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...– En ella s'establia que els cementiris havien de ser eixecats fora de 
poblat, en paratges ventilats i terrenys les característiques dels 
quals facilitessen la degradació de la matèria, sense possibilitat de 
contactar amb les capes freàtiques. L'examen seria establert per 
metges acreditats.... -

Paco Tejero Costa
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EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XXIII
LAS PEDRES PARLEN, PERÒ ... CAL

ESCOLTAR-LES BÉ (part I).
PACO TEJERO COSTA

Fraga, 2022. Vista de la primera portalada d'entrada a la part original del Cementeri 
Municipal. A dalt, placa on s'indica l'any de construcció

L
os anteriors escrits han versat sobre formes de vida dels nostres avantpassats 
que coneixem gràcies a signes que van quedar gravats en pedres i 
construccions. A camins, afortunadament pocs, estos missatges poden 

arribar-nos distorsionats per una deficient elaboració durant lo mateix moment de 
l'enregistrament o a causa d'una mala manipulació en anys posteriors.
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Fraga, 2022. A dalt vista de la placa col·locada en la portalada d'entrada a la part del 
Cementeri Municipal més antiga, indicant 1333 com l'any de la seua construcció.

A baix transcripció.

Precisament eix article pretén donar a conèixer un exemple de la darrera 
circumstància. Es tracta de la placa situada damunt de la primera portalada 
d'entrada al Cementeri
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Després de la seua lectura segurament los fragatins mos meravellarem de tindre una 
infraestructura amb tants anys d'antiguitat, no obstant això, un anàlisi profund de la placa 
porta a la conclusió que hi ha algun error.

Primerament, a 1333 la llengua romanç castellana, com les seues germanes, estava en procés 
de formació, sent lo llatí la llengua culta usada en documents i inscripcions. De fet, fins a 
l'arribada dels Reis Catòlics (finals del s. XV) no apareixen documents municipals, a l'Arxiu 
Històric Municipal de Fraga, en castellà, però sí en llatí i català. També cal deixar constància 
que la lletra Ñ no apareix fins que Antonio de Nebrija la va incloure en la Primera Gramàtica de 
la Llengua Castellana publicada al 1492. 

En segon lloc, en aquells temps los anys s'expressaven en Números Romans. Precisament si 
mos fixem atentament en les xifres de l'any podrem observar que la tipologia usada en el 
primer 3 és diferent de la dels dos últims.

Allavonces, què ha passat? L'explicació és molt simple i me la va donar un dia el responsable 
dels serveis municipals. Me va comunicar que fa uns anys es va procedir a la neteja, repicat i 
adequació de la portalada. Quan va arribar el moment de fer-ho en la placa, l'operari al qual se li 
va encarregar va observar que la segona xifra tenia desperfectes i amb tota la seua BONA 

INTENCIÓ i BON FER, la va repicar presentant  un final de  perfecte, quan l’original era un 3
8!.

Personalment crec que des de l'Ajuntament s’hauria de procedir-se a rectificar la placa perquè 

aparegués allí l'any correcte: .1833
I és que eix any constitueix una fita en la història dels cementeris espanyols actuals. Vegem 
una mica de la seua història (1). Enterrar als difunts i tindre sepulcres per al dipòsit dels 
cadàvers i ossos, ha estat la major sol·licitud entre totes les gents. L'ésser humà porta 
enterrant als seus morts des de la Prehistòria, aproximadament 100.000 anys. La informació 
arqueològica que mos ha proporcionat l'estudi de les tombes i els seus aixovars en la 
Prehistòria i l'Antiguitat clàssica, ha estat transcendental per a conèixer usos i costums de 
civilitzacions antiquíssimes. Igual que és moltíssima la informació que mos poden 
proporcionar els moderns cementeris del segle XIX i les seues tombes.

A través de l'estudi dels canvis en los espais d'enterrament també es pot desentranyar la 
pròpia història d'un determinat poblament humà, així com les tensions que el fet fúnebre ha 
generat històricament entre els estaments del poder. Alhora, aporta una reflexió sobre el 
pensament canviant de les societats respecte a la relació entre la vida i la mort.

Referent a això, en quant a l'àmbit geogràfic mig oriental i occidental, es poden distingir tres 
grans períodes, amb els seus corresponents moments de transició.

1er  Los antics pobles clàssics tenien per principi enterrar els difunts extramurs davant la 
creença que el món dels vius havia d'estar apartat del món dels morts, però amb la 
possibilitat d'un contacte continuat. Per això els enterraments se succeïen en els marges 
dels camins i alguns terrenys pròxims. De fet, a Roma, solament a l'entorn de la Via Appìa es 
troben localitzades fins a cinc catacumbes de diversos pisos de profunditat. A Tarragona es 
troba el monument funerari La Torre dels Escipions al costat del que va ser la calçada romana 
Via Augusta (avui N-340).
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També ho van fer els primers cristians que, perseguits per molt de temps, no van poder 
tindre un espai especial per a dipositar els seus morts, però sí que tenien localitzades les 
seues despulles, especialment dels màrtirs que als anys posteriors s'anirien traslladant, 
a poc a poc, a l'interior dels temples.

2on  Als epígons de l'antiguitat i al llarg dels primers segles medievals, amb la 
progressiva afirmació de la religió cristiana, es van donar importants novetats en quant a 

les relacions que els vius anaven a 
tindre amb els seus morts i en l'ús dels 
espaisdestinats als ritus i pompes 
fúnebres: la creença baix medieval de 
l'existència del Purgatori a la terra i 
les possibilitats de reduir la seua 
estada gràcies a donacions i a la 
venda d ' indulgències  per  a ls 
i n h u m a t s  a  l ' i n t e r i o r  d e  l e s 
parròquies i als seus voltants 
trencarà lentament el costum anterior 
de separar a vius i morts.

Sens dubte, la generalització d'esta 
pràctica funerària va obeir a motivacions 
religioses, però al mateix temps també 
degueren influ i r  raons  d ' índo le 
econòmica, ja que l'Església obtenia 
quantiosos ingressos de la venda de 
drets per a la inhumació dels cadàvers 
tant a l'interior de les esglésies, per a les 
classes més riques, com en el cementeri 
“apud ecclesiam” per als altres.

València 2022. Làpida funerària situada en la 
Catedral de València de Raymundo Despont, 
il·lustre Religiós fragatí que va arribar a ser el seu 
Arquebisbe al 1288, després d'exercir nombrosos 
càrrecs en la Santa Seu de Roma.

Amb el pas dels anys la multitud de cadàvers en ells enterrats va crear problemes de 
males olors i salubritat, però “com la fe era més forta que la pudor, la societat continuava 
entrant a l'església per a realitzar la seua rutina”.

La situació higiènica que això provocava en una època de pestes, es complicava en 
aquelles poblacions on convivien diverses comunitats religioses (cristians, judeus, 
musulmans, …) cadascuna amb el seu propi barri i cementiri (2).

3er  A Europa, coincidint amb el segle XVIII, a consequència dels avanços mèdics es va 
produir un creixement demogràfic ininterromput i al mateix temps la formació d'un 
creixent i influent grup d'il·lustrats amb una nova consciència higienista del net i 
temorosos dels riscos sanitaris que poden comportar els cadàvers i que comencen a 
revelar els avanços de la Medicina. Així “S'estén la idea que cal treure als cementiris 
de les ciutats”.
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El trasllat dels cementeris parroquials a la perifèria de les ciutats constitueix una de 
les iniciatives de major transcendència històrica que es van emprendre en el 
transcurs dels segles XVIII-XIX amb vista a millorar el medi ambient urbà. Però a 

diferència d'altres mesures, la creació de “campsants” allunyats de les poblacions va 
anar acompanyada d'una intensa polèmica política, social i religiosa.

Lo 3 d'abril de 1787 és una data clau sobre eix tema. Correspon al dia d'emissió d'una 
Reial Cèdula dictada per Carles Ill una vegada van ser constatats los negatius efectes de 
les epidèmies esdevingudes en diverses localitats espanyoles i europees. Lo principal 
objectiu és la preocupació per assegurar la salut pública.

En ella s'establia que els cementiris havien de ser eixecats fora de poblat, en paratges 
ventilats i terrenys les característiques dels quals facilitessen la degradació de la matèria, 
sense possibilitat de contactar amb les capes freàtiques. L'examen seria establert per 
metges acreditats.

Carles III no es va complicar a l'hora d'establir la forma d'eixos recintes. Encara que 
recalcava molt a seguir uns dictàmens concrets quant a la sanitat i higiene. Coneixedor 
de la situació de les hisendes municipals i tenint en compte que havien de ser construïts 
amb fons del municipi, va proposar una construcció simple: un espai voltat amb tàpies de 
maçoneria i una portalada d'accés. Amb això bastava per a enterrar als sers estimats i no 
deixar empestant ni l'església ni el poble, evitant així més d'un mareig.

Malgrat la bondat de la decisió, diverses circumstàncies van dilatar l'aplicació 
generalitzada a tota Espanya. 

Primerament, la mesura serà acollida favorablement per part dels consells municipals 
que van veure una oportunitat de disposar d'àmplies zones a l'interior de les poblacions 
per a urbanitzar-les i millorar el traçat urbà. No obstant això, va despertar una gran 
resistència d'una gran part de la jerarquia eclesiàstica, especialment mossens i monjos, 
que veien un minvament de la seua influència en el control de la mort i dels vius, així com 
dels ingressos econòmics que això comportava.

El segon element que va afectar en gran manera al desenvolupament d'esta disposició 
va ser l'esclat de la Guerra d'Independència Espanyola. Aquell conflicte bèl·lic, que es va 
donar entre 1808 i 1814 dins del context de les guerres napoleòniques, va suposar un 
gran cost en el terreny socioeconòmic amb una important pèrdua de vides humanes, crisi 
econòmica i greu afecció al patrimoni cultural.

En tercer lloc, l'arribada del “Deseado” rei Ferran VII de la seua retenció a França i la 
ferma oposició seua als corrents reformadors i revolucionàries de l'època, així com 
partidari dels qui preferien conservar els antics usos, va acabar de paralitzar el projecte.
 
Un ferventment anhelat esdeveniment reial anava a canviar el rumb d'Espanya i 
reprendre projectes reformadors paralitzats. A causa de la defunció de la seua tercera 
esposa a 1829 i davant la perspectiva de no tindre descendents i passar el tron al seu 
germà Carlos, Ferran VII va optar per casar-se immediatament per quarta vegada, amb 
la seua neboda María Cristina. Ella provenia d'una família de dones molt fèrtils. Lo 
matrimoni es va celebrar el 9 de desembre de 1829. La nova reina va complir aviat la 
missió i el 10 d'octubre de l'any següent va donar llum a una nena, la futura Isabel II.
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Els partidaris de l'infant Carles, home d'idees ultres absolutistes, al·legant raons 
històriques i aferrats al legalisme no van acceptar el que l'hereva fos una nena. Enfront 
d'ells es van agrupar els que defensaven la legalitat del nomenament d'Isabel com a 
futura reina d'Espanya. Els primers van ser aviat coneguts com a Carlistes mentre que 
als segons se'ls va denominar primer Cristinos i posteriorment Isabelins. (3)

No era solament la qüestió 
s u c c e s s ò r i a  e l  q u e  e l s 
separava. Els carlistes eren 
absolutistes i tradicionalistes. 
Creien en el poder total del rei i 
temien que e ls  i sabe l ins 
retiressin los furs. Rebien lo 
suport del baix clergat, la 
noblesa rural i els pagesos. Los 
isabelins eren liberals. Van 
trobar suport entre la burgesia, 
alta noblesa, el funcionariat, 
militars i molts bisbes.

Al final dels seus dies i per 
consell de la seua esposa María 
Cristina, el rei Ferran VII es va 
envoltar de reformadors i un 
d e l s  p r o j e c t e s  q u e  v a n 
reprendre va ser la construcció 
dels cementeris fora de les 
poblacions ta l  com havia 
disposat Carles III 46 anys 
abans.

D'esta manera segons lo 
Reglament de 8 d'abril de 1833 
van  de te rm ina r  que  “e l s 
cementeris siguen construïts

Fraga, principis anys 50 del s. XX. Multitudinari 
enterrament camí del Cementeri. (4)

amb fons municipals, encara que la seua custòdia continuarà corresponent a les 
autoritats eclesiàstiques”. Al mateix temps comminen a les autoritats municipals que 
entre els anys 1833 i 1834 comuniquen on han establert el cementeri.

Los enterraments en esglésies o intramurs de població seran de nou prohibits lo 16 de 
juny de 1857 pel que suposa la constatació de la falta de posada en pràctica de tot lo 
dictat anys anteriors en la major part del país. L'existència de làpides en lo nostre 
cementeri anteriors a esta data apunta que eix no va ser el nostre cas.
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Notes: (2) Joaquín SALLERAS CLARIÓ ha investigat sobre els 
enterraments a la ciutat de Fraga després de la seua 
reconquesta per Ramón Berenguer IV. (3) L'apel·latiu de 
Carlistes per a indicar als seguidors de l'Infant Carles. El de 
Cristinos, per a fer el mateix amb María Cristina mentre va ser 
Regent, va canviar pel de Isabelins quan la reina Isabel II va 
ascendir al tron.

Fotografies: (4) Fogaril i Calaixera nº 22. (5) Fondo amb la 
imatge d’Atis, poderosa divinitat solar grega que assegurava la 
immortalitat espiritual al creients seus. Figura trobada a Vil·la 
Fortunatus, conservada i exposada en el Museo de Huesca. 
L’Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA va ser autoritzat per fer una 
còpia; se està en negociacions per firmar un acord amb 
l’Ajuntament de Fraga y dipositar-la en el Palau Montcada.
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