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La vida i la mort, en l'època barroca, eren conceptes diferents dels que 
tenim actualment, força més profunds en algunes característiques, i força més 
assimilats a la pròpia condició humana. Les arts, entre elles, la música, s'ade-
quaven a aquesta manera d'entendre l'etapa vital i també, i sobre tot, el signifi-
cat de la mort i del més enllà. El cementiri de frares caputxins, ubicat dins els 
espais del Museu d'Història de Girona, és un indret que evoca de manera perfecta 
l'esperit i el pensament barroc en relació a la mort. La música, com en un 
rèquiem, servirà de guia vers els sentiments que provoca aquest espai de recolli-
ment i de reflexió. I exemplificarà els beneficis que té per a l'ànima.

El cementiri-dessecador
Aquest era el cementiri de l'antic Convent de Sant Antoni de Pàdua, de frares caput-
xins, construït a partir de 1753. Únic exemple de cementiri o dessecador sencer de 
Catalunya, a Figueres se'n conserven les restes parcials d'un altre i, ambdós, es 
relacionen amb el convent Barberini, de Roma i amb el de Palerm, a Sicília. Actual-
ment, es troba a la planta baixa, que llavors era soterrani, en el soterrani de l'esglé-
sia se situava el cementiri. Està vorejat de divuit nínxols verticals, amb els seus 
corresponents bancs foradats, on segons el ritual que l'orde va practicar des del 
segle XVI, els frares difunts hi eren col·locats asseguts fins a la dessecació dels seus 
cossos. Al cap de dos anys, les mòmies extretes dels nínxols eren vestides amb els 
hàbits religiosos i col·locades a l'habitació contigua, on podien ser contemplades 
per a la reflexió, meditació i devoció fraternal de la comunitat.
La comunitat estava formada per entre trenta i quaranta membres i, a més de 
dedicar-se als oficis religiosos i a la visita dels malalts, també dirigien un col·legi de 
teologia.

Interpretació: Antoni Madueño, artista i musicòleg
Coreografia: Ciàn Escribà, coreografia.
Durada: 45 m.


