
Quan van enterrar Pere II el Gran (1240-1285), d’això 
fa més de set segles, poc es podien pensar els catalans 
que les restes embalsamades del monarca aportarien, 
centúries després, noves llums a la sempre fosca edat 
mitjana. Però tot canvia, i amb el pas dels anys les 
restes d’aquest monarca expansionista poden esdevenir 
clau fins i tot per identificar els membres de la seva 
família, exhumats i espoliats amb la desamortització 
de Mendizábal i enterrats també al cenobi cistercenc 
de Poblet.

Però anem a pams. El Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Cata-
lunya ha impulsat, amb la direcció tècnica del Museu 
d’Història de Catalunya, una interessant intervenció 
tot coincidint amb els 850 anys de la fundació del 
conjunt monàstic de l’Alt Camp. Més enllà de la 
restauració de les tombes reials, que són a l’església 
del monestir de Santes Creus, l’espectacularitat de la 
intervenció cal buscar-la a la tomba de Pere el Gran, 
ja que el seu mausoleu no havia estat mai exhumat al 
llarg de la història, després que fos construït entre el 
1302 i el 1303.

Així doncs, la tomba de Pere el Gran ha estat l’única 
dels monarques de la Corona d’Aragó que mai s’ha 
profanat. I és per aquest motiu que les restes del comte 
poden esdevenir la clau de volta que permeti esbrinar 
una part important de la història de Catalunya, tal 
vegada la més esplendorosa del nostre país.
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L’EXHUMACIÓ

A principis d’aquest any 2010, els tècnics del Museu 
d’Història de Catalunya van liderar una intervenció 
única i sense precedents. Es tractava d’obrir la tomba 
sense malmetre el conjunt monumental i a la vegada, i 
aquí rau la singularitat de la intervenció, sense fer malbé 
les restes del monarca, que estaven disposades en forma 
corba, ja que el rei va ser dipositat a l’interior d’una gran 
banyera. En el procés d’extracció de les restes de Pere el 
Gran, els tècnics, fins a sis persones, van treballar-hi in-
tensament. L’acció es va complementar amb la presa de 
radiografies al fardell funerari, una tasca realitzada per 
un equip del Pius Hospital de Valls. Després, les restes 
del monarca van ser traslladades a l’Hospital Joan XXIII 
de Tarragona per ser sotmeses a un TAC.

Tot aquest camí complex, preludi del trasllat al Centre 
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que es 
troba a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès), té una clara 
explicació: amb els resultats del TAC fins i tot es podrà 
dibuixar l’hipotètic retrat facial del monarca. De fet, 
es tracta de tècniques ja emprades en altres proces-
sos d’investigació, com per exemple amb les mòmies 
d’alguns faraons egipcis. 

Després del TAC, la peregrinació de les despulles va 
continuar fins a Barcelona. En el complex procés de 
transport es va necessitar el treball coordinat de fins a 
quaranta persones que, des de diversos àmbits d’acció, 
van completar amb èxit la primera part de la llarga 
aventura.

PERE EL GRAN
I SANTES CREUS

Restauració de les tombes 
reials del monestir de 
Santes Creus. 
Presentació de l’acte. 
Intervenció del Conseller 
de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, 
Hble. Sr. Joan Treserras 
i de Marina Miquel, del 
Museu d’Història de 
Catalunya.
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LES SORPRESES

Diuen les cròniques de l’època que Pere II era un home 
corpulent, de grans dimensions. I efectivament, una 
vegada oberta la tomba, s’ha pogut comprovar que tenien 
tota la raó. Pere II el Gran mesurava 1,73 metres, unes 
mides molt per sobre dels homes i dones d’aquella època. 
Precisament a causa de la seva gran mesura, les restes del 
monarca no van caber a l’interior de la banyera de mar-
bre en què va ser enterrat per segona vegada. Cal tenir 
present que la primera vegada que el cos de Pere el Gran 
va rebre sepultura va ser a prop de l’altar de l’església de 
Santes Creus, mentre s’esperava que arribés a Catalunya 
la banyera que finalment va acollir el cos embalsamat del 
rei. En la col·locació de les restes del monarca a l’interior 
de la banyera funerària es va optar per tallar-li els peus i 
deixar-los just al costat de les cames. Els homes de l’època 
van resoldre d’aquesta manera la necessitat d’encabir el 
cos a l’interior del recipient de marbre emprat com a 
tomba. Aquesta dada fins ara era desconeguda. Es tracta, 
doncs, del primer detall que aporta Pere el Gran en el 

procés d’investigació que, de fet, tot just ara comença 
a veure la llum. Els investigadors estan convençuts que 
l’estudi de les restes embalsamades del monarca aportaran 
el seu ADN, i amb aquestes dades es podrà comprovar 
la veracitat de les restes que es troben a les tombes reials 
del monestir de Santa Maria de Poblet, i que al segle XIX 
van ser espoliades durant la desamortització de Mendizá-
bal. També esdevindran imprescindibles per certificar si 
les restes conservades a la tomba de la Seu Vella de Lleida 
pertanyen a Alfons III, fill de Jaume II. Els treballs que 
desenvolupa un equip multidisciplinari de tècnics també 
seran crucials per determinar qüestions relacionades 
amb l’estat de salut del mateix monarca i els hàbits de 
vida, com per exemple la seva alimentació. Un cop hagin 
acabat totes les proves, les restes del monarca català seran 
retornades a Santes Creus, on rebran de nou, i per tercera 
vegada, sepultura. Mentrestant, els tècnics aniran donant 
continuïtat al seu extens treball, que, de mica en mica, 
anirà agafant forma i veient la llum.
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Un vALOR En ALçA

L’espectacular iniciativa impulsada per la conselleria 
que lidera Joan Manuel Tresserras té, però, com a 
mínim, un parell de lectures més. La primera és que 
ha permès tornar a posar damunt la taula l’indiscutible 
valor que té el conjunt monàstic de Santes Creus. 

El fet que es tracti de l’únic dels tres monestirs del 
Cister que no té una comunitat religiosa que hi faci 
vida des de principis del segle XIX potser ha provocat 
que esdevingui també el menys valorat. Però Santes 
Creus té una vàlua patrimonial indiscutible, ja que es 
tracta d’un conjunt arquitectònic d’una singularitat 
excepcional. A la vegada, els mitjans de comunicació, 
que s’han fet ressò de tot el procés d’investigació ara 
iniciat d’una manera important i espectacular, han 
contribuït a difondre enormement els valors de Santes 
Creus i el seu pes en la història del país. Tot plegat 
comença a tenir uns efectes ben tangibles en forma 
d’augment de les visites registrades des de l’anunci de 

l’inici de la investigació. Sembla, doncs, que no serà 
gens agosarat afirmar que el nombre de turistes encara 
s’incrementarà més tan bon punt es donin a conèixer 
els resultats de la investigació.

El segon efecte d’aquest procés és la recuperació de la 
memòria històrica. Més enllà de les conclusions i tèc-
niques que es derivin de la investigació, el que està clar 
és que es parla de l’herència catalana; de la trajectòria 
d’un país bastit al llarg dels segles, fruit de l’empenta 
dels membres del comtat de Barcelona, que el van 
expandir aprofitant els corrents de les aigües de la mar 
Mediterrània. 

I, sobretot, fruit de la cultura bastida amb les aporta-
cions de Ramon Llull, entre milers de dones i homes. 
Però també d’una llengua: el català, que encara esdevé 
el nostre clar símbol i nexe identificador.

PERE EL GRAN
I SANTES CREUS

Monestir de Santes Creus. 
Exhumació i trasllat de les 
restes del rei Pere el Gran.
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