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L’Ajuntament de Lleida presenta el catàleg 
historicoartístic del Departament de Santa 
Cecília del Cementiri Municipal, un treball 
amb què donem continuïtat a la primera pu-
blicació que vàrem realitzar sobre els panteons 
i tombes de Sant Anastasi.

Tant aquest volum inicial com el que ara surt 
a la llum tenen l’objectiu de posar en valor el 
llegat patrimonial que Lleida té en el seu ce-
mentiri, amb tot l’art funerari, tant escultòric 
com arquitectònic, que envolta un moment 
vital tan transcendent com la mort i el comiat 
als éssers estimats. 

El llibre re�ecteix el ric patrimoni del Depar-
tament de Santa Cecília, un dels més antics 
del Cementiri Municipal. S’hi ha dut a terme 
una profunda tasca de catalogació i registre 
dels panteons i tombes així com una cerca 
acurada de les principals categories d’aquestes 
obres. Cadascun d’aquests elements catalo-
gats pertany a un context històric i social de 
Lleida que es re�ecteix en la descripció. 

El cementiri no és un lloc estanc, clos i llunyà 
de la ciutat, sinó que és un mirall de les evo-
lucions, de les dinàmiques, de les sensibilitats 
i dels processos que s’han succeït a Lleida en 
els darrers dos-cents anys.

L’Ajuntament de Lleida i el conjunt de la socie- 
tat tenim el deure de reconèixer el gran valor 
del cementiri, el seu llegat històric i artístic 
que ens ajuda a re�exionar sobre el sentit de la 
vida i de la Història i que, per damunt de tot, 
per a molts de nosaltres, representa el record 
emocionat de persones molt estimades i refe-
rents en la nostra vida que hi reposen.

Us convido a conèixer aquest catàleg histori-
coartístic del Departament de Santa Cecília, 
que ens ajuda a interpretar i a valorar el Ce-
mentiri Municipal com a part important del 
patrimoni de Lleida.     

Àngel Ros i Domingo

Alcalde de Lleida



Departament de Santa Cecília del cementiri de Lleida.
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Tipus: Tomba | Estat: Bo
Documentació: AML, Cementiri, Llibre “Panteones y sepulturas”, reg. 109
Materials: Pedra
Estil: Arquitectura moderna | Cronologia: 1937

Aquesta tomba de petites dimensions presen-
ta una gran senzillesa compositiva. L’enterra-
ment, sota rasant i sense estructura construc-
tiva subterrània, està delimitat per un sòcol de 
pedra, treballat mitjançant motllures i quatre 
pilons baixos, un a cada cantonada. L’únic ele-
ment que trenca l’horitzontalitat del conjunt el 
trobem a la capçalera, amb una creu de braços 
arrodonits. L’espai interior de la tomba es tro-
ba ple de terra. 

La disposició d’aquesta tomba representa un 
cert model del que seria la re� exió més racio-
nalista de l’art funerari hispà de l’època i, de 
fet, podem trobar-la en algun altre exemple al 
mateix Departament del Cementiri Munici-
pal. En tot cas, l’accent l’hem de posar preci-
sament al fet que qualsevol estructura, motiu 
o decoració se subordina a la funció.

Illa 1, núm. 1
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Tipus: Tomba | Estat: Bo
Documentació: AML, Cementiri, Llibre “Panteones y sepulturas”, reg. 109
Materials: Pedra
Estil: Arquitectura moderna | Cronologia: 1937

Tipus: Tomba | Estat: Bo
Documentació: AML, Cementiri, Llibre “Panteones y sepulturas”, reg. 112
Materials: Marbre
Estil: Arquitectura moderna | Cronologia: 1937

Tot i que el registre que conservem del parcel·lat 
i del primer ús es data cronològicament al pri-
mer terç del segle xx, la construcció actual ens 
remet a l’últim terç de la mateixa centúria. Ens 
trobem davant d’una tomba que delimita el seu 
espai amb una plataforma enllosada en marbre 
i que ens permet imaginar la planta subterrània 
on se situen els enterraments. En superfície te-
nim un petit cos construït que suporta la làpida 
en lleuger pendent. El conjunt es remata en un 
envà enllosat que fa de capçalera i que trenca, 

al registre superior, amb una forma angulosa en 
diagonal que ens resulta suggeridora i especi-
alment atrevida vistes les solucions estètiques 
més utilitzades al departament. Curiosament, 
no apareixen estructures antigues, fet que sí 
ocorre amb certa habitud a altres tombes que 
han sigut reformades en el temps. 

Cal adscriure aquesta construcció dintre dels 
corrents artístics moderns, que propugnen lí-
nies pures i volums despullats d’elements ac-
cessoris.

Illa 1, núm. 4
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Tipus: Tomba | Estat: Bo
Documentació: AML, Cementiri, Llibre “Panteones y sepulturas”, reg. 116
Materials: Marbre
Estil: Arquitectura moderna | Cronologia: 1937

Aquest enterrament s’emmarca dintre de la ti-
pologia de tomba. A partir d’una plataforma, 
que delimita l’espai d’enterrament, trobem la 
làpida a partir de la qual hi ha l’accés a la crip-
ta subterrània. Els únics elements destacables 
de la tomba són la mateixa làpida i l’esvelta 
creu d’alumini que la presideix. 

Tot i la data d’existència de la tomba, és obvi 
que la present construcció és molt posterior, se-
gurament de més de trenta o quaranta anys des-
prés, moment en què els gustos de l’art fune-
rari imposaven una simplicitat i austeritat que 
pretenien apropar-se al fet espiritual de forma 
directa. Parlem, doncs, d’una tomba moderna. 

Illa 1, núm. 8
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Tipus: Tomba | Estat: Bo
Documentació: AML, Cementiri, Llibre “Panteones y sepulturas”, reg. 116
Materials: Marbre
Estil: Arquitectura moderna | Cronologia: 1937

Tipus: Tomba | Estat: Bo
Documentació: AML, Cementiri, Llibre “Panteones y sepulturas”, reg. 117
Materials: Granit
Estil: Arquitectura moderna | Cronologia: 1936

Aquesta tomba, amb una disposició totalment 

idèntica a l’anterior, es de�neix com una làpida 

a partir de la qual trobaríem l’accés al nivell in-

ferior, lloc on es realitzen els enterraments. La 

làpida, de color clar, presenta al damunt una 

creu esvelta.

Tornem a veure els mateixos plantejaments 
artístics que a la �txa anterior i que, posteri-
orment, es repetiran amb persistència: una 
arquitectura totalment funcional, sense cap 
tipus de concessió estètica, ni a les estructu-
res ni a la decoració. Ens trobem davant d’una 
tomba inspirada per l’art modern.

Illa 1, núm. 9




