
Quan, el 1989, ens vam plantejar promocionar les nostres comarques 

sota una marca turística concreta, un dels elements que ens va fer 

decidir pel Cister va ser, sens dubte, l’existència de les tombes reials 

als tres monestirs propers que posteriorment vam agrupar i batejar 

com La Ruta del Cister.

Pensàvem, i encara ara és vigent la idea, que era un punt 
a favor a l’hora de fer promoció als antics territoris de la 
Corona d’Aragó.

Tenim, d’una banda, els aragonesos, que ja acostumen 
a venir a la Costa Daurada, i, d’una altra, els valencians, 
que sovintegen les anades a Andorra i a la neu. Tots 
ells, d’alguna manera, passen pel nostre territori. És 

relativament fàcil pensar que, amb una bona promoció, 
alguns d’ells potser s’aturarien a visitar els seus avantpassats.

Amb aquest objectiu, l’any 1993, de la mà de la Diputació 
de Tarragona es va fer una presentació de La Ruta del 
Cister a l’Aragó, concretament a Saragossa. Recordo que 
l’acollida de la campanya va ser realment bona i podríem 
dir que es van establir bons llaços d’amistat. Els anuncis 
que es van publicar a l’Aragó, un dels quals reproduïm en 
aquestes pàgines, van tenir l’èxit esperat. 

Una altra cosa és la promoció de La Ruta del Cister 
a les Illes Balerars, a la Catalunya Nord i als territoris 
mediterranis on la Corona d’Aragó va tenir un especial 
protagonisme.

LA RUTA DEL CISTER

A la pàgina anterior, 
tombes reials de Pblet.

En aquesta pàgina, 
tomba de Pere El Gran 
al monestir de Santes 
Creus.

Som davant d’uns fets que han canviat el 
gust de moltes persones. Creix l’interès per la 

cultura i per les històries de veritat.

La Ruta
del Cister

Panteons reials de
la Corona d’Aragó
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Fins fa pocs anys, a La Ruta del Cister (a les tres 
comarques i en els 65 municipis que aglutina) era 
difícil trobar-hi allotjament. N’hi havia poc i, a 
més, no era fàcil dotar les nostres comarques de les 
infraestructures turístiques que necessitaria per vendre 
el producte més enllà de la visita puntual, la d’anar i 
venir en un sol dia, que era la que teníem fins ara.

L’oferta ha canviat. Actualment a La Ruta del Cister 
hi ha més de 120 allotjaments rurals i s’ha doblat el 
nombre de llits en establiments hotelers.

Això no vol dir que ja en tinguem prou, però déu n’hi 
do! Ja es pot començar a parlar d’exportar La Ruta del 
Cister més enllà de les fronteres habituals.

L’objectiu continua sent el mateix: turisme cultural en 
un entorn rural. 

El reclam dels monestirs és únic al món i, encara més, 
si el concretem al món que, d’alguna manera, ha rebut 
la influència catalana en la història. Una informació 
que ha de rebre una població de més de 50 milions de 
persones si comptem una gran part d’Itàlia, un trosset 
de França i el que coneixem com els Països Catalans.

A aquesta gran oportunitat cal sumar-hi el turisme de 
novel·la, un turisme incipient però cada vegada més 
important que mou milers i milers de visitants  d’arreu del 
món seguint les recomanacions de El Codi Da Vinci, per 
exemple; les novel.les a l’entorn dels càtars, o fins i tot els 

LA RUTA DEL CISTER

A la pàgina anterior,
interior de l’església
de Santes Creus.

En aquesta pàgina,
tomba de la reina Violant 
d’Hongria a Vallbona.

enigmes que, d’una manera brillant, 
l’italià Umberto Eco va suggerir a la 
novel·la El nom de la rosa.

Probablement estem en el millor 
moment de La Ruta del Cister. 
Estem a punt de fer-nos conèixer 
perquè podem acollir centenars 
de persones als nostres monestirs, 
als nostres municipis i als nostres 
establiments hostalers. Els passos 
que s’estan duent a terme caminen 
cap a aquest objectiu. Ara, a tots els 
que vivim i treballem en qualsevol 
dels 65 municipis de la Ruta ens 
cal seguir creient en el projecte i 
continuar apostant-hi.

Els mausoleus reials dels nostres monestirs representen 
un llegat històric que hem de saber valorar. Què us 
sembla si, mentre ho fem saber a bastament, som  
nosaltres qui els redescobrim primer? Per als que vivim 
aquí, la gran pregunta seria: quant de temps fa que no 
visitem els nostres monestirs? Fem-ho córrer. La Ruta 
del Cister ens necessita a tots.

Cal promocionar la Ruta del Cister als territoris de 
l’antiga Corona d’Aragó, inclosos els de la Mediterrània. 

Una part de la seva història també és la nostra.
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