EL VELL CEMENTERI DE XABIA
EI meu agraiment a Manalo, Josep, Pablo i Lluis,
companys de l'Ajuntament que participen en els treballs
de recuperaci6 del patrimoni del cementeri.

F

a uns quants anys, l'Ajuntament de Xabia va
iniciar el proces i els tramits administratius
per sanej ar i enderrocar una part del cementeri veIl
de Sant Joan. Ara, despres de quasi tres anys, s'ha
buidat les restes que no havien estat traslladades
pels familiars al cementeri de les Catarroges, i ben
prompte desapareixeran la major part dels ninxols
dels sectors oest, nord i sud.
Nomes unes poques estructures
seran
conservades -ja sense restes humanes- per deixar
constancia i mantindre el record i la memoria del
veIl cementeri; reflex de la vida i la mort de la
Xabia dels darrers cent cinquanta anys.
Tot seguit tractarem d'aportar algunes dades
sobre la historia d'aquest cementeri de Sant Joan,
amb l'esperan<;a que en un futur proxim passe
a ser un espai d' interes patrimonial i historic
millor conegut per tots.

treure'n dels nuclis urbans els cementeris i privar
definitivament, les inhumacions que omplien
vasos i fossars situats sobretot ales parroquies i
altres edificis religiosos.
Al Pais Valencia algunes institucions i
personalitats havien intentar portar avant aquests
nous plantejaments. Es el cas de les primerenques
i progressistes propostes fetes l' any 1776 per
Pasqual Garcia, regidor de l'Ajuntament de
Valencia, que pretenien prohibir els enterraments
fets dins els murs de la ciutat (M.Catala, 2007).
Pero no va ser sin6 arran de la promulgaci6 de la
Reial Pragmatica feta pel rei Carles III l'any 1787
que les autoritats locals comen<;aren a considerar
aquest problema. En I'esmentada Pragmatica
s'instava a bastir els cementeris fora de les
poblacions i alhora es prohibia I' enterrament
dins les esglesies -amb algunes excepcions-.
Al mateix document es deia tambe que: " ...
se aprovecharan para capillas de los mismos
cementerios las hermitas que existan fuera de
los pueblos ...", disposici6 que va ser seguida a
Xabia, utilitzant la vella ermita gotica de Sant
Joan com capella funebre.

Recuperaci6 de lapidesfuneraries. Juny 2009
A finals de I' epoca Modema, metges i
pensadors comencen a plantejar la conveniencia
de treure'n de I'interior de les viles i ciutats els
cementeris. Les nombroses morts provocades
per epidemies i altres malalties infeccioses
aconsellaven allunyar de la proximitat dels vius
els enterraments, que des de l'edat Mitjana es
feien dins les poblacions.
A partir de la segona meitat del segle XVIII, els
nous corrents higienistes promoguts i vinculats
a la Il'lustraci6 van obrint-se pas a Europa.
A poc a poc, el poder anira assumint aquests
principis i acabara considerant la necessitat de

Pero a pesar de la disposici6 reial, el fort
arrelament que entre la poblaci6 tenien aquelles
antigues practiques funeraries i potser tambe per
altres condicionants, com la falta de recursos
economics per part del Consell de la vila de Xabia,
es va anar dilatant la construcci6 del cementeri. Es
succe"irenordes i recomanacions dictades des de les

altes institucions de l'administraci6, pero no va ser
fins a I'any 1817 quan, seguint les "Efemerides" de
G. Cruafies, va ser inaugurat el cementeri de Sant
Joan. Aixi, a l'anotaci6 258 hi llegim:
12 marzo 1817
Fue inaugurado el actual cementerio de
San Juan, con el entierro del cadaver de Ana
Maria Moll, hija de Amaro y Teresa, segun acta
de defuncions firmada por Mn Jose Cruanes
Buigues, vicario. (A.P).
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EI primitiu cementeri de Sant Joan era molt
mes petit que el que ara coneixem. Aquell
primer recinte del 1817 ocuparia una superficie
molt redui"da situada al sud de l'ermita, amb
enterraments fets en terra dels quaIs nomes ens
queden alguns de Is plafons de taulells de Valencia
que es conservaven coHocats a l'interior de la
I'ermita. Del conjunt de tretze plafons recuperats
i restaurats pel mvsev, els mes antics daten de
l' any 1823 i corresponen a persones d' alt rang
social i economic: Mariana Parts, dona del
govemador militar de Denia, morta el28 de maig,
i Jaume Catala "Dr. Teologo y Rector Pabordre
de la Iglesia de Xabia", mort el 6 d'octubre. EI
mes modem dels plafons va ser dedicat al xiquet
Joaquim Ferrando i Garcia "...que murio el dia
22 de Enero del ana 1862 a la tierna edad de 12
anos y medio ...".

Plaf6 funerari del primitiu cementeri.
Taulells de producci6 valenciana
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Fins a eixe moment, tots els enterraments
es realitzaven dins de les muralles de la vila, ja
fora als vasos de Sant Bertomeu 0 al petit vas
dels mariners de la capella de la Mare de Deu
de I'Oreto, 0 be al gran fossar de I'Hospital de
la vila situat al carrer d' AvaIl i del qual nomes
resta la capelleta tardo gotica de santa Anna (el
veIl fossar de la playa de l'Esglesia, havia deixat
de funcionar a mitjans del segle XV). Tambe
els convents de les Agustines i dels Minims
acolliren els enterraments dels seus religiosos, i
potser tambe d' alguna altra persona que de forma
excepcional hi voldria ser soterrada.
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La falta d'espai d'aquell primer cementeri i la
major "categoria" de certes persones, van fer que el
tram oest de capella, entre el darrer arc diafragmMic
(darrere de l'altar) i el mur tester de l'ermita,
fora habilitat com a pante6 eclesiastic. Aquesta
estructura, fora d'us des de les acaballes del XIX,
tenia una unica porta d'acces (a la dreta / NE de
l'altar) que havia estat encegada modemament.
L'interior estava ocupat per un total de 31
tombes de forma rectangular amb unes dimensions
maximes de 2,40 x 0,70 mts. construYdesamb rajola
massissa, codols i algeps. Divuit presentaven
una orientaci6 general sud-oest/nord-est,
que
s'adossaven i es superposaven formant dos nivells,
mentre que les tombes de la paret sud-est mostraven
una orientaci6 nord-oest/sud-est perpendicular ales
anteriors, tot agrupant-se formant dues filades de
cinc tombes, mes tres que van ser col'locades ja els
darrers moments d'utilitzaci6 amb aquesta mateixa
orientaci6, sobre les tombes del primer grup .
Totes les sepultures, amb caixa 0 sense,
corresponien a membres del clero de Xabia,
probablement vicaris, rectors i pavordes de Sant
Bertomeu, que foren inhumats entre el 1817 i
probablement el 1889, data que apareix grafiada
sobre l'algeps fresc de la tomba superior del grup
sud: Aqui descansan en paz /los restos mortales
de / Don lose Solans Vicario de / la Parroquial
de labea / Murio el dia 14 de Mayo de 1889 /
Rueguen aDios por su alma.
Les dolentes condicions d'aquell primer
recinte foren descrites al monumental Diccionario
Geografico-Estadistico-Historico
de Espana y
sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz
(Tom IX, Madrid 1847): "...el cementerio, que
es pequeno e indecente, porque sus paredes
derruidas dan entrada alas zorras y otros
animales inmundos, que se comen los miembros
de los cadaveres insepultos: su situacion tan
proxima a la villa perjudica a la salud publica,

principalmente a los moradores del arraval del
conv. , los cuales se encuentran muy incomodados
por los miasmas putridos que llegan hasta
ellos en el estio cuando reinan los vientos del
0. y se presenta el dia caluroso: debiera pues
trasladarse a otro sitio mas saludable .... ".
Probablement per intentar pal'liar, mes que
fora en part, aquesta dolenta situaci6, pero tambe

per augmentar I'espai del cementeri (Xabia era
un poble amb una demografia creixent que va
passar dels 3.654 de l'any 1843 als 5.785 de
l'any 1857), l'any 1849, l'alcalde de Xabia,
Antoni Catala, va comprar a CristOfol Espafiol
tres fanecades de terra per ampliar el cementeri
(G.Cruafies, Efemerides, num. 289. 1986). Amb
aquestes obres, el cementeri va adquirir les
dimensions que encara mante, bastint-se ara els
primers grups de ninxols (situats sobre la paret
oest) destinats als burgesos i altres persones
benestants, mentre que la major part de les
inhumacions es farien a terra.
Perol' eixamplament del cementeri i la millora de
la seua construcci6 no van acabar amb el problema
de l'excessiva proximitat a la poblaci6, provocant,
junt amb d'altres factors, que l'index de mortalitat
dels proxims ravals de Baix i del Convent foren
dels mes alts del poble (A.Espin6s, 1988).
Passaren els anys i les condicions de vida de la
poblaci6 va anar millorant poc a poc, la qual cosa va
produir una disminuci6 en el total de morts anuals.
Tot i aixi, les escasses dimensions del cementeri
obligaren a la construcci6 de noves illes de ninxols.
No obstant, l'excessiva proximitat al poble
i el creixement de la poblaci6, obligaren a la
construcci6 del nou cementeri de les Catarroges,
que va ser inaugurat I'any 1986, mentre que el
vell cementeri va estar en us fins el 1989, data
de la darrera inhumaci6 que hi va ser realitzada.

