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ELS CEMENTIRIS DE CERVELLÓ 

Com a testimoni més antic 

d’enterraments a Cervelló trobem 

les tombes antropomorfes situades 

al voltant de l’església de Santa 

Maria. 

Una tomba antropomorfa és un tipus 

de sepultura excavada a la 

superfície d'un terreny rocós, amb 

una profunditat de 30 a 40 cm, i que 

es caracteritza pel fet que pren la 

forma i la mida de la persona que hi 

és sepultada.  

Les nostres tombes, descobertes 

catorze en l’actualitat, estan datades 

del segle X i són anteriors a la 

construcció de l’església, en una 

època en què a l’indret hi havia una 

construcció preromànica, que va ser 

substituïda per l’actual temple 

romànic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant els mesos de març, abril i 

maig de 1980 Jordi Bolós, Iñaki 

Padilla i Montserrat Pagès van 

netejar i dibuixar les sepultures de la 

necròpolis. També es va aixecar un 

plànol del conjunt. 

Aquest treball va ser publicat a la 

revista Quaderns d'estudis 

medievals, número 2 de novembre 

de 1980. 

Reivindiquem que es facin neteges 

periòdiques de les tombes i se 

senyalitzin. 
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Lògicament sempre hi va haver cementiri al costat de Santa Maria, en 

l’antiguitat anomenada Sant Esteve i que era la parròquia del poble, i així ha 

estat freqüent trobar restes d’ossos als seus voltants en diferents treballs 

arqueològics, però només tenim imatges dels conjunts de nínxols que hi havia 

a finals de segle XIX. En aquella època el conjunt del pati de l’església tenia un 

tancat i en podem observar dos grups, un a l’entrada nord i un altre a la de 

l’oest. 

 

 

  

 

En aquesta fotografia de la cara 

nord, de l’arxiu del Centre 

Excursionista de Catalunya, podem 

observar, a l’esquerra, el camí, la 

porta que donava accés al recinte 

tancat i un conjunt de nínxols. Pot 

haver estat feta entre 1890-1900 i 

també es pot apreciar que encara hi 

és la campana al campanar 

Aquesta altra, de la part oest, de 

l’arxiu de la Diputació de Barcelona, 

és posterior a l’altra, però anterior a 

1910. Veiem els nínxols a l’esquerra 

i ja ha desaparegut la campana. 
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L’església va ser clausurada l’any 1878, quan es va decidir construir una de 

nova al centre del poble. Durant uns anys, això no obstant, es van continuar 

practicant enterraments al seu cementiri, ja que l’actual del carrer dels Àngels, 

no va ser inaugurat fins a l’any 1901.  

Les fotografies de l’any 1910 encara ens mostren el cementiri a Santa Maria, 

però en algun moment proper a aquest any, es van baixar les restes al nou 

equipament. 

 

Cementiri actual, anys 1960 

 

Com a curiositat transcrivim aquesta notícia de La Publicitat del dia 31-7-1926 

                                                                          

 

  

 

Estem a punt d’implantar el servei 

de conducció de cadàvers per mitjà 

de cotxe fúnebre, en substitució del 

primitiu sistema de conducció a pes 

de braços. I a tal fi l’Ajuntament ha 

fet modificar i millorar el camí del 

cementiri. 

 

Rosaura Serra García 
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