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Fitxa tècnica  

- Nom: Sepultura del doctor Francesc Farreras i Framis. 

- Imatge/s. 

 Imatge: http://viatjarpelmon.cat/cementiri-de-montjuic/ [Consultat: 16/06/2019]. 

- Tipologia de lloc de memòria: Monument funerari. 

- Situació: 

o Adreça: Cementiri Montjuïc, Via de Santa Eulàlia, agrupació 1a, número 6. 

o Municipi: Barcelona. 

o Comarca: Barcelonès. 

o Província: Barcelona. 

o Comunitat autònoma: Catalunya. 

- Autor/s: L’arquitecte modernista Emili Sala i Cortés (Barcelona 1841-1920, la Garriga) 

amb elements artístics de l’escultor Rossend Nobas i Ballbé (Barcelona, 1838-1891). 

- Promotor/s: Alumnes del doctor Francesc Farreras i Framis. 

- Data: 1888. 

- Descripció: 

És el paradigma de crear un mausoleu relacionat amb la professió que hom ha exercit durant la 

vida. Tal com indica la inscripció, Francesc Farreras Framis fou catedràtic d’anatomia de la 

Universitat de Barcelona. L’arquitecte Emili Sala i Cortés (1888) projectà la sepultura; està 

presidida per una escultura amb una figura jacent de marbre de gran realisme –obra de Rossend 

Nobas–: un esquelet, cobert amb un sudari amb plecs de la mortalla que generen un joc de llums 

i d’ombres, que només mostra el crani i les mans, referent paral·lelament –i respectivament– a 

la mort per se i a la professió del difunt. De fet, és com un estudi d’anatomia molt veraç. El 

monument és en planta quadrada, construït amb pedra de Montjuïc. Nobas, després de la 

làpida, a banda de ser professor d’escultura a l’Escola de Belles Arts, fou l’escultor de la Facultat 

de Medicina. 
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- Altres observacions. 
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