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Se’l considera un arquitecte de la segona generació modernista i
la seva obra es caracteritza per un llenguatge propi entre l’estètica modernista i la déco passant pel noucentisme. El seu treball
es concentra sobretot al Vallès Oriental, on tot just acabada la
carrera fou anomenat arquitecte municipal de vàries poblacions,
entre elles Cardedeu l’agost de 1904, on la seva petjada és significativa tan pel que fa a obra pública com privada.
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Davant l’entrada hi trobem el panteó de la família Viader,
obra de l’escultor Enric Clarasó Daudí, i a continuació, col·locats simètricament, dues agrupacions de nínxols aïllats amb
porxo. A ambdós costats de l’eix principal, hi ha diferents
panteons col·locats de forma simètrica.
Del conjunt del cementiri, en destaquen una pèrgola de planta circular orientada al massís del Montseny, un pou circular i compost
de carreus de pedra granítica amb corriola i un cotxe fúnebre.
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EL CEMENTIRI MUNICIPAL
DE CARDEDEU ( 1919-1921),
OBRA DE L’ARQUITECTE
MANEL JOAQUIM RASPALL,
ÉS UNA MOSTRA D’ARQUITECTURA
FUNERÀRIA NOUCENTISTA
I UN DELS MÉS SIGNIFICATIUS
A CATALUNYA

Museu Arxiu
Tomàs Balvey
C-251

C-251

Horari d’obertura
del cementiri municipal:
De dilluns a diumenge de 9 a 14h.
Visita programada un cop l’any pel mes de novembre.
Possibilitat de visites guiades per a grups amb cita prèvia.
Consulteu a l’agenda d’activitats del museu.

Per a més informació:
Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu
Tel.: +34 938 713 070 / museu@cardedeu.cat
www.museudecardedeu.cat

CARDEDEU
El cementiri municipal de Cardedeu està considerat d’estil
noucentista amb alguns elements modernistes i està concebut com un espai ordenat amb un seguit d’elements constitutius propis de l’arquitectura d’aquests períodes.

Amb la col·laboració

“El cementerio debe ser sentimentalmente artístico, artísticamente triste, constructivamente serio, sobriamente monumental,
pictóricamente romántico. Decorativamente místico. Simbólicamente religioso.”
Manel Joaquim Raspall a la publicació “La comarca”, novembre de 1917.



PANTEÓ FAMÍLIA VIADER
(1920-1930). Marc Viader i Bas
(1879-1954) fou un destacat
promotor d’indústries làctiques
de Cardedeu amb marques
com Letona o Cacaolat. Al seu
panteó hi trobem la figura de
l’evangelista Sant Marc amb el
lleó, obra d’Enric Clarasó i Daudí.
Darrera seu, s’aixeca una creu
de pedra que es recolza en una
columna hexagonal i un mur
baix de perfil sinuós que tanca
el grup escultòric.
 PANTEÓ FAMÍLIA ARQUERBLANCH. Tancat amb una
barana de marbre i ferro, el
panteó està coronat per un
monòlit de marbre, de perfil
sinuós amb el Crist, l’Alfa i
l’Omega, que és com s’expressa
l’eternitat de Déu mitjançant
la primera i la última lletra de
l’alfabet grec, en relleu. Sobre
seu, s’alça una creu de pedra
esculpida amb un llençol
enllaçat als braços de la creu.



NÍNXOLS DE SANT
FRANCESC I SANT RAMON. Es tracta de dues
agrupació de nínxols
aïllats i situats simètricament. Són de planta
rectangular, coberta a
doble vessant i façana
coronada per una creu en
alt relleu. El porxo està
limitat amb columnes de
capitell dòric i aixopluguen un banc de pedra.

 PÈRGOLA. Consta de
planta circular amb vistes
orientades al massís del
Montseny i actualment
al cementiri nou i està
situada entre dos cossos
de nínxols.

 PANTEÓ FAMÍLIA ARQUER - MORATÓ
(VERS 1927). Es tracta d’un panteó
format per dos cossos a diferent nivell,
de planta rectangular i envoltat d’un
parterre enjardinat. Tot el panteó està
revestit amb carreus de pedra i voltat
per un fris decorat amb motius vegetals
i el símbol del Crismó, les sigles RIP i els
monogrames Alfa i Omega. Al timpà hi
ha una placa amb el nom de la família.
Sembla ser que el panteó va ser projectat
per l’arquitecte Raspall en el moment de
construcció del cementiri per encàrrec de
Francesca Arquer, veïna de Barcelona i
estiuejant de Cardedeu.

 CARROSSA FÚNEBRE. Comprada
a Mataró l’abril de 1920 poc abans
de la inauguració del cementiri, l’11
de desembre de 1921. Va costar
3.785 pessetes. Aquest cotxe en
substituïa un altre adquirit de
segona mà el 29 de gener de 1916.
La carrossa fúnebre va estar en ús
fins l’any 1975 que es va prohibir
el cotxe tirat per cavalls i es va
substituir per un a motor.

PANTEÓ FAMÍLIA LLIBRE
(VERS 1923). És obra de
l’escultor Francesc Ventura i
està envoltat d’arbustos i una
tanca de pedra amb pilars
de secció quadrada i reixa
de ferro de perfil ondulat.
La llosa és plana amb la
inscripció “Propiedad de Lluís
Llibre” i darrera seu s’aixeca
una creu de pedra amb braços lobulats amb la imatge
de Crist esculpit en pedra.



 POU. Es troba situat
al costat nord del
cementiri, és de forma
circular i està compost
de carreus de pedra
granítica amb corriola.

 PANTEÓ FAMÍLIA MATA –
DIUMER (1868/1921).
Format per un parterre enjardinat
amb reixa de ferro que tanca el
perímetre, el panteó té la llosa
plana, de marbre blanc sense
inscripció i es troba sobre un paviment de rajola blanca i gris. Sobre
una base escalonada s’aixeca un
pilar amb les cares recobertes de
marbre amb la inscripció Família
Matas Diumer gravada. Segons
fonts orals, el panteó v a ser
traslladat de l’antic cementiri d e
la Plaça Joan Alsina l’any 1932.

