
Fa gairebé vint anys que a Reus se

celebraven unes primeres jornades

d’estudi sobre les esteles funeràries.

Sota l’epígraf «Les esteles discoïdals

dels Països Catalans, estat de la qües-

tió», es va dur a terme una sessió de

treball, el mes de gener de 1988, amb

la intenció de fer una primera reu-

nió d’estudiosos sobre el tema, ini-

ciar la catalogació i establir unes

pautes metodològiques comunes.

El cert és que d’uns anys ençà,

les esteles funeràries han començat a

ser objecte d’estudi als Països Ca-

talans, de manera especial a les co-

marques meridionals i les terres de

ponent del Principat, en bona part

gràcies a l’edició de les Jornades de

1988 i a l’interès creixent pel nostre

patrimoni. Amb tot, encara no gau-

dim d’una catalogació sistemàtica a

bona part de les comarques, cosa

que es deu en gran mesura a una

menor tradició investigadora sobre

el tema i una concentració de la ma-

joria de peces conegudes a la Cata-

lunya Nova, fet que es deu a l’estat

actual de la investigació.

L’estela com a fita d’enterrament

presenta uns trets intrínsecs prou in-

teressants per al seu estudi: tipologia,

decoració, tècnica d’elaboració, en-

tallament, cronologia... Però no

queda aquí la informació que ens

pot aportar; a partir de les decora-

cions heràldiques, l’epigrafia, els

signes d’ofici o les decoracions reli-

gioses, se’ns diu qui eren les perso-

nes, si més no, quins grups socials

utilitzaven aquests elements fune-

raris davant d’altres com els sarcò-

fags,mausoleus, nínxols...A partir de

la seva localització, original o secun-

dària, podem conèixer la seva fun-

cionalitat, primordialment funerà-

ria, encara que en altres casos va

acompanyada d’una significació reli-

giosa, espacial, etc. Així doncs, l’es-

tudi de l’estela discoïdal en general

es pot abordar des de vessants molt

diferents i alhora complementaris:

arqueologia, etnografia, història de

l’art, simbologia, història de les

mentalitats…

Un altre aspecte que s’ha rela-

cionat amb les esteles, i de forma poc

seriosa al nostre entendre, és la seva

relació amb el catarisme i els ordes

religiosos militars, tema força inte-

ressant i a un temps polèmic, atès

que de vegades s’ha pensat, per

exemple, en la seva filiació templera

o càtara en base a elements deco-

ratius, però sense que s’entri en con-

sideració amb altres aspectes. La

forma circular i les decoracions de

les esteles han fet córrer molta tinta,

massa, i sense arguments seriosos que

permetin establir aquestes relacions.

DEFINICIÓ 

I FUNCIONALITAT

Podríem definir l’estela funerària
com un objecte, un «artefacte», de
material més o menys durable, com
ja hem dit abans, destinat a senya-
litzar un enterrament. A l’Edat Mit-
jana aquest ús es fa palès tot deixant
nombrosos vestigis materials. Un
d’aquests tipus és el discoïdal.

L’arqueologia i l’etnografia de-

mostren que l’estela té una clara

funció de senyalització dels llocs

dels enterraments, com també ens

ho mostra una famosa miniatura

de les Cantigas de Santa María d’Al-

fons X el Savi (segle XIII). Troba-

ríem, doncs, les esteles a les capça-

leres dels enterraments, però també

als peus i àdhuc combinats amb

lloses sepulcrals.
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DE NOM ESTELA

Les esteles funeràries discoïdals d’època 

medieval a Catalunya

Joan Menchon i Bes 

Església de Castellet

(Alt Penedès) amb

estela reaprofitada.



Qui seria enterrat amb una

estela? El problema es fa difícil de
solventar, car les dades que sovint
ens aporten les esteles són escasses.

La poca informació procedeix
de l’epigrafia i la iconografia, en es-
pecial els signes d’ofici. Principal-
ment caldria suposar una utilització
de l’estela per un sector social mig i
mig-baix de la població, incloent-hi
la petita noblesa o algun cas de per-
sones de prestigi. Els escuts, amar-
gues i armes parlants ens parlen
possiblement de fadristerns de la
noblesa que no es podrien permetre
un enterrament en un vas com un
sarcòfag o dins l’església. Els signes
d’ofici ens acosten a una munió de
menestrals, militars, agricultors…,
una classe que podria, però, tenir una
làpida més o menys ben treballada i
un espai propi al cementiri.

És factible pensar que l’estela dis-
coïdal marcaria l’enterrament fami-
liar. A l’Edat Mitjana s’ha demostrat
documentalment i arqueològica l’ús
d’una mateixa tomba o zona de ce-
mentiri per individus de la mateixa
família, i posteriorment, un mateix
gremi o agrupació religiosa.

Una altra funcionalitat que
apunta és la delimitadora. L’aparició
d’esteles clavades estratègicament als
límits del fossar fan suposar que
l’estela discoïdal medieval tindria
també la funció de delimitar la sa-
grera. Així sabem, gràcies a les actes
de consagració de les esglésies me-
dievals catalanes, que el cementiri es
marca amb creus, que ben bé poden
ser esteles discoïdals o similars.

LA DATACIÓ 

I LES REUTILITZACIONS

Probablement el major problema
que mostren les esteles funeràries
discoïdals és la seva cronologia. Ge-
neralment es tracta de peces que
apareixen sense context arqueolò-
gic i són mancades d’elements que
puguin ajudar en la seva adscripció
cronològica: epigrafia, decoracions
datables, tècniques d’entallament
(com seria, per exemple, l’ús de bui-
xardes o gradines, ja amb crono-
logia d’època moderna), etc.

Les excavacions de necròpolis
castellanes daten les primeres discoï-
dals medievals a partir dels segles XI,
XII i XIII; al País Basc i Navarra mol-
tes es presenten epigrafiades, la qual
cosa facilita la seva cronologia, en-
cara que aquesta és més dilatada.A la
zona de Cantàbria estan rebent unes
datacions fins i tot anteriors.A Cata-
lunya les primeres discoïdals s’han
datat entre els segles XII i XIII, tot i
que és de suposar que n’hi ha de
més antigues.

Esteles amb inscripcions, com
les d’Alcover, la Torre de l’Espanyol,
Tírvia, Ribelles..., són datables ge-
neralment a partir dels segle XIV. A
Miravet, Solivella, el Catllar, Sant
Julià de Pedra, l’epigrafia ens con-
dueix a moments més moderns, o
fins i tot a recreacions dels segles XIX

i XX, com els casos de Siurana de
Prades, Nou de Bergadà, Olius, Ri-
ner, etc. Malauradament, les peces
amb epígraf són un percentatge molt
baix en el conjunt de les esteles.
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Un altre aspecte és que força este-

les ens han arribat fora de context,
abandonades o reutilitzades. Hem de
tenir en compte que les esteles són
elements que poden tenir una llarga
etapa d’utilització o reutilització, amb
usos secundaris combinats amb aban-
donaments, aprofitaments, etc.

La reutilització no indica ex-
clusivament l’abandonament de l’ús
funerari primerenc de l’estela, que
passaria a ésser un simple element de-
coratiu, constructiu, o abandonat. No
és gens estranya aquella estela que
continua amb un reaprofitament de
tipus funerari secundari, com la que
assenyala una tomba diferent d’aque-
lla a la qual pertanyia anteriorment,
repicant i variant fins i tot la seva
forma i decoració. En altres casos pot
decorar una construcció funerària.

Un cas interessant de reaprofita-
ment funerari és quan apareix l’es-
tela amb un trau per ficar-hi una
creu de metall, de manera que es
converteix en una simple base d’una
fita funerària més moderna. L’estela
perd part del seu sentit funerari, pas-
sant a ésser la base d’un nou sistema
de senyalitzar les tombes.

L’existència d’esteles encara in situ

en cementiris en ús des de l’Edat
Mitjana potser podria indicar la seva
utilització o aprofitament fins relati-
vament fa poc temps. Amb tot, cal
pensar si assenyalen o no un en-
terrament medieval, modern o tan
sols s’han recol·locat tot decorant
l’ambient funerari. De tota manera
crida l’atenció que quan l’estela és in
situ, indicant una predisposició davant

Imatge d’un cementiri

amb esteles 

recol·locades al terra 

fa uns anys (Forès,

Conca de Barberà).



la peça que porta a deixar-la on és o
a reposar-la en la seva forma original,
aquest fet indica que no perd el seu
sentit malgrat el pas dels anys.

Altres esteles que decoren els
murs dels cementiris, i que demos-
tren també una ideologia determi-
nada davant la mort, volen conservar
l’estela lligada d’una forma o altra a
un context funerari, passant d’una
funcionalitat més aviat de senya-
lització de tomba a la de delimitació
de l’espai funerari. En altres casos no
abandona el sentit religiós, com el
cas de les esteles aprofitades com a
creu de terme, estacions de Via Cru-
cis o creu de Calvari.

Hi ha també esteles que s’uti-
litzen per senyalitzar el lloc d’una
mort violenta o un accident.

Hom suposa que l’estela discoïdal
aniria perdent força en època mo-
derna per un canvi de costums en les
senyalitzacions i en l’enterrament
dins dels temples, i també a partir del
trasllat dels cementiris fora vila.A par-
tir del regnat del rei Carles III hi ha
un seguit d’ordenacions obligant o
facultant de traslladar els antics fossars
fora dels recintes urbans. Aquest fet
es dilata al llarg dels segles, de manera
que encara resten poblacions que
continuen utilitzant els cementiris
medievals al costat de les esglésies.

Els nous usos funeraris, com els
nínxols, els vasos, les esteles tabu-
lars, les esteles cruciformes, creus de
metall i especialment els vasos fune-
raris dins les esglésies, comportarien
l’abandonament de les discoïdals.

A Catalunya tenim algunes pe-
ces, majoritàriament epigràfiques,
datables en època moderna o con-
temporània. Ens demostrarien d’una
o altra forma que l’ús de la discoïdal
ultrapassa l’Edat Mitjana. D’aquesta
utilització no es pot parlar amb ter-
mes precisos. Segurament el fet de
gravar inscripcions als enterraments
no es generalitza fins tard; ben pocs
són els enterraments medievals amb
epigrafia, i aquests pertanyen a clas-
ses socials altes. No podem precisar,
a partir de l’epigrafia moderna de les
esteles, quina era la intensitat del seu
ús en aquesta època.
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Estela del cementiri 

de la Torre de

l’Espanyol (Ribera

d’Ebre) reaprofitada 

en el mur de tanca.

Estela amb creu d’Oc

(Monestir de Poblet,

Conca de Barberà).

Estela reutilitzada en

record d’una persona

morta violentament,

entre els Omells 

de na Gaia 

i Montblanquet

(l’Urgell).


