
Panteó del doctor Bartomeu Robert 

Lluís Coromina Verdaguer 
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural 
16/06/2019  1 

Fitxa tècnica 

- Nom: Panteó del doctor Bartomeu Robert. 

- Imatge/s. 

 

Imatge: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/088_Pante%C3%B3_del_Doctor_Rob

ert%2C_l%C3%A0pida.jpg [Consultat: 16/06/2019]. 

Per més imatges, vegeu: https://2.bp.blogspot.com/-

LBUrYQijuO4/V5Md5O8ILfI/AAAAAAAAAwI/jliYBUb3nOky08ghkgvbBMX79Bsm7Z2VACLcB/s16

00/Tomba_DrRobert-Montjuic-xxx.jpg [Consultat: 16/06/2019]. 

- Situació: 

o Adreça: Cementiri de Montjuïc, Via de Sant Oleguer 5a, núm. 22 bis. 

o Municipi: Barcelona. 

o Comarca: Barcelonès. 

o Província: Barcelona. 

o Comunitat autònoma: Catalunya. 

- Tipologia de lloc de memòria: Monument funerari. 

- Autor/s: Simó Cordomí i Carrera (Olot, segona meitat del segle XIX-1937) fou un 

arquitecte català modernista. A Olot erigí el Museu dels Sants (1899), reformà el Teatre 

Municipal (1902), entre altres. També destaquen les obres realitzades a Camprodon i a 

Granollers. 

- Promotor/s: El panteó fou projectat el 1903 per al farmacèutic i publicista Emerencià 

Roig i Bofill (Santiago de Cuba, 1848-1901 Barcelona), i amb la mort del seu cunyat i amic 

Bartomeu Robert, es decidí afegir al costat del panteó la sepultura de l’insigne polític i 

metge. 

- Data: 1903-1904. 

- Descripció: 

És un panteó solemne, ideat a la manera de cripta a la qual s’accedeix mitjançant unes escales, 

amb un tractament de la mort –fins a cert punt– vitalista. L’entrada està protegida per dues 

petites finestres, seguint el model d’arc de catenària; la reixa de la porta protegeix un vitrall 

emplomat. A les quatre cantonades hi ha uns àngles que emergeixen d’entre les formes 

sinuoses, cadascun d’ells acompanyats dels símbols dels evangelistes representats en forma 
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animal sostenint el llibre dels evangelis a la mà: sant Mateu representat per un àngel, sant Marc 

per un lleó, sant Joan per una àguila i sant Lluc per un bou. El sarcòfag de l’il·lustre doctor se 

situa a davant, mentre que el del Dr. Roig a una cambra sota el panteó, a darrera. Se situa a una 

de les zones més rellevants del cementiri. En “los túmulos funerarios, donde naturaleza, 

arquitectura y escultura se combinan para evocar un sentimiento melancólico ante la muerte: 

al fin y al cabo, en sí mismo, el monumento es una tumba que guarda las cenizas de los héroes” 

en el lloc on moriren (Reyero, 1999: 30). 
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- Altres observacions. 

El seu record és present a Camprodon; carrers, places i l’escola primària porten el seu nom. Al 

Passeig de la Font Nova, hi ha un monument dedicat al doctor. Recordem que en “l’origen de 

moltes colònies d’estiueig trobem metges que n’esdevenen promotors pel fet de recomanar als 

pacients, des de les consultes de Barcelona o d’altres ciutats, que vagin a determinats indrets a 

«prendre les aigües» i a «canviar d’aires»” (Joaquim M. Puigvert i Solà. “Les colònies d’estiueig 

a la muntanya catalana: salut, o bé oci?”. Plecs d’Història Local, 163, 2016, pp. 2-4 [Cita de la p. 

3]). Un dels casos significatius és el doctor Bartomeu Robert i l’estiueig a Camprodon a finals del 

segle XIX.  

Altres localitats amb carrers dedicats al doctor són Mollet del Vallès, Llafranc, Palafrugell o Sant 

Vicenç dels Horts, així com places a Sabadell, Terrassa, Malgrat de Mar o Sant Feliu de Codines. 

Està inclòs a la Galeria de Catalans Il·lustres de l’Ajuntament de Barcelona. A Terrassa li 

concediren una placa honorífica (vegeu: https://www.terrassa.cat/es/plaques-honorifiques 

[Consulta: 16/06/2019]). Trobem l’Escola Doctor Robert de la Fundació Salut i Envelliment de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d’Atenció Primària Dr. Robert (plaça de la 

Medicina, Badalona). 
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