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Fa exactament un any, per recordar el Dia 
de Difunts, vam publicar una Imatge de la 
Comarca dedicada als arbres del cementiri 
de Vilanova i la Geltrú. En aquell text dèiem, 
entre altres coses, que un dels vells xiprers 
del passeig central era mort i, de passada, que 
el panteó de la família Samà, situat al costat 
dret del mateix passeig, davant per davant del 
de Manuel de Cabanyes, era abandonat i ple 
d’herbes. Un any després, el xiprer mort enca-
ra continua en el seu lloc. En canvi, el panteó 
dels Samà ha sofert una mutació espectacular. 
No sembla el mateix, ara ofereix un aspecte 
com nou. I és que, al llarg dels darrers mesos, 
uns operaris, per ordres dels descendents de la 
família,  n’han tret les herbes al·ludides, polit 
els marbres, reposat alguna rajola, protegit la 
figura del templet per no danyar-la,  i després 
recuperar-li el seu el color original, etc.

Aquesta recuperació d’uns dels principals 
monuments del nostre cementiri, òbviament 
s’ha d’aplaudir. No era gaire digne que on re-
posen diversos membres d’una de les princi-
pals famílies que ajudaren a fer la Vilanova 
actual continués amb aquell aspecte d’aban-
donament que feia encara més trist el lloc. 
Quan acabi la restauració, potser més enllà del 
Dia de Difunts d’enguany, ja que aquests dies 
s’ha començat a pintar la tanca de ferro que 
envolta el panteó, aquest fet farà més possible 
que ens aturem a veure’l i permetrà observar 
els diversos detalls i simbolismes que conté. El 
seu valor artístic ja ha estat reconegut perquè 
ha aparegut en diversos llibres. L’últim, en un 
de titulat Cuba a Catalunya. El llegat dels Indians 
(2008). Gràcies a les referències que en dóna 
l’autora podem veure-hi el que moltes vegades 
passa desapercebut com és ara, per exemple, 
que a la part superior del darrere del templet 
hi ha un rellotge de sorra amb unes ales, al-
legoria del pas del temps i que, per tant, la 
vida és efímera.

El panteó dels Samà té més detalls per des-
cobrir de l’esmentat que el fan un dels més 
interessants del nostre cementiri, com són 
les diverses inscripcions al basament. És un 
dels panteons amb més inscripcions, i això 
que no hi ha escrits els noms dels difunts en-
terrats. D’aquestes inscripcions l’historiador 
Albert Virella va dir que eren uns bells epitafis 
llatins. Són tres i cadascun, és clar, diu una 
cosa diferent. Naturalment el text frontal és 
el principal i fa referència a la persona a qui 
es va dedicar el panteó, el vilanoví Joan Samà 
i Martí, del qual dóna (a la manera llatina) la 
data del naixement, que es correspon al 10 
de maig de 1804, i la de la mort el 14 d’abril 
de 1864. La resta del text diu que la mort ho 
dissol tot i demana al qui passi per davant del 
panteó pregui per ell. Les inscripcions laterals 
fan referència, en una, al fet que va ser un 
mercader diligent, gran amant de la pàtria, 
que va donar feina als pobres i empenta al 
nostre art, i l’altra invoca per al difunt honor 
i eterna glòria i recorda els seus familiars, que 
el ploren i que li erigiren el monument l’any 

o del Poble Nou, que és on enterraven la gent 
burgesa abans de la construcció del cementiri 
de Montjuïc. Això es pot comprovar fent una 
visita a la part vella, on abunden nombroses 
capelles, mausoleus i panteons d’extraordi-
nària vàlua artística. Parlen que és un mu-
seu d’escultura. Però, avui, una majoria són 
abandonats. Aquesta part del cementiri de 
l’Est recorda molt també la part vella del ce-
mentiri de Vilanova, per l’existència d’unes 
anomenades arcs capella que a Vilanova no es 
van acabar de fer, com es pot veure. En aquest 
recinte barceloní, s’hi va enterrar Salvador 
Samà, però no vam poder localitzar-lo tot i la 
nostra voluntat i indagacions. 

Com que aquesta Imatge és una mena de 
continuació de la de l’any passat, no volem 
acabar sense fer referència encara que breu 
de l’arbrat del cementiri perquè hi hagut no-
vetats tristes. Respecte a fa un any ha perdut 
un arbre,  i no és el xiprer mort de vell que no 
pas de la plaga que diu que hi ha,  sinó la d’un 
fals pebrer, un bon exemplar, amb un tronc 
ben gruixut al carrer dels hipogeus. Es veu 
que estava massa inclinat i podia caure sobre 
aquestes sepultures i causar danys. Els jardi-
ners han deixat la soca i en el buit del tronc 
han plantat una de les típiques plantes que 
hi ha pels voltants. I ens queden coses per dir 
sobre l’estat de la capella i la d’una capelleta 
lateral  exterior protegida per una reixa en la 
part superior de la qual podem veure també 
un rellotge alat.  

El panteó de la família Samà, 
recuperat

El panteó ha estat renovat, ara només falta repintar l’enreixat que l’envolta fèlix

1865.   
L’autoria d’aquest monument funerari 

sembla correspondre a un desconegut amb 
les inicials A C que apareixen a la part del da-
vant, ben visibles, en un punt inferior al text. 
L’autor va plasmar el que se’n diu un templet 
similar a dos que hi ha a la part més vella 
del cementiri. En aquests templets hi veiem 
dues figures: un àngel i una imatge femenina 
pesarosa. Res a veure amb la figura del tem-
plet del panteó de Joan Samà. Només tenen 
la similitud que totes tres imatges miren al 
nord. La del panteó dels Samà no sembla pas 
una imatge religiosa. Els símbols que l’acom-
panyen porten a la confusió. A la mà dreta 
té agafada una àncora que es pot confondre 
amb un símbol mariner, relacionat amb les 
seves travesses a Cuba, però en l’escultura 
funerària una àncora també representa l’Es-
perança de la salvació. A l’altre costat del cos, 
amb la mà i el braç sosté un símbol encara 
més confós. A primera vista sembla un corn 
de l’abundància, simbolitza la sort i fortuna 
del traspassat? 

Aquest traspassat, Joan Samà i Martí, vi-
lanoví del qui ja coneixem les dates de nai-
xement i mort, era germà de Salvador Samà 
i Martí, que dóna nom a la també conegu-
da com rambla Nova. Com el germà i altres 
membres de la família també va tenir la seva 
experiència cubana. Com a comerciant de 
vins i aiguardents a l’Havana i a Matanzas, li 
va anar prou bé, per la qual cosa després del 

seu retorn a Vilanova va tenir influència i va 
invertir en indústries i habitatges, a la vegada 
que participava de la vida política i cultural 
local. S’afirma que fins a la seva mort figurava 
en el primer lloc de les aportacions tributàri-
es. Va construir un edifici d’habitatges encara 
existent conegut com La Galera, al carrer sant 
Gervasi, Cervantes, Artesans, com també tot 
el bloc del Foment Vilanoví, societat de la qual 
era president. El 1849 va comprar la finca de 
Solicrup. No és estrany que al morir l’enter-
ressin, segons les cròniques, con gran pompa.

Un germà seu, Antoni, és un del membres 
de la família enterrat al panteó. Va morir a 
Barcelona però el seu cadàver va ser traslladat 
amb tren a Vilanova. Va ser el primer mar-
quès de Samà, títol que ara ostenta un des-
cendent. En el mateix panteó va ser enterrat 
temporalment Víctor Balaguer, des del dia 17 
de gener de 1901 fins al 19 de juny de 1905 
que va ser portat a l’espectacular tomba que 
tots coneixem. Balaguer tenia molta amistat 
amb la família Samà, i es va allotjar en algu-
na ocasió al carrer Major, a la casa pairal, i a  
Solicrup. 

Qui no està enterrat al panteó del nostre 
cementiri és el benefactor del Col·legi Samà, 
Salvador Samà Martí (1797-1866), tot i estar 
construït el panteó del seu germà  perquè va 
morir a Cuba i no a Vilanova. Però el 21 de de-
sembre de 1887 les seves despulles foren por-
tades a Barcelona (on tenien casa al passeig 
de Gràcia), i enterrades al cementiri de l’Est 
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