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Comunicació i premsa 
Totes les peticions d’informació i de materials sobre el projecte de restauració i sobre les seves 
diferents etapes s’han de fer a través de: 
 

• Oficina de Comunicació i Premsa del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació. Telèfon: 933 162 732. A/e: premsa.cultura@gencat.cat 

 
• Gabinet de premsa del Museu d’Història de Catalunya. Telèfon: 932 254 700. A/e: 

mhc.premsa@gencat.cat 
 
També es podrà fer el seguiment dels treballs de restauració a través del web del Museu 
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1. Biografia del rei Pere II el Gran  

 
Pere II el Gran va ser un dels reis més influents 
de la Corona d’Aragó i va protagonitzar 
l’expansió territorial per la Mediterrània 
 
 
Va ser rei de Catalunya, l’Aragó i València, va con querir Sicília lluitant 
contra els francesos i contra el Papat, va flexibil itzar el poder autocràtic 
reial i va fer el primer pas per allunyar l’Esglési a del poder polític a 
Europa 
 
 
Pere II* va ser fill de Jaume I el 
Conqueridor i de Violant d'Hongria. Des 
del 1243 apareix destinat a ésser el 
successor del seu pare a Catalunya; un 
any després de la partició del 1253 
començà a usar el títol d'hereu de 
Catalunya i en fou nomenat procurador 
general el 1257. En la governació del 
Principat es comportà amb rigor contra 
la tendència a l'anarquia feudal, i en 
aquest sentit donà lloc al setge i presa 
del castell d'Hostoles (1258) i a 
l'execució del turbulent Ramon Guillem d'Òdena (1261).  
 
Pel darrer testament del seu pare (1262) després de la mort de l'infant Alfons, 
rebé Catalunya, Aragó i València, mentre el seu germà Jaume rebia les 
Balears, els comtats de Rosselló i Cerdanya i la senyoria de Montpeller. Aquest 
testament desplagué l'infant Pere, però hagué de cedir, tot mantenint recòndita 
la rancúnia.  
 

El 1262 es casà amb Constança de 
Sicília. Participà en la campanya de 
Múrcia, especialment en la seva 
primera part (el 1265 i començament 
del 1266). El 1272 es distancià del seu 
pare i fou privat de tot càrrec i renda, 
fins que s'hi reconcilià l'any següent. El 
1275 participà en la reducció de la 
revolta del seu germà Ferran Sanxis 
de Castre i altres nobles.  
 

Es coronà rei a Saragossa el 16 de novembre de 1276, en una treva de la 
segona campanya contra el segon aixecament d'al-Azraq, menada pels 

                                                 
* Biografia extreta de la Gran Encicloèdia Catalana. 
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sarraïns valencians, que dominà definitivament amb la presa de Montesa 
(1277). Aquesta victòria li permeté d'enfrontar-se a una lliga de barons rebels, 
la major part de les contrades d'Urgell, Pallars i Foix (les ciutats i viles estaven, 
però, al costat del rei), lluita que acabà amb la victòria de Pere al setge de 
Balaguer, on s'havien fet forts els barons, gràcies a l'acció dels balaguerins, 
que oferiren a Pere la rendició de la vila (1280).  
 
En el procés subsegüent, el rei perdonà els barons i els retornà els castells 
capturats, amb l'excepció del comte de Foix. Intervingué en el conflicte dels 
Infants de la Cerda, amb èxit, tot guardant en presó honrada al castell de Xàtiva 
els infants, que fugien de Castella a la mort del seu pare, conduïts per llur mare 
Blanca de França i llur àvia Violant d'Aragó.  
 
Amb el matrimoni de la seva filla Elisabet (futura santa Elisabet de Portugal) 
amb el rei DionísI de Portugal (1281) inicià la seva política exterior d'aliances, 
que continuà amb el prometatge del seu primogènit Alfons amb la princesa 
Elionor, filla d'Eduard I d'Anglaterra, el 1282.  
 

De cara a Itàlia, procurava mantenir 
bones relacions amb Pisa i Gènova; 
d'altra banda, el papa Nicolau III no veia 
amb bons ulls el creixement del poder de 
Carles I d'Anjou a Itàlia i també es 
trobaven en relació i maquinaven a favor 
de Pere nobles i prohoms sicilians. 
Paral·lelament, desplegava als estats 
musulmans una política de pau o de 
penetració, sobretot per tenir una base 
territorial a Tunis. Tot això, unit a la pau 
aconseguida a l'interior dels seus regnes 

i a la preparació d'una gran expedició marítima (que hom ignorava on s'havia 
de dirigir), posà les bases de la gran empresa per a la qual es disposava Pere 
II.  
 
Malgrat la mort de Nicolau III, substituït per Martí IV (1281), francès que devia 
l'elecció a Carles d'Anjou, fet que afeblia la construcció, tan destrament 
preparada, de Pere, aquest continuà endavant i el dia 6 de juny de 1282 sortia 
l'armada de Portfangós, dos mesos després de les famoses Vespres Sicilianes. 
L'expedició féu escala al port de Maó, des d'on havia d'adreçar-se a la costa 
tunisenca, en auxili d'ibn al-Wazīr, senyor de Constantina.  
 
Però el moixerif de Menorca envià una sagetia al soldà de Tunis i, mentre l'estol 
feia via, ibn al-Wazīr fou decapitat. Malgrat aquest contratemps, Pere II 
desembarcà a Collo i s'hi féu fort; envià una ambaixada al papa demanant 
subsidis per a emprendre una croada contra els moros, que —tal com 
esperava— li fou denegada.  
 
Mentrestant, arribaren ambaixadors sicilians, que davant el setge de Carles 
d'Anjou a Messina li oferiren la corona de Sicília. Pere II acceptà i el 30 d'agost 
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del mateix 1282 l'expedició catalana desembarcava a Trapani. L'ocupació de 
Sicília per part del rei Pere fou seguida per la de Malta, Gozzo i Gerba.  
 
Des dels primers encontres navals, Catalunya esdevingué senyora de la 
Mediterrània occidental. Martí IV excomunicà el rei Pere i amenaçà els seus 
regnes amb l'entredit. No havent obtingut satisfacció del rei, els lliurà al príncep 
catòlic que volgués conquerir-los, que fou el príncep Carles de Valois, fill segon 
del rei de França.  
 
Per tal d'allunyar Pere de Sicília i de Calàbria (on havia anat el rei amb les 
seves hosts), Carles d'Anjou el desafià i hom establí uns pactes per a tal acció, 
que no tingué lloc, malgrat la compareixença del rei Pere (des de Sicília, on 
havia arribat la reina Constança amb els seus fills Jaume, Frederic i Violant, 
Pere s'embarcà fins a Cullera i travessà els seus regnes fins a Bordeus).  
 
Malgrat l'anomenada d'aquesta gesta 
i de les precedents, Pere entrà en 
conflicte amb els seus súbdits 
aragonesos. L'entrada dels 
franconavarresos pels límits d'Aragó, 
bé que molt breu, i l'ocupació de la 
Vall d'Aran complicaren encara la 
situació. A les corts de Tarassona del 
1283 els protestataris, que formaven 
la Unió aragonesa, presentaren al rei, 
per tal que l'aprovés, el Privilegi de la 
Unió, i aquest hagué de cedir, 
almenys en teoria. També els 
catalans, a les corts de Barcelona (1283), presentaren al rei nombroses 
peticions, que, aprovades pel rei, són a la base del constitucionalisme català: 
les constitucions Una vegada l'any, Volem, estatuïm i Atorguem encara, a més 
del famós Recognoverunt proceres, que confirma i amplia les consuetuds i els 
privilegis de la ciutat, són fonamentals, l'un per al dret municipal, les altres per 
al dret públic, tot establint el funcionament regular de les corts i convertint-les 
en assemblea collegisladora amb el rei, fet sense precedents a Europa.  
 
Represes les hostilitats, Pere II assetjà i conquerí Albarrasí, defensat per Juan 
Núñez de Lara, senyor d'Albarrasí i aliat del rei de França (1284). El papa 
organitzà la Croada contra Catalunya i Pere hagué d'acudir al Principat. El rei 
Jaume II de Mallorca, comte de Rosselló, aliat amb el rei de França, facilità als 
croats l'entrada a Catalunya. Però la resistència de Girona donà temps a 
l'arribada des de Sicília de la flota de Roger de Lloria, la qual, amb la de Ramon 
Marquet i Berenguer Mallol, que ja havia actuat amb èxit contra els croats, 
infligí una gran desfeta a la flota francesa davant les illes Formigues (1285), i 
les comunicacions i el proveïment restaren desbaratats.  
 
Girona hagué de rendir-se, però l'exèrcit francès, delmat per la pesta i les 
escomeses dels catalans, hagué d'emprendre una desastrosa retirada, en la 
qual Felip l'Ardit morí en arribar a Perpinyà. Després d'aquesta victòria, i quan 
Pere II es disposava a sortir amb l'estol a castigar el seu germà Jaume II de 

"...rei en Pere d’Aragon, lo "...rei en Pere d’Aragon, lo "...rei en Pere d’Aragon, lo "...rei en Pere d’Aragon, lo 
mellor cavaller del món, e el mellor cavaller del món, e el mellor cavaller del món, e el mellor cavaller del món, e el 
pus savi, e el pus graciós de pus savi, e el pus graciós de pus savi, e el pus graciós de pus savi, e el pus graciós de 
totes gents, e a qui Déus totes gents, e a qui Déus totes gents, e a qui Déus totes gents, e a qui Déus 
havia feta més d’honor, que havia feta més d’honor, que havia feta més d’honor, que havia feta més d’honor, que 
anc nasqués rei; així com anc nasqués rei; així com anc nasqués rei; així com anc nasqués rei; així com 
aquell quiaquell quiaquell quiaquell qui hac més gràcies en  hac més gràcies en  hac més gràcies en  hac més gràcies en 
sa persona que hom que anc sa persona que hom que anc sa persona que hom que anc sa persona que hom que anc 
nasqués aprés Jesucrist”. nasqués aprés Jesucrist”. nasqués aprés Jesucrist”. nasqués aprés Jesucrist”. 
Ramon MuntanerRamon MuntanerRamon MuntanerRamon Muntaner 
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Mallorca per la seva traïció, en deturar-se a Vilafranca, camí del port de sortida, 
emmalaltí greument i morí la nit del 10 a l'11 de novembre del mateix 1285.  
 
Fou enterrat a Santes Creus, on havia escollit sepultura. El prestigi de PereII es 
reflecteix en el vers de Dant: "D'ogni valor porto cinta la corda." Fou també 
home afeccionat a les lletres i un bon trobador, com ho prova la seva 
intervenció cabdal en el col·loqui en vers, sostingut per Pere Salvatge, poeta 
àulic, continuat pel rei i clos pel comte Roger Bernat III de Foix i el trobador 
Bernat d'Auriac; en els seus versos, Pere II s'esforça a fer reviure el vell 
patriotisme dels trobadors amb una crida als pobles occitans. 
 
 
Cronologia del rei Pere II el Gran 
 
1240 – Pere II el Gran neix a València, fill de Jaume I i de Violant d’Hongria. 
 
1257 – És nomenat procurador general de Catalunya. 
 
1262 – És designat hereu de Catalunya, Aragó i València. Es casa amb Constança de 
Sicília. 
 
1276 – Mort de Jaume I. Pere accedeix al tron dels estats que havia heretat. 
 
1277 – Pren Montesa, bastió dels sarraïns revoltats del regne de València. 
 
1280 – Assetja Balaguer i pren la ciutat enfront d’una coalició de barons rebels. 
 
1282 – Revolta de les Vespres Sicilianes: els sicilians es revolten contra Carles d’Anjou, 
que havia derrotat i mort el pare de Constança, el rei Manfred de Hohenstaufen. La corona 
de Sicília és oferta al rei Pere. 
 
1282, juny, 13  – En el seu testament, el rei Pere ordena ser enterrat a Santes Creus, en 
una sepultura “decent i honorífica”. 
 
1282 – Expedició de l’armada catalana a Tunis. Uns ambaixadors sicilians ofereixen la 
corona a Pere. Ocupació catalana de Sicília i grans victòries navals. 
 
1283 – Pere el Gran reuneix Corts a Barcelona, es promulguen diverses constitucions 
claus per al sistema parlamentari català. També atorga el famós privilegi a la ciutat de 
Barcelona: el Recognoverunt Proceres. 
 
1284 – S’enfronta als barons aragonesos revoltats: victòria d’Albarrassí. 
 
1285 – El Papa promulga una croada contra les terres del rei en Pere per la qüestió 
siciliana. El rei francès Felip III dóna suport a aquesta empresa. 
 
1285 – Setge francès de Girona: la ciutat cau després d’una gran resistència. Victòria 
naval catalana a les illes Formigues. La manca de vitualles i la pestilència obliguen els 
francesos a retirar-se de Catalunya. Mor Felip III. 
 
1285, 10-11 de novembre – Mort de Pere II a Vilafranca del Penedès. Exèquies sobre la 
seva primera tomba, que es trobava davant l’altar major de Santes Creus, segons Bernat 
Desclot. 
 
1302-1303 – Es fa el trasllat del cos de Pere II des del seu sepulcre original fins a la nova 
tomba. 
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2. Les tombes reials  
 
 
2.1. La tomba de Pere II  

 
 
Pere II el Gran, un rei enterrat com un emperador 
 
 
Pere II va disposar en el seu testament (1282) 
que el seu cos rebés una sepultura “decent i 
honorífica” al monestir de Santes Creus. 
Segons el cronista Bernat Desclot, primerament 
va ser enterrat davant l’altar major de la seva 
església. Per honorar la grandesa del seu pare 
i convertir la seva memòria en un instrument de 
propaganda política al servei de la dinastia catalana, el seu fill Jaume II el Just 
va decidir dedicar-li un monument funerari que fes justícia a la seva figura.  
 
La inspiració de Jaume II per al disseny de la tomba provenia de la seva visita a 
les tombes dels reis sicilians a la catedral de Palerm, i especialment de dues 
dels seus avantpassats materns, els emperadors Enric VI i Frederic II de 
Hohenstaufen, enterrats en dos sarcòfags de pòrfir.  
 
El 1291, la tomba del rei Pere va ser encarregada al mestre Bartomeu de 
Girona, que des del 1277 treballava a la catedral de Tarragona. També hi van 
participar el picapedrer Guillem d’Orenga i els pintors Gil, Pere Sanç i Andreu 
de la Torre. En el seu aspecte final, el sepulcre es troba en el transsepte del 
temple monàstic, davant l’altar major.  
 
Segons els historiadors, el panteó reial de Santes Creus constitueix una obra 
artística cabdal de la propaganda política de la Corona d'Aragó i reflecteix les 
transformacions que experimenta la imatge pública de l'estat i el seu sobirà 
durant la generació que viu el trànsit entre els segles XIII i XIV.  
 
L’anàlisi arquitectònica de les dues tombes evidencia enormes contrastos entre 
les formes i aspiracions que es manifesten en la tomba que Jaume II va fer 
construir per al seu pare i les que s'atribueix en el propi sepulcre. Així, mentre 
la tomba de Pere II s'insereix en la tradició de les tombes imperials de l'òrbita 
mediterrània i remet a paral·lels sicilians, el doble sepulcre de Jaume II i Blanca 
d'Anjou és més modest en el seu missatge.  
 

La reutilització de banyeres o alvei romans de pòrfir ha estat un tret 
característic de la cultura funerària del Baix Imperi i del món bizantí que varen 
reprendre tant els emperadors carolingis com, més tard, els papes de Roma. A 
banda dels papes, només alguns sobirans sicilians de la família dels 
Hohenstaufen varen recórrer a aquest tipus de contenidors funeraris, entre els 
quals destaca especialment Frederic II, avi de l'esposa de Pere II, Constança 

"Un altre Alexandre "Un altre Alexandre "Un altre Alexandre "Un altre Alexandre 
(Magne) fóra(Magne) fóra(Magne) fóra(Magne) fóra    estat al estat al estat al estat al 
món, si hagués viscut món, si hagués viscut món, si hagués viscut món, si hagués viscut 
deu anys més"deu anys més"deu anys més"deu anys més". . . . Ramon Ramon Ramon Ramon 
MuntanerMuntanerMuntanerMuntaner 
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de Sicília (J. Deer. The Dynastic Porphyry Tombs of the Norman Period in 
Sicily. Dumbarton Oaks Studies 5, Cambridge University Press, 1959).  
 
La tomba de Pere II el Gran s'insereix clarament dins d'aquesta tradició 
imperial, siciliana i gibel·lina i constitueix un veritable manifest polític: en 
enllaçar familiarment i de manera simbòlica amb els darrers emperadors de la 
casa de Suàbia, els reis catalano-aragonesos es posicionen en el centre mateix 
del gran conflicte europeu que enfronta l'imperi amb el Papat i França. 
 
Descripció de la tomba 
El cos de Pere II descansa dins d’un vas de pòrfir elaborat en època antiga, a 
parer d’alguns historiadors, constantiniana. Devia ser, sembla, una sumptuosa 
banyera romana, amb pedra provinent d’Egipte, reutilitzada aquí com a 
sarcòfag reial. La banyera és originària del palatí romà i només en queden onze 
exemplars a tot Europa. El rei Pere hi fou dipositat a finals de 1302 - principis 
de 1303. Aquesta magnífica peça de pòrfir fou coberta per una pesada tapa de 
pedra de Girona.  
 

En la part superior del sepulcre de 
Pere II se situa un templet, un cos 
arquitectònic esculpit amb imatges 
dels apòstols, de sants i de la 
Mare de Déu; setze figures que 
s’allotgen als espais entre arquets 
gòtics trevolats que decoren el 
templet exteriorment. El templet és 
cobert per una tapa a manera de 
sarcòfag,  culminat amb un pinacle 
o agulla que s’eleva des del centre 
de la coberta. Tot plegat converteix 
el templet en un cos arquitectònic 
amb sentit propi com si es tractés 
d’una catedral, això sí, en 
miniatura.  
 
El sepulcre de Pere II descansa 
sobre el llarg llom de dos lleons de 
marbre blanc i tot el conjunt resta a 
l’aixopluc d’un baldaquí o d’un 
dosser d’estil gòtic amb 
decoracions de traceria molt 
similars a les del claustre o a les 
del mausoleu de Jaume II. El 
treball artístic, a grans trets i 
salvant les diferències, no 

desmereix en cap cas el sepulcre reial. 
 
Tant aquest baldaquí com la tapa del templet tenen abundants restes de 
policromia, on hi predominen tres colors: el blau, el vermell i el daurat. 
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Als peus del mausoleu funerari de Pere el Gran hi ha una senzilla llosa 
funerària; cobreix la tomba de l’almirall Roger de Llúria, el qual manifestà la 
voluntat d’ésser enterrat als peus del seu senyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Text de la llosa funerària de la tomba de  
   Roger de Llúria 

 

 

 
Cronologia històrica de la tomba reial de Pere II e l Gran 
 
1285, 10-11 de novembre – Mort del rei Pere II a Vilafranca del Penedès. Exèquies sobre la 
seva primera tomba, que es trobava davant l’altar major de Santes Creus, segons Bernat 
Desclot. 
 
1285-1291 – Jaume II, rei de Sicília, va enviar pòrfirs a Santes Creus per fer la tomba del seu 
pare, Pere II, seguint el model de les tombes dels reis de Sicília a Palerm.  
 
1291, 10 d’agost – Jaume II, ja sobirà de Catalunya, designa Bartomeu de Girona com a 
encarregat de l’obra de la tomba del seu pare. 
 
1293 – Es fa el pagament  de 10.000 sous per a la tomba. 
 
 
1302-1303 – Es fa el trasllat del cos de Pere II des del seu sepulcre original fins a la nova 
tomba. 
 
1305 – Es finalitza el baldaquí i s’inicia la policromia del conjunt escultòric. 
 
1836, 1 d’agost – Es produeix un intent de profanació de la tomba de Pere II el Gran.  Es 
profanen les tombes de Jaume II i Blanca d’Anjou. 
 
1856 – Bonaventura Hernández Sanahuja, comissionat per part de la Comissió de Monuments 
provincial de Tarragona, inicia els treballs de restauració de la tomba de Jaume II i Blanca 
d’Anjou. 
 
1857, 6 de setembre  – S’obre parcialment la tomba de Pere II. Bonaventura Hernández 
Sanahuja i mossèn Miquel Mestre aconsegueixen aixecar poc més d’un pam la tapa de la 
tomba “...per l’obertura van aconseguir introduir una candela encesa, amb la llum de la qual 
van poder examinar amb detall què contenia l’urna de pòrfir. La mòmia del rei Pere...” 
(Hernandez Sanahuja 1886, 50).  

ASI:IAU:LO:NOBLE:EN:R 
DE:LURIA:ALMIRALL:GENE 
RAL:DLS:REGNES:DARAGO 
ED:CICILIA:P:LO:SENOR:REI 
DARAGO:E:PASSA:DESTA 
VIDA:EN:LAYN:DE:LA:EN 
CARNACIO:DE:NOSTRE:SE 
NOR:IHU:CRIST:MIL:T:CCC 
T:IIII:XUI:KALENDES 
DE:FEBRER. 



 11 

2.2. Mausoleu de Jaume II el Just i de Blanca d’Anj ou  
 
 
El sepulcre doble del rei Jaume i la reina Blanca fou encarregat l’any 1312 al 
mestre constructor barceloní Bertran de Riquer i a l’escultor lleidatà Pere de 
Prenafeta. La intenció era construir un mausoleu semblant al del rei Pere II, a 
l’altre costat del creuer, amb el sepulcre a l’interior d’un dosser d’estil gòtic i de 
proporcions també similars a les del monument funerari de Pere el Gran.  
 
El nou mausoleu està constituït, en primer lloc, per una caixa de pissarra 
situada a l’interior d’una altra urna quadrangular de pedra. Aquesta segona 
urna és un receptacle envoltat per arquets ogivals trevolats amb decoració de 
traceria i, entre altres elements, per un seguit de pinacles que neixen en la 
confluència d’aquests arquets. El sepulcre fou cobert per una tapa a dues 
aigües que, inspirada en el model ideat per Lluís IX de França —en organitzar 
el panteó reial de Saint-Denis de París—, incorporà les imatges jacents i en ple 
volum dels sobirans. Amb tota seguretat la de la reina Blanca fou obrada per 
Francesc de Montflorit, mentre que l’autoria de la de Jaume II ha despertat més 
dubtes. Les dues estàtues jacents van vestides amb la cogulla del Cister i amb 
la testa coronada. Els reis eren vetllats, vora el coixí on descansa el seu cap, 
per figures d’àngels. Als peus del rei hi ha un lleó, símbol del poder i de la 
força, i als de la reina, un parell de gossets, amb clara al·lusió a la fidelitat i a la 
lleialtat. En el centre de la tapa, entre les dues imatges reials, s’eleva un 
pinacle. 
 
Al voltant d’aquesta tapa es va col·locar al segle XVI un afegitó, consistent en 
tres plafons o plaques d’alabastre; dues estan situades als laterals, per sota de 
les figures dels reis, mentre que la tercera, un gran plafó quadrangular, s’aixeca 
des dels peus de les imatges i presideix el sepulcre. El treball d’aquests plafons 
és acurat i de qualitat, tot i així, la seva col·locació implica una modificació del 
sepulcre original, per la qual cosa també s’hauria de valorar com va afectar el 
conjunt i, alhora, la seva contemplació.  
 
El doble sepulcre del rei Jaume II i la reina Blanca d’Anjou està situat a l’interior 
d’un templet o baldaquí de planta rectangular, sostingut per quatre columnes 
angulars on descansen quatre grans arcs apuntats encarregats de sostenir la 
volta de creueria de la coberta. Aquests arcs trevolats d’estil gòtic tenen 
decoracions de traceria molt similars a les del claustre. Crida l’atenció el 
basament de les columnes angulars, ja que hi apareixen quatre lleons. En 
cadascun d’aquests angles o en les cantonades hi ha una representació del 
tetramorf i, per damunt dels símbols dels evangelistes, neixen quatre pinacles. 
Sobre la coberta del templet també s’eleva, des del centre, un darrer pinacle. El 
treball escultòric d’aquest baldaquí s’atribueix al mestre Pere de Bonull. 
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3. La restauració de les tombes reials  
 
 
3.1 Resultat dels treballs previs a l’excavació, l’ exhumació i l’estudi de les 
restes  
 
 
El projecte de restauració de les tombes reials del monestir de Santes Creus 
consisteix en una intervenció arquitectònica, arqueològica i escultòrica a les 
tombes i l’obertura, l’excavació, l’exhumació i l’estudi de les restes humanes 
dels sepulcres. Les tombes que seran restaurades són les de Pere II; el 
sepulcre situat al seu damunt, amb restes no documentades; la de Jaume II i la 
seva esposa Blanca d’Anjou, i la de l’almirall Roger de Llúria.  
 
L’obertura de la tomba de Pere II és especialment important pel fet que els 
estudis previs que s’han fet d’inspecció i anàlisi semblen corroborar la 
informació històrica que indica que es tractaria de l’única tomba reial de la 
Corona catalano-aragonesa d’època medieval que no ha estat profanada i que, 
per tant, podria aportar dades inèdites del rei. Segons apunten alguns 
historiadors, podria tractar-se d’una de les darreres tombes d’un rei medieval 
encara per estudiar. 
 
Els resultats de les anàlisis prèvies a la tomba de Pere II, consistents en una 
endoscòpia (visió de l’interior del sarcòfag per mitjà d’una petita càmera de 
vídeo) i una analítica de gasos (estudi de l’atmosfera interior per determinar els 
compostos volàtils que poden desaparèixer un cop oberta la tomba), han 
confirmat l’existència de restes orgàniques en el seu interior.  
 
Les característiques de la banyera de pedra dura (pòrfir) en què es troba el 
sarcòfag de Pere II i el gran pes de l’urna sepulcral amb elements escultòrics 
que la cobreixen han estat clau per evitar l’espoliació, fet habitual en la resta de 
tombes reials de l’època a Europa. També ha estat clau el fet que el monestir 
de Santes Creus va romandre en estat d’abandonament durant un període molt 
curt de temps després de la desamortització de 1835 perquè la zona es va 
anar poblant de pagesos i l’església es va transformar en parroquial ben aviat.  
 
 

  
Visió lateral de la tomba de Pere II      Imatge virtual de l’interior de la tomba 
 
 



 13 

Des del punt de vista científic, el nivell d’estanquitat de la tomba hauria permès 
un bon estat de conservació de les restes i de l’atmosfera ambiental interior del 
sarcòfag, que també pot aportar dades inèdites fins al moment.  
 
 
Inspecció endoscòpia 
Amb l’objectiu de certificar la presència de restes humanes dins els sepulcres, 
especialment en el de Pere II, que no devia ser espoliat segons indiquen les 
fonts, s’han practicat dues endoscòpies. Les operacions les va fer un equip 
interdisciplinari que incloïa un enginyer especialitzat en tècniques d’inspecció, 
arqueòlegs, medievalistes, conservadors i restauradors.     
 
L’endoscòpia òptica era l’única tècnica d’inspecció que es podia utilitzar atès el 
gruix de la tomba. Les mesures preventives que es van prendre van permetre 
una intervenció poc intrusiva, que no va alterar les condicions de conservació 
de l’interior, ja que es va introduinr l’aparell per un forat existent que havia estat 
reparat.  
 
L’aparell endoscopi es va introduir amb molta cura fins a la superfície de 
l’interior de l’urna, sempre sense acostar-se excessivament al cos, que es 
troba a una distància aproximada de 30 – 40 cm a sota, segons la zona. El 
tipus d’il·luminació utilitzat permetia fer un bon seguiment de l’òptica i del seu 
braç, sense cap perill de malmetre les restes humanes.  
 

  
Inspecció de l’urna superior de la tomba amb el videoendoscopi, a través de la zona 
reconstruïda de la tapa 
 

  
Treballs previs de valoració de la tomba de Pere II. Introducció gradual del braç endoscòpic 
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Treballs d’inspecció endoscòpica a través de la junta entre la banyera i la tapa 
  
 
Les imatges de l’endoscòpia feta a l’urna que ha de contenir les despulles del 
rei Pere II, mostren la presència d’unes restes humanes que ocuparien la 
llargada total de la banyera, cobertes per un teixit i contingudes dins una 
estructura de taüt, del qual se n’aprecien els laterals a la part inferior.  
 

 
Reconstrucció del cos a l’interior de la tomba a través d’imatges de l’endoscòpia 

 
La caixa, que sembla ser de fusta, no devia tenir tapa, i també se’n desconeix 
l’estat de la base. Les imatges permeten apreciar la textura del teixit i la 
presència d’una mandíbula inferior amb dentadura, que es pot veure per una 
zona on el teixit s’ha perdut. La manca de llum i de qualitat d’imatge fa que no 
es puguin precisar més dades d’una manera absolutament segura. Tanmateix, 
es pot intuir la presància d’un crani i una possible cervellera o casc, ja que 
s’han observat estructures assimilables a un metall. Encara es desconeix si el 
cos porta vestimenta reial, armament i elements de defensa.   
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Reconstrucció del cap a l’interior de la tomba a través d’imatges de l’endoscòpia 

 
Per tant, les imatges obtingudes semblen confirmar que es tracta d’un 
enterrament secundari (Pere II va ser enterrat primerament l’any 1285 en un 
lloc indeterminat prop de l’altar i va ser traslladat entre finals de l’any 1302 i 
principis de 1303 en un enterrament secundari a aquesta tomba) totalment 
intacte, dada imprescindible que calia corroborar i que confereix a la inhumació 
un caràcter únic i de gran interès científic.  
 
Els resultats de la inspecció corroboren parcialment la informació aportada per 
les fonts, ja que la descripció de l’historiador B. Hernández Sanahuja parlava 
del cos jacent del rei, en aquest cas, vestit de frare. Cal apuntar que la 
inspecció que ell va portar a terme es va fer aixecant lleugerament la tapa de la 
banyera i amb l’ajut d’una candela, per la qual cosa devia ser força difícil 
apreciar les restes amb detall.   
 
En finalitzar l’endoscòpia a l’urna, els tècnics van procedir al tancament de la 
perforació amb una doble intervenció per mantenir la màxima estanquitat dins 
l’urna i preservar les condicions inicials. Pel que fa a l’acabat exterior, s’han 
utilitzat materials innocus, reversibles i tan similars als originals com ha estat 
possible.       
 
Pel que fa al sepulcre superior de la tomba de Pere II, també s’hi va fer una 
endoscòpia que mostra ossos petits i fragmentats, així com un os de longitud 
considerable. També s’hi van distingir fragments de pedra o guix policroms 
provinents de la decoració escultòrica exterior del mateix sepulcre. Tot plegat 
sembla trobar-se damunt un estrat de terra o runa i envoltat d’altres elements 
inconnexos com ara fustes i un filferro. Les imatges obtingudes semblen 
confirmar que aquesta part de la tomba sí que hauria estat saquejada, igual 
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que la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou, que custodia un conjunt d’ossos 
també fragmentats, que formen un paquet compactat amb fang.    
 
 
Anàlisi de gasos de l’atmosfera interior de la tomb a 
Per tal d’obtenir el màxim d’informació sobre la inhumació del rei Pere II i 
d’alterar el mínim l’estat de conservació de les restes, es va portar a terme una 
analítica de l’atmosfera interior de l’urna. Aquesta prova no només aporta 
informació de gran utilitat per preparar el projecte d’investigació, sinó que 
permet conèixer dades dels compostos més volàtils que desapareixeran en el 
moment de l’obertura de la tomba i que, per tant, no s’haurien pogut estudiar.  
 
Per aquest motiu, es van extreure mostres d’aire de l’interior del sepulcre, així 
com també del seu exterior més immediat, que s’han portat a analitzar amb la 
tècnica de la cromatografia de gasos. Aquesta tècnica separa les molècules 
dels compostos a una temperatura determinada i aprofita alguna propietat 
física o química que en determini l’existència. 
 
L’objectiu és avaluar el risc que representa per a les restes l’obertura de la 
tomba i, per tant, poder establir les mesures tècniques que caldrà portar a 
terme per garantir-ne la conservació correcta. Així mateix, permet analitzar el 
medi ambient, o bé detectar gasos provinents de la matèria orgànica, aromes, 
dissolvents, herbes, olis i molècules d’interès bioquímic.   
 
 
 

  
Microbomba connectada i bossa Tedlar              Emmagatzematge de les mostres en tubs 

 

  
Calibratge de la bomba amb fluxòmetre             Microfibres diverses i cartutxos d’absorció 
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Les primeres anàlisis confirmen que la diferència entre ambdues atmosferes no 
és suficient perquè es produeixi un impacte nociu per a les restes en el 
moment de l’obertura del sarcòfag, de manera que es desestabilitzi en entrar 
en contacte amb l’exterior. La composició química de l’interior tampoc respon a 
un ambient extrem que pogués resultar tòxic per als humans o que determini 
un pèssim estat de conservació de les restes.  
 
Així mateix, els resultats indiquen que l’atmosfera interior de la tomba és 
químicament diferent de l’atmosfera exterior en alguns dels seus compostos. 
Els resultats mostren que es podrien identificar elements com la brea, el 
betum, la sílice o herbes aromàtiques, que formen part de les receptes 
egípcies, gregues i posteriorment medievals en processos d’embalsamament. 
 
Per altra banda, aquest resultats sobre els compostos volàtils es podran 
completar amb un futur estudi de les mostres sòlides de les restes, que 
acabarà d’identificar els tractaments que va rebre el cos de Pere II abans de la 
seva inhumació.   
 
 
L’embalsamament a l’època medieval 
L'embalsamament fou una pràctica habitual en els enterraments de membres 
de les cases reials europees a partir del segle XII

 i va assolir la seva maduresa 
a finals de la centúria següent, coincidint amb la renovació de l'interès pels 
estudis anatòmics i les pràctiques de dissecció en facultats de medicina com 
les de Bolonya i Montpeller.  
 
La Universitat de Montpeller va ser una de les primeres a recollir i difondre la 
traducció de l'obra del metge persa del segle IX Abu Bakr Muhammad al-Razí,  
titulada en àrab Kitab al-tibb al-Mansuri. L'obra gaudí d'una gran difusió durant 
l'època medieval i moderna, i fou traduïda al francès, a l'italià i al català (Llibre 
d'Almassor). A través del primer dels nou llibres d'aquesta enciclopèdia mèdica, 
dedicat a l'anatomia, s'introdueixen a Europa les receptes d'embalsamament de 
l'antic Egipte que, segons ens demostra el registre arqueològic, tindran una 
difusió àmplia entre els embalsamadors de membres de la reialesa i l’alta 
noblesa del continent. 
  
Un dels màxims defensors de l'obra d'al-Razí va ser Arnau de Vilanova, 
(1235/40 - 1311/13) que fou estudiant i professor a Montpeller, i alhora el metge 
que va atendre Pere II en els seus darrers dies. Es treballa amb la hipòtesi que, 
amb aquests antecedents, no fos ell mateix qui s'encarregà d'embalsamar el 
cos reial i preparar-lo per a les cerimònies funeràries oficials.  Tot i així, la 
verificació de l'embalsamament del cos del rei hores d'ara només és indirecta.  
 
Per una banda, es constata que la pràctica de l'evisceració i l'embalsamament 
era ja molt arrelada entre els sobirans de regnes veïns, com ara els de França i 
Castella (vegeu E. A. R. Brown Death and the human body ... pàg. 234-235). 
Alhora, el mateix Bernat Desclot ho dóna a entendre quan diu que, un cop mort 
el rei a Vilafranca, l'abat i els monjos de Santes Creus prengueren possessió 
del cos “e banyaren-lo, e adobaren-lo e vestiren-lo axí com a monge”. Per altra 
banda, els resultats encara provisionals de les anàlisis de gasos apunten la 
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presència d'un seguit de compostos (hidrocarburs, olis, alcohols, terpens, 
silicats...) que reforcen la possibilitat que el cos del rei fos sotmès a 
embalsamament. 

 
El procediment d’embalsamament contempla l'evisceració mitjançant una 
incisió des de la meitat del pit fins al pubis, l'extracció del cor i les entranyes i el 
farciment de la cavitat restant amb un compost d'herbes i espècies i 
substàncies odoríferes. Les vísceres, en cas que es precisi conservar-les, 
també són recobertes amb aquest mateix compost i preservades en un pot de 
plom o d'argent adequadament segellat. El cos es neteja acuradament, es 
clausuren els orificis nasals i bucals i es recobreixen fortament cames i braços 
amb benes amarades d'una solució apegalosa. 
 
Malgrat l'oposició papal a l'evisceració i la dissecció dels cadàvers, que es 
formalitza el 1299 a través d’una butlla de Bonifaci VIII, aquesta pràctica i en 
especial l'extracció i l’embalsamament del cor constitueixen alguns dels ritus 
funeraris més difosos entre les monarquies baixmedievals.  
 
El panteó de Santes Creus permet documentar l’existència a Catalunya de la 
tècnica de l’embalsamament. També caldrà analitzar acuradament les 
escasses restes que, després del seu saqueig durant el segle XIX, encara 
queden al compartiment situat al capdamunt de la tapa del sarcòfag de Pere II. 
D’aquesta anàlisi, s’hauria de desprendre si aquest espai fou emprat per 
contenir les vísceres del rei o si, com defensa Hernández Sanahuja, contenia 
ossos d'algun altre individu. Així mateix, caldrà comparar l'ADN del rei amb el 
del cor momificat que suposadament pertany a Blanca d'Anjou, que es 
conserva a la sagristia del temple conventual. 
 
L'excavació de les restes del rei es durà a terme amb un registre gràfic i 
documental exhaustiu, atès que es tracta d'una oportunitat única de 
documentar, no només les habilitats embalsamadores desplegades, potser, per 
Arnau de Vilanova, sinó també d'obtenir una nova visió sobre els rituals 
funeraris reials de la casa d'Aragó.   
 
 
Perspectives de futur: reconstrucció facial i estud is d’ADN 
Després de romandre més de 700 anys intacta, l’obertura de la tomba reial de 
Pere II el Gran és una oportunitat única per obtenir dades sense precedents 
sobre la vida i el físic del rei (ADN, característiques físiques, malalties que va 
patir durant la seva vida, causa de la mort, dieta alimentària, entre d’altres) i 
sobre els rituals d’enterrament reial de l’època, indumentària, armes i objectes 
d’ús reial que s’hi poguessin trobar (tècniques d’embalsamament, disposició 
del cos, aixovar amb què eren enterrats, tipus de taüt, entre altres aspectes). 
 
A més de les aproximacions patològiques, traumatològiques o nutricionals, la 
recerca directa sobre el cos del rei obre el camí a altres dos tipus d'investigació 
no exempts d'interès com són, per una banda, la reconstrucció facial i, per una 
altra, les anàlisis d'ADN tant de l'individu com dels microorganismes i paràsits 
que puguin detectar-s'hi. 
 



 19 

Tot i que la reconstrucció facial és una tècnica desenvolupada originàriament 
amb finalitats forenses i criminalístiques, la seva aplicació en el camp de 
l'arqueologia és antiga i els resultats assolits l'han consolidat no només com 
una eina important de recerca, sinó com un immillorable vehicle de difusió. 
 
L'egiptologia, per exemple, ha estat un dels àmbits privilegiats d'aquestes 
tècniques, en què s’han assolit resultats excel·lents a partir de les mòmies 
d'alguns dels més importants sobirans antics del país del Nil, com ara Ramsès 
II o Tutankhamon. Ara, gràcies a aquesta mateixa tècnica, és previst que 
puguem disposar del primer i únic retrat fidedigne d'un comte rei del Casal de 
Barcelona. 
 

Per altra banda, els resultats de l’estudi de l’ADN, poden obrir la porta a una 
futura recerca que pugui abastar el conjunt dels panteons reials dels sobirans 
de la Corona d'Aragó. Aquesta dada constituiria una baula forta a partir de la 
qual una recerca de llarg abast permetria reconstruir, tant cap endavant com 
cap enrere, la cadena genètica familiar.  
 
A partir de l'ADN de Pere II es podria establir quin dels cranis i altres restes 
òssies conservades a la tomba de Jaume I a Poblet pertanyen efectivament al 
seu pare. Així mateix, a partir d'aquestes dades seria possible reorganitzar el 
garbuix de restes òssies dipositades a la tomba veïna de Santes Creus després 
del saqueig que seguí l'exclaustració de 1835, i aconseguir d’individualitzar les 
que pertanyen al seu fill Jaume II de les de Blanca d'Anjou o d'altres individus. 
Un cop assolit aquest punt, es podria verificar quines de les restes dels 
diversos individus conservats a la tomba de la Seu Vella de Lleida pertanyen 
efectivament al fill de Jaume II, Alfons III, i des d'aquí procedir a la identificació 
dels restants sobirans les restes dels quals descansen a Poblet.  
 
 
Altres estudis previs a l’exhumació 
Abans d’iniciar els treballs de restauració i obertura de la tomba, també s’han 
fet els aixecaments planimètrics de les tombes de Pere II i de Jaume II i Blanca 
d’Anjou, així com del presbiteri o capçalera de l’església. La tècnica utilitzada 
ha estat la lasergametria 3D.  
 
Aquest sistema permet disposar d’un material gràfic de primera qualitat que 
donarà suport tant al procés de restauració com a l’estudi i documentació. El 
material gràfic creat també serà emprat en la divulgació del procés de 
restauració i dels resultats de la recerca sobre les restes de Pere II. 
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3.2. Restauració escultòrica, excavació, exhumació i estudi de les restes  
 

 
Restauració escultòrica 
L’objectiu principal del projecte de restauració de les obres situades al 
presbiteri de l’església de Santes Creus és millorar el seu estat de conservació 
material i prolongar-lo en el temps, mitjançant no només la intervenció de 
restauració directa, sinó també les actuacions de conservació preventiva. 
D’altra banda, sempre amb aquest objectiu, el treball de restauració comportarà 
la posada en valor de les grans qualitats estètiques i artístiques de les obres, 
avui alterades.  
 
Abans de l’inici de la restauració, el Museu d’Història de Catalunya està fent un 
conjunt d’actuacions prèvies com són la investigació de les fonts històriques 
que hi ha sobre les peces que s’han d’intervenir, la recopilació de documents 
gràfics i fotogràfics i l’escanejat complet de les tombes dels reis. 
 
Des del punt de vista de la restauració, es van dur a terme un conjunt d’estudis 
previs: 
 
• Observació amb llum directa, llum rasant i llum ultraviolada de les peces i 

presa de fotografies. L’observació amb llum ultraviolada de la policromia del 
sepulcre de Pere el Gran permet avançar que es tracta dels colors originals, 
amb repintades que es redueixen a peces de reposicions posteriors. 

 
• Identificació de possibles deficiències estructurals. Després de l’observació 

in situ d’arquitectes del Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
no se’n constaten.  

 
• Extracció i analítica de mostres de color de les obres que presenten restes 

de policromia (tomba de Pere el Gran, tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou, 
làpida epitafi de Blanca d’Anjou), en col·laboració amb el Laboratori Arte-
Lab, SL. 

 
• Extracció i analítica de mostres de pedra i de morters, amb la col·laboració 

de l’equip Patrimoni UB. Amb l’anàlisi de les mostres de pedra es 
determinaran els veritables tipus de pedra utilitzats i la seva procedència, i 
s’acabaran els errors i la manca d’identificació constatats a les fonts 
escrites.  

 
Les principals alteracions que afecten les obres són d’origen antròpic, com a 
resultat de les profanacions, guerres i furts. Els trencaments i les pèrdues 
formals són generals en totes les obres. 
 
La fixació dels estrats de color i dels trencaments formals amb risc de pèrdua 
serà una de les primeres actuacions per dur a terme.   
 
L’acumulació de pols i de brutícia grassa adherida, a més de la presència de 
sals solubles en algunes de les obres, comportarà que s’hagin de fer neteges 
superficials combinades en sec i en humit. Ja amb els resultats de les 
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analítiques i després de diverses proves, es determinaran els mètodes més 
idonis. La fixació, la neteja dels colors i de les pedres serà un dels treballs més 
complexos per la naturalesa i l’execució al tremp de les policromies originals i la 
diversitat de les pedres utilitzades, amb presència d’argiles en algunes 
d’aquestes. 
 
Per últim, es procedirà a la reintegració de morter i a la reintegració cromàtica, 
amb un criteri de mínims.   
 
 
Procediment de la restauració 
Els treballs de restauració així com l’excavació de les tombes reials han de 
poder ser compatibles amb el servei parroquial que l’església del monestir de 
Santes Creus ofereix als veïns. Per aquest motiu, es procedirà a construir un 
tancament de fusta que separi la zona de restauració de la zona de culte 
religiós. Dins d’aquest tancat s’instal·larà un taller de restauració. 
 
Per facilitar el procés de restauració, es col·locarà una bastida a la tomba de 
Jaume II i Blanca d’Anjou. En el cas de la tomba de Pere II, per col·locar la 
bastida és necessari el desmuntatge de la làpida de Roger de Llúria (en mal 
estat i també objecte del projecte de restauració). La retirada de la làpida 
implica l’excavació de les restes situades a l’interior del sepulcre per tal de ser 
analitzades, i l’observació de la fonamentació de la tomba de Pere II.  
 
Seguidament, es desmuntaran el pinacle i la tapa del sepulcre superior amb 
forma de templet de la tomba de Pere II i s’excavaran les restes situades a 
l’interior. L’endoscòpia feta a l’interior d’aquesta estructura ha permès 
documentar que hi ha unes poques restes òssies sense connexió així com uns 
fragments d’elements esculturals, presumiblement procedents del mateix 
registre escultòric de l’exterior del templet. Les restes òssies seran objecte 
també d’un estudi antropològic.  
 
A continuació, es desmuntaran les parets del sepulcre superior amb forma de 
templet per continuar la seva restauració en el taller del presbiteri i es procedirà 
a una primera obertura de la banyera funerària de Pere II. L’objectiu d’aquesta 
obertura serà: 
 

� L’extracció de mostres de les substàncies sòlides de les restes situades 
dins el sepulcre per continuar el procés analític. Tècnica utilitzada: 
cromatografia de masses. 

 
� L’avaluació de l’estat de les restes per determinar si és viable, sense  

malmetre-les, el procés d’extracció i trasllat al Centre de Restauració de 
Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, per estudiar-les i excavar-
les. 

 
� La mesura de la geometria exacta del taüt que conté les restes per 

avaluar si és possible de fer-lo passar per la llum de les columnes del 
baldaquí. Tècnica utilitzada: lasergametria 3D.  
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Quan hagi finalitzat aquest procés de documentació analítica i planimètrica 
tècnica, es procedirà al tancament de la tapa. 
 
Una vegada estudiades les mostres, l’equip científic procedirà a una segona 
obertura de la tapa del sepulcre per extraure’n el taüt i les restes. En cas que 
sigui viable, es traslladarà el taüt amb les restes al Centre de Restauració de 
Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya per dur a terme els estudis i les 
analítiques oportuns. En cas que tècnicament no sigui viable l’extracció o que 
aquesta signifiqui un risc per a la conservació correcta de les restes (fet 
determinat per les dades obtingudes en la primera obertura), es procedirà a 
excavar les restes in situ. 
 
Una vegada finalitzat aquest procés d’estudi i analítica, es restaurarà l’aixovar 
funerari, que s’integrarà en l’exposició permanent del Museu d’Història de 
Catalunya, i es retornarà el cos de Pere II a la seva tomba de Santes Creus, ja 
restaurada. 
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4. El monestir de Santes Creus  
 
L’any 1150 el senescal Guillem Ramon de Montcada i els seus fills Guillem, 
Ramon i Berenguer donaren a l’abadia de la Gran Selva (Llenguadoc) terres 
alodials situades a Valldaura, dins el terme de Cerdanyola, per tal que la 
comunitat cistercenca hi fundés un nou monestir que hauria de ser panteó del 
llinatge. Santa Maria de Valldaura, sota el patrocini dels Montcada, fou el 
primer establiment cistercenc dels comtats catalans. Tanmateix, la fallida 
d’aquesta primera fundació i el trasllat de la comunitat el 1155 a Ancosa, terra 
comtal cedida per Ramon Berenguer IV, donaria pas a la instal·lació definitiva 
de la comunitat cistercenca al lloc de Santes Creus. 
 
El 2 de juny de 1160 Guerau Alamany, Guerau de Jorba i Guillem de Montagut, 
del llinatge dels Cervelló, feren donació a l’abat Pere del lloc de Santes Creus. 
A la riba del riu Gaià, prop d’una important deu d’aigua i d’una extensa zona 
d’horta, els monjos de Valldaura consideraren aquest indret com l’emplaçament 
idoni per bastir-hi el monestir definitiu i ben aviat engegaren una política de 
compres i bescanvis de terres per tal de constituir el que hauria de ser, fins al 
1835, el nucli d’una de les senyories monàstiques més extenses i influents de 
la Catalunya medieval i moderna. 
 
Els anys de major esplendor econòmica, social i política arribaren amb el vincle 
amb la Corona. L’abat Bernat Calbó mantingué una fructífera amistat amb el rei 
Jaume I, però fou Pere II el Gran qui posà sota la seva protecció especial el 
monestir de Santes Creus, on demanà ser sepultat. A principis del segle XIV el 
monestir comptà amb el mecenatge i la protecció del rei Jaume el Just, qui 
concedí als abats del monestir el títol de capellà reial i novament escollí el 
monestir com a lloc de sepultura. El patronatge reial s’esgotà amb Pere el 
Cerimoniós, qui decantà la seva protecció vers Poblet, convertint-lo en panteó 
reial. 
 
En el segle XV s’inicià un estancament de la vida material i espiritual del 
monestir. L’elecció de l’abat Pedro de Mendoza va obrir un període de 
redreçament en tots els àmbits i fou l’únic abat de Santes Creus que presidí la 
Diputació del General de Catalunya durant el trienni 1497-1500. La Guerra del 
Francès (1808-1814) i el Trienni Liberal (1820-1823) accentuaren 
l’empobriment del cenobi habitat per una quarantena de monjos en unes 
condicions força precàries.  
 
El 1835, en virtut de la llei de desamortització de Mendizábal, la comunitat  
abandonà el monestir i els seus béns foren venuts i subhastats. Les 
dependències claustrals patiren saquejos, tot i que ben aviat s’inicià una 
política de protecció per part de la Comissió de Monuments de Tarragona. 
L’any 1921 fou declarat monument nacional, i a partir d’aleshores s’inicià un 
llarg i profitós període de restauració. En aquest sentit, cal destacar la tasca de 
la Comissaria de la Generalitat republicana entre els anys 1936-1938. Amb 
l’adveniment de la democràcia (1975), el monestir passà a dependre de la 
Generalitat de Catalunya. Actualment forma part dels monuments patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya i està gestionat pel Museu d’Història de Catalunya.
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5. Equip científic del projecte  
 
 
 
Un projecte del Departament de Cultura i Mitjans de  Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Direcció de Projecte 
Museu d’Història de Catalunya (MHC) 
Direcció del MHC: Agustí Alcoberro 
 
Coordinació general del projecte  
Marina Miquel (cap d’Àrea de Gestió de Monuments, MHC) 
 
Projecte de recerca 
Joan Garcia Biosca (arqueòleg) 
Javier Chillida (restaurador) 
Àngels Jorba (Centre de Restauració de Béns Mobles) 
Carol Ribera (MHC) 
Ramon Sarobe (medievalista) 
Margarida Sala (cap d’Àrea de Gestió Museogràfica, MHC) 
Carme Subiranas (arqueòloga) 
 
 
 
 
Direcció arqueològica 
Carme Subiranas 
 
Recerca arqueològica i documentació arqueomètrica 
Joan Garcia Biosca  
 
Conservació preventiva i analítica prèvia 
Carol Ribera  
Sailab 
 
Tractament i manipulació de les restes arqueològiqu es 
Centre de Restauració de Béns Mobles  
 
Recerca documental 
Stefano Maria Cingolani 
Anna Sandoval 
Ramon Sarobe 
Josep M. Vila 
 
Direcció restauració 
Javier Chillida  
 
Restauradors 
Joan Calvo  
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Ana Cristina del Árbol 
Ainhara Díaz Cots 
Albert Gaser  
Maite Serna 
 
Moviment peces arquitectòniques  
Margarida Sala 
TTI  
 
Planimetria  
Laboratori de Fotogrametria Arquitectònica, Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura, (Universidad de Valladolid) 
 
Tècnics de camp 
Ricard Lozano 
Jordi Muñoz 
Vicenç Soler 
Josep Ripoll 
 
Logística 
Josep M. Fuguet 
Joan Ibars 
Carme Jordà 
Joan Martí 
 
Altres 
En el transcurs dels treballs de restauració, extracció, excavació, estudi i 
anàlisi, la direcció del projecte anirà incorporant l’equip científic i tècnic 
necessari per dur a terme amb garanties cada etapa del projecte.  
 
 
 
 


