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La mort és una constant en la vida. Totes les persones 
sabem que més tard o més prompte hem de passar per aquest 
trànsit, i hem de morir sense poder fer res. Per tant, s’ha de 
prendre aquest trànsit amb la mateixa naturalitat amb què es 
viu, pel fet que és inevitable. Elisabeth Kübler-Ross, en el 
seu llibre Sobre la muerte y los moribundos, considera que actu-
alment «hi ha moltes raons per les quals no s’afronta la mort 
amb tranquil·litat; un dels fets més importants és que, hui 
dia, morir és més horrible en molts aspectes..., és quelcom 
solitari, mecànic i deshumanitzat… perquè sovint el pacient 
és arrabassat del seu ambient familiar i portat de pressa a una 
sala d’urgència… el pacient hui pateix més, no físicament 
potser, però sí emocionalment». En la mateixa línia, Jorge L. 
Tizón, en la seua obra Pérdida, pena, duelo…, fa una descrip-
ció bastant dramàtica, tot i que alhora realista, de la situació 
generada a la nostra societat urbana: «Morir hui dia en una 
ciutat occidental és, en més del 80% de les ocasions, morir 
intubat, sense poder-se comunicar, anestesiat i sedat, incons-
cient, alimentat artificialment… i, sobretot, sovint és morir 
–bastant– sol, a l’hospital, apartat de tot el que fins llavors 
ha suposat la vida per a aquest moribund que podríem ser 
nosaltres mateixos».

Quan ens aproximem al nostre final corporal, com 
relaten moltes persones moribundes, travessem cinc fases: 
negació, ira, negociació, depressió i acceptació. Si al llarg 
d’aquestes fases les persones moribundes es troben acompa-
nyades pels qui els estimen, poden aconseguir amb més èxit 
la fase d’acceptació. En el moment d’enfrontar-nos amb la 
nostra mort, la por i l’ansietat davant el que ens esdevindrà 
estan presents. Tota la nostra vida sembla rebobinar-se una 
vegada i una altra davant nosaltres mentre agonitzem, i re-
cordem «amb obstinada repetició, els projectes inconclusos, 
els somnis avortats, els ensopecs de tota mena, les amistats 
desateses, els amors traïts». La importància que donem a la 
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presència al nostre voltant de les persones que estimem, a la 
necessitat de no morir sols i separats d’elles, a sentir-les i ser 
acariciats en silenci, a reconciliar-nos amb els altres i expres-
sar tant els sentiments reprimits com tot allò que necessitem 
expressar, resulta clau per a aconseguir la fase d’acceptació.

Com tants altres aspectes de la societat contemporània, 
la mort s’ha «professionalitzat» i ha deixat d’estar en mans 
de la família, com ocorria no fa massa anys, per a confiar-la 
als professionals sanitaris i funeraris. Aquesta circumstància 
s’ha vist agreujada en aquesta última pandèmia provocada 
per la COVID-19 quan les autoritats, per qüestions de salut 
pública, han restringit –si no, directament, han prohibit–, els 
funerals o l’acompanyament de les persones difuntes en el 
seu últim comiat.

En les pàgines que segueixen fem un viatge pel passat, 
des que van nàixer les poblacions valencianes arran de l’ar-
ribada de Jaume I i els primers colons, amb els seus propis 
cultes de la mort; com aquests van evolucionar, com van ge-
nerar les seues pròpies particularitats, com ara la celebració 
de la mort dels infants («angelets» o «albats»), fins a arribar 
a l’actual estandardització dels cerimonials de la mort de la 
societat occidental del segle xxi, així com deixar una porta 
oberta als reptes de la nostra societat davant la multicultu-
ralitat, l’establiment de nous pensaments i actituds davant la 
mort, i el replantejament de l’arquitectura funerària, entre 
altres aspectes del futur immediat.
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Els pobladors que van arribar a terres valencianes al llarg del 
segle xiii duien amb ells tot un bagatge de creences religioses des 
dels seus llocs de procedència. Va ser, sobretot, davant la proximitat 
de la mort quan van expressar els seus sentiments més profunds sobre 
el més-enllà. De tota manera, per a aquesta gent de l’època baixme-
dieval existia una mena de patró modelat per l’Església que coartava 
les vivències i les consideracions personals sobre l’última destinació 
de la seua ànima. La transitorietat de la vida física no havia de signi-
ficar una desesperança per als fidels perquè la vida eterna, en esperit, 
principiava en el mateix instant del trànsit. Quan l’ànima escapava 
de la seua cel·la corpòria anava a ocupar, segons haguera sigut el seu 
comportament en la terra, un lloc en el paradís, o en l’infern, on eren 
enviats irremissiblement tots els pecadors, tot seguint el model que 
els teòlegs havien confeccionat d’aquesta mena de cosmogonia o di-
visió dels mons. No obstant això, aquesta partició radical dels espais 
extraterrenals tenia el defecte d’haver desenvolupat una indubtable 
desconfiança entre els creients perquè la més mínima desviació de 
l’ortodòxia havia d’implicar la separació del lloc dels justos, fora com 
fora la gravetat de l’acció. L’Església va continuar modelant durant 
l’època medieval la concepció del més-enllà i així en el segle xii, 
per a apaivagar les inquietuds dels qui cometien faltes lleus, va nài-
xer la idea del purgatori, un lloc entre l’edén i l’avern, on anaven els 
condemnats per pecats venials, lleugers, lleus i insuficients com per 
a confinar-los en l’infern. Els teòlegs van qualificar el purgatori com 
un espai de foc previ al judici final en què es dilucidaria l’última des-
tinació de les ànimes, fora la redempció o la condemna a les flames 
eternes. L’aparició del purgatori va suposar, a més, un canvi en la 
pràctica de la penitència perquè, en ser aquest el lloc on serien con-
duïts els que havien pecat de manera venial, s’invalidava la tradicional 
remissió en vida per mitjà de l’oració –especialment la dominical–, 
la pràctica de l’almoina i la confessió regular. L’aprovació eclesiàstica 
del purgatori va arribar primerament amb Innocenci IV el 1254, i 
després en el segon concili de Lió l’any 1274, afavorida sobretot pel 
desenvolupament dels nous ordes mendicants, especialment els dels 
franciscans i dominics, que van utilitzar aquesta nova destinació per a 
les ànimes com una arma contra els heretges, perquè aquests, general-
ment, no admetien aquesta tercera via, i s’invalidava qualsevol mena 
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de penitència extracorpòria que no foren les dues sendes tradicionals 
del més-enllà.

A més del purgatori, l’Església va habilitar un nou espai per a 
tots aquells infants que morien abans de tindre ús de raó o d’haver-hi 
combregat, els quals eren coneguts en terres valencianes com «albats» 
o «angelets», i mai eren enterrats dins el temple, ni encara que tingue-
ren allí sepultura els seus pares, sinó en un lloc específic del cementeri 
comú, a les portes de la parròquia. Amb aquesta nova destinació, el 
més-enllà quedava estructurat en quatre estadis segons escrivia, a finals 
del segle xvi, Alonso de Villegas en el seu Flos sanctorum: primer, l’estadi 
dels danyats (l’infern); segon, l’estadi dels infants sense batejar; tercer, el 
purgatori de les ànimes, i quart, el paradís. El mateix papat no va tardar 
a desvirtuar promptament el valor del purgatori i així Bonifaci VIII va 
convocar l’any 1300, per primera vegada, tots els fidels a acudir a Roma 
per a celebrar el jubileu, en el qual va prometre a tots els pelegrins la 
indulgència plenària, és a dir, la remissió dels seus pecats, i va estendre 
aquesta gràcia a les persones difuntes, les ànimes del purgatori, per als 
qui els seus parents havien d’adquirir les conegudes butles d’indulgèn-
cia que distribuïen els almoiners i butlers per tot l’orbe cristià.

El purgatori era l’element que superava la dicotomia reducci-
onista, quasi maniquea, del primer cristianisme i de les esglésies re-
formades –és a dir, la glòria o la condemnació eternes–, i implicava 
l’expiació temporal d’algunes culpes. Va sorgir històricament en l’edat 
mitjana central, quan creixia la complexitat de la vida econòmica i 
de la societat urbana, i determinats i indefugibles problemes, com la 
usura, necessitaven una resposta teològica precisa i satisfactòria. En 
efecte, en l’agrària societat altmedieval, la cobdícia –dels mercaders 
i prestadors– era una culpa que, indefectiblement, implicava la con-
demnació. Els usurers nodrien quasi en exclusiva les representacions 
iconogràfiques infernals, mentre que els pecats característics d’altres 
grups socials –com ara la supèrbia dels nobles o l’enveja dels llaura-
dors– eren tractats amb menys rigor. Mentrestant, les ciutats creixien 
i es multiplicaven, prenien cos certes formes protoindustrials, s’obrien 
noves rutes comercials, es fundaven noves fires i, en definitiva, cobra-
ven força determinades formes de crèdit. Com es podia conciliar la 
doctrina tradicional amb aquest capitalisme incipient? Com es podia 
harmonitzar la «bossa» i la «vida» (eterna)? Doncs, amb el purgatori. 



13

Un exemple de la popular literatura de cordell, en què es mantenen 
els tòpics medievals de la representació de la mort i la condemna 
dels pecadors a les flames de l’infern, encara a mitjans del segle 
xviii (BV)
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Per a començar, la mateixa consideració de la usura va començar a 
ser més matisada; en diversos concilis (3r i 4t del Laterà) es va passar 
a condemnar exclusivament les formes usuràries més immoderades, i 
s’admeté com a lícits els sistemes de préstec justificats pel seu risc o 
per la necessitat de percepció d’un salari. Tanmateix, l’ambició d’al-
gunes persones continuava fent-les creditores al «sofre» de l’infern; no 
obstant això, fins i tot a aquestes se’ls va obrir un portell d’esperança 
amb el purgatori. Aquesta forma d’expiació, basada en la solidaritat 
del cos de l’Església, oferia, per exemple, als usurers la possibilitat de 
conservar la bossa i la vida, si bé amb algunes restriccions i pesars. Amb 
això podia superar-se la por de l’infern, i l’economia i la societat del 
segle xiii podien avançar cap al capitalisme.

La mort preocupava molt a aquesta societat, en què l’esperança 
de vida a penes superava els vint-i-cinc anys –de fet, fins a finals del se-
gle xviii no superava els trenta anys, i caldria arribar fins ben entrat el 
segle xix per a aconseguir els cinquanta anys–. La salvació o condem-
nació depenien en la seua major mesura del moment de la mort, i en 
concret de tindre una «dolenta» o una «bona mort». La bona mort era 
la seguida a una vida humil, mortificada i conforme a la doctrina, que 
equivalia a «despullar a l’home cansat dels vestits i roba que li impedei-
xen prendre dolçament el somni»; necessàriament era lenta i permetia a 
la persona justa ordenar una contrició perfecta. Per contra, la mala mort 
era «aquella que agafa desprevingut a qui mor, i se segueix a una mala 
vida»; la mort sobtada que impedia el penediment dels molts pecats.

El text oficial de les «arts de ben morir» (Artes moriendi) es va 
sancionar en el concili ecumènic de Constança celebrat entre 1414 i 
1418, que, a més, va posar punt final al gran cisma d’Occident (1378-
1418), amb l’elecció del cardenal Colonna com a únic papa de la 
cristiandat amb el nom de Martí V, l’11 d’octubre de 1417. Per a dur 
a terme aquesta elecció, va ser necessària la deposició i excomunió 
de Benet XIII, més conegut com el papa Luna; l’abdicació del pre-
decessor de Martí V, el papa Gregori XII, i la del papa Joan XXIII, 
tercer papa existent en aquell moment i electe en el concili de Pisa. El 
concili de Constança va decidir servir-se de les aleshores sancionades 
Artes moriendi per a la predicació relativa al final de la vida. La por de 
morir fora de l’Església, en la qual Déu havia delegat el seu poder, va 
contribuir a reforçar i recuperar el lloc de superioritat d’una estructura 


