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Fins a mitjans del segle XVIII l’enterrament 
dels morts era competència exclusiva de l’Es-
glésia catòlica i els difunts eren sepultats al 
voltant de les parròquies. El creixement de-
mogràfic i urbanístic, així com l’avenç de les 
idees higienistes i il·lustrades comportaren 
traslladar les inhumacions fora de les ciutats. 
França va ser la pionera d’aquestes noves 
pràctiques amb la prohibició expressa l’any 
1776 d’enterrar els difunts a les parròquies. A 
Espanya, el fet que els espais funeraris pas-
sessin del poder eclesiàstic al civil va generar 
un conflicte entre Església i Estat. A més, els 
ingressos generats per les inhumacions ana-
ven de les parròquies als ajuntaments. 

Al llarg de tot el segle XIX es van promul-
gar diverses lleis que van obligar als ajunta-
ments de tota Espanya a treure els cementi-
ris de dins de les ciutats. A poc a poc, totes 
les ciutats i vil·les mitjanes i petites van anar 
construint els seus cementiris municipals.

EL CEMENTIRI MUNICIPAL 
DE MANRESA. EL PROCÉS DE 
CONSTRUCCIÓ
El 1804 el Governador Civil de Barcelona es-
tablí la necessitat legal de construir els ce-
mentiris fora de les ciutats, i l’Ajuntament de 
Manresa es decidí a cercar uns terrenys pel 
nou cementiri. La comissió encarregada de 
buscar-los va triar l’any 1834 uns terrenys a 
la banda nord de Puigterrà, en un dels punts 
més alts de la ciutat. Aquest primer intent 

no va reeixir, ja que el terreny no garantia 
uns enterraments amb les condicions higiè-
niques vigents i es desaconsellava pel futur 
creixement de la ciutat.

Els terrenys definitius foren els actuals, 
ubicats a l’altra banda del riu Cardener, una 
adquisició que suposà un bon maldecap per 
l’Ajuntament de Manresa a causa de diferents 
problemes jurídics i deutes. La compra dels ter-
renys es formalitzà l’any 1845, i el nou Cementi-
ri Municipal de Manresa fou inaugurat el 21 de 
novembre de 1847. El mateix any l’ajuntament 
nomenava la “Junta del Cementerio Público”, 
encarregada de gestionar tot el cementiri. Per 
tal de donar més rellevància als actes d’inaugu-
ració es van fer coincidir amb una visita de la 
reina Isabel II a la ciutat de Manresa.

La Junta nomenà l’arquitecte barceloní An-
toni Rovira i Trias per fer el projecte del nou 
cementiri. Era fill de manresans, i també era 
autor dels projectes de Casa Caritat i de l’ampli-
ació de l’edifici dels Jutjats. Dissenyà un espai 
obert inspirat en l’arquitectura egípcia i roma-
na, amb marcades influències neoclàssiques. 
La planta era quadrangular de 34 per 30 metres, 
dividida per dos eixos perpendiculars, envoltat 
per pòrtics amb columnes, i en la que la cape-
lla quedava ubicada al lloc oposat de l’entrada.  
Aquest projecte recollia també unes marcades 
influències de l’arquitectura del paisatge o de 
jardins que llavors es practicava a Europa, es-
pecialment a França, integrant la mort en un 
entorn enjardinat, esdevenint un espai per a 
ser visitat.
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En el primer, panteons i làpides es distri-
bueixen de manera capritxosa per la catifa 
vegetal, a l’ombra dels arbres de clima atlàn-
tic. En el segon, el cementiri-ciutat, la distri-
bució dels panteons, capelles i nínxols s’orga-
nitza en illes comunicades per carrers, places 
i avingudes, com si es tractés d’una ciutat 
burgesa del segle XIX. 

El cementiri de Manresa pertany a aquest 
últim model de cementiri-ciutat. Va ser pen-
sat com una ciutat dels vius, amb jardins i 
monuments, organitzats al voltant de car-
rers, formant illes de panteons i nínxols. És 
per aquest motiu que ens referim al cementi-
ri com a Ciutat dels Morts, retornant el sentit 
a la paraula també d’origen grec: Necròpolis 
(“ciutat dels morts”). 

Les diferències socials i econòmiques del 
segle XIX també foren traslladades a la Ciutat 
dels Morts. El lloc de repòs definitiu havia de 
ser semblant al lloc on s’havia residit en vida. 
En molts casos les famílies benestants encar-
regaven els projectes dels seus panteons al 
mateix arquitecte que feia els de casa seva. 
Aquest fet demostra la rellevància que podia 

tenir el panteó per la imatge social de la famí-
lia. És per això que la decoració de les tombes 
era encarregada a artistes com Josep Llimo-
na, Carles Flotats, Pau Bergonyós, Bernat Pe-
joan o Josep Ferrer, tots ells figures cabdals 
de l’art del canvi de segle. 

Altres famílies no tan importants opta-
ven per capelles adossades. Les més humils 
per nínxols. Els preus dels nínxols també han 
variat sempre segons estiguessin a les fileres 
inferiors o a les superiors, tal com passa als 
pisos dels edificis urbans. Com a exemple, 
l’any 1860 el lloguer els nínxols de sota de tot 
(com el principal d’un edifici), que tenien os-
sera, costava 80 pessetes, mentre que els del 
tercer pis en valien 30.

UN MUSEU A L’AIRE LLIURE 
I UN ESPAI DE MEMÒRIA 
HISTÒRICA
El cementiri de Manresa acull una notable 
quantitat d’obres artístiques, com si es 
tractés d’un museu a l’aire lliure, especial-
ment escultòric. No sols trobem una gran 

L’entrada al cementiri es va plantejar ori-
entada a Manresa, sense perdre la vinculació 
amb la ciutat, i a l’altre extrem s’inaugurà la 
Capella l’any 1856, dedicada a la verge de la 
Bona Mort.

La construcció dels cementiris es va fer 
per fases, ja que s’anaven construint nínxols 
i noves sepultures a mesura que es necessita-
ven i segons la demanda. L’any 1850 ja cons-
ten com acabades la façana, la tanca exterior, 
i les columnes dels porxos que acollien els 
nínxols, dels que ja se n’havien construït uns 
300. La construcció del cementiri anà acom-
panyada de progressius avenços i millores en 
els serveis funeraris, així com unes condici-
ons més higièniques que anys enrere.

La primera part construïda fou l’actual 
secció de Sant Maurici, amb les primeres 
bateries de nínxols i els primers panteons i 
mausoleus, entre 1845 i 1906. També llavors 
es construí la casa l’enterrador i altres ser-
veis. La primera gran ampliació fou l’actual 
secció de Santa Agnès, entre inicis de segle 
XX i els anys 30.

En la segona meitat del segle XX fins als 

anys 60 o 70, s’ocupà la part nord, amb nous 
panteons i nínxols, i ja més tardanament 
s’anà construint l’ampliació oest, on ja s’havia 
construït la nova capella inaugurada el 1942 
aprofitant unes dependències anteriors. Les 
successives ampliacions del cementiri han su-
posat noves bateries de nínxols així com nous 
models de panteons i sepultures d’inhumació, 
i altres tipus com els columbaris per acollir ur-
nes funeràries per incineració. 

La paraula cementiri prové del grec koi-
meterion, que vol dir dormitori, lloc de repòs. 
Aquesta paraula va ser introduïda pels cristi-
ans amb l’esperança de la vida eterna. D’aquí 
la creença de què els morts estan descansant 
en pau, a l’espera de la resurrecció. Però, de 
fet, el cementiri és també un espai per a ús 
dels vius i els seus rituals. 

Com qualsevol altre espai construït per 
l’home, el cementiri ha estat pensat i plani-
ficat abans de construir-se. A partir del segle 
XIX, els cementiris europeus responen a dos 
models urbanístics diferents: el tipus anglosa-
xó de cementiri-parc, i el denominat cementi-
ri-ciutat més propi de l’àrea mediterrània.

Imatge de principis de segle XX, des de la carretera  
de Cardona (Arxiu particular Jaume Pons)

Programa/invitació als actes de la inauguració  
del cementiri de Manresa, el 18 de novembre de 1847  
(Arxiu Comarcal del Bages)

Plànol de 1898 per la 
construcció de 30 nínxols, 
signat per l’arquitecte 
municipal, Ignasi Oms i Ponsa 
(Arxiu particular Enric Masana)
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varietat de temes representats, sinó tam-
bé algunes obres de rellevància fetes per 
artistes de renom. La seva estètica segueix 
els cànons de l’arquitectura historicista, 
clarament burgesa i conservadora, que cer-
ca “transmetre la sensació d’ordre i d’au-
toritat”. Així doncs, el neoclàssic és l’estil 
més representat i té, en el cementiri, certs 
tocs d’estètica egípcia, molt lligada tradici-
onalment al món funerari i a l’arquitectura 
de llavors, amb una revitalització de tot el 
món oriental. També inclou interessants 
manifestacions del simbolisme modernis-
ta, que era l’estil de l’època. 

El conjunt escultòric de la secció de Sant 
Maurici és més antic i abundant. La majoria 
de sepultures foren venudes entre el 1880 i 
el 1930. La Junta del cementiri va emetre un 
edicte l’any 1918 obligant els propietaris a de-
corar les capelles. La secció de Santa Agnès es 
va plantejar a posteriori, entre 1940-1950. El 

conjunt escultòric i artístic no té la riquesa 
estilística de la secció de Sant Maurici, fruit 
del canvi de mentalitat de l’època, on el sim-
bolisme religiós i funerari havia perdut im-
portància.

El cementiri, però, també és un Espai de 
Memòria, on es troben les fosses i els monu-
ments commemoratius de les víctimes de la 
Guerra Civil, des de la fossa militar al panteó 
on reposa Joaquim Amat-Piniella, que va so-
breviure als camps de concentració nazis 
i va escriure per llegar el seu testimoni de 
l’horror. 

Un espai on recordar els estralls de la 
guerra i les conseqüències de la dictadura 
per a educar en la pau, la llibertat i el respec-
te a les persones.

  1847-1906   1940-1980   1940-1942

  1900-1940   1900-1910   1950-1970

Fases constructives del cementiri de Manresa
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punts d’interès històric  
i artístic

1. Porta principal i façana
2. L’àngel custodi

secció De sant maurici

3. Panteó de la família Borràs
4. Sepulcre de Maurici Perramón
5. Llosa del convent dels Dominics
6. Panteó de Ramon Cuitó Amat
7. Capella de la família Devant (Capella 25)
8. Capella de la família Jorba (Capella 23)
9. Capella de Maurici Fius i Palà (Capella 21)
10. Capella de la família Buch (Capella 15)
11. Capella de la família Vilà de Solàs i Xipell (Capella 3)
12. Capella de Manuel Oms i de Prat (Capella 1)
13. Capella de les famílies Gabriel i Yelletisch (Capella B)
14. Capella d’Alexandre Soler i March (Capella A)
15. Capella de la família Salvadó Safont (Capella 2)
16. Capella de la família Ferrer i Padró ( Capella 10)
17. Capella de la família Balcells Vallès (Capella 18)
18. Capella de la família Portabella (Capella 20)
19. Capella de la família Oller i Bages (Capella 22)
20. Capella dels Pares Caputxins (Capella 26)
21. Sepulcre de la família Basomba i Vilaseca
22. Sepulcres de Baltasar Portabella
23. Panteó de la família Sanpera Sanpera
24. Sepulcre de la família Rubiralta Oller
25. Panteó de la família Serra Santamans
26. Cementiri i espècies vegetals
27. Sepulcre de Josep Fossas i Magí Sanmartí
28. Sepulcre de la família Vidal
29. Panteó d’Enric Planell i Monrós
30. Sepulcre de Ramon Soler i Trias
31. Sepulcre de Francisco Torres
32. Sepulcre de Bernat Pejoan Sanmartí
33. Sepulcre de Pelegrí Casanovas

secció De santa agnès

34. Capella del família Alter (Capella 11)
35. Capella de la família Cardona (Capella 9)
36. Capella de Jaume Carreras Perelló (Capella 4)
37. Capella de la família Espinalt Vendrell (Capella 10)
38. Capella de Pedro Oliveras (Capella 18)
39. Sepulcre de Joan Selves i Carner

40. Les fosses de la guerra civil
41. Cementiri evangelista
42. Cementiri musulmà
43. Monument als difunts
44. Monument als caiguts
45. Capella
46. Columbari
47. Cementiri civil
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ITINERARI. PUNTS D’INTERÈS 
HISTÒRIC I ARTÍSTIC

1
PORTA PRINCIPAL I FAÇANA

El cementiri actual té tres portes d’accés. La 
principal és la més monumental, és l’única 
porta d’entrada que tenia el cementiri inau-
gurat el 1846. La porta del costat dret ara 
dóna accés a la Secció de Sant Joan, però 
durant molts anys servia per accedir al ce-
mentiri civil, que estava separat del catòlic. 
La porta de l’esquerra és força més actual i es 
va obrir els anys quaranta del segle XX, quan 
s’amplià el cementiri cap aquella banda.

La porta i la façana principal són un exem-
ple de la influència de l’estil neoclàssic en la 
seva versió egípcia, molt típica dels cementi-
ris de mitjans del segle XIX. L’accés ens recor-
da la façana d’un temple egipci.

2
L’ÀNGEL CUSTODI

L’àngel que presideix l’entrada principal del 
cementiri no és la figura original. Inicialment 
es va col·locar una creu de ferro i més tard un 
altre àngel que es va deteriorar. El 1924 es va 
substituir per un nou àngel de pedra fet per 

Carles Flotats i Galtés, important escultor i 
artista barceloní de pares manresans, molt 
vinculat a la ciutat. Aquest primer àngel de 
l’entrada fou retirat del seu lloc el mes de 
març de 1934, el mateix any que s’inicià l’en-
derroc de la capella. Durant uns quants anys, 
l’àngel, juntament amb la capella, van esde-
venir les puntes de llança de les disputes en-
tre els sectors més catòlics i tradicionalistes, 
i els sectors més revolucionaris i d’esquerres, 
que pretenien la seva desaparició.

El mateix àngel aparegué com a autor ficti-
ci en diferents articles dels diaris més de dre-
tes entre 1932 i 1934, com eren Pàtria, El Pla de 
Bages o Seny, en els que es queixava de la seva 
difícil situació. Un cop retirat de la façana la 
figura quedà dipositada en un magatzem de 
l’Ajuntament. Anys després, acabada la guerra 
civil, es decidí retornar l’àngel a la façana, però 
degut al seu deteriorament es va encarregar 
una reproducció al mateix autor de l’anterior 
escultura, i s’hi tornà a instal·lar l’any 1942.

EL CEMENTIRI ANTIC: SECCIONS 
DE SANT MAURICI I SANTA AGNÈS

La divisió interior del cementiri històric es va 
fer en seccions amb noms de santes i sants: 
els principals són Sant Maurici i Santa Agnès, 
patrons de Manresa. Altres seccions son la de 
Sant Joan, Sant Fruitós, Verge de l’Alba, etc. Les 
seccions de Sant Maurici i Santa Agnès foren 
dissenyades com a espais enjardinats d’enter-
rament per a una classe social benestant que 
va voler tenir un lloc distingit també després 
de la mort. L’embelliment d’aquest espai es 
fruit dels gustos de cada època i reprodueix 
la seva mentalitat. La categoria artística de 
les obres mereix en certs casos una atenció 
especial. Sant Maurici és la més gran, acull la 
majoria dels panteons i va ser dividida en qua-
tre espais enjardinats. De fet, aquesta part 
respon al primer plantejament per un nou ce-
mentiri a la ciutat, ja que sempre va prevaldre 
la idea d’un espai quadrangular dividit en dos 
eixos perpendiculars. L’espai interior va ser or-
ganitzat en pòrtics amb nínxols i capelles. El 
conjunt escultòric de la secció de Sant Mauri-
ci és més antic i abundant. La majoria de les 

Àngel custodi actual, de Carles 
Flotats i Galtés

1. La creu inicial (Arxiu particular 
Jaume Pons)

2. Primer àngel, fins 1924 (Arxiu 
particular Jaume Pons)

3. Segon àngel, des de 1924 fins 1934 
(Arxiu particular Llorenç Gamisans)

4. Àngel actual, des de 1942

Façana amb la porta principal del cementiri
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per un pedestal sobre el qual recau una base 
on s’han esculpit corones de flors als quatre 
vessants, simbolitzant la fragilitat de la vida. 
Corona el conjunt una creu llatina amb els 
braços arrodonits.

A la dècada del 1950 va ser adquirit per 
Maurici Perramón Casasaya, esdevenint el 
seu panteó familiar i renovant el nom de les 
làpides. Comptable d’una empresa de cin-
teria, esdevindria l’industrial més important 
de l’etapa de postguerra, propietari de les 
cintes Perramón. El seu fill, de nom també 
Maurici, seria un dels fundadors d’Ausa. 

5
LLOSA DEL CONVENT DELS 
DOMINICS

Aquest fragment de llosa sepulcral forma 
part de l’ossari de l’antic cementiri del con-
vent de Sant Domènec. El convent ocupava 
l’espai de la plaça Sant Domènec, al centre 
de la ciutat, i comptava amb el seu propi ce-
mentiri. Entre 1821 i 1823, el Dominics foren 
exclaustrats i l’edifici destinat a caserna, pre-
só militar i hospital. Amb la desamortització 
de Mendizábal de 1835, els frares foren defi-
nitivament expulsats. L’agost del 1936 l’Ajun-
tament decidí l’enderroc de l’església. El tras-
llat d’aquest fragment de llosa al cementiri 
municipal va tenir lloc a la dècada del 1950.

6
PANTEÓ DE RAMON CUITÓ AMAT

Ramon Cuitó va ser propietari d’una impor-
tant fàbrica tèxtil manresana situada al car-
rer Fonollar.

Rosa Cuitó Amat, neboda de Joaquim 
Amat-Piniella, va cedir a l’Ajuntament de 
Manresa el panteó de la família per acollir 
les despulles de l’escriptor manresà supervi-
vent dels camps de concentració i autor de la 
novel·la “K.L. Reich”. Les seves restes van ser 
traslladades des del cementiri de Collserola 
de Barcelona, juntament amb les de la seva 
segona esposa, Maria Fernández Garry el 29 

de novembre del 2013 en una cerimònia com-
memorativa. Amb aquesta donació aquest 
espai esdevé lloc de Memòria històrica i pas-
sa a formar part del patrimoni de la ciutat.

El mausoleu va ser concebut com un tem-
plet de ciment amb planta de creu grega forma-
da per la prolongació de quatre grans arcades 
catenàries. Els murs laterals han estat decorats 
amb mosaics de figures religioses i creus. L’ac-
cés es fa a través d’una d’aquestes arcades de-
corada amb mosaic al timpà sobre la porta. 

7
CAPELLA DE LA FAMÍLIA DEVANT 
(Capella 25)

Capella propietat de la família Devant Vila, 
propietaris de la casa modernista Devant, 
situada al Passeig de Manresa, a tocar del Ca-
sino, obra d’Ignasi Oms i Ponsa (1906). Va ser 
inaugurada el 1919.

La decoració artística va anar a càrrec de 

capelles foren venudes entre el 1880 i el 1930. 
A banda d’això, la Junta del cementiri decretà 
un edicte l’any 1918 obligant als propietaris a 
decorar-les. Bernat Pejoan és l’autor de molts 
d’aquests projectes, i Josep Ferrer l’escultor 
que més va treballar en aquesta secció. Els 
dos artistes de més relleu que han treballat en 
capelles i panteons han estat Josep Llimona i 
Ignasi Oms i Ponsa.

3 
PANTEÓ DE LA FAMÍLIA BORRÀS

Ens trobem davant d’un dels panteons més 
antics del cementiri, que apareix esmentat 
ja en la revista “La Ilustración Ibérica” l’any 
1896. Es tracta d’un panteó-mausoleu aixecat 
per la família Borràs, industrials del tèxtil al 
Bages a finals del segle XIX. Foren propietaris 
de fàbriques de riu a Sant Joan de Vilatorrada 
i Castellbell i el Vilar. Aquest panteó-mauso-
leu és una clara mostra de com una família 
tan influent com aquesta reproduïa el seu es-
tatus social i econòmic més enllà de la mort. 

Per al seu descans etern van triar un 
mausoleu que reproduïa una capella d’estil 
neogòtic, en pedra, amb un esvelt llanternó. 
L’arquitecte fou Frederic Soler i Catarineu. El 
treball escultòric va ser encarregat a Josep 
Ferrer, amb quatre imatges en marbre a la fa-
çana principal. Al timpà de la porta hi ha un 
baix relleu en marbre amb dos àngels ageno-
llats que duen un encenser, i que estan ado-
rant la Sagrada Forma. A les cantonades hi 
trobem dos Sants. El de l’esquerra representa 
Sant Isidre Llaurador, el de la dreta Sant Igna-
si de Loiola, semi calb, amb barbeta. Sobre la 
porta hi ha la imatge de Sant Fruitós.

4
SEPULCRE DE MAURICI 
PERRAMÓN

El 1884 els marmessors testamentaris de Ja-
cinta Llor de Blanco van encarregar aquesta 
sepultura al mestre d’obres Josep Arola i Tat-
gé. La decoració escultòrica anava a càrrec 
dels germans Ventura. El panteó està format 

Postal publicitària del constructor del panteó per la 
família Borràs, Cristòbal Botinas (Arxiu particular Pere 
Sobrerroca)

Escultures de Josep Ferrer al panteó de la família Borràs

Placa en commemo-
ració a les víctimes 
del nazisme al 
panteó de la família 
Cuitó Amat
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1905 va fundar a la ciutat el Centre d’Unió 
Republicana. Fou alcalde de Manresa durant 
els biennis 1902- 1903, 1910-1911 i 1914-1915. 
Aquells anys va potenciar la construcció del 
nou escorxador. La tasca sanitària va ser 
una de les seves principals contribucions a 
la ciutat. Va gairebé eradicar algunes de les 
malalties infecto-contagioses que eren endè-
miques a la ciutat. 

10
CAPELLA DE LA FAMÍLIA BUCH 
(Capella 15)

Capella de la família Buch inaugurada el 1892. 
Decorada amb un pedestal de marbre blanc 
amb motius florals i d’estil modernista. Des-
taca l’elaborat treball de forja a la reixa de la 
porta exterior i en els canelobres de l’interi-
or, recreant una vegetació basada en rosers i 
espines magistralment treballats. Les torxes 
amb foc representen la llum espiritual, la 
claror, són símbols referents a la puresa de 
l’ànima i la purificació. El roser, en tant que ar-
bust espinós, simbolitza el dolor de la pèrdua.

11
CAPELLA DE LA FAMÍLIA VILA  
DE SOLÀS I XIPELL (Capella 3)

Capella-panteó adquirida per la família Vila 
de Solàs i Xipell. La data del primer enterra-
ment és del 1904, moment en el qual es devia 
fer la decoració. El forjat de la porta fou aca-
bat el 1908. La construcció interior de la cape-
lla fou encarregada a l’arquitecte Juli Maria 
Fossas, molt influenciat en les seves prime-
res obres per l’historicisme modernista. La 
decoració escultòrica és obra de J. Romeo. 

El conjunt de la capella està concebut com 
un monument funerari. Destaca la làpida i el 
seu decorat treballat en marbre blanc i gris. 
La làpida, de regust historicista, té esculpit 
l’escut heràldic de la família. La llosa s’ados-
sa a un mural de marbre gris. Encapçala el 
mural el conjunt escultòric de la pietat sota 
un baldaquí.

12
CAPELLA DE MANUEL OMS I  
DE PRAT (Capella 1)

Capella propietat de la família Casulleras/Oms 
i de Prat. Els seus arquitectes foren Juli Maria 
Fossas i Josep Grasses. El primer enterrament 
hi tingué lloc el 1884. La decoració és feta en 
marbre gris i blanc i és obra de l’escultor J. Ro-
meo, que va decorar la capella amb una com-
posició formada per un àngel de marbre blanc 
amb els braços plegats i creuats sobre el pit. 
Les ales plegades simbolitzen el dol per la pèr-
dua. Darrere de l’àngel, una creu amb els sím-
bols d’alfa i omega -principi i final- a cada braç 
omplen el mur. A la intersecció dels braços 
trobem un gran medalló esculpit amb l’escena 
dels àngels recollint l’ànima del difunt.

13
CAPELLA DE LES FAMÍLIES 
GABRIEL I YELLETISCH (Capella B)

Capella funerària de les famílies Gabriel i 
Yelletisch inaugurada l’any 1901. La decora-
ció és una elaborada composició en marbre 
blanc. Un arc d’estil romànic emmarca una 
figura femenina asseguda sobre un pedestal. 
L’escultura és coneguda amb el nom de Resig-
nació i és obra de l’escultor Josep Llimona. 
Coberta amb un ampli mantell, té la mirada 
frontal i perduda, en estat reflexiu, amb les 
mans entrecreuades damunt els genolls. Tot i 
que no porta els atributs que li són habituals, 
podria representar la Marededéu dels Dolors. 
Llimona aconsegueix transmetre una gran 
sensació de pau i serenor. 

Josep Llimona (1864-1934) va ser un dels 
escultors més rellevants del Modernisme. 
Va rebre una clara influència de Rodin 
però un dels trets més personals i repre-
sentatius de la seva obra, és, sense dubte, 
el delicat i sinuós tractament de la figura 
femenina. En el camp de l’escultura fune-
rària va realitzar nombrosos panteons ar-
reu de Catalunya, en molts dels quals hi és 
present la figura de la dona. A nivell formal 

Carles Flotats i Galtés, que esculpiria l’àngel 
de la façana principal. Carles Flotats es va 
formar al taller del seu pare Joan Flotats Llu-
cià, un dels principals imaginers de temàtica 
religiosa de finals del segle XIX, originari de 
Manresa - tot i que, a partir del 1917, va rebre 
les influències del modernisme. La vinculació 
dels Flotats amb Manresa fou sempre im-
portant. Una de les seves facetes artístiques 
més importants va ser el treball realitzat en 
el conjunt de La Santa Cova. Per a la cape-
lla-panteó dels Devant Vila va optar per la fa-
bricació, en marbre blanc, d’un gran medalló 
en el qual es representa un evangelista que 
és ajudat en la seva tasca per un àngel. 

8
CAPELLA DE LA FAMÍLIA JORBA 
(Capella 23)

La capella va ser adquirida per “Pedro Jorba e 
Hijos” i el primer enterrament data del 1903. 
Amb tot, la decoració no va tenir lloc fins a 
l’ordre decretada el 1918 per l’Ajuntament de 

Manresa. Pere Jorba Rius, fill d’una nissaga 
de teixidors i comerciants de roba va fundar 
el 1923 la societat “P. Jorba e Hijos”, propie-
taris dels magatzems Jorba de Manresa i Bar-
celona, així com diverses fàbriques tèxtils a 
la comarca, com la Colònia Jorba de Calders. 
Fundador de la “Revista ilustrada Jorba”, es-
devingué un dels prohoms més importants 
de la ciutat, i referent per excel·lència de la 
burgesia manresana. L’arquitecte en fou 
Bernat Pejoan. La decoració de la capella, 
encarregada a Carles Flotats, està centrada 
en el tema de la Resurrecció, amb la figura de 
marbre blanc de Crist Ressuscitat elevant-se 
de la tomba, vestit amb una túnica vaporosa, 
dirigint la mirada al cel.

9
CAPELLA DE MAURICI FIUS I PALÀ 
(Capella 21)

Capella funerària de Maurici Fius i Palà (1864-
1920). Advocat de formació, havia entrat a 
formar part de l’Ajuntament l’any 1897. L’any 

Els treballs en forja donen fe del mestratge  
dels artesans de l’època. Detall de forja de la porta 
de la capella de la família Iglésias Soler

Escultura de Crist ressuscitat, obra de Carles 
Flotats, a la capella de la família Jorba
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destaca per la seva finor, dolçor, elegància, 
delicadesa, fragilitat, sobrietat, amb una 
actitud de resignació cristiana i esperança, 
rebutjant qualsevol expressió exagerada 
de dolor.

14
CAPELLA D’ALEXANDRE SOLER I 
MARCH (Capella A)

Capella funerària on reposen les restes de les 
famílies Soler i March. És obra de l’arquitecte 
Alexandre Soler i March, i va ser inaugurada 
el 1897. El 1918 era propietat del seu germà, 
Leonci Soler i March (1858-1932), que va en-
carregar la decoració a l’escultor Eusebi Ar-
nau Mascort. Presideix la capella un retaule 
de fusta i pedra sobre un pedestal de marbre, 
a l’estil d’una església. A l’interior es poden 
observar dues escenes, una superior, amb 
un Pantocràtor envoltat per la Mare de Déu i 
els apòstols i, una inferior, amb la figura cen-
tral de l’arcàngel Sant Miquel. Originalment 
el retaule devia estar pintat, ja que encara 
es poden apreciar restes de pintura marró i 
daurada.

Leonci Soler i March fou arxiver de Man-
resa des del 1882 i cronista oficial de la ciutat. 
Va fundar el setmanari “Lo Pla de Bages” el 
1883 i el diari “El Pla de Bages” el 1904. També 
fou un impulsor de la “Revista Ilustrada Jor-
ba”. El seu nom ha estat inseparable en totes 
les activitats de la Renaixença Catalana. 

15
CAPELLA DE LA FAMÍLIA SALVADÓ 
SAFONT (Capella 2)

Capella propietat de la família Salvadó Sa-
font, construïda l’any 1903 per l’arquitecte 
Ignasi Oms i Ponsa. L’espai va ser decorat 
amb volta neogòtica nervada, amb columnes 
de marbre rosat i capitells de marbre blanc, 
així com una llosa sepulcral amb comple-
ments de bronze. Completa l’obra un àngel 
dempeus, de costat, amb àmplia túnica. En 
un dels plecs hi ha la signatura de l’escultor 

Josep Ferrer. La sepultura té en la seva part 
davantera unes columnes amb capitells 
d’elements florals d’estètica modernista. En 
la paret frontal del fons hi trobem un meda-
lló emmarcat i ornat amb elements florals 
gotitzans en bronze, contenint en baix relleu 
de marbre l’efígie de Jesús amb la corona 
d’espines. 

16
CAPELLA DE LA FAMÍLIA FERRER 
I PADRÓ (Capella 10)

Construïda el 1903. La presideix un Sant 
Crist en marbre blanc obra d’en Joan flotats i 
LLucià (Manresa 1847 - Barcelona 1917). Joan 
Flotats va néixer a Manresa, va asistir a cla-
ses de dibuix d’en Marià Folch i Amich i als 14 
anys anà a estudiar a l’escola de la Llotja de 
Barcelona. Posteriorment va entrar a treba-
llar als tallers dels germans Vallmitjana fins 
que amb 22 anys s’establí i s’associà amb 
l’escultor Lluís Puigjaner. El seu fill Carles 
Flotats i Galtés (Barcelona 1880 – Canet de 
Mar 1949) és autor de moltes obres d’aquest 
cementiri.

De Joan Flotats hi trobem, a més d’aques-
ta crucificció, una altra pràcticament d’idèn-
tica a la capella 9, així com un baix relleu en 
la capella 12, ambdues en la secció de Sant 
Maurici.

Capella de la família Gabriel Yellestich amb l’escultura de Josep Llimona i detall de les mans

Primer pla del rostre de l’àngel, de l’escultor Josep 
Ferrer, per a la capella de la família Salvadó Safont
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figura, en baix relleu, hi ha una creu trilobu-
lada en els extrems que irradia raigs de llum. 

20
CAPELLA DELS PARES CAPUTXINS 
(Capella 26)

Capella dels Pares Caputxins. En una làpida 
hi consta la següent inscripció: “Despulles 
dels caputxins provinents de l’antic convent 
de Sant Bartomeu. 8 octubre 1912”. Tant l’es-
glésia com el convent dels pares caputxins 
varen ser construïts al llarg de la dècada de 
1880 i enderrocats el 1936. Damunt un pedes-
tal trobem la imatge en marbre de Sant Fran-
cesc d’Assís dempeus amb la mirada envers 
el cel, els braços creuats damunt el pit, sos-
tenint amb la mà dreta una creu. Del cíngol 
hi pengen uns rosaris. L’escultura, obra de 
Josep Ferrer, es troba en una fornícula en for-
ma d’arc de mig punt, sustentat per unes co-
lumnes amb capitells neoromànics. A banda 
i banda d’aquesta hi ha un medalló amb les 
lletres alfa i omega. 

21
SEPULCRE DE LA FAMÍLIA 
BASOMBA I VILASECA

Sepultura construïda pel fabricant manresà 
Francisco Basomba i Vilaseca el 1864. A més 
de fabricant, fou una personalitat molt activa 
en la vida política manresana, i va ser regidor 
del partit republicà a l’Ajuntament el 1885. El 
panteó està format per un basament ordenat 
en dos pisos i coronat per una creu de pedra. 
Hi destaca una motllura central entre els dos 
pisos del basament decorada amb una serp 
alada, anomenada uróbor, que simbolitza la re-
surrecció i l’eternitat, el cicle de la vida i la mort.

22
SEPULCRES DE BALTASAR 
PORTABELLA

El 1918 Carles Papirer i Portabella, per acom-
plir l’última voluntat del seu cosí Baltasar 
Portabella d’Argullol, feia construir dues tom-

17
CAPELLA DE LA FAMÍLIA 
BALCELLS VALLÈS (Capella 18)

Capella propietat de la família Balcells Vallès, 
propietaris de la fàbrica Balcells de Manresa. 
Decorada amb l’escultura en marbre blanc de 
la Mare de Déu vestida amb una àmplia túni-
ca. Data del 1907. De la capella destaca el tre-
ball en forja. L’esbós de l’enreixat s’atribueix 
a Ignasi Oms i Ponsa.

18
CAPELLA DE LA FAMÍLIA 
PORTABELLA (Capella 20)

Capella-panteó propietat de Baltasar Porta-
bella i Peix, pare de Baltasar Portabella d’Ar-
gullol, enterrat en l’hipogeu 16, just davant 
de la capella. El primer enterrament data del 
1896. L’encarregat de la decoració de la capella 
fou l’escultor Pau Bergonyós, que es va esta-
blir a Manresa l’any 1894 i treballà a cavall dels 

segles XIX i XX. Algunes de les seves obres més 
importants poden veure’s encara al vestíbul 
de la Cova de Sant Ignasi. La decoració del pan-
teó reprodueix l’ambientació d’una capelleta, 
amb les parets rosades i un altaret de marbre 
blanc encapçalant el conjunt. Omple l’espai 
interior una senzilla creu llatina.

19
CAPELLA DE LA FAMÍLIA OLLER  
I BAGES (Capella 22)

Capella de la família de Oller i Bages. La data 
del primer enterrament és del 1863, tot i que 
no va ser decorada fins al 1900. L’arquitecte 
encarregat de la construcció va ser Bernat 
Pejoan i de la decoració escultòrica se n’en-
carregà l’escultor Josep Ferrer. 

Damunt un pedestal de marbre on hi ha la 
inscripció “José Oller”, trobem la figura d’un 
àngel dempeus, amb les ales obertes i la mi-
rada envers el cel. A la mà dreta sosté una 
trompeta de bronze i a l’esquerra un llibre. 
Simbolitza l’àngel del Judici Final. Darrere la 

Àngel, de Josep Ferrer, a la 
capella de la família Oller i Bages

Escultura de Josep Llimona a la 
sepultura de Baltasar Portabella 
d’Argullol

Dibuix fet el 1903 d’Ignasi Oms i Ponsa per a la 
reixa de la capella per la família Ferrer Padró (Arxiu 
particular Enric Masana)

Primer pla de l’escultura de Joan Flotats de la 
capella d’Antoni Riu
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26
CEMENTIRI I ESPÈCIES VEGETALS

L’any 1885, Celestí Barallat va publicar el seu 
tractat Principis de Botànica Funerària, amb 
la intenció d’orientar als arquitectes i res-
ponsables del manteniment dels cementiris 
públics, sobre les espècies més adequades. 
Les seves pàgines comencen per recomanar 
que s’eviti el color negre i el seu sentit tètric. 
És per aquest motiu que als elements mortu-
oris, com làpides, tombes i escultures, predo-
mina el color blanc o grisós. 

La seva obra segueix amb un elogi del co-
lor verd, com el color dominant en la vegeta-
ció del cementiri, pels seus efectes psicotera-
pèutics, com a bàlsam del dolor, i simbòlics: 
“El verd és l’emblema de la regeneració pri-
maveral i per això simbolitza la immortalitat 
de l’ànima”. 

Entre les espècies recomanades, destaca 
en primer lloc el xiprer, per tractar-se d’un 
arbre de fulla perenne, per la seva longevitat 
i per les seves qualitats aromàtiques. A més, 
atenent especialment al seu simbolisme, 
analitza, entre d’altres, espècies tradicional-
ment funeràries com el “desmai”, les malves, 
els “no m’oblidis”, les “sempre vives»”, que 
amb el seu color groc simbolitzen la glòria 
celestial, i les violetes, que conviden a la re-
flexió i al dol. No són recomanables, segons 
el seu discurs, la presència d’arbres fruiters 
ni de plantes espinoses, que destrueixen tot 
el que perseguim: la pau. L’única excepció és 
l’ús del roser per ser símbol del dolor, la be-
llesa i el martiri.

27
SEPULCRE DE JOSEP FOSSAS I 
MAGÍ SANMARTÍ

Construït entorn al 1880, és un dels més 
antics del cementiri. Acull dues sepultures 
amb els símbols d’alfa i omega als laterals 
que s’uneixen amb un frontal triangular. La 
part superior està encapçalada per un teu-
ladet també de pedra amb una llosa cen-
tral. Va ser aixecat per Josep Fossas Angla 
que descansaria en una de les dues tombes, 
juntament amb el seu amic Josep Magí San-
martí Batlles. Ambdues tombes s’enllacen 
amb la llegenda: “Amistad perpetua” grava-
da al frontal. 

bes adossades, una amb nou nínxols i desti-
nada a la Residència Assistencial de Manresa 
(antiga Casa Caritat), i una altra amb un nín-
xol destinat al seu cosí Baltasar, i alhora do-
nava diners del testament a Casa Caritat per 
al manteniment del panteó.

Fou dissenyat per l’arquitecte Bernat Pe-
joan El sepulcre principal s’aixeca damunt de 
dos graons on trobem un basament. Damunt 
seu una columna amb capitell jònic, corona-
da per una creu de pedra, en l’anvers hi ha Je-
sús crucificat i el revers la Verge Maria. El ba-
sament o promontori pot simbolitzar el mont 
Gòlgota, la columna, el símbol del martiri de 
Jesús, i la creu el símbol de Glòria, síntesi del 
Cel i la Terra. Al costat dret, asseguda, hi ha 
una noia esculpida en marbre, obra de Josep 
Llimona, que es recolza en el basament de la 
creu. Té la mirada frontal, mentre amb la mà 
esquerra sosté una cadena que subjecta una 
àncora de bronze. L’àncora, pels antics cristi-
ans era el símbol de la salvació i l’esperança 
en la vida eterna. 

Aquesta obra és un reflex de la nova ma-
nera d’entendre la mort a partir del segle XIX. 
Les transformacions operades als cementeris 
en el trànsit del segle XIX al segle XX, van anar 
acompanyades d’una nova manera d’enten-
dre la mort que es reflexa a la simbologia. Una 
d’aquestes transformacions té a veure amb el 
fet d’allunyar progressivament el costat des-
agradable de la mort (descomposició, repug-
nància…), que va ser reemplaçat per símbols 
d’esperança i en la glorificació del difunt. Més 
que pensar en l’últim moment de la vida terre-
nal, es tractava de reflexionar sobre la vida al 
més enllà, al temps de perpetuar la memòria 
del difunt i el seu rol social a la terra.

23
PANTEÓ DE LA FAMÍLIA SANPERA 
SANPERA

Panteó-mausoleu aixecat el 1945 a instància 
del Sr. Salvador Sanpera Sanpera. Es tracta 
d’un templet de planta quadrangular obert a 
les quatre façanes per una arcada apuntada. 
Els murs laterals estan ocupats per quatres 

portes de vidre emplomat que aporten gran 
lluminositat a l’interior. La coberta exterior a 
quatre aigües es corona amb una creu central. 
L’arquitecte que signa el projecte és el saba-
dellenc Joaquim Manich i Comerma, però com 
passà també en el cas del panteó de la família 
Planell podria haver estat un disseny de Josep 
Firmat i Serramalera, de Manresa.

24
SEPULCRE DE LA FAMÍLIA 
RUBIRALTA OLLER

Panteó-mausoleu aixecat a mitjans de la dèca-
da del 1950 a instància de la família Rubiralta 
Oller. Es tracta d’una composició formada per 
una làpida amb els cognoms familiars al vol-
tant de la qual s’estén un petit mur que delimi-
ta l’espai amb recipients de marbre a les can-
tonades. Encapçala la làpida un monument 
commemoratiu format per una creu acompa-
nyada de petites figures femenines al peu. La 
creu reposa sobre un capitell d’estil clàssic i 
un fust trilobulat. La cara que dóna a la làpida 
s’ha decorat amb un baix relleu on es repre-
senten les figures de la Santíssima Trinitat.

25
PANTEÓ DE LA FAMÍLIA SERRA 
SANTAMANS

Es desconeix el moment de la construcció, 
però ja apareix en fotografies de finals del 
XIX. Actualment propietat de la família Serra 
Santamans.

Els germans Antoni i Jesús Serra Santa-
mans, originaris del Pont de Vilomara, es dis-
tingiren en el camp de les assegurances i el 
mutualisme. Antoni Serra i Santamans fou el 
fundador de la mútua Asepeyo el 1944, a partir 
de l’antic “El Obrero Catalan”, creat el 1915. 

El mausoleu reprodueix una esglesiola de 
planta basilical en estil neoromànic. La por-
talada es resol amb arc de mig punt i arcades 
cegues. S’accedeix a l’interior per un portal 
envidrat precedit de quatre graons. Corona 
l’edifici l’escultura de Sant Fèlix de Cantalici.

Panteó neoromànic de la família Serra Santamans

Inscripcions a la sepultura de Josep Fossas i Magí 
Sanmartí
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demanar llicència d’obres al cementiri, l’any 
1859. El primer difunt enterrat va ser Fran-
cisco Torres. L’encarregat d’aixecar el panteó 
fou l’arquitecte Francisco de Paula del Villar, 
que figura al contracte com a “inventor”. La 
decoració escultòrica fou obra del taller de 
Paulino Martini i Cia. 

El monument funerari consta d’un sarcò-
fag d’arbre blanc decorat amb el bust escul-
pit del difunt emmarcat en una orla, a la cara 
principal. És l’únic cas al cementiri on apareix 
un retrat esculpit del difunt com a decora-
ció. A les bandes del sarcòfag, fragments bí-
blics en llatí relacionats amb la resurrecció 
i el relleu d’una àncora, també símbol de la 
resurrecció. Encapçala el sarcòfag un tronc 
piramidal acompanyat de dues columnetes 
clàssiques i escultures de petites figures fe-
menines. Triomfant per sobre de la mort, l’ar-
tista ha esculpit la figura de Déu redemptor 
emmarcada en una orla a la cara frontal de 
la piràmide. 

32
SEPULCRE DE BERNAT PEJOAN 
SANMARTÍ

La sepultura ja apareix en una fotografia 
publicada el 1909. La família de Bernat Pe-
joan, arquitecte que signa bona part dels 
panteons i capelles del cementiri, proba-
blement l’adquirí entre els anys 1915-1920. 
Consisteix en una fornícula d’inspiració 
neoromànica. L’escultura és obra de Josep 
Ferrer. Es limita a l’interior de l’arcada on 
un relleu representa el tema de la Mare de 
Déu del Carme com a intercessora de les 
ànimes condemnades al Purgatori. A la 
part superior trobem la Verge asseguda 
damunt núvols, amb la mà dreta sostenint 
els escapularis, mentre que amb l’altra 
sosté el Nen Jesús que té assegut a la fal-
da. En la part inferior, entremig de flames, 
sobresurten busts d’ànimes de totes les 

28
SEPULCRE DE LA FAMÍLIA VIDAL

Sepultura de la família d’Ignasi Vidal, propietaris 
de la colònia Vidal de Gironella, que fou adquirit 
posteriorment per la família Agut Lloveras. La 
decoració escultòrica és obra de Pau Bergonyós 
i l’àngel, de Miquel Castellanas Escolà.

Es tracta d’un monument funerari format 
per un pedestal rectangular decorat amb un 
relleu on es representa la Crucifixió. El pedes-
tal serveix de base a un sarcòfag de pedra 
custodiat per la figura d’un àngel amb els bra-
ços elevats i les ales esteses a la capçalera.

Des dels inicis del cristianisme l’àngel es 
presenta com l’anunciador, el missatger dels 
designis divins de Déu, és per tant, un ésser que 
enllaça l’home amb la divinitat, que connecta 
el món del més enllà amb el món sensible, a 
més, són els guardians de les tombes, per la 
qual cosa vigilen el somni etern dels difunts. La 
paraula prové del grec aggelos, literalment mis-
satger. Respecte a les ales, cal matisar que se-
gons la posició: desplegades, plegades o semi 
plegades, tindran un significat o un altre. Els 
àngels inquers les tenen desplegades, indicant 
que acaben d’arribar a custodiar l’ànima del di-
funt i reafirmant el significat d’aurora i triomf.

29
PANTEÓ D’ENRIC PLANELL I 
MONRÓS

Panteó-mausoleu inaugurat el 1944 per Enric 
Planell i Monrós, cèlebre doctor manresà. Es 
tracta d’un templet que permet l’accés a una 
cripta soterrada on reposen diversos membres 
de la família. L’arquitecte que signa el projecte 
fou Josep Manich i Comerma, encara que possi-
blement fou obra de Josep Firmat i Serramale-
ra. El templet, de planta quadrangular, s’obre a 
tots els seus costats per arcades de mig punt i 
les portes de vidre emplomades permeten una 
gran lluminositat interior. El sostre, de quart 
d’esfera, es mostra esgraonat a l’exterior i és 
coronat per l’escultura de Jesús en Sagrat Cor.

Destaca la presència d’una creu solar de 

pedra al darrere del panteó. Aquesta tipolo-
gia de creu és més comuna a Escòcia, Irlanda 
o Gal·les, on té una tradició molt més llarga i 
extensa. És un símbol d’eternitat i remarca la 
infinitud de Déu, a més de l’esperança en la 
Salvació dels fidels al llarg dels temps.

30
SEPULCRE DE RAMON SOLER I 
TRIAS

Possiblement fou acabat de construir entorn 
de 1883. La data del primer enterrament és de 
1907 i el finat fou Ramon Soler i Trias.

La decoració escultòrica és de Josep Pagès 
Horta i consisteix en un basament quadran-
gular decorat amb l’alt-relleu. Les figures fe-
menines que es representen a cadascuna de 
les quatre cares són les quatre virtuts cardi-
nals: la prudència, la justícia, la fortalesa i la 
temperança. Sobre la base s’alça una colum-
na llisa coronada per una figura femenina.

L’aparició de les al·legories, que personi-
fiquen les virtuts, no indica les virtuts cristi-
anes del difunt, sinó que pretén reafirmar el 
missatge que la religió catòlica ens dóna la 
promesa d’una altra vida al cel.

31
SEPULCRE DE FRANCISCO 
TORRES

Segons la documentació conservada aquesta 
va ser la primera sepultura per la que es va 

Escultura de Josep Pagès i Horta coronant 
la sepultura de Ramón Soler i Trías

Creu de pedra al panteó de la família Planell
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Àngel de Miquel Castellanas a la sepultura de la família Vidal
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trompeta del judici final i té la mirada envers 
el cel, mentre que l’altre està absort llegint el 
llibre de les Sagrades Escriptures. 

PANTEONS I CAPELLES DE LA 
SECCIÓ DE SANTA AGNÈS

La secció de Santa Agnès es plantejà a poste-
riori, com es veu en el fet que l’any 1930 l’es-
pai central està pràcticament desocupat i 
buit de panteons o mausoleus. Si bé Santa 
Agnès ja formava part del projecte inicial del 
cementiri, el fet de quedar darrera la part 
més monumental sembla atorgar-li un valor 
menor. Algunes capelles d’aquesta secció ja 
estaven ocupades a finals del segle XIX i d’al-
tres a l’entorn del 1910-1920. La majoria de les 
capelles i panteons s’ocuparen a l’entorn del 
1940-1950. La decoració de moltes d’elles va 
ser feta a la dècada del 1950. El conjunt escul-
tòric i artístic no té l’antiguitat ni la riquesa 
estilística de la secció de Sant Maurici però 
té unes proporcions molt uniformes. Andreu 
Prunès i Carles Flotats han estat els escultors 
que han treballat en aquesta secció.

34
CAPELLA DEL FAMÍLIA ALTER 
(Capella 11)

Capella propietat de la família Alter. Va ser 
inaugurada el 1933. La família va ser propie-
tària d’una important serradora de Manresa 
que patí un greu incendi l’any 1932. La deco-
ració escultòrica és obra de Carles Flotats, 
autor de les capelles Devant i Jorba de la sec-
ció Sant Maurici, així com de l’escultura de 
l’àngel de la portalada d’accés al cementiri. 
Per a la decoració de la capella va optar per 
un conjunt escultòric en marbre blanc, que 
escenifica la Lamentació sobre Crist mort. 

35
CAPELLA DE LA FAMÍLIA 
CARDONA (Capella 9)

Capella propietat de la família Cardona, 
inaugurada -possiblement- en la dècada de 
1930. Es desconeix l’artista encarregat de la 

edats en actitud de súplica o oració. A ban-
da i banda sengles àngels intercessors que 
acullen una ànima en actitud orant vers la 
Verge amb el Nen.

Una llosa sepulcral duia gravat el cognom 
Pejoan. A hores d’ara el panteó ha canviat de 
propietat i du el dels nous propietaris.

33
SEPULCRE DE PELEGRÍ 
CASANOVAS

El 1885 Pelegrí Casanovas presenta la sol·lici-
tud per a la construcció d’un panteó familiar i 
per a perpetuar la memòria del seu oncle Ma-
riano Prat, mort el 1883. Pelegrí Casanovas va 
morir poc després, el 1888. La construcció fou 
encarregada a Josep Muntada Marc, mestre 
d’obres per l’acadèmia de Belles Arts de Barce-
lona, i la decoració escultòrica a Josep Ferrer.

El conjunt escultòric consisteix en un 
basament, on en les seves quatre cares hi 
ha inscrits els noms de diferents difunts. La 
principal és la dedicada a Marià Prat, on hi ha 
una inscripció ornada amb una corona mor-
tuòria encerclada per una cinta. Als laterals, 
a banda i banda, hi ha dos àngels asseguts. El 
de la part esquerra damunt la falda, sosté la 

Capella de la família Alter amb escultura de marbre 
de Carles Flotats. Detall de l’escultura

Àngels de pedra a la Sepultura de Pelegrí Casanovas

Detall del frontal de la família Pejoan amb el baix 
relleu en marbre blanc, de Josep Ferrer
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primer alcalde republicà de Manresa, Conse-
ller de Governació al Govern de Catalunya du-
rant els anys 1932-1933 amb Francesc Macià 
i Governador General de Catalunya. El 1936 
l’Ajuntament de Manresa va honrar la seva 
memòria i el seu “preciat talent i virtuts cívi-
ques”. Les seves despulles hi foren trasllada-
des el 12 de juliol de 1936.

40
LES FOSSES DE LA GUERRA CIVIL. 
RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA (1)

Manresa va viure allunyada del front de 
guerra durant els primers anys. Tanmateix, 
l’ofensiva de les tropes franquistes iniciada 
el 9 de març de 1938 sobre el front d’Aragó, 

ocasionà nombrosos combats i un gran 
nombre de baixes i de ferits. Manresa, ales-
hores, adquirí un paper clau i es convertí 
en el centre dels hospitals d’evacuació de 
l’Exèrcit de l’Est. 

405 soldats, van morir els darrers mesos 
de la guerra als hospitals de Manresa. La im-
mensa majoria formaven part de l’exèrcit de 
la República (9 d’ells, com a presoners) i pro-
cedien de diferents llocs de l’Estat Espanyol. 
La majoria de les morts es van produir entre 
el 19 d’abril del 1938 i el 18 de gener del 1939, 
data en què els republicans van evacuar la 
ciutat de Manresa, davant la proximitat de 
les tropes franquistes. 

Segons al llibre ”Relació Soldats morts 
en els Hospitals Militars d’ací, enterrats a 
la fosa Militar” que es conserva a l’Arxiu 
Comarcal del Bages, consta el nom dels 296 
soldats que van ser enterrats en la fossa co-
muna del cementiri de Manresa, que es tro-
ba al lloc conegut com a “parcel·la militar”. 
Es tractava del mateix indret on eren enter-
rats els soldats de l’antiga Caserna militar 
del Carme. Els altres 109 restants van ser 
enterrats als nínxols del cementiri o van ser 
traslladats als cementiris de les poblacions 
d’origen. 

Pel Registre de defuncions del Jutjat de 
Manresa, coneixem l’edat de 234 soldats del 
total dels 296 que estan enterrats a la fossa. 
42 d’aquests soldats no havien complert 20 
anys, 107 no havien arribat als 25 anys. El sol-
dat més jove era de Barcelona i tenia 15 anys. 
4 soldats tenien 17 anys i 15 soldats tenien 18 
anys. 

Després de la Guerra i durant molts anys 
hi varen haver uns indicadors de fusta amb 
els noms de moltes de les víctimes. Aleshores 
també hi sovintejaven les creus de fusta i les 
flors que familiars dels soldats els hi havien 
dipositat. 

El 3 d’abril de 2005, la ciutat de Manresa, 
va retre un homenatge als 296 soldats morts 
i que van ser enterrats a la fossa militar del 
cementiri d’aquesta ciutat. També s’hi van 
recordar els altres 109 soldats que igual-
ment van morir als hospitals manresans, 
però que van ser enterrats en altres llocs. 

decoració. L’ornamentació es resol amb un 
conjunt escultòric en marbre blanc on s’apre-
cia un àngel en el seu paper d’intermediari i 
missatger entre el cel i la terra, acompanyant 
una figura femenina vestida amb túnica, cap 
cobert, i una garlanda de flors a les mans, 
símbol de la fragilitat i la frugalitat de la vida 
humana. Tot el conjunt transmet una gran 
naturalitat i realisme.

36
CAPELLA DE JAUME CARRERAS 
PERELLÓ (Capella 4)

El 1942 Jaume Carreras Perelló era propietari 
d’una capella a la secció de Santa Agnès. En la 
decoració va optar per un retaule on destaca 
un alt-relleu amb la figura de Sant Jaume a 
cavall. La tria del sant està relacionada amb 
el nom del propietari de la capella. 

Jaume Carreras Perelló fou constructor i 
propietari de l’edifici conegut com la Torre 
d’en Carreres, a la carretera de Vic de Man-
resa.

Una de les imatges del costat és una Mare 
de Déu dels Dolors que fou dedicada a Dolors 
Perelló Cardona el dia del seu sant de 1929 
pels obrers de la fàbrica.

37
CAPELLA DE LA FAMÍLIA ESPINALT 
VENDRELL (Capella 10)

Capella propietat de la família Espinalt 
Vendrell. Pintada per Evarist Basiana a l’es-
til d’una capella romànica, amb pintura al 
fresc, però mostrant una iconografia con-
temporània i colors llampants, es pot obser-
var el sostre amb una representació celesti-
al amb el cel i una cort d’àngels al voltant de 
Déu personat en el sol. La resta de la capella 
està decorada amb escenes bíbliques que 
envolten l’escena central de la Crucifixió. 
Sobre la creu s’observa el rètol clavat i escrit 
en grec, hebreu i llatí: “Jesús de Natzaret, rei 
dels jueus”. Acompanyen el Crist el perso-
natge de Longinos, que clava la seva llança 

al costat de Jesús, la Mare de Déu i Maria 
Magdalena. Al costat esquerre, l’escena de 
Jesús predicant al costat del llac de Genesa-
ret, amb Simó, Pere i Andreu, i al costat dret, 
l’escena de Jesús al temple dels mercaders.

38
CAPELLA DE PEDRO OLIVERAS 
(Capella 18)

Davant d’un fons que combina el marbre un 
interessant esgrafiat hi ha una figura d’àngel 
sobre un pedestal fet de marbre blanc, obra 
de Josep Ferrer i Torras. 

La llicència per a la decoració de la capella 
18 és a nom de Pedro Oliveras i està datada 
el 6/05/1918, i signada per l’arquitecte Bernat 
Pejoan. S’havia dit que l’autoria d’aquesta 
capella era de Josep Danés i Torras, però a 
ben segur aquest va intervenir en el projecte, 
donat que va estar treballant dos anys al des-
patx de Pejoan, com també passaria en el cas 
de la capella de la Família Jorba.

39
SEPULCRE DE JOAN SELVES I 
CARNER

Panteó que acull les restes de Joan Selves i 
Carner (Castelltallat, 1898- Barcelona, 1934). 
Polític, advocat i periodista. Fou una figura 
destacada del catalanisme polític. Va ser el-

Fons de la capella de la família Oliveras amb 
escultura de Josep Ferrer i Torras

Pintura d’Evarist Basiana a la capella de la família

Espinalt Vendrell
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En aquesta foto aèria de l’any 1929 hi podem veure 
la capella original, amb la seva cúpula i creu de ferro. 
També podem observar, darrera d’ella, les primeres 
construccions de nínxols a la secció de Sta. Agnès 
(Arxiu fons Josep Gaspar de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya)

Zona o “parcel·la militar” on hi han enterrats 296 
soldats morts durant la guerra civil, amb la placa  
de l’homenatge que se’ls va retre l’abril del 2005.

Creu de ferro que senyala la situació d’un difunt 
anònim

L’acte va aplegar un nombrós grup de fami-
liars de les víctimes i de manresans que els 
van voler acompanyar per testimoniar-los 
així la seva solidaritat i respecte. Moltes 
d’aquestes famílies han estat 65 anys sense 
saber on havien anat a parar els seus éssers 
estimats.
(1) Informació elaborada per Joaquim Aloy. 
Disponible i ampliable a:  
http://www.memoria.cat/fossa/

41
CEMENTIRI EVANGELISTA

El 2009 es va fer l’adequació de l’espai del 
Cementiri Evangelista amb la col·locació de 
la làpida commemorativa. Recull els cossos 
de persones d’aquesta confessió que des del 
1941 tingueren l’enterrament denegat al ce-
mentiri cristià.

42
CEMENTIRI MUSULMÀ

L’any 2002, l’Ajuntament de Manresa va acor-
dar amb les entitats islàmiques de la ciutat 
la creació d’un espai al cementiri municipal 
per poder-hi fer enterraments segons el ritu 
musulmà. L’enterrament musulmà, anome-
nat Al-dafin, preveu que el cos del finat sigui 
disposat en terra, sense taüt, del seu costat 
dret i mirant a La Meca. No és gaire corrent 
l’ús de làpides o flors sobre la tomba.

43
MONUMENT ALS DIFUNTS

Monument escultòric realitzat l’any 1976 
per l’escultor Francisco Sala per encàrrec de 
l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de 
prestar homenatge a tots els difunts de la 
ciutat de Manresa. Va ser inaugurat l’1 de no-
vembre de 1976, coincidint amb la festivitat 
de Tots Sants. Simbolitza l’esperit humà que 
s’eleva cap al cel sorgint del món material re-
presentat pel bloc de granit.

44
MONUMENT ALS CAIGUTS

Monument senzill i auster format per una 
creu de pedra recolzada sobre un pedestal 
de tres graons. Fou beneït el 27 d’octubre de 
1940 i enaltia els morts del bàndol feixista du-
rant la guerra civil Espanyola. La simbologia 
del monument constava d’un escut de l’Es-
panya franquista en ferro negre i una placa 
commemorativa amb la llegenda “Caídos por 
Dios y por España¡¡Presentes!!” a partir de lla-
vors i durant molts anys s’utilitzà com a punt 
central dels actes que se celebraven el dia de 
Tots Sants. 

Després de la dictadura es canvià la placa 
per una amb la inscripció: “A totes les perso-
nes que van morir per causa de la guerra civil 
1936-1939”. 

45
CAPELLA

La capella original estava dedicada a la Mare 
de Déu de la Bona Mort o de la Misericòrdia, 
i fou inaugurada l’any 1856. Era un edifici de 
planta quadrada, i estava edificada al fons 
de la Secció de Sant Maurici, oposada fron-
talment a l’entrada. Seguint la Llei de Secula-
rització dels Cementiris de 1932, es decidí el 
seu enderroc, que s’inicià el 29 de setembre 
de 1934, si bé donat l’alt cost que representa-
va (unes 20.000 pessetes) s’allargà molts anys, 
fins a 1939.

La nova capella, inaugurada el febrer de 
1940, ocupava la part central de l’espai que 
feia les tasques d’observació de cadàvers i 
autòpsies i va compartir espai amb aquests 
serveis fins fa pocs anys. Es tracta d’una cons-
trucció aixecada en estil egipci molt similar 
a la façana exterior del cementiri, amb molts 
detalls decoratius orientalitzants. La capella 
tindria la imatge de la Mare de Déu dels Do-
lors, col·locada el febrer de 1940. La benedic-
ció de la nova capella es féu coincidir amb la 
de la reconstrucció del Pont Nou, que comu-
nicava la ciutat amb el cementiri.
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aquest motiu que es va plantejar amb una 
entrada independent, a la part dreta de la 
façana. 

El cementiri civil no formava part del pro-
jecte del nou cementiri, i s’hi afegí aprofitant 
l’espai que quedava entre el lateral est i el camí 
del Suanya. Si bé les autoritats espanyoles ja 
havien establert una legislació específica, en 
una Real Orden de 1872, sobre com havien de 
ser els cementiris no catòlics, a Manresa no es 
va plantejar seriosament aquest tema fins a 
final del segle XIX. Després de diferents litigis, 
el 1901 es va declarar com a únic cementiri ci-
vil el que ara ocupa la Secció de Sant Joan. 

A finals de 1931, a punt de promulgar-se la 
Llei de Secularització dels Cementiris de 1932, 
de vigència estatal, l’Ajuntament exigia que es 
tirés a terra la paret que separava el cementiri 
civil del catòlic. Els anys 40 del segle XX es va 
integrar el cementiri civil en la resta, ensorrant 
el mur que separava ambdós espais, construint 
una bateria de nínxols i una nova porta interior. 

46
COLUMBARI

El columbari del cementiri està molt proper a 
la zona de la nova capella, en l’àrea d’amplia-
ció de la necròpolis dels anys 40 del segle XX 
i que també devia ocupar unes dependències 
anteriors. El columbari és un edifici funera-
ri per dipositar les cendres dels difunts que 
han estat incinerats, i el nom deriva del llatí 
columbarium, que en català seria un colomer, 
donada la seva semblança als colomers on 
viuen i nien els coloms. En el món romà era 
un sepulcre familiar en què es disposaven 
sèries regulars de petits nínxols o fornícules, 
anomenats loculi en llatí. Ja més moderna-
ment els nous cementiris van anar adaptant 
aquest tipus de sepultura, i van anar evoluci-
onant també d’acord amb l’ambient polític i 
social de cada època. 

El gener de 1937, en el període d’inicis de 

la Guerra Civil, a Manresa l’Ajuntament va 
plantejar un projecte per construir un forn 
crematori per incinerar els difunts en lloc 
d’inhumar-los. El primer forn crematori docu-
mentat a Europa és a la ciutat italiana de Milà 
i el seguiren el 1878 a Anglaterra i Alemanya. 
L’any 1963 el Papa Pau VI eliminà la prohibició 
de la cremació, i el 1966 va permetre als cape-
llans catòlics oficiar cerimònies litúrgiques 
amb incineració.
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CEMENTIRI CIVIL

La secció de Sant Joan és la part del cemen-
tiri que es va projectar com a Cementiri 
Civil. En aquesta part s’enterraven tots els 
que no entraven en les normes catòliques: 
protestants, no batejats, ateus o no cre-
ients en la fe catòlica o cristiana, persones 
d’altres religions, o àdhuc criminals. És per 

L’actual capella ubicada en el pavelló que feia  
les funcions de dipòsit i sala d’autòpsies

Alt relleu en marbre d’una de les fornícules  
del Columbari

A les fornícules del columbari podem trobar  
diversitat de treballs en marbre, de molt alt valor.
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CEMENTIRI MUNICIPAL DE MANRESA
Carretera de Sant Joan, s/n
Telèfon: 93 872 83 31

Horari ordinari: 
Del 16 de setembre al 30 de juny: Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14.30 h.  Dimarts, dijous i 
dissabte, de 9 a 17.30 h. Diumenges i festius, de 9 a 13.30 h
Horari d’estiu: De l’1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a diumenge, de 9 a 13.30 h
Horaris especials per Tots Sants i Nadal

MUSEU COMARCAL DE MANRESA OFICINA DE TURISME DE MANRESA
Via de Sant Ignasi, 40 Plaça Major, 10
Telèfon: 93 874 11 55 Telèfon: 93 878 40 90
museu@ajmanresa.cat turisme@ajmanresa.cat
www.museudemanresa.cat www.manresaturisme.cat


