
TOMBES, CRIPTES CThfEN!L.i.iS I AL TRES FORlv1ES DE RECOil.IMENT 

Aquest es el tema d un tr cbaH que em va seduir molt temps 1 que he 

de1xat perque no dona mes de si 

Possiblemer t no s1¿n l'home 1 umc anunal que sap q e s ha de no

nr, pero Sl que es l'umc que ertena els seus morts er aixo es difer.e!·Cla 

dels horrurus els seus a var: ·passats E! pnmer home és el prhner animal 

que d1pos1ta els mons eli emnc1s o en llocs constrUits expressamen~ arr b 

aquest finahrat es de tal mali era a1x1 e els li es a ucs celi .e!i t1.1s -er en 

me;; de 4 000 anys, a qua cosa o dir r.ue .a ra de.s morts una 

e :ur a que es fa sert1IT de. :!~·.at3e e . es ..... p"" ra ens po~ dona~ .a me-: 

antiga otíaa de .a p·ese.· oa de. orne Jamun"" ~a Terra .. ae la rela.:.o 

.... a .. o able entre a cu tur a la mor 

Les tomb~, els s¡;!pulcre.':> els cementins els epitafis, la poesia ele-. ~ . 
gíaca, la lit~.rstur! i molta de la pmtma sacia 1 profana, en., donelL tes-

timom de les reloc1ons que 1 home ha establert al1larg dels segles amb el 

rrusten de la mort 1 del trànsit E d1scurs sobre a mort abundant I colPI

dor es una marufestaao den.;a. 1 d1rec e que re e en .a seva cxpres.:>IO ia 

tensio 1l mtensitat de la mateixa voluntad .. ue ha fe neiXer es pel això 

que el seu sentit molt sovmt obsc r 1 cr'pt1 pot luurar-no3 una 

expenencia estetica d un mtens patetisme du a profunditat aclaparà

dora 

Avu: quan la mon semJ a 1 a ver def'.aparegur de hontzo ae pers

pectives de a soaetat 1 la cllt~tra contemporanees quan els mes reu•s 

vest1g1s d aquesta mam:es:aao son rebut ats com a ob.;cens -de la rr.a

te1xa arera que en so=Ietap es reoutja 1 erotisme- 1 .; tar. perd··t el: 



habtts de la retonca f merana 1 1 a so s podem veure una repre~enta

cio de Do11 ua¡z Tetlv"'l70 de don ose ZDrn a a ans costuli mellud_ble 

e aq ests dtes a e Tats Sa. '" o esta demes que dediquem 

una m ca d atena6 a aquesta mali 1:es'"aao de .a e ra <pe te com a o -

Jectiu e. manterur e record de s qu:. an. ort espres en _a. res 1 de re

fleXIo ar so re el rrusten del ~raspas. 

Des dels temps antics els cement1ns es construuen a foza de les 

ciUtats de's v1us com Sl fossm ciUtats que be que ho son pera que 

mantenen un ordre mvers ales cmtats habitades com Sil e~pa1 qur;; ocu

pen e s sepu eres for a d una na ur a esa on to o camen difere t a espru 

que ocupen els carrers I leo:- case., La ecrop s e enves de ~a 

me opo s Tambe des de mo t pres e s ce e ¡;) .a ~ pelS 

orts que acudeixen a fer 1es VlSl es de n or . e al de 

conservar me record da ue • que a no e:> a e e ells 

Aquest fe omet es repeteix en totes es a1tats de 1 Antigue*"at . de 

1 Imperi de Roma els sants 1 els martirs ens. a! s so. enterrats en aquests 

ce entins suburbans 1les ~.eves tombes esdevenen molt prest ob ectes 

de culte son vtstades pel.: fidels q e a .•. ce ebre. a m.ssa despre: hi 

oren co stru.des cape es 1 esg.tes es pe"" aco e s peregr s . pe!" 

cana t-7ar . orgru 1tzar el cu.te de s san•.. .. a a egada aques•es 

esg es1es erar es esaev: g.1erert a se torr: oc_ de 

esco Its e s h e ... e des·~ a Te estar e err ts a pr p .Je ~ sants 

D aq e •a anera va apare•xer e .gra• o"'ser tora 

de a tat s or gar tzav al voltant de. esg e ta 

S ut per que .a cm at va creixen o per que per a e1 dre e1 pere

grins s ha anat construmt al voltant del cementr s a 1 Edat lv~lt ana els 

cementins es 1 oben ots ells a dmtre la cm at a SI Ul per que el seu cre1-
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xement e.s lli clou a a seva rrama o perque seg 1r t a ve a costur- se se

gueix enterrant a es esgle.; es als ·a ps de a seva mmedia·e~a. 

L assoc ac1o esgles a -ceii e~ 7"!r s l. posa co a de es peces es~naals 

de la topog··a-¡a urbar a. El cen·entin medieval no s assembla geli.S al q·Lie 

entenem avu1 per cemer ïn E.; un lloc pub.Ic, una plaça sorollo:a on la 

gent es troba 1 es reune1x .?.la sortida de li Issa, el cementin es un lloc l1e 

forta soc1ablli~at esdevé a l'Edat Mitja ur espai comú als rorts i als 

v1us les convoca tones de tota mena ·enen el 1loc al cemeli tin a:xí com 

les mob1htzac1ons mih:ars, les processons rehg1oses 1 els encom:res 

d enamorats 

A fmals de· segle XVL les coses canVIen Comenca a correr 1a ve1 

que en el silenci de les e:g.èsH?S es se ten estranvs soro s de sota de .es 

lapides sepulcrals que nom ha emmala duna rara enfermetat con

treta a 1 esgles1a El metges comencen a preocuoar-se per aquestos !:oro

lis s'mteressèn pels relats dels enterradors que hav1en sentit sorol1s 

estr1dents o haVlen v1st formar-se al voltants de les tombe.:: ma.;ses 

d'espuma que m't;'ectaven 1 dlre. E.s metges comencen a considerar la 

possible relaoó que lu ha entre els sorolls de les tombes les emanaoons 

dels cementins 1la peste. I quan estan convençut~ deia relació entre el 

cementin 1les epideroie.; no gosen a a ertar op1mo publica 1 presentar un 

pla de reformes. 

o estaven -egu~·: ce .. e.: causes reals del fenomens que pod.en 

deure s pensen a acc1o a el dem om en efet:te eli tre el cemen-w- · la ep i

dem1a no h1 ha nomes relacions Ge causa ta nat ra. estan també e! di

mom 1les bruixes A.queste-s agafer. dels morts els elements q te 1 ecessuer 

per les seves mixtures per les ~eve.: pociOns. E cementiri es el domirli cie 

les brmxes 1 dels dm· oms. aques~ e.: el seu domir 1 Ja que el cerc en tir .. es el 

vestíbol de l11uern En . .a lluita cosnuca er tre 1 esgles1a 1 Satan 1 esgles-B 



a t ng .. que arrabasar- e. celi e .. om mitja. ça. t un acte de 

consagrada per tal de defendre con a e.. es to es consagrades pero el 

dimom segue1x pe .. e se s o! .. ants e de o es a ti!.gut a dlStanoa per 

a Vlr d delS exorcismes 1 ·e. sagrat pera a pet a s sura en e 

sagrat per <pe e duno111 torru tan forta es 1 atracao e. tre e s cadavers 

ell La peste e diab e . e.. cement const t e1xen U!i tTJ.ang e 

d • nfluenc1es. 

El caracter msalubre del cementin era 1a conegut pera en a se

gona meitat del segle X\lii e s fenomens obse a on de u c1ats no · <1 

com a manifes aoons del dimo 1 smo com un es a de co es na ural1 no 

o an o es a.~. a hi a e posar e e Es ema a e no s enter 1 

a d n e de es esg es1es perque a co a a sa 

mena d ep1derrues 1 e.:- proposa de des aça e ce e 1ns a fora de es 

cmtats a e t desplaçament no respo orne" a una ecessltat de sàlu

bntat púbhca smo que restaura una separacto e tre e s n lS 1 e.~s morts 

que els antics havien sempre respecta. Aquesta separacto es a destinada 

a restaurar la decenc1a tant a s locs de e 1 e de.:¡ tus com al lloc de repos 

dei morts 

!..a fet da o or que e s caaaver~ e 

t ra esa e av1sa a I . ome rer e s 

Antigueta+- re legave .es sepu t res a 

aa es .. d caco de a na-

}., e s ce. en 

ocs apa~ta· LeS outats ha 

crescut es ca:es s an fet mes altes es ex. ru aao - Ii p, res es perd.en 

a tiga e +- en ec o .es "'e arre a s ha conce trat degut a edifics 

q e pede1xe a s vents d!ss1par-les S arrape a .es ra es a les quals 

Impregnen . suc mfecte E s metges quan desermen .es consequenaes 

mortals q e els cada vers exerceixen sobre e v1 s son mes a prop de a 

1maginac1o que no pas de la rehtat : 
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El 2 d abril de • 7 3 es ca a a esg es a e Sau -Sa·urrun na 

fosa per 1 na dona ort a de te • e a El ca a ver .:i a ma a t cm -

serva la malaltia e1 seu poaer ae conta . Els enterradors descobnrer. 

. ataud d un cos e~ terrat el 3 de març antenor (!Jan baixaren a la rosa e. 

cadaver de a dona 1 ataud es va obn,. a1XI ... om el cada ver esmentat 

abans 1 Immemdtatamer r es va difondre :ma olor tan fettda que els as

Sistentes es veren obhgats a sortir De 120 JOVes d ambdos sexes que es 

preparaven per a la primera comumo 114 ca1guerer: peri losament ma

lalts a1x1 com el capeJa el Vlcan els enterradors 1 mes de O persont?co:' 

de es q a s n . a mor- 18 mclults e capella . el v1car 

E 1den ent es arree que esta mfec a L ¿ure asporta e ma a 

d · stanaa La descompoSiao de cossos e re aao amo es ep1de es 1 a.mb 

el que nosaltres ar1 omenem es ma a. dels ce-

mentíns corromp tot el que te al seu segon un ve1 de cementin 

de Samt-Mern ha tmgut que ancar e f es a ue one1 a cementin 

perque no pot conservar m viandes m crudo es males 01ors han arnoat 

fins a la odega 1 han fet malbé el 11la cer esa que a li h1 tema» 

any 763 e Par ament de Pans pub ca n ed1cte redactat rels 

co sans <t e an ~ specc.or a es esgle~ es 1 e cementins e 0 oso 

tranc nure tros En la ma ona de es ~a parra les sobretot en 

aque es e estan a. cen'-re -e a a tat es e xes son anes sobre 

mfecc1o q e difonen pe.= se e o an ... 

qwes La putrefacc1o es ta. e els 

s es es parro-

nomes poden co servar-se nes po 1 es ores en e cases ve1 .es se se 

corrompre s 1 a xo es per · è a natTia.esa de. erra e'" massa abona· r1e:: 

a poder consumir els cascos o per a poca extens1o de terreny pe.s ente

rraments anuals 
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El 80 es tanquer totz el.-; cer entins de Paris per mor d una 

ep1dem1a que afecta a ~o .. e barr aels l! ocents 1 que hom suposa te el seu 

focus er e .:eu cene_ tiri Er. ¿rans processons es bu1den els cementiris i 

quasi totes les esg!es1es Je Pans, 1 e s ossos 1 esque ets son orde!i a t.; _ ben 

posa .. s eli les antigues ca~ :eres subterranees de la au tat a mútaCio de les 

catacombes de Roma 1 Palermo 1 se-I s coneixera amb el re ate1x li or . 

Es proJecten els nous cementins a les afores de les ciutats. Aquests 

cementnis, com ho son els del Poble Nou -el cementiri del Nord-. repro

dueixen en la seva topografía la societat del VIUS. Tots estàn reunits en 

un mateix recinte uerò cadascun d ells te el seu lloc. la farrulia real els 
J. 

edesiastics, es dues o tres ca. te gones de d1stinao segons el nalXemcnt la 

instrucaó 1 ia riquesa, tots els llocs estàn en venda Frnalment els t'obres 

enterrats a terra 

El pnrner ob'ecnu de~ cemertin es representar una reduccto si .. n

b6lica de la so:::Ietat, el cementln es, tambe una galena d'homes 1lust~·~s 

on la nac1o conserva el ~ecord dels grar s homes com Wesu·unster a }l..n

glaterra 1 fmalment e! cemen•1 .. '1 es un museu de les belles ar+s on s _ü 

mostren tots els estils escurares 1 arqUitedomcs El cemenun. es trans

forma en un parc, en tm Ja~-& angle$ plan~at d arbres 

El cementiri pUblic concentra ara tota la pietat cap e s morts es 

practica el noble art de: eleg¡a, el poema d honor a difun que 1mpres en 

una fulla es clava 2obre el cadafalch durant les exequ1es SubstitueiX 

I ep1taf1tl elog1 funeran. 

E cementin 1 la seva poesia ~ene e trada en la literatura. 

L Eleg1a escr ta en un cementiri de poble de Thomas Gray de 1749, é2 una 

mostra ¿•aquest nova sensibilitat cap els morts 1 els llocs on reposen. Els 

temes d'aquest llarg poema .:-on la naturalesa el plany de la vida, 1 aUFea 
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Jned!o::n-as, i el tern a ae la .. omba .. a seva poes1a el de la con· ur ICacrc 

entre els v1us 1 els mor-~· Els en:errats en el poema de Gray so:· nomes 

senZills que ru ~an sols sab1eli ""'"eg¡r o . a trofeus obre les to!i ""es 

pero casacuna te e! seu memona. adornat per Uii a escult 1ra -orpe 1 tm 

ep1tafi amb el nom, la aat~ ! un ntdnnen tan recorda ton Com en e. po

ema Cementlr al sud d Escoda de W1.!1am trvorsworth que dm 

Tancat per 1 home i per u..rt cmgle abrupte 

vora 1• aigua PS\: .m1osa, veureu e cementiri 

En e millor aels \~Kos tra_· quilla h1 dor ebre 

1 els elfs nevats de !lu..rta re-- als u ls crèd da. ser. 

alh. De cor de brmxe,; n. de temple 

o queda ra~tre pe:o aLI s e.:.lnunyen 

els dissortat: que, ar:.J apaJada angoiXa 

resen p orar t el en: 1 a! cel sense cap n o 

.. o hi ha orgulloses 1-0mbes Ca vaLers que esculpia 

toscament a boli.aa~ kmül à ali tany es reuen 

1a1ent ar ·an de terra entre verdes acutes 

no es pas un tnst aplec :1 el sol a trenc de d1a 

toca 1 herba brda!' t, 1 als rn atalls d a a vora 

els cors prunaT.¡era_~ ran drmgar d alegna 

Els monuments funerans tenen do.:- o ectius. ensenyar a monr a1 

morahsta.l amb~ es una mV1tac1o à! carn nant no parque ptegm a Deu 

pels morts smò perqut: els plon 1 alXÒ :;í que es nou a v1s1ta al cc:mennn 

Perque els morts no han perdut tota la se·1a sens1bilnat dormen, p1oren 

resen 1 en el seu somn1, nece2s1ten ia nostra company¡a. Baudelaire ¿•una 

sens1bihtat crepuscular amb una constant recurrència al gust funeran 1 

escatolog1c exemphfiC.:t en un dels poemes mes patètics de la històna de 



.a eartura moderna aq•1est se. tunent aquesta creença vers el morts 1 

el lloc de. se repos 

A la serventa de gran cor de la qru ere ae osa 

. que dor e seu so!1 sota la. gespa humida 

li haunem de portar psr a1xo, unes f. ors 

Els morts, els pobres morts tenen tans grans dolors 

I quan Octubre bufa, segaaor de v ls arrres 

e se 1 vent melancomc a. vo a t dels seus marbres 

cenament auran de trobar e s VIvents ben mgrats 

ro dor co e ran ca ents e tre e s se s draps 

mentre que devorats pe"" r egnss s ma sons 

sense co pany a. _.t sense o. a cor re. sa 

e s esque ets ge ats treballats per els cucs 

e. s senten com gote·er les neus de hivern 

1 com e s pa -sa el ·em ps sense que parents ni a Ics 

canvun els penJolls que pen en aels reixats 

S1 una n't quar1 el caliu XIula 1 cru1x tr qu 1 la 

en el sulo la e1es assentar-se· 

s en a • b ava. freda de dece re 

a trobes arra da e race de a ca bra 

greu e.... t de fons de. seu t eter a 

r t a 9,)'"1: e gran ru 

que podria o respondre a a <f esta a 

• eten caure els plo .. s ae es parpe es 

a erna. 

a p.etosa 

des 

L amma Immortal es confon en una vaga supervivenaa suoterra

nea de la qualla tomba n és el recorda ton I aquest recorda ton es un tu

mul en forma de prrarrude de columna d ooe Isc o be d escala 
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es que en .e= cwtures q e com a nostra conelXer la ro.--

cepao de les tres regions cosnuques -Cel erra nfern- 1 _a ·... espru 

que esta constib t pe Furt~ a interssecao d aque. es tres reg.ons Certre 

del mon en a nostra cul~ u·a aquest espa1 es pnmord1a.ment el reante 

sepulcral, el cementin Aquí és posible una rupt ra de mvell1 a la ve ;a~ a 

una comumcac1Ó d a uestes ~res regions 

L'Infern la Terra i la 'Porta del Cel' es troben al mateix eix i uer 

aquest eix s efectüa el oas d'unQ reg1ó cosmica a 1 al ra. La variant mes 

extesa del s1mbohsme del centre es l Hrbre Cosm1c que es troba al m1g de 

uruvers e soste e s ties o s La Cre a Columna 1 obeLsc e XI-

prer son vanants d aquest arbre cosm1c cadasc nd e1 s es converte1x 

en 1 elX que unt:'lX leo:. rres reg¡ons cosmiques La com mcaao entre el Cel . 

1a Terra es fa posSlb.e qraaes à mterssecao da .uest p1 ar. El cnstia

rusme ha utlhtzat 1 ha remterpreta .. aquest sunbol a Creu del Cah1o.n 

feta amb la fusta del forbre del Be 1 del mal subst1tue1x a Arbre Cosrmc. 

Per la creu s opet a 1a comumco.ao amb el Cel. N'ut1ançant limdtge de IQ 

Creu com Arbre del Ivlón, el cristianisme perllonga un vell mite umversal 

amb innovaaons que provenen de la interpretaao dels textes sagrats 

per que reprodue1xne els elements «.:onstltutius del mite. 

La Colmnna la Pirarmue 1 Obelisc son altres vanants srrr.bònques 

de 1 Arbre osm1c als peu: aels quals es d1pos.ten .. es ofrenes aew.ca :es a 

es ruvm1tats ce estes perque nomes a larg d aquest eix es ofrenes po

denpu ara ce 

En aquest ~""Pru sagrat en el cementiri considerat com a \:::entre del 

Mon es on tenen lloc e1s 1ites dE. c"!ñ.'"ell~7o Considerable numero de mi

tes parlen d un rubre, d'una corda d una escala que uneixen la Terra amb 

el Cel L'escala és un símboi 1rucíatic. Irudaao s1gmfica mort 1 resu-



rrecio de! neofn en alt~·es con:ex~: Sigm~ica descen2 als Inferrts seguit de 

l'Ascen:1ó al Cel ~s ~.:~a:c?.s son m~tjans d acces al Cel. La mort es la 

ruptura de nivell per e;..ce!eroa, pe .. : a:xo se smilioLtza_ e1 eL: cementiris 

arnb un arbre, arnb una colum.na. amb un obelisc o be el rite es represe!tta 

per un angel que aj·.tda a puJar al :non: 

L133Cala figura plàsticament la ruptura de niuell que fa pos:;1ble el 

pas d un mcdus d ésser a un altre. o be des d•un plànol cosmoiòg1c, que fa 

possible la comunicaaó entre el ceL la terra i l'mfern. (Que podríem llus

trar-lo, per exemple, arnb ¡•escala de Jacob). Per ruxò 1\~scala I l'ascensió 

acompleixen un considerable PaDer tant en el3 rh:es i mhes d inic1acró . . . 
1 . f' _, 1 li d ¡• ~ d 1 . l com en e ntes unerans. hl s1moo sme e ascens1o 1 e s graon,; 1 1es 

1..· 

escales aparetx amb força frequènda en la hteramra psicoanalítica, la 

qual cosa significa (1ue ens trobem devant ,_m comportament arcaic de la 

psique humana i emparentada en tots els suc.cessos dramàtics de 

l'existència 

L'e~calada o a~.cenoo S!r~bolitza el carru cap a la reali:at absoluta 1 

er: la cor~cien,.:la pro~ana, l'apropament a aque:::a reahtat prodl_!eLx un 

sentiment ambi""'alent de por i d•alegna à atracció i de repuls1o Les 1dees 

de santiftcaClo, mort amor 1lhberacio van iríVJlicades en el srrnbolisrae de 
• 

l•asceiiS!Ó . de 1 escala. Cadafcun d aquest,; r-·.cdu5 d ésSBr representa 

l'abdicio de la ra~Ldicio h-~rc.a!·ta profa¡¡a, es a d1r, suposa una r:ptura de 

rd-ell ontolog¡c: a través de l•am.Jr de la mort de la 3anteta~ ! home 

pa::sa de l'irreal a la real:~at 

Els cementins~ con1 de1em abans són esvais sagrat.; 1 com a tal .. -
f. · , .• · 11 I - El · d 11 ~ ' co.;a aJ\ propiCI et pas d un mve a altra. .s nte:3 e 1 ascenc10 son pan 

de la tradiaó no nornés occidental smo també orientaL han esiat Dresents 
4 

.;empre 1l'arqueología 1l epigrafia ens poden oferir pre-Ciosos documents 
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e te t que. po ro tam e els no-•res ce e r s a es d ofenr- os 

a tr anquilitat cada cop mes escasa so a p eset a rea 1 act a a :.u a 

tradiao mextingib e 


