrell (3) s’ha fet un
esforç per recuperar la dignitat.

4. El de Reus va ser el primer cementiri laic d’Espanya, el 1871.
3

5

5, 6 i 7. Antic cementiri civil
de Valls (1906-2018), que es va
endur l’esclafit del 18.10.2017
(5 i 6). Làpida del primer lliurepensador Ramon Pedru, que es
conserva a l’Arxiu Comarcal de
l’Alt Camp (7).

vors només s’estudiaven els rituals
de les cultures passades i exòtiques) i, en el món catòlic, el Concili
Vaticà II, el 1966, va substituir els
funerals tràgics i dramàtics per
l’Al·leluia i la consideració de la
mort com a victòria amb un cert to
festiu.
Amb la Constitució de 1978 es va
restablir la llibertat de culte, es van
tornar a enderrocar les tàpies de
separació dels cementiris civils i es
van instaurar els crematoris. Aprofitant el nou moment polític, alguns
municipis van fer un exercici de memòria històrica per homenatjar les
víctimes del bàndol republicà; altres
ho farien al segle XXI i altres, lamentablement, encara no ho han fet.
Al llarg de l’últim quart del segle
XX es van anar ampliant tots els cementiris tarragonins per l’augment
demogràfic degut a l’arribada
d’immigrants d’altres zones de
l’Estat. Els recintes històrics dels
cementiris van ser ampliats amb
noves fileres de nínxols i els antics
cementiris civils hi van ser annexats.
Amb els nous immigrants de la globalització, van arribar nous costums
i noves religions, les expressions i
grafismes de les quals avui es barregen amb els ornaments i símbols
cristians tradicionals.
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El segle XXI. Ampliacions, columbaris i necroturisme

U

na vegada entrat el segle XXI
els municipis tarragonins han
seguit modernitzant els cementiris urbans afegint-hi tanatoris i
sales de vetlla en lloc de l’antiga sala
d’autòpsies, i també han seguit lluitant contra ocupacions del 90-95%.
Molts cementiris urbans estan saturats i, en canvi, molts petits cementiris rurals resten abandonats, igual
que els pobles de què depenien. Per
exemple, Aiguamúrcia, a l’Alt Camp,
que no arriba als 900 habitants, es
fa càrrec de set cementiris, tal com
podem observar a la pàgina 25.

2

3

El problema de les cendres

Un fre a l’expansió dels cementiris
municipals hauria de ser la gran oferta que existeix per enterrar-se en cementiris privats (a diversos països hi
ha ofertes fins i tot per congelar els
cadàvers) i, sobretot, la cremació.
Els nous usos socials i l’elevat preu
dels enterraments han generalitzat
la cremació i l’escampament de les
cendres. Tots els cementiris de les
comarques tarragonines tenen zones
habilitades per dipositar les cendres o
bé per col·locar les urnes en columbaris. Tanmateix, hi ha un problema amb
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«Dio el alma al cielo, su fama al mundo, el corazón a su patria».

(Cardiotafi de Marià Fortuny [1838-1874] a l’església Prioral de Reus)

4

l’escampament massiu de les cendres
dels difunts en zones de muntanya i
de mar i el posterior abandonament
de les urnes funeràries, un hàbit contra el qual l’Església catòlica va emetre l’octubre del 2016 el document
Ad Resurgendum cum Christo (Per
ressuscitar amb Crist) amb el qual,
d’una banda, tolera la cremació –que
tradicionalment havia condemnat– i
oficialitza la instal·lació de columbaris a les sagristies de les esglésies; i
d’altra banda, desautoritza els fidels
a escampar o retenir les cendres dels
difunts i recomana dipositar-les en cementiris o en llocs sants. La parròquia
de Sant Joan Baptista de Tarragona
va ser pionera a Catalunya el 2011 a
instal·lar 300 columbaris, l’Espai Memorial, recuperant els espais funeraris
a les esglésies perduts al segle XVIII.

Els cementiris del futur
1. Mortui Resurgent, (Els morts
s’aixecaran); inscripció a la portalada del fossar de Sant Llàtzer
de Tortosa, sota un cel des del
qual sembla que s’inciti les ànimes dels qui hi reposen a pujar.

1

2, 3 i 4. Diferents maneres
d’expressar el dol als nínxols es
barregen amb el tradicionalisme
catòlic en el nou sincretisme dels
cementiris. Trobem exemples
de la cultura gitana a Tarragona
i dels nous immigrants a Falset,
amb l’estrella bahaista, i a Tortosa, amb grafismes àrabs.

Mentre les famílies encara es debaten entre la cremació i la inhumació
apareixen noves alternatives i creix el
debat sobre com seran els tanatoris i
els cementiris del futur: urnes biodegradables, de sal, ecològiques que
nodreixen un arbre, cementiris digitals, en gratacels, flotants com una
illa... Mentrestant, el necroturisme ens
ajuda a conèixer i a gaudir d’aquests
joiells que són els nostres cementiris.
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Part II

Patrimoni
funerari per
comarques
Frescos amb angelets a la capella de Maria del Miracle Descarrega, mecenes de Móra d’Ebre.

els cementiris DE

l’Alt Camp
Fontscaldetes
Cabra del Camp

Sant Jaume de Montagut

El Pont d’Armentera
Les Pobles

Figuerola del Camp
Miramar (vell i nou)
Fontscaldes

El Pla de
Santa Maria

La Riba

Picamoixons

Vila-rodona

Puigpelat
Alcover

Bràfim

La Masó

L’Albà

Valls

Mont-ral

El Milà

Les Destres

Aiguamúrcia o Santes Creus

Alió

Vallmoll

El Rourell
Garidells

Nulles
Vilabella

Valldossera
El Pla de Manlleu

Selma (vell i nou)

Vell de Santes Creus

Masmolets
Farena

Esblada

Querol

Vilardida

Rodonyà

Montferri

Cementiri d’Aiguamúrcia o de Santes Creus*
i cementiris de l’Albà, del Pla de Manlleu, de les Pobles,
les Destres, vell de Santes Creus, de Selma i vell de Selma
Cementiri d’Alcover
Cementiri d’Alió
Cementiri de Bràfim
Cementiri de Cabra del Camp
i cementiri de Fontscaldetes
Cementiri de Figuerola del Camp
i cementiris de Miramar i vell de Miramar
Cementiri dels Garidells
Cementiri de la Masó
Cementiri del Milà
Cementiri de Montferri
i cementiri de Vilardida
Cementiri de Mont-ral
i cementiri de Farena
Cementiri de Nulles
Cementiri del Pla de Santa Maria
Cementiri del Pont d’Armentera
Cementiri de Puigpelat
Cementiri de Querol
i cementiris de Sant Jaume de Montagut i de Valldossera
Cementiri de la Riba
Cementiri de Rodonyà
Cementiri del Rourell
Cementiri de Vallmoll
Cementiri de Valls
i cementiris de Masmolets, Fontscaldes i de Picamoixons
Cementiri de Vilabella
Cementiri de Vila-rodona

*Vegeu 1952, apartat Cronologia
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INTRODUCCIÓ ALS CEMENTIRIS DE L’ALT CAMP

INTRODUCCIÓ ALS CEMENTIRIS DE L’ALT CAMP

L’
1

2

5

3

4

6

7

1, 2 i 3. Filera de capelles i porta primera de l’església de Sant Miquel,
adovellada i coronada amb una imatge del sant. Data del segle XII i està
totalment integrada al cementiri (1 i
2). Túmuls peculiars a Alcover (3).
8

9

4. Sarcòfag de Pere II el Gran a Santes Creus.
5. Portalada amb reminiscències
jujolianes del cementiri de Miramar
(agregat de Figuerola del Camp).
6, 7 i 8. Cementiri d’Esblada, un poble en reconstrucció.

10
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11

12

9, 10, 11 i 12. Cementiri de Vallmoll, datat el 1882, però inaugurat
el 7 de setembre de 1884; portalada
exterior amb tempus fugit gravat a
cada fulla de la porta i interior amb
torxa troquelada.

Alt Camp es caracteritza per
tenir molts cementiris antics,
molt històrics i molt escampats. Són el reflex de la demografia
de la comarca: mentre que la meitat
de la població es concentra a Valls i
voltants, l’altra es dispersa en petits
nuclis molt distants entre ells, a la
part oriental, tocant a l’Alt i al Baix
Penedès. Així doncs, 39 cementiris es
concentren en només 23 poblacions
a causa dels diversos pobles abandonats –com Selma o Fontscaldetes– i
al fet que sovint s’agreguen diferents
nuclis a una mateixa població.

per la seva proximitat al monestir i
perquè l’any 1952 s’hi van traslladar
les restes del cementiri monàstic, i finalment de l’antic cementiri monàstic
de Santes Creus, ja desnonat i convertit en un tranquil jardí de xipresos i
amb una bonica creu de pedra lobulada. Pel que fa al recinte del monestir,
s’hi poden contemplar les set tombes
abacials de la sala capitular, totes de
pedra treballada, i els cinc panteons
de l’església i del claustre, entre els
quals destaca el de Pere II el Gran,
muntat sobre la cèlebre banyera de
pòrfir vermell d’origen romà.

Els set cementiris d’Aiguamúrcia

Els quatre cementiris de Querol

El cas més paradigmàtic de l’Alt
Camp és el d’Aiguamúrcia, un poblet
de només 900 habitants que abarca
set cementiris! A més de tots els enterraments custodiats des de fa vuit
segles pel monestir de Santes Creus,
amb el qual està unit pel riu Gaià, es fa
càrrec dels cementiris de l’Albà, el Pla
de Manlleu i les Pobles, que són tres
nuclis agregats encara poblats (l’Albà
té uns 30 habitants i se subdivideix en
tres veïnats més: Masbarrat, Cal Canonjo i les Destres); els cementiris vell
i nou de Selma, un poble abandonat
als anys 50 del segle XX; el del mateix
municipi d’Aiguamúrcia, anomenat
Cementiri municipal de Santes Creus

Querol, amb quatre cementiris, és
un municipi molt dispers, amb moltes urbanitzacions –Can Llenas, Mas
Bermell, Masos de Bonany i Mas Gassons– i despoblats –Bonany, Montagut i Esblada– que en total sumen
uns 400 habitants censats i del qual
depenen els cementiris d’Esblada
(antic poble abandonat en procés de
rehabilitació), Sant Jaume de Montagut i Valldossera.

De Valls a Farena

Valls i Figuerola del Camp tenen set
cementiris en total: Valls abarca el
seu propi, monumental, un dels més
bells de les comarques tarragonines,

i els de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons; i Figuerola, el seu propi
més el vell i el parroquial de Miramar,
situat dalt de la muntanya que du el
mateix nom. Ja per acabar, de Cabra
del Camp depenen el seu propi cementiri i el de l’agregat abandonat
de Fontscaldetes; de Montferri, els
de Montferri i Vilardida, i de Montral, el del poble i el de Farena, baix
al riu Brugent.

Un epitafi singular:
“Respecteu-me”

Alcover és el segon poble de l’Alt
Camp el cementiri del qual, dedicat
a Sant Miquel, crida més l’atenció.
S’hi troben una sèrie de túmuls ben
curiosos, alguns recoberts de còdols
de riu, com el de Joan Tell, i altres
en forma de sarcòfag, com el de
Mariana Català, del 1887. Al museu
del poble també hi ha una important
col·lecció de 26 esteles funeràries
discoidals, datades dels segles XII i
XIII, la majoria decorades amb creus
patents, i un important conjunt de 36
enterraments a l’església, realitzats
entre 1638 i 1807. Hi són representats molts oficis: espardenyers, organistes, un cirurgià, alguns preveres...
Però l’epitafi que més crida l’atenció
és el del pagès Sebastià Girona (16551703) que diu: “Respecteu-me!”

«...I en un cluc d’ulls has conquerit els cims».
(J.V. Foix, cementiri de Valls)

27

Punts d’interès

Passejada pel CEMENTIRI DE VALLS

E

1. Entrada, vestíbul
i tancaments

l cementiri municipal de
Valls, de 1862, és un dels més
antics de les comarques tarragonines i, juntament amb el de
Reus, és el que millor ha conservat i
manté el patrimoni funerari històric,
tant pel que fa als panteons centrals
com a les fileres de nínxols i capelles de l’època fundacional.

16

17
18

15

Un jardí per als morts

És un cementiri molt cuidat, visitat
i venerat pels vallencs, que té un
alt nivell de jardineria, de pedra
esculpida i d’escultures de Frederic Marès i d’alguns tallers de
Barcelona, com el dels germans
Ventura o el de la vídua Teixidó.
També és un dels pocs que ha
fet un exercici de memòria històrica, amb un monument contra
l’amnèsia que homenatja 424 republicans arribats de tot el món
per defensar la República. Crida
l’atenció la gran quantitat de tombes de comunitats religioses ja extingides que s’han conservat, que
en altres cementiris són desnonades, de verges de la Candelera i
de Montserrat. Fins que se’l va endur l’esclafit del 18 d’octubre de
2017 era curiós visitar el recinte
de l’antic cementiri civil de 1906,
ple de pins.
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1. Entrada i vestíbul
2. Panteó Massó
3. Panteó Queralt
4. Primer sebollit, 66
5. Capelles del sud-oest
6. Panteó Magrinyà
7. Panteó Francesc Català
8. Panteó del Dr. Miracle
9. Sepultura Colla Vella

10
9

12

10. Panteó dels màrtirs o carlistes
11. Panteó Clols
12. Capella Homs
13. Capella Torner
14. Capella Gomà
15. Memorial de la Guerra Civil
16. Nínxols nord-oest
17. Fossa comuna i nínxols oest
18. Capella Colla Vella

Entrem per la façana neoclàssica coronada amb una cúpula imponent.
Travessem la porta de ferro amb
un tempus fugit amb dues dalles a
l’esquerra i l’ouroboros a la dreta,
encerclant la ploma de la raó que
s’imposa a l’espasa de la força. Tot
està emmarcat per ratpenats i dracs
alats que sostenen el filacteri amb
l’any fundacional, el 1862. Al vestíbul, el plànol del cementiri ens en
descobreix l’estructura quadrada i la
distribució amb capelles i nínxols de
galeria als murs est i oest i de nínxols
de capella als murs nord i sud.

2. Panteó Massó
La millor casa a Valls i el millor panteó al cementiri: el somni de l’ascens
social. I ho van aconseguir els germans i industrials tèxtils Antoni i Ramon
Massó i Llort. Tant el panteó com les dues cases, encara avui popularment
anomenades “Massones”, són noucentistes i obra de l’arquitecte tarragoní Alfons Barba Miracle entre 1914 i 1915. La d’Antoni, al passeig dels Caputxins, 10, i la de Ramon, a la plaça del Pati, 4, comparteixen trets formals
com el basament de les columnes i combinen pedra gris i marbre rosat. En
el cas del panteó, s’afegeix el marbre blanc dels medallons amb els retrats
i del magnífic àngel del taller lapidari dels germans Ventura de Barcelona.
La família es va extingir i, com es pot llegir esculpit en grans caràcters
modernistes, els dos germans Antoni i Ramon Massó, amb les esposes
respectives, Maria Codina i Maria Martínez; Antoni, el fill dels primers, i la
seva dida, el nom de la qual no va ser gravat, hi reposen des de llavors. A
les necrològiques de la premsa local ja es destacava la importància social
dels Massó; així, La Crónica de Valls del 15 de juny del 1918 destacava:
“Desde no hace mucho tiempo vivia el finado (Ramon) en su nueva casa
del Pati, acaso la más bella y suntuosa de esta Ciudad”.

«Enfront de l’amnèsia, la memòria dels qui van ser i vam estimar».
(Valls)
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Passejada pel CEMENTIRI DE VALLS
9. Sepultura de la Colla Vella

3. Panteó Queralt

4. Primer sebollit, nínxol 66

5. Capelles del sud-oest

L’industrial tèxtil Joan Queralt i Garreta i el seu fill, Jaume Queralt i Lladó, descansen en un graciós templet
neoclàssic, barreja d’arquitectura
funerària egípcia i romana.

Es va decidir regalar el nínxol de la
cantonada sud-oest, el número 66 o
de la malastrugança (que ningú compraria), al primer òbit de l’any. Va ser
el nadó Antoni Queralt.

A les capelles de la mateixa franja hi
reposen els prohoms Fidel Moragas,
historiador i arxiver, i Josep Maria Fàbregas, exalcalde, ambdós fervorosos
vallencs d’ideologies oposades.

L’any 1948, al concurs casteller de Reus, a causa
d’una caiguda, va morir el casteller de la Colla Vella
Isidre Dalmau Clarasó, Isidre de Rocallaura. L’esposa
de Joan Duran Pinyes, de ca Madanya, cedí la sepultura de la seva família per enterrar-lo, ja que aquest
no tenia recursos. Més endavant, la mateixa senyora
cedí la sepultura en propietat a la Colla Vella dels
Xiquets de Valls. Posteriorment, la Colla Vella va adquirir la capella que posa el punt final a la nostra ruta
pel cementiri. Avui ja no és un tema de recursos, hi
ha castellers que tenen sepultures familiars però que
prefereixen ser enterrats amb la Colla. A les 10 hores
del dia de Tots Sants, des del 1990, la Colla Vella
aixeca dos pilars de cinc al cementiri.

10. Panteó dels màrtirs
o carlistes
Aquest curiós i eclèctic panteó
octogonal va ser inaugurat el 15
d’octubre de 1940 per acollir les restes de 26 víctimes de la Guerra Civil

6. Panteó Magrinyà

7. Panteó Francesc Català

8. Panteó del Dr. Miracle

11. Panteó Francesc Clols

El panteó destaca com un homenatge a l’arquitectura del totxo vist,
dignificada pel vallenc Cèsar Martinell, amb les famoses catedrals del
vi, finançades pel Banc de Valls.

És el més eclèctic dels panteons,
barreja d’arts orientals i simbologia funerària cristiana als frontals: la
llàntia amb una branca de llorer i la
creu amb una branca de palmera.

Aquest elegant obelisc de marbre
blanc amb un ouroboros alat va ser
traslladat des del cementiri antic
per una sol·licitud de la família, ja
extingida, del Dr. Santiago Miracle.

L’escultura de més anomenada del
cementiri és la magnífica crucifixió en
bronze de l’escultor Frederic Marès
i Deulovol (1893-1991) del panteó
Clols. Marès va ser el restaurador

30

«Dia 1 de enero de 1865. La Junta directiva… cede este nicho para el cadáver de Antonio Queralt
de 19 meses por ser el primero que inaugura este nuevo cementerio». (Valls)

glorificades pel franquisme com a
màrtirs. El més cèlebre dels 26 “caídos por Dios y por la Patria” va ser el
carlista Tomàs Caylà, que va ser escarnit pels milicians com a capitost
carlista, per la qual cosa també se
l’anomena panteó dels carlistes.

del Panteó Reial del Monestir de Poblet. La nissaga de pelleters Clols és
l’exponent de l’important passat de
la indústria de la pell i la llana a Valls
des del segle XIII fins al XX. Francesc
Clols va construir els “pisos de Clols”
per als seus treballadors.

«En nuestro recuerdo, siempre estarás como un buen culé y un gran fumeta».
(Valls)
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12. Capella Homs, núm. 57

14. Capella Gomà, núm. 111

La capella Homs és la més espectacular de les tres capelles modernistes
de la filera est. Hi reposa l’arquitecte
modernista Lluís Homs i Moncusí
(1868-1956), autor de grans edificis
a Barcelona com els antics magatzems El Siglo, al carrer Pelai. A més
de la impressionant llosa metàl·lica
d’estil Masriera, amb frontisses a
una banda i argolles a l’altra, hi destaquen els esgrafiats de xipresos en
tons pastel a les parets, el terra de
mosaic romà i la creu frontal, que
combina marbres blancs, rosats i grisos i dibuixa onades a la base.

També amb una llosa metàl·lica,
però de disseny diferent que les
anteriors, la capella Gomà destaca
per un altar de marbre blanc presidit per un ecce homo emmarcat
per una bonica orla treballada en la
qual es llegeix en lletres daurades:
“Beati mortui qui in domino moriuntur” (Benaurats els qui moren en el
Senyor, Apocalipsi 14:13). La composició escultòrica destaca sobre
un fons blau que recorda com els
romans pintaven amb aquest color
la part superior dels sarcòfags per
simular el cel.

13. Capella Torner, núm. 87
La segueix la capella Torner, amb
una llosa idèntica a l’anterior on es
pot llegir “Fassis senyor la vostra
voluntat”, dibuixat amb intrincats
caràcters modernistes entremig
dels quals hi apareix un Crist ressuscitant. Domina l’espai un àngel de
marbre blanc que ofereix flors, símbol d’amor a Déu, signat pel taller
“Vda. Teixidó, Tapineria 35, Barna”,
rodejat d’ornaments litúrgics de ferro com portallànties i gerros.
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«Aquí descansan lus restus mortals de Jaume Queralt que morí cristianamen lo dia 13 de juriol de 1910 [sic]».
(Valls)

16. Nínxols nord-oest

15. Memorial de la Guerra Civil
Resseguint el perímetre del cementiri, deixem les capelles de l’est i girem la cantonada (on al darrere fins
al 2017 hi havia hagut el cementiri civil) per recórrer els nínxols del nordest fins a la capella, situada davant
del Memorial de la Guerra Civil. En
aquesta galeria de nínxols hi són
enterrats el pintor Pere Queralt, la
mecenes Montserrat Quadrada i
la mestra de català Josefina Cardó
Soler. El Memorial de la Guerra Civil homenatja des del 2007 les 424
víctimes del bàndol republicà que
van morir als hospitals de Valls entre 1937 i 1939.

Seguint la filera de nínxols nordoest trobarem el del constructor
Joan Oller i Sans, autor del famós
campanar de Valls, el més alt de Catalunya (74 metres d’alçària).

17. Fossa comuna
i nínxols de l’oest
Aquesta és la paret on inicialment
es volia situar l’entrada al cementiri, orientada a ponent. L’opció es va
descartar a causa de la inclinació del
terreny.

18. Capella de la
Colla Vella, núm. 100
La Colla Vella dels Xiquets de Valls
ret homenatge i record als castellers difunts de la colla cada any al
cementiri. El dia de Tots Sants es fa
una ofrena floral i s’aixequen dos
pilars de cinc, un davant la sepultura i l’altre davant la capella que ens
ocupa, de la seva propietat. “Amb
aquests pilars volem recordar tots
aquells castellers, familiars i amics
de la Colla Vella que ens han deixat
aquest any i els que fa temps que ja
no estan entre nosaltres però que romanen sempre presents en la nostra
memòria”, expliquen a la seva web.

«Al company Ramon Pedru Moix que morí lo dia 31.12.1906.
Fou lo primer acte librepensador que s’executà en aquesta ciutat». (Valls)
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