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L’estudi de les tombes reials de Santes Creus. Resum

1. El projecte de recerca al panteó reial del monestir  
de Santes Creus

L’any 2009, en el marc del 850è aniversari de la fundació del Reial Mo-
nestir de Santes Creus que s’havia de commemorar l’any 2010, el Museu 
d’Història de Catalunya va plantejar com a objectiu estratègic la res-
tauració escultòrica del panteó reial de Santes Creus. Aquesta actuació 
tenia com a objectiu resoldre les deficients condicions de conservació 
en què es trobaven les tombes i, al mateix temps, singularitzar el paper 
de l’abadia dins la història de Catalunya com a panteó reial de la Coro-
na d’Aragó. En aquest sentit, cal recordar que el panteó reial de Santes 
Creus, concebut i planificat pel rei Jaume II el Just entre els anys 1291 i 
1315 per tal d’acollir honoríficament les despulles del seu pare Pere II el 
Gran, les seves pròpies i les de la seva esposa, la reina Blanca d’Anjou, 
és l’únic monument funerari dels reis de la Corona d’Aragó que ha arri-
bat intacte fins als nostres. Som davant, també, de les primeres tombes 
reials bastides en estil gòtic a la Corona d’Aragó i les úniques que s’han 
conservat íntegrament fins avui dia.1

1.1 L’ESTUDI D’UN PANTEÓ REIAL

Són molt poques les tombes reials que han estat investigades de manera 
científica. Això es deu al fet que o bé han estat destruïdes arran dels 
moviments revolucionaris que han marcat ocasionalment el pas dels rè-
gims monàrquics als republicans, o bé resulten inaccessibles als inves-
tigadors a causa de les restriccions que imposen cases reials i governs. 

Aquesta situació comença a canviar de mica en mica, i les darreres dè-
cades han estat testimoni de recerques arqueològiques en panteons de 
cases governants medievals i modernes tant a França com a Àustria, 
Itàlia i Holanda. 

Totes aquestes intervencions demostren que una recerca exhaustiva 
d’aquests excepcionals conjunts funeraris, acompanyada d’una metodo-
logia científica, pot produir resultats científics i comunicatius molt des-
tacables. D’altra banda, la localització del túmul funerari íntegre del rei 
Pere II tenia un interès científic de primer ordre i una excepcionalitat 
remarcable, atès que es tractava de l’única tomba d’un rei de la Corona 
d’Aragó que no havia estat mai espoliada.

El panteó reial del monestir de Santes Creus, format per les tombes dels reis  
Pere II el Gran i Jaume II el Just i la reina Blanca d’Anjou 

Presentació del projecte
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Les dades històriques documentals referents a les 
primeres tasques de salvaguarda del panteó reial 
a mitjan segle xix, que s’anaren recopilant durant 
el procés de redacció del projecte de restauració,2 
semblaven indicar que, mentre la tomba de Jau-
me II i Blanca d’Anjou havia estat objecte d’espo-
li de les restes reials i d’una important destrucció 
escultòrica l’any 1836, la tomba del rei Pere II el 
Gran no havia patit la fúria de la Primera Guerra 
Carlina.3 Davant aquestes dades, es considerà con-
venient determinar si, efectivament, la tomba de 
Pere II el Gran estava intacta, tal com afirmava B. 
Hernández Sanahuja, membre de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos de Tarragona, i director de 
les primeres obres de restauració del monestir de 
Santes Creus l’any 1857, així com el grau d’altera-
ció de les restes del sepulcre de Jaume II i Blanca 
d’Anjou. Amb aquest objectiu, el dia 27 de juliol del 
2009 es va portar a terme una videoendoscòpia de 
l’interior d’ambdues tombes. En el cas de la tom-
ba de Jaume II i Blanca d’Anjou, la videoendoscò-
pia va determinar l’existència de restes òssies sen-
se connexió anatòmica i alterades per la presència 
d’altres elements, mentre que en el cas de la tomba 
de Pere II el Gran es va fer manifest que, tal com 
afirmava B. Hernández. Sanahuja, el cos del rei es 
trobava intacte dins el sepulcre. 

La localització íntegra del fardell funerari del rei 
Pere II va ser valorat d’interès científic de primer 
ordre pel Museu d’Història de Catalunya i el Depar-
tament de Cultura, atès que es tractava d’un fet ex-
cepcional: la primera i única oportunitat d’estudiar 
científicament les característiques antropològiques 
d’un rei, així com el ritual funerari emprat en l’enter-
rament de monarques de la Corona d’Aragó a finals 
del segle xiii - principis segle xiv, pràctica de la qual 
no es conserva documentació escrita.4 

Així doncs, paral·lelament al projecte de restauració 
del panteó reial, el Departament de Cultura va en-
degar un projecte integral de recerca cien tífica que 
tenia com a objectius generals l’estudi dels ritual 
funeraris que envoltaren la mort i l’enterrament del 
rei Pere II el Gran i de la reina Blanca d’Anjou, l’es-
tudi antropològic i paleopatològic dels cossos dels 
monarques, així com l’estudi dels diferents elements 
de l’aixovar funerari.5 El projecte d’estudi, coordinat 
pel Museu d’Història de Catalunya, i planificat en el 
seu desenvolupament metodològic com un projecte 
arqueològic, l’ha dut a terme un equip pluridiscipli-
nari, format per un gran nombre de professionals de 
diverses disciplines, adscrits a centres de recerca pú-
blics, universitats i empreses privades.6

Imatge antiga de l’aspecte de la 
restauració realitzada el 1857

Aixecament en 3D del sepulcre  
amb indicació de la caixa inferior  
i el sepulcre superior Endoscòpia a la tomba de Pere el Gran
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1.2 OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ

El projecte d’investigació de les tombes partia de la base d’intentar es-
tudiar els sepulcres i els cossos que s’hi conserven, amb la metodologia 
arqueològica i des de tots els punts de vista i disciplines possibles. 

Les quatre línies principals de la investigació eren les següents:

 ● L’estudi constructiu de les tombes, la seva arquitectura i parts 
artístiques i les transformacions històriques que han sofert.

 ● L’estudi dels rituals funeraris dels cossos, des dels processos de 
trasllat fins a la preparació dels cossos.

 ● L’estudi antropològic i paleopatològic dels cossos, per tal de 
millorar el coneixement que teníem sobre la seva vida, les seves 
malalties i la seva mort.

 ● L’estudi de l’aixovar funerari. Principalment de tots els tèxtils, 
l’element principal de l’aixovar, però en el cas de Pere el Gran també 
de les fustes que formaven part del seu enterrament.

1.3 TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I GENERACIÓ DE VALOR

El treball amb un objecte d’estudi tan peculiar va comportar que molts 
equips científics del projecte haguessin d’adaptar radicalment els seus 
mètodes a les condicions imposades. Per exemple, en la determinació 
de tèxtils, les mostres habitualment tenen unes dimensions i un pes 
considerable. Però, en el cas dels sepulcres de Santes Creus, les mostres 
eren mínimes. Alhora, molts equips hagueren de desenvolupar tecnolo-

gies noves per afrontar les condicions extremes d’una investigació tan 
complexa.

Aquest desenvolupament de nous procediments i tecnologies per part 
de les empreses i els centres de recerca que han participat en la investi-
gació ha tingut un impacte directe en la generació d’R+D, i fins i tot en 
la generació de valor directe. Alguns dels equips científics ja ofereixen 
com un servei nou les tecnologies innovadores que van haver de desen-
volupar per a les anàlisis de les tombes reials de Santes Creus.

L’obertura de les tombes i l’estudi de les restes es va dur a terme entre 
el novembre de 2009 i el maig de 2010, en paral·lel a les tasques de res-
tauració escultòrica del panteó reial.7 Finalitzada la fase de treball de 
camp, els diferents equips han culminat els respectius estudis que, mal-
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grat les possibilitats infinites que ofereixen aquests tipus de recerques, 
han permès avançar enormement en el coneixement dels interrogants 
plantejats en iniciar el projecte, però també han obert –no podia ser 
d’altra manera– noves preguntes sobre la vida i la mort dels personatges 
estudiats. 

No ha estat una empresa fàcil assolir els objectius plantejats en el pro-
jecte inicial. La imprescindible implicació d’equips i professionals de 
múltiples disciplines i mètodes de treballs particulars han obligat a 
tots els implicats a fer importants esforços interpretatius i d’adaptació 
als requeriments d’un projecte que, des dels inicis, va ser concebut 
i indiscutiblement plantejat amb criteri arqueològic, una disciplina 
que requeria, per una banda, l’aplicació d’una metodologia 
pròpia i, per l’altra, l’assoliment de discursos inter-
pretatius històricament coherents i rigorosament 
científics. 

Finalitzats els treballs, podem afirmar que 
només l’esforç esmerçat per tots els equips 
ha permès dur a terme un treball interdisci-
plinari que ha de considerar-se modèlic i 
que ha estat essencial per assolir els objec-
tius proposats. Per altra banda, hem estat 
sempre conscients de les limita cions que 
s’esdevenen en la recerca històrica –i així 
també en l’arqueologia–, on no sempre és pos-
sible respondre a tot allò que voldríem saber, 
o establir hipòtesis úniques o segures d’algunes 

qüestions. Aquestes limitacions, malgrat la quantitat d’analítiques i 
proves efectuades, també s’han posat de manifest en el nostre projecte. 
Hem hagut d’acceptar la impossibilitat de resoldre totalment o parci-
al alguns dels temes plantejats en la recerca. Caldrà deixar per al fu-
tur noves recerques que permetin avançar en aquells temes que ara no 
han estat possible d’interpretar i que requereixen indubtablement nous 
avenços tecnològics.

Tot i això, estem més que satisfets de l’esforç i dels resultats obtinguts i 
indubtablement podem seguir considerant l’estudi de les tombes reials 
del monestir de Santes Creus com a excepcional i únic dins del camp de 
la recerca historicoarqueològica. 
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2. Els resultats

EL PANTEÓ REIAL DE SANTES CREUS

El panteó reial de Santes Creus, format per les tombes de Pere II el Gran 
i Jaume II el Just i Blanca d’Anjou, constitueix una obra artística cabdal 
de la propaganda política de la Corona d’Aragó i reflecteix les trans-
formacions que experimenta la imatge pública de l’estat i el seu sobirà 
durant la generació que visqué el trànsit entre els segles xiii i xiv. Ideat 
per Jaume II el Just com el primer panteó del casal d’Aragó-Barcelona, 
fou construït entre 1291 i 1315.

L’anàlisi arquitectònica de les dues tombes evidencia enormes contrastos 
entre les formes i aspira cions que es manifesten en la tomba que Jaume II 
va fer construir per al seu pare i les formes que ell mateix s’atribueix en 
el propi sepulcre. Així, mentre la tomba de Pere II el Gran combina ele-
ments relacionats amb les tombes imperials sicilianes i l’estil gòtic repre-
sentat per la França del rei Sant Lluís IX, el doble sepulcre de Jaume II i 
Blanca d’Anjou és més modest en el seu missatge i s’inspira totalment en 
la tradició funerària de la casa reial de França. 

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 ma-
jor 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. Amb aquest ob-
jectiu, va fer traslladar pressumptament de Sicília a Santes Creus una 

magnífica banyera de pòrfir d’època baiximperial, que hauria de servir 
de sepultura. De fet, a través de la recerca documental duta a terme ara 
sabem que el mateix rei Jaume II havia previst traslladar les despulles 
del seu germà, el rei Alfons, sebollit a l’església dels Framenors de Bar-
celona, al monestir de Santes Creus amb la clara voluntat de convertir 
el cenobi en panteó reial. L’intent, però, no reeixí a causa de l’oposició 
de la seva mare Constança, enterrada després als mateixos Framenors. 

La inspiració de Jaume II per al disseny de la tomba provenia del seu 
coneixement del panteó dels reis sicilians a les catedrals de Cefalú i Pa-
lerm, i especialment de dos dels seus avantpassats materns, els empera-
dors Enric VI i Frederic II de Hohenstaufen, enterrats en dos sarcòfags 
de pòrfir. En aquest sentit, la reutilització de banyeres o alvei romans 
de pòrfir ha estat un tret característic de la cultura funerària del baix 
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imperi i del món bizantí que varen reprendre tant els reis sicilians com, 
els papes de Roma. A banda dels papes, només alguns sobirans sicilians 
de la família dels Hohenstaufen varen recórrer a aquest tipus de conte-
nidors funeraris, entre els quals destaca especialment Frederic II, avi de 
l’esposa de Pere II el Gran, Constança de Sicília. 

Així, doncs, la tomba de Pere II el Gran s’insereix clarament dins 
d’aquesta tradició imperial, i constitueix un veritable manifest polític: 
en enllaçar familiarment i de manera simbòlica amb els darrers empe-
radors de la casa de Suàbia, els reis catalanoaragonesos es posicionen 
en el centre mateix del gran conflicte europeu que enfrontava en aquell 
moment l’imperi germànic amb el Papat i França.

El 1291, Jaume II, sobirà de la Corona d’Aragó a la mort del seu germà 
Alfons, va encarregar la construcció de la nova tomba del seu pare 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 el 
pintor Andreu Satorre. 

En la part superior de la banyera de pòrfir, que actua de sepulcre del rei 
Pere II el Gran, 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. 

El sepulcre descansa sobre el llarg llom de dos lleons de dolomia blan-
ca i tot el conjunt resta a l’aixopluc d’un baldaquí o d’un dosser d’estil 
gòtic. Tant el baldaquí com el templet han conservat la seva policromia 
original. 

La tomba de Pere II el Gran 
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En aquest sentit, els estudis analítics portats a terme en el marc del 
projecte de restauració han posat de manifest que originàriament l’ur-
na, els capitells i la volta del templet estaven decorats, a més de làmines 
d’or, amb làmines de plata, avui dia no apreciables a causa de l’ennegri-
ment irreversible. 

Aquest fet permet considerar el treball de policromia del taller An-
dreu Satorre com una obra extraordinària, sense paral·lels en aquesta 
època. 

Pel que fa a la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou, la inesperada mort 
de la reina, l’octubre de 1310, requerí un enterrament provisional que 
es féu al mateix monestir de Santes Creus, en un sarcòfag de carac-
terístiques desconegudes però del qual es conserven referències docu-
mentals sobre la seva construcció. Dos anys després de la seva mort, el 
1312, Jaume II encarregà la construcció de la tomba al mestre construc-
tor barceloní Bertran Riquer i al picapedrer lleidatà Pere de Prenafeta. 
La intenció era construir un mausoleu semblant al del rei Pere II, a l’al-
tre 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 del rei. 

El nou mausoleu està constituït, en primer lloc, per una caixa de pissar-
ra 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, amb 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. La tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou 
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Ambdós jacents vesteixen la cogulla del Cister, amb la testa coronada. Els 
reis eren vetllats, vora el coixí on descansa el 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. Pel que 
fa al treball escultòric del baldaquí que emmarca la tomba, cal dir que 
s’atribueix al mestre Pere de Bonull. 

L’any 1316, sis anys després de la seva mort, un cop acabat el nou 
mausoleu encarregat per Jaume II, la reina fou traslladada a la 
nova tomba. Així doncs, es tracta, com el cas de Pere II 
el Gran, d’un enterrament secundari, que en aquest cas 
fou, però, víctima d’un seriós espoli l’any 1836, durant 
la Primera Guerra Carlina.

Els treballs de restauració han posat de manifest la 
inexistència de restes de policromia gòtica i l’extra-
ordinària conservació i netedat de la superfície de la 
pedra tallada, amb les traces ben definides de les ei-
nes de l’escultor, dades que permeten concloure que 
es tracta d’una obra inacabada, atès que no es va por-
tar a terme el policromat de les estructures, un fet 
completament inusual per l’època. 

D’altra banda, ha estat possible establir amb claredat 
l’existència d’una important modificació de la tomba 
al segle xvi. Per bé que era perfectament coneguda 
la col·locació d’un panell renaixentista com a tanca-
ment dels peus dels jacents, obra atribuïda al taller 

Fardell funerari del rei Pere II el Gran 
tal com es conservava dins el sepulcre banyera 

de l’escultor Damià Desforment i datada entorn de 1530, ara s’ha ob-
servat que aquesta reforma va implicar el desmuntatge de la tomba i el 
seu desplaçament cap al pilar del transsepte. Aquesta actuació, d’una 
dificultat evident, va tenir com a objectiu la col·locació d’aquest panell, 
que en la part central té un òcul que feia practicable la tomba i perme-
tia l’observació de les despulles de Jaume II i Blanca d’Anjou. En aquest 
sentit, la recerca documental ha permès evidenciar aquesta pràctica, en 

dues ocasions, l’any 1604, durant la visita al monestir de l’abat general 
del Cister. Dídac Montfar-Sorts i Cellers, arxiver de l’Arxiu Re-

ial de Barcelona, va escriure la seva Historia de los condes 
de Urgel, on confirma que, a mitjan segle xvii, la tomba 

de Jaume II i de Blanca d’Anjou seguia obrint-se per 
mostrar els cossos regis. Aquestes paraules semblen 
indicar que la tomba deuria obrir-se encara per l’òcul:

“Su sepulcro, que está entre la capilla mayor y el coro, 
a la parte de la epístola, se abre, y muestran su cuerpo 
y el de la reina Blanca, su mujer, enteros, reclinados en 
una tabla”.8

Tot i l’evident interès de la dada, malauradament, la 
destrucció dels fons documentals del monestir des-
prés de l’exclaustració, l’any 1835, ha fet impossible a 
l’equip d’historiadors poder localitzar documentació 
que permeti establir qui va ser el comitent i quins en 
van ser els motius.
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3. Estudi de les restes de Pere II el Gran, Blanca d’Anjou  
i Roger de Llúria

3.1 ESTUDI DE LES RESTES DEL REI PERE II EL GRAN

Les restes intactes del cos del rei Pere el Gran (1240-1285) reposaven 
dins el sepulcre banyera de pòrfir, i ocupaven la part central de la ba-
nyera. Estaven disposades sobre dues posts de fusta de noguera, de 
2 cm de gruix cadascuna. L’existència d’un doble llit de fusta es relacio-
na indubtablement amb el caràcter secundari de l’enterrament, succeït 
disset anys després (1302) i també amb el reaprofitament de part del 
taüt on fou enterrat per primer cop l’any 1285. 

La part cranial de cadascuna de les fustes estava retallada en l’angle 
dret, i també la part associada als peus. Aquest retall es relacio na indis-
cutiblement amb la necessitat d’adaptar les fustes a les dimensions de la 
banyera. La deformació de la post com a conseqüència del pas del temps 
i la humitat existent a l’interior del sarcòfag va fer que les restes del rei 
adoptessin una posició arquejada, de manera que cap i extremitats infe-
riors quedaven a un nivell superior respecte del tronc. 

Les restes estaven semiesqueletitzades i re-
cobertes per diversos tèxtils, 

9 
l’estudi dels quals ha permès relacionar-los amb els diversos proces-
sos d’enterrament. El cos estava articulat en decúbit supí, amb extensió 
d’ambdues extremitats inferiors, braços paral·lels al tòrax, semiflexió de 
colzes, i pronació d’avantbraços reposats sobre la part inferior de tòrax, 
amb l’avantbraç dret per sobre de l’esquerre. El crani es trobava en ro-
tació esquerra. 

L’anàlisi del sistema dental indica que mantenia tota la dentició quan 
va morir, exceptuant la mola inferior esquerra. Els peus estaven desar-
ticulats anatòmicament de la tíbia i el peroné i recol·locats al nivell dels 
genolls en una posició semiarticulada. Aquest fet és coherent amb una 
manipulació secundària d’aquesta part anatòmica quan encara es pre-
servaven teixits tous prou consistents per poder traslladar o resituar els 
peus sense que es desarticulessin de forma completa. 

La posició dels peus cal doncs relacionar-la amb el canvi de sepulcre del 
rei, produït disset anys després de la seva mort, i la necessitat d’encabir 
el cos (en estat de dessecació) dins el nou sepulcre banyera, un espai de 
dimensions no adaptades a les mides del rei.

Secció lateral segons  
la tomografia computada de les  
restes del rei dins el sepulcre  
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3.1.1 Com era el rei?

El rei Pere el Gran pertany al llinatge mitocondrial H, el tipus d’ADN 
més freqüent a Europa actualment. Es pot afirmar que tenia una cara 
allargada i una maloclusió de classe III d’Angle, combinada amb un 
prognatisme mandibular i mossegada creuada de tota l’arcada, la qual 
cosa es tradueix en una morfologia bífia en la qual el maxil·lar inferior 
és més prominent.

Pel que fa a l’aparença física, el rei Pere era un home de tipologia alta, 
d’entre 175-180 cm, una alçada destacable si la comparem amb l’alçada 
mitjana d’altres estudis sobre homes de l’època. Quant a la morfologia 
òssia, val a dir que no es troben signes ni relleus d’activitat muscular 
forta a les extremitats superiors i inferiors; tampoc presenten remode-
lació diafisial. Es tracta d’ossos amb diàfisis arrodonides, sense apla-

naments transversals ni anteroposteriors. D’altra banda, les modifica-
cions òssies de tipus degeneratiu que mostra, per exemple a l’articulació 
claviculoesternal, en alguns cossos vertebrals i als genolls, són signes 
lleugers i habituals en individus de la seva edat. L’osteofitosi i porositat 
bilateral a les caretes costovertebrals dorsals altes poden ser un marca-
dor de determinades feines o hàbits. 

Curiosament, l’anàlisi de les restes de cabells conservats en el cos ha 
posat de manifest l’existència de traces d’un tint groc a base d’apigenina 
i/o genisteïna que podria indicar l’ús de productes cosmètics destinats 
a la tinció dels cabells. Tot i això, les anàlisis no ens han permès anar 
més enllà en la identificació dels components d’aquest tint i la manca 
de paral·lels tampoc ens permet apuntar hipòtesis sobre possibles pràc-
tiques cosmètiques d’aquest tipus.

Vista zenital segons la tomografia computada 
de les restes del rei dins el sepulcre 
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3.1.2 Alimentació

Les fonts històriques de l’època permeten intuir alguns aspectes sobre 
la dieta de la cort de Pere el Gran, una documentació que, al costat de 
les anàlisis sobre les restes del rei, permet interpretar la dieta i les carac-
terístiques de l’alimentació de la cort de l’època. Cal recordar la singula-
ritat del personatge objecte d’estudi, un individu de màxim nivell social, 
amb un nivell de vida privilegiat els costums i hàbits del qual no són en 
cap cas comparables amb la majoria de la població contemporània. 

Segons aquestes fonts, l’alimentació variava entre èpoques de pau i de 
guerra i, lògicament, en aquest últim cas era sempre menys variada i 
més fonamentada en cereals, carns salades, peix sec i vi.

Els detalls dels anys 1260-62 dels llibres de comptes de l’Infant des criuen 
menges de carn de moltó almenys un cop al dia, o vaca o cabrit, tot cuinat 
a l’ast. Hi ha poc porc fresc, i sobretot cansalada per acompanyar les cols. 
Moltes aus, tant gallines com tórtores com altres aus caçades (oques o 
perdius). Semblen escasses les entranyes, i el cap de moltó només apareix 
per sopar. Sovint es menjava peix, sobretot per sopar. Majoritàriament era 
peix de riu, si es menjava fresc. De peix assecat tenim testimoniat congre, 
lluç, arengades i ‘balena’. En el cas de guisats es feien servir verdures, 
fruita seca i espècies (cebes, julivert, ametlles, safrà, gingebre, canyella). 
També són presents verdures fresques (lletuga, espinacs), fruita de tem-
porada o seca en notable quantitat i varietat, cereals i llegums. Molt pre-
sents són els ous i el formatge. Hi ha poc sucre i molta mel. 

Amb l’arribada de la seva muller Constança de Sicília, el 1262, sembla 
que s’incorporaren alguns nous ingredients (descrits en els llibres de 

Reconstrucció facial. El rostre del rei Pere el Gran a partir de les restes  
conservades dins la seva tomba 
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comptes de casa de la infanta), ja que, per exemple, són més presents la 
llet i la mantega, i, potser, més varietat d’espècies. Comencen a aparèi-
xer el conill i el cérvol, panades i bunyols. L’arròs segueix essent escàs, 
mentre que són molt presents els cigrons, a partir del novembre. 

Totes aquestes dades poden contrastar-se a partir de les analítiques an-
tropològiques que es van dur a terme directament sobre les restes del rei. 
Els indicis respecte de l’alimentació provenen principalment de la pato-
logia oral. Els cúmuls de càlcul generalitzat representen un dels aspectes 
a valorar. Alguns estudis valoren els dipòsits de càlcul en relació amb 
l’augment del pH que es produeix a la boca amb les proteïnes animals, 
la qual cosa denotaria un consum important de carn. El desgast no és 
gaire acusat, per tant la seva dieta no devia ser gaire abrasiva. Alhora, 
també s’han valorat els fitòlits de la tosca dental com un indici directe de 
l’alimentació de tipus vegetal. Els elements trobats a les dents del rei Pere 
procedeixen presumiblement dels cereals que van ser consumits en vida. 

3.1.3 Malalties identificades

Respecte de les malalties que va partir el rei Pere al llarg de la seva vida, 
caldria dir que són de diversa natura. De jove devia patir algun procés 
no específic relacionat amb algun problema de salut o malnutrició que 
quedà enregistrat a les dents. La identificació d’hipoplàsies constitueix, 
però, un indicatiu inespecífic, per la qual cosa no es pot precisar què les 
va causar, però sí quan: durant la formació de les corones de les dents 
afectades, és a dir entre els sis i els dotze anys. 

En relació amb la salut dental, cal dir que la generalització dels cúmuls 
de càlcul i retrocés alveo lar són aspectes indicatius d’una poca o pobre 

higiene dental comparats amb els 
estàndards actuals. S’observen di-
pòsits generalitzats de tosca dental 
tant a les dents superiors com a les 
inferiors i retrocés alveolar, causat 
per una gingivitis i posterior peri-
odontitis, relacionats segurament 
amb els dipòsits de tosca. 

Tot i això, la salut dental del rei 
era bastant bona, si la compa-
rem amb les denticions de l’èpo-
ca. Se sap que a l’edat mitjana la 
gent practicava certa higiene oral 
mitjançant la neteja amb orina i 
l’ús d’escuradents, encara que en 
aquest cas no tenim evidències de 
cap d’aquestes pràctiques. 

Pel que fa als ossos, s’han trobat algunes patologies, com la cavitat pro-
vocada per un probable meningioma en el temporal dret. Es tracta d’un 
tumor cerebral benigne de les meninges, de creixement lent. És sens 
dubte el tumor primari més comú del sistema ner viós central i acos-
tuma a aparèixer a una edat mitjana. Probablement era asimptomàtic, 
com avui en dia, que acostuma a ser una troballa radiològica. 

Pel que fa les alteracions articulars, aquestes es concentren en les ca-
retes articulars de les vèrtebres altes i costelles. Tot i que no es tracta 

Imatge tomogràfica del crani del rei  
amb indicació del punt on s’identificaven  
les evidències del meningioma 
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de modificacions gaire greus, és interessant que no es dóna en totes les 
vèrtebres i costelles. Aquesta posició és indicativa d’un esforç superior 
en aquesta zona que implica una elevació de les costelles, la qual cosa 
es pot relacionar, entre d’altres, amb el domini de les regnes del cavall.

El cos del rei conservava gran part dels teixits tous dessecats: pulmons, 
cor, fetge i budells, un fet poc habitual en els estudis antropològics. 

L’anàlisi histològica d’aquests teixits ha permès identificar calcificaci-
ons en els pulmons, que són indicatives d’una malaltia inflamatòria i 
infecciosa pulmonar. No es pot precisar, però, de quina malaltia es trac-
ta. Tot i així, una de les malalties freqüents i que entra dins del quadre 
de possibles etiologies de les alteracions indicades és la tuberculosi. 

Per aquesta raó, es va portar a terme una anàlisi molecular a fi de deter-
minar l’eventual presència de Mycobacterium tuberculosi, l’agent infec-
ciós implicat en la malaltia. El resultat de la prova paleo microbiològica 
no va ser, però, concloent en cap sentit, ja que no es va amplificar el 
segment de l’ADN del bacteri analitzat. L’anàlisi doncs no afirma, però 
tampoc desmenteix, la malaltia. 

Cal també remarcar que l’estudi de microrestes ha evidenciat, a l’alça-
da del coxal, la presència d’un ou del paràsit intestinal conegut com a 
Trichuris trichura, que s’adquireix a través d’aliments o aigües contami-
nades. La seva presència no indica de per si una malaltia greu, ja que 
pot ser totalment asimptomàtic, però si la càrrega de paràsits fos ele-
vada, els seus símptomes podrien anar des de diarrees o anèmies fins a 
apendicitis. En aquest cas, només s’ha trobat un ou del paràsit i no hi ha 
cap evidencia que pugui fer pensar en una forta càrrega, ni tan sols que 
haguessin iniciat el seu cicle biològic en el cos del rei.

3.1.4 Les causes de la mort

És coneguda la incertesa històrica sobre les causes que provocaren la 
mort del rei als 45 anys, ateses les grans imprecisions de la documen-
tació de l’època i l’existència de dues versions contradictòries respecte 
al tema. En els Annals de 1285 s’explica que durant la batalla de Santa 
Maria d’Agost “va ser greument ferit a la cara per una llança” i “... quasi 
morí”. També Guillaume de Nangís en relació amb aquest fet diu que 
“Pere, ferit mortalment, va fugir turpement, i d’aquelles ferides va morir 
poc temps després...”. En canvi, el cronista Bernat Desclot esmenta que 
la seva mort es va produir la malaltia i l'afebliment.

Tomografia 
computada del 
tòrax,  
on s’observen 
els teixits tous 
conservats. 
P:pulmons,  
C: cor, 
F: fetge i  
D: diafragma 
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En aquest context, era especialment important dur a terme un acurat es-
tudi analític sobre els elements traça presents en algunes parts del cos del 
rei per comparar-los amb altres estudis elaborats, i determinar, a través 
dels resultats, la possible existència de malalties potencialment mortals. 

A hores d’ara, amb les dades al nostre abast, i a través de les analítiques, 
només podem afirmar que els nivells de ferro detectats en el cos del rei 
són extremadament elevats respecte dels que s’identifiquen en altres 
estudis d’aquest tipus, i també en un individu viu hauria de tenir, per 
força, efectes nocius. Però més enllà de l'evidència analítica, no és possi-
ble concloure quina incidència podria haver tingut aquesta alta càrrega 
de ferro sobre la salut del rei i molt menys si podria haver tingut relació 
amb la seva mort. 

3.1.5 Anàlisi de l’ADN

S’ha pogut classificar l’ADN mitocondrial recuperat de Pere el Gran i 
autentificar els resultats tant amb la clonació de la HVRA com per la 
concordança amb la regió codificant. No ha estat possible, però, classi-

ficar l’SNP del cromosoma Y, per 
la qual cosa no serà possible, per 
ara, a partir de les restes de Pere el 
Gran, la identificació de restes del 
llinatge masculí, com per exemple 
les conservades al monestir de Po-
blet i suposadament relacionades 
amb el seu pare, el rei Jaume i el 
Conqueridor. 

L’estudi desenvolupat no ha permès concretar cap causa directa de mort; 
d’una banda el meningioma detectat al parietal dret és un tumor de ti-
pus benigne i de petites dimensions. El mateix es podria dir en relació 
amb el paràsit intestinal Trichuris trichura. 

Tenint en compte les troballes de l’anàlisi interna del cos del rei Pere, les 
analítiques que s’han desenvolupat i les seves possibilitats interpretati-
ves, es pot descartar en primer lloc que el rei morís a causa d’una ferida 
de llança ocorreguda a la batalla de Santa Maria d’Agost. Es pot afirmar, 
en canvi, que hi ha indicis que el rei podria haver patit una “malaltia 
potencialment letal” als pulmons, tot i que no se’n pot precisar la gra-
vetat, és a dir, si era avançada o no. Per altra banda, podria existir certa 
concordança entre aquest diagnòstic i les dades històriques, procedents 
de la crònica de Desclot, del relat de la seva mort.

La presència d’aquesta patologia pulmonar no esdevé, però, del tot de-
terminant, ni com a causa directa de la mort ni tampoc per enllaçar-la 
de forma segura amb una possible tuberculosi. Tampoc ho és pel fet que 
la infecció pulmonar pot relacionar-se amb moltes altres malalties. 
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3.1.6 Estudi de cabells

S’han dut a terme els estudis tipològics, toxicològics i analítiques quí-
miques de mostres de cabells del rei Pere II el Gran recuperats durant 
el procés d’actuació sobre les restes, així com l’anàlisi d’una mostra del 
manyoc de cabells identificat sota el fardell funerari.

Els objectius d’aquestes analítiques pretenien obtenir informació sobre 
les característiques morfològiques del cabell de Pere, l’anàlisi toxicolò-
gica per identificar possibles intoxicacions o enverinaments i l’existèn-
cia de tractaments a base de productes cosmètics. 

Pel que fa al primer punt, no ha estat possible determinar les caracte-
rístiques morfològiques de les mostres analitzades atès que els cabells 
estaven molt degradats i se n’havien perdut les principals característiques 
morfològiques. Així, el color, que era similar en ambdues mostres, no cor-
responia al color original sinó que ha de relacionar-se amb el procés de 
degradació post mortem i del temps transcorregut de l’enterrament. Pels 
mateixos motius tampoc s’han obtingut resultats de la comparació de la 
mostra del manyoc de cabells, trobat sota el fardell funerari, i la mostra 

de pèl associada al cos del rei (concretament de la barba). Malgrat els 
resultats negatius de l’estudi tipològic en la comparació, hom ha dut a ter-
me anàlisis toxicològiques, d’elements traça i metalls essencials, així com 
de pigments sobre dos grups de restes de cabells recuperats a l’interior de 
la tomba de Pere II: per una banda, en el manyoc trobat sota les fustes 
que servien com a base per al fardell funerari i, per una altra, en els pèls 
de la barba del rei que encara es trobaven adherits al seu rostre.

Tant el manyoc com la barba coincideixen a mostrar nivells estàndard 
de cobalt, coure, mercuri, manganès, níquel, plom i estronci. També 
comparteixen nivells per sobre de la mitjana d’or i estany. Alhora, la 
concentració de bari, cadmi, seleni, vanadi i zenc estan per sota dels del 
conjunt de la població en ambdues mostres. 

Si les coincidències són nombroses, les divergències, en canvi, són signi-
ficatives. La concentració d’arsènic, calci, crom, ferro i molibdè és molt 
més alta a la barba que al manyoc, el qual presenta nivells coincidents 
amb els del conjunt de la població. Per contra, la presència d’argent en 
aquest darrer és força més elevada que en els cabells del rostre del rei. 

Comparada amb els nivells documentats en el manyoc, la concentració 
de ferro a la barba és quatre vegades més elevada, la d’arsènic cinc, la 
de calci gairebé set, la de molibdè vint-i-sis i la de crom quaranta-dues. 
El fet que la divergència afecti fonamentalment els metalls que, en els 
cabells i el fetge del sobirà, més s’allunyen dels valors estàndard i millor 
contribueixen a perfilar el seu hipotètic quadre clínic no pot ser passat 
per alt. Això constitueix, al nostre parer, un indici versemblant que les 
fibres capil·lars que conformen el manyoc pertanyen a un individu que 
difícilment podria ser Pere II. 

Detall de les restes de cabell 
conservats al crani del rei  

El manyoc de cabells documentat 
sota el fardell funerari 
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El contingut en metalls preciosos d’ambdós grups de cabells presenta 
un interès especial, atès que no existeixen gaires mecanismes que pos-
sibilitin la transferència post mortem d’aquests minerals, de manera que 
constitueixen un bon indicador de la influència dels processos bioge-
nètics en la configuració de la càrrega elemental dels teixits estudiats. 

Els cabells provinents del manyoc trobat sota les posts que sostenien el 
cadàver del rei presentaven traces d’or i plata molt superiors a les de la 
mitjana de la població actual, i el mateix podem dir sobre els nivells d’or 
documentats a la barba del rei. En canvi, el contingut en argent de la bar-
ba es troba per sota dels valors de referència (0,24 davant de 0,40 μg/g). 

Aquesta darrera i significativa discrepància no és l’única que es dóna entre 
els cabells del manyoc i els de la barba del rei. Així, els nivells d’or docu-
mentats en les fibres capil·lars recuperades sobre el cos de Pere II doblen els 
del manyoc (1,83 davant de 0,84 μg/g) i superen significativament tant els 
valors documentats en els cabells de Cangrande della Scala (1,30 μg/g) com 
en els de la reina Blanca d’Anjou (per sota del llindar de detecció). 

De tot plegat es desprèn la impressió que, en la seva vida quotidiana, el 
rei estava en contacte constant o si més no freqüent amb objectes d’or. 
En canvi, la persona a la qual pertanyen els cabells del manyoc no duia 
a sobre o no emprava tants elements fets amb aquest metall, i es de-
cantava més aviat pels fabricats amb plata. Tot i això, la seva exposició 
a l’Ag (0,84 μg/g) hauria estat inferior a la de la reina Blanca d’Anjou 
(1,55 μg/g) i se situaria molt lluny dels nivells excepcionalment alts do-
cumentats en el cos del príncep Cangrande della Scala (17,40 μg/g). 

Interpretant l’accés a objectes fets amb metalls preciosos com un indi-
ci d’estatus, sembla que el personatge innominat que diposita els seus 

cabells a la tomba del rei se situaria per sota del nivell dels sobirans 
catalanoaragonesos i del príncep genovès, però força amunt en l’escala 
social. Bona prova d’aquesta darrera afirmació és l’alta concentració d’or 
documentada en els cabells del propietari o propietària del manyoc, els 
quals se situen molt per sobre dels nivells estàndards en la població ac-
tual (0,84 davant de < 0,005 μg/g) i no gaire per sota dels de Cangrande 
della Scala (1,30 μg/g). 

Sobta, en canvi, que en els cabells de la reina Blanca d’Anjou, nora del 
rei Pere ii, el contingut d’or es trobi per sota del llindar de detecció, dada 
que es traduiria en un accés considerablement inferior a aquell metall. 
Aquest tret és coherent, per altra banda, amb la composició de l’únic 
objecte personal que, tret de les restes tèxtils, es va recuperar a la seva 
tomba: un penjoll o arracada fet amb peces de corall enfilades amb una 
torsió de filferro de billó (coure i plata). 

Una darrera analítica, destinada a trobar traces de colorants tèxtils i 
capil·lars reforça encara més aquesta impressió: el tint groc a base d’api-
genina i/o genisteïna present en els cabells i barba del rei no ha estat 
identificat en els cabells que conformen el manyoc. 
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3.1.7 Aixovar tèxtil 

Gràcies a la recomposició del vestuari mortuori que el rei portava en el 
primer i segon enterraments, hem pogut determinar l’existència de di-
versos tèxtils, que s’han identificat de la manera següent: en el moment 
de la seva mort, el rei fou vestit amb una simple sarja de llana, de bona 
qualitat, procedent de races autòctones ibèriques i sense creuaments. 
La vestimenta podria correspondre a una peça tipus garnatxa, gonella, 
sobretúnica o túnica curta, sobrepellís, cota, tabard, etc. La quantitat i 
varietat és bastant gran, igual que la diversitat de formes de confecció 
que podien aplicar els sastres del segle xiii. La qualitat de la llana uti-
litzada per fabricar la peça descartaria la hipòtesi que pogués corres-
pondre a un hàbit de monjo, tal com Bernat Desclot explica al Llibre del 
rei en Pere. Es tracta d’una peça de complicada interpretació a causa del 

seu grau de descomposició i fragmentació ja que s’identifica només en 
algunes parts del cos i de forma molt residual. 

Sota el crani del rei s’hi localitzava, un coixí de seda, de color carmesí 
força ben conservada. Es tracta d’una peça molt menys alterada que la 
resta dels tèxtils de llana o lli. Dins d’aquest coixí s’hi localitzaren restes 
d’una altra tela, probablement un altre coixí, que correspon també a un 
tafetà de seda, però amb brodat romboïdal. Aquesta última és però una 
peça molt malmesa i residual, en un estat de descomposició important, 
barrejada amb restes de palla i de plomes d’au que devien formar part 
del farciment que donava volum al coixí de seda carmesí. És probable 
que aquest coixí formés part del primer enterrament i que fos recol·locat 
després juntament amb el cos al nou sepulcre. Tot i això no podem afir-
mar aquesta hipòtesi de forma rotunda. 

Restes de la sarja de llana associades a la indumentària del primer enterrament Imatge microscòpica de la sarja de llana 
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El coixí de seda carmesí documentat 
en el fardell funerari 

El coixí de seda carmesí, un cop restaurat 

A banda d’aquests tèxtils asso ciats pròpiament 
a l’enterrament del rei, l’estudi del fardell fune-
rari ha documentat l’existència d’altres teles que 
s’afegiren al fardell durant el procés de trasllat 
de les restes al nou sepulcre, l’any 1302, disset 
anys després del primer enterrament. 

Correspondrien al segon enterrament les restes 
d’un teixit mol degradat, d’origen vegetal, que 
correspon a una tela de lli. S’identifica sobre les 
restes del rei, a manera de mortalla. L’estudi ha 
posat de manifest que l’esmentada tela fou ob-
jecte d’una impregnació de guix a la cara ex-
terior. S’identifica també que la tela de lli fou 
enganxada amb resina als laterals de la post de 
fusta sobre la qual recolzava el cos del rei. L’es-
tudi d’aquesta tela, de les seves característiques 
i de la seva relació amb el fardell funerari per-
meten interpretar la peça com un vel funerari o 
sudari, amb la funció de tapar un cos en procés 
de degradació, de mantenir-ne la conservació 
–d’aquí la presència del guix– i subjectar-lo, a 
manera d’escaiola, sobre la post per tal d’evi-
tar-ne la desarticulació abans d’intro duir-lo al 
nou sepulcre.

Finalment, a un nivell més superficial es localit-
zava el teixit identificat com a “capa”, una peça 

de llana que, exceptuant el coixí, constitueix la 
tela més ben conservada del conjunt. Per la seva 
posició, constitueix un element de cobriment 
del cos i no pas una peça utilitzada per vestir el 
rei ja que només se’n troben evidències a la part 
superior i no per la part de darrere del cadàver. 

L’estudi d’aquesta peça ens permet, per ara, 
classificar-la com a casulla, i no hi ha dubte que 
correspon al segon enterrament ja que se situa 
per sobre de la peça de lli abans esmentada. El 
teixit pertany a la família de les sarges creuades 
i tècnicament és molt proper als coneguts draps 
d’arestes. 
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L’anàlisi de les fibres sobre mostres de la peça indica una gran dis-
persió de finors en els fils i en conseqüència una barreja de fibres, un 
fet habitual a l’època que no s’ha de relacionar amb la mala qualitat 
de la peça, sinó amb la seva funcionalitat indumentària: una capa 
cobertora, d’ús extern i exposada a la intempèrie. Per les seves carac-
terístiques és doncs un element de qualitat, però adaptat a un ús molt 
específic.

Sobre el rostre del rei s’identificava una altra peça, corresponent a la 
mateixa tela de la capa que corresponia a una caputxa o cogulla, una 
peça totalment independent de la capa, col·locada sobre el rostre durant 
el segon enterrament. 

3.1.8 Tècniques de tractament del cos 

Les restes del cos de Pere II el Gran evidenciaven clarament l’estat de des-
secació del cadàver, un fet que podria atribuir-se a la voluntat inicial de 
conservació del cos relacionada amb processos d’embalsamament. Tan-
mateix, és constatable la inexistència d’evisceració, atesa la conservació 
de gran part dels òrgans interns (pulmons, cor, fetge, budells...). 

L’existència d’aquest procés s’evidencia també en el complet grau d’ar-
ticulació esquelètica, derivat, molt probablement, d’algun procés 

destinat a la preservació del cos (a curt o llarg termini), ja que 
malgrat que les restes estudiades corresponen a un enterrament 
secundari, tots els elements es troben en posició, a excepció 
dels peus que van ser desarticulats de forma intencionada. Se-

ria impensable el manteniment de la posició anatòmica en un 
cos totalment esqueletitzat, ja que la manipulació requerida pel 

trasllat hauria implicat necessàriament serioses desarticulacions. 

En aquest cas, fins i tot, les cintures escapular i pelviana mostren un 
efecte paret, i mostren també l’amplada que tenia el primer sarcòfag en 
el qual va ser enterrat.

Sembla probable que, en un primer moment, el rei hagués estat mostrat 
als seus súbdits com era habitual a l’època, un fet que difícilment podria 
impedir l’accés de les mosques i mantenir-lo en una situació d’herme-
tisme total. Davant d’aquest fet, cal tenir en compte dos escenaris, que 
no són incompatibles entre si: un tractament químic i un tractament 
físic. En un primer moment, entre la mort i el trasllat del cos a Santes 
Creus, el cos podria haver estat tractat químicament, almenys en part. 

Detall i vista general de la capa de 
llana que cobria el cos de Pere el Gran 
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Els tractaments de preservació del cos o d’embalsamament retarden en 
certa manera la descomposició, però no indefinidament. Els produc-
tes químics utilitzats habitualment repel·leixen la majoria d’insectes i 
disminueixen la velocitat de la putrefacció. D’altra banda, cal tenir en 
compte altres opcions, com un cert aïllament en un lloc fred, la qual 
cosa s’entén en el cas del rei, mort pel mes de novembre, i el lloc d’en-
terrament, dins l’església del monestir de Santes Creus.

La fauna entomològica trobada, fòrids, dermèstids i lepidòpters, corres-
pon a fases avançades de la descomposició i pertanyen sens dubte al pri-
mer enterrament, ja que no s’han trobat individus adults sobre el cos ni 

dins la banyera. No hi entren 
grans dípters, però sí els fò-
rids. Les masses de pupes de 
fòrids trobades al cos eren 
ja buides i no hi ha hagut 
una generació de mosques 
dins el sarcòfag. Per tant, 
el procés de descompo-
sició no va ser immediat 
perquè hauria estat molt 
destructiu, però sí abans 
del trasllat del cos al seu 
lloc definitiu.

El cos de l’enterrament 
secundari estava cobert 
per dues teles i ben ar-

ticulat, per la qual cosa cal interpretar que molt probablement estava 
dessecat, almenys en part, ja que si no no s’haurien mantingut les con-
nexions ni hauria estat possible separar de manera íntegra els peus. La 
presència de fauna entomològica reforça la hipòtesi que, en el moment 
de traslladar-lo, en el cos del rei es combinessin ambdues fases: la desse-
cació i la descomposició activa, un fet que denota un més que probable 
tractament amb la voluntat de conservar-lo. Així doncs, com a conclu-
sió interpretem que el cos es traslladà dins la banyera en un estat mixt 
de descomposició activa i dessecació.

En relació amb els productes químics utilitzats, les analítiques ens per-
meten entreveure que en el tractament del cos del rei, i també del cos de 
la reina Blanca d’Anjou, s’empraren un conjunt de productes aromàtics 
similars, entre els quals destaca un gairebé segur oli de ben, possible-
ment barrejat amb almesc i d’altres productes aromàtics. Aquest un-
güent s’aplicaria sobre la pell dels difunts, i alhora s’introduiria a través 
de boca, nas i, possiblement, anus per tal de fer-lo circular per l’interior 
del cadàver. Bona prova de la importància quantitativa d’aquesta im-
pregnació la trobem en l’alteració que la seva aplicació produeix en el 
balanç d’àcids grassos exhibit per la major part de les mostres analit-
zades. Paral·lelament s’apliquen altres reïnes –possiblement estírax i al-
gun tipus d’encens o trementina– sobre el cos i sobre un grup de teixits 
relacionables amb el procés d’embalsamament.

El perfum més prestigiós de la cosmètica àrab, l’algàlia (ةيلاغ), es confe-
gia a base de barrejar oli de ben amb almesc, als quals s’afegia, en les 
seves receptes més exclusives, ambre gris –una secreció biliar dels in-
testins del catxalot–. Existeixen, però, nombroses receptes que, partint 
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d’aquells dos ingredients de base o d’altres que n’imiten les característi-
ques, adapten o “falsifiquen” aquell producte aromàtic a les possibilitats 
econòmiques dels diferents tipus de consumidors.

L’algàlia, en les seves versions més refinades, esdevé un perfum exclusiu 
dels califes bagdadís i cordovesos, que fan del seu ús un atribut més de 
la seva condició de sobirans. Ens trobem, doncs, davant de productes de 
gran luxe que només estaven a l’abast dels sobirans i nobles més relle-
vants, els quals feien de l’exclusivitat del seu ús un recordatori més de la 
posició que ocupaven en la societat.

Tots aquests ingredients són presents en una o altra de les comptades 
fórmules medievals d’embalsamament que han arribat fins als nostres 
dies. Així, l’algàlia apareix en la recepta d’al-Rāzī (865-925) per a la con-
servació dels cadàvers com una de les matèries emprades per omplir els 
orificis corporals del difunt, quelcom que hem pogut constatar també 
en els cossos de Pere ii i Blanca d’Anjou. El mateix podem dir de la càm-
fora, que apareix amb idèntica funció en la recepta d’Henri de Monde-
ville (1360-1320) o de l’encens i de l’estírax, que trobem en la de Guy de 
Chauliac (1363).

La presència d’aquests productes sobre els cossos dels nostres reis indu-
eix a pensar que el tipus d’embalsamament al qual varen ésser sotmesos 
no devia trobar-se gaire lluny dels procediments descrits per aquests 
autors, especialment d’aquells que no comporten evisceració, però sí 
una remoció del contingut intestinal i la neteja interior de les vísceres. 

Paral·lelament, l’estudi pol·línic i la gran quantitat d’espores d’una úni-
ca espècie, el Chenopodium, que cobreix de manera global el cos de 

Cangrande i el de Pere el Gran ha d’interpretar-se també com 
una prova de la unció del cadàver amb aquesta substància 
per assegurar-ne la conservació, potser més temporal, ateses 
les seves conegudes propietats vermífugues. 

La important presència de pol.en de Chenopodiaceae ha 
estat contactada en altres estudis sobre mòmies, 
com és el cas de les restes de Cangrande della 
Scala (1291-1329), on s'identificà una important 
presència de pol.len d'aquesta planta (51%) sobre 
l'epidermis de la mòmia, la qual cosa s'interpreta 
com a indici de la utilització d'algun tipus d'un-
güent en la preparació del cadàver.

Aquest paral.lelisme permetria constatar, en el cas 
de Pere el Gran, l'existència d'un proicés de tracta-
ment del cos a base d'aquesta planta.

S’ha pogut separar amb claredat el que eren aplica-
cions externes de possibles productes ingerits, i 
s’aprecia que la presència d’aquesta substància es 
limita a l’esfera tòpica, com si la intenció dels ta-
natopràctics no hagués estat tant la d’impedir 
la proliferació permanent de cucs com la d’evi-
tar-ne l‘aparició en les capes superficials del cos 
durant els estadis inicials de la cadaverització. 

De l’efectivitat d’aquesta pràctica podria ser-ne prova 
la ja esmentada absència, a les restes de Pere II, d’exo-
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esquelets de fauna necròfaga corresponents a les primeres onades colo-
nitzadores. 

Així mateix, l’aplicació de productes vegetals, i la seva identificació pa-
linològica, planteja també la possibilitat de vincular, de forma menys 
evident, el treball fet pels embalsamadors sobre el cadàver de Pere II 
i els textos tècnics de Rāzī, Mondeville i Chauliac, així com amb el ce-
rimonial de Pietro Ameil. En efecte, tots descriuen el rentat o rentats 
successius del cos amb productes alcohòlics com el vinagre –en el cas 
dels tres primers– i el vi blanc i la garnatxa –en el darrer dels casos–. 
Ens preguntem si les restes de pol·len i carpològiques de raïm (Vitis 
vinifera) identificades sobre les peces de roba i la post de fusta poden te-
nir a veure amb aquestes tasques preliminars ja que, ateses les dates en 
què es produeix el decés del sobirà (11 de novembre), difícilment poden 
considerar-se imputables a la pluja pol·línica. 

Per altra banda, la presència de dos grans de pebre (Piper sp.) sobre la 
post de fusta, podria tenir un sentit concurrent si tenim en compte el 
cerimonial de Pietro Ameil, on llegim que el cos havia de ser rentat “con 
vino bianco, e riscaldato con erbe odorifere”, és a dir, amb una decoc-
ció de vi blanc i herbes aromàtiques, cosa que ens recorda una beguda 
famosa a la cuina medieval catalana coneguda amb els noms de nèctar, 
clarea, brocàs, hipocràs o –de manera prou significativa– piment. La 
base d’aquest beuratge consistia a barrejar vi amb pebre i d’altres espè-
cies, així com mel o sucre, i fer-ho bullir. Ens preguntem si, seguint la 
tradició recollida en el text pontifici, el cos del rei Pere fou rentat pels 
monjos de Santes Creus emprant una beguda d’aquest tipus, àmplia-
ment difosa entre els monestirs i centres religiosos catalans.

3.1.9 Rituals funeraris

De l’estudi i anàlisi de tots els elements que componien el fardell fune-
rari, així com d’altres restes identificades dins el sepulcre, es desprèn 
la localització de diverses traces que denoten l’existència de pràctiques 
associades al ritual funerari. En primer lloc, l’observació del crani del 
rei permet interpretar una possible pràctica de rasura del cabell de l’in-
dividu, atesa la mínima llargada del cuir cabellut conservat. Aquest fet 
podria relacionar-se amb l’existència d’alguna pràctica funerària, fins 
ara desconeguda, en aquest tipus d’enterraments.

Així mateix, la localització d’un manyoc de cabells tallats (sense arrel), 
col·locat amb voluntat expressa sota el fardell funerari, indicaria també 
l’existència d’un ritual molt específic que podria associar-se a ofrenes 
de cabells d’algun familiar o personatge proper. Sabem ara, per les ana-
lítiques realitzades, que el manyoc de cabells no correspon a la persona 
del rei. També és evident, per la seva posició sota el fardell i pel fet de 
tractar-se de cabells tallats agrupats en un manyoc que correspon a una 
deposició volguda, és a dir, a una ofrena. 

Els cabells sempre han format part també de rituals i pràctiques simbò-
liques, relacionats amb l’edat, el sexe, la classe o la raça, i fou un element 
versàtil en la implantació de missatges individuals i temporals, amb la 
identificació d’allò que succeïa en particulars fases de la vida. 

Pel que fa als rituals funeraris d’enterrament, és coneguda documen-
talment i iconogràficament l’existència de demostracions de dol en el 
seguici fúnebre que consistien a arrancar-se els cabells i esquinçar-se 
les vestimentes en senyal de plany i dolor. Aquest és un costum que, 
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Detall de les restes 
de fulla de palma 
documentades sobre 
el fardell 

com hem dit, està documentat en els textos 
antics i també en variades representacions 
iconogràfi ques medievals, però que mai s’ha 
pogut constatar a través de les restes arque-
ològiques.

De les analítiques i comparatives que s’han 
dut a terme cal, doncs, interpretar que el ma-
nyoc de cabells no pertany al rei Pere, que la 
seva presència ha de respondre a una ofrena 
o ritual funerari vinculat a les tradicions rela-
cionades amb el dol abans esmentades i que, 
probablement, devien pertànyer a un perso-
natge femení, atès que aquestes demostraci-
ons de dol eren tradicionalment efectuades 
per dones. Però no podem anar més enllà. A 
quin personatge podria pertànyer el manyoc 
és avui una qüestió impossible d’esbrinar. 

Dins el context d’identificació de rituals fu-
neraris, els estudis palinològics permeten 
identificar els taxons d’alguns pòl·lens que, 
per les seves característiques, suggereixen 
l’ús de plantes aromàtiques o ofrenes de plan-
tes amb flors vistoses. Aquest tipus d’ofrenes 
han estat constatades en altres estudis que 
s’han portat a terme en tombes de cases re-
ials europees.

Per altra banda, entre els pocs elements asso-
ciats al fardell funerari es recuperaren diver-
sos fragments de fulla de palma, dessecats i 
dipositats sobre les extremitats inferiors del 
cos del rei. La presència d’aquestes fulles de 
palma ha de relacionar-se cronològicament 
amb el moment en què es produí el segon en-
terrament del rei (el 1302); un fet que ha estat 
confirmat per les anàlisis de carboni 14. 

Les fulles de palma s’han de relacionar amb 
l’execució d’alguna cerimònia final que es de-
via dur a terme amb el cos ja dipositat dins 
la banyera de pòrfir. És coneguda des d’an-
tic l’adscripció de les fulles de palma amb el 
símbol de la resurrecció, un fet que es podria 
interpretar com el ritual fúnebre final, abans 
d’acabar el procés de trasllat de les despulles 
del rei i de tancar definitivament el sarcòfag. 
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3.2 ESTUDI DE LES RESTES DE LA REINA BLANCA D’ANJOU

Blanca d’Anjou (Nàpols, 1283) fou la vuitena filla del matrimoni format 
per Carles II el Coix, rei de Nàpols i Jerusalem i comte de Provença, i 
Maria, filla del rei hongarès Esteve V. Ben poc és el que sabem sobre la 
seva infància i formació, transcorreguts a la cort dels Anjou napolitans, 
i de la qual partí durant la tardor de l’any 1295 per tal de contraure ma-
trimoni amb el rei Jaume II el Just. En el moment de les seves esposalles, 
celebrades al monestir empordanès de Santa Maria de Vilabertran, el 
rei tenia vint-i-vuit anys i la núvia dotze.

La reina va donar a llum el seu primer fill, Jaume, quan tot just tenia 
tretze anys i va morir a l’edat de vint-i-set anys en el seu desè part. Atesa 
la perillositat dels darrers parts, Blanca va prendre la decisió de fer tes-
tament als vint-i-cinc anys, quan s’enfrontava al naixement del seu novè 
fill. En descriure les raons que la duien a redactar les seves darreres vo-
luntats, la reina explicava que es trobava “a punt de donar a llum i estu-
pefacta tant pels perills del nostre propi part com pels que sorgeixen al 
sexe femení abans, durant i després de l’infantament”. Després d’un any 
en un estat delicat de salut, Blanca d’Anjou va morir a Barcelona el 13 
d’octubre de 1310, com a conseqüència de les seqüeles del part de la seva 
desena filla, Violant d’Aragó. El rei comunicà així la mort de la reina: 

“Us fem saber amb aquesta lletra, amb gran amargor i aflicció del cor, 
com la il·lustre senyora Blanca, de grata memòria reina d’Aragó i ca-
ríssima muller nostra, plagué a Déu que morís i li lliurés l’esperit com 
a reina catòlica que era el dimarts darrer passat al vespre, després de 
gravíssims dolors que li calgué sofrir per raó del part, durant uns quants 
dies, i que l’escometeren repetidament.”

3.2.1 El cos de la reina

Les dades genètiques i morfològiques confirmen que els diferents frag-
ments corporals momificats i les restes òssies trobades a la tomba de 
Jaume II i Blanca d’Anjou, atribuïdes a un mateix individu, pertanyen 
a una dona jove d’entre vint-i-cinc i trenta anys, de talla petita, aproxi-
madament 150 cm, identificada amb certesa absoluta amb Blanca d’An-
jou. Malgrat la recuperació de quasi la totalitat del cos, s’evidenciava la 
inexistència del braç i la mà dreta, una part de l’esquena i del maxil·lar 
superior. 

Després de dur a terme la reconstrucció del cos a partir de les restes, 
es pogué constatar que la reina havia estat enterrada en decúbit supí, 
lleugerament lateralitzat cap a l’esquerra, amb lateralització lleugera de 
cap i tòrax. L’avantbraç esquerre presentava una posició neutra, amb 
hiperflexió palmar del canell esquerre. També s’observava una rotació 
interna del maluc dret, flexió del genoll i flexió plantar del peu. L’extre-
mitat inferior dreta es posicionava per sobre l’esquerra, i així quedava el 
turmell dret recolzat sobre la cara interna del turmell esquerre. 

El cos momificat de la reina un cop finalitzats els treballs de recomposició 
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3.2.2 Anàlisi genètica

L’anàlisi genètica inclou Blanca d’Anjou, igual com en el cas de Pere II el 
Gran, en l’haplogrup H, un dels més comuns i antics d’Europa. Presenta, 
però, mutacions específiques que obren vies d’estudi per a la identifica-
ció de familiars per via materna, ascendents o descendents.

3.2.3 Malalties identificades

L’examen extern mostra un grau lleu de patologia oral i per tant un estat 
de salut oral relativament bo si es té en compte l’elevat nombre de ges-
tacions que va tenir la reina Blanca.

S’ha de tenir present que durant l’embaràs es produeix un augment de 
les hormones prolactina i estrògens que condicionen canvis en les es-
tructures de tot l’organisme, entre les quals hi ha els teixits de la boca. 
Aquest augment de l’activitat hormonal fa que les genives estiguin molt 
més sensibles davant la presència de placa bacteriana adherida, augmen-
tin la irrigació sanguínia i pateixin una major capacitat inflamatòria. 

Augmenta així la possibilitat de patir certes alte-
racions com la gingivitis, i és tan freqüent 
i específica que rep el nom de gingivi-
tis de l’embaràs. Si la malaltia segueix 
el seu curs, pot provocar la reducció i 
pèrdua del suport ossi, i finalment la 
pèrdua dental. Tot i això, i malgrat els 
freqüents embarassos de la reina Blan-
ca, no s’ha trobat una reducció important 

Pel que fa a les analítiques internes del cos de la reina, s’observà la con-
servació de teixits tous a la zona abdominal, amb restes de budell, úter 
i bufeta. Cal recordar la inexistència d’una part de l’esquena, un fet que 
descartava la conservació del teixit pulmonar o del cor. S’identificaren 
també restes del sac dural i de pleura. 

No s’apreciaven restes de cabells associades al cos, tot i que se’n recupe-
raren alguns flocs dispersos a l’interior de la tomba. Les anàlisis d’ADN 
realitzades sobre aquests cabells indiquen que corresponen a la reina o 
a algun familiar seu ja que l’ADN mitocondrial és el mateix que l’iden-
tificat al cos. No ha estat possible però obtenir STR –marcadors d’ADN 
nuclear utilitzats en la pràctica genètica forense– per a la determinació 
de la paternitat, i que podrien haver confirmat definitivament si perta-
nyien a la reina o no.

Tal com s’ha constatat en les analítiques de cabells de Pere II el Gran, 
els estudis químics denoten la pre sència d’apigenina, un producte natural 
utilitzat a l’època com a tint i que indicaria que la reina portava el cabell 
tenyit de ros. 
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de l’alçada dels alvèols, que es troben dins la norma-
litat, si bé en el límit pel que fa a algun alvèol.

Quant a la càries, no és que existeixi una relació di-
recta amb la pèrdua de calci en les dents durant l’em-
baràs, però és cert que hi ha un major risc a patir cà-
ries dental a causa dels efectes indirectes de l’emba-
ràs com són: l’augment en la ingesta de determinats 
aliments, sobretot aliments ensucrats, els possibles 
vòmits que debiliten l’esmalt dental, i una modifica-
ció en la secreció i la composició de la saliva.

En aquest cas, la presència de càries es concreta en 
tres de les peces conservades (peces superiors). Tot i 
que el percentatge de lesions de càries és important, 
cal destacar que ho són en grau lleu i que afecten 
només l’esmalt; només la dent canina mostra una le-
sions una mica més avançades.

En general, doncs, l’estat de salut oral ens remet a 
una bona cura tant en l’aspecte higiènic com alimen-
tari d’una dona jove.

Pel que fa a l’esquelet postcranial, s’observen signes 
d’hiperpressió externa a la ròtula, molt probable-
ment d’origen biomecànic. Gairebé amb tota proba-
bilitat, aquesta dona presentava una morfologia de 
tipus valg –genolls junts i peus separat– accentuada 
pel sobrepès i pels múltiples embarassos. Alhora, 

aquest important increment del pes corporal també 
es pot relacionar amb la presència de plaques hiper-
queratòtiques a la planta del peu.

L’examen extern també indica la presència d’un ga-
lindó -hallux valgus- al peu dret i la disposició en 
martell de la resta de dits. Aquesta forma dels dits 
podria ser conseqüència d’anar amb calçat estret i 
punxegut, com mostren els tipus del calçat de l’èpo-
ca. Cal comptar també amb la possible incidència 
d’un factor genètic. La coincidència en una mateixa 
persona del sobrepès, factors genètics i calçat inade-
quat afavoreix la presència d’alteracions a l’avantpeu.

S’observa la presència d’un vas en forma de bucle 
compatible amb una variu venosa, un fet gens es-
trany en una dona que ha tingut més de 10 emba-
rassos, una circumstància que afavoria que tingués 
varius o algun altre tipus d’insuficiència del retorn 
venós.

L’estudi parasitari de les restes també ha permès 
identificar la presència, a l’intestí, d’ous de Trichuris 
trichura. La seva càrrega parasitària és baixa, la qual 
cosa vol dir que no devia incidir en l’estat de salut 
de Blanca d’Anjou. La seva presència està justificada 
possiblement pel consum d’aigua contaminada o de 
carn contaminada poc cuinada. 

Visió superior del peu,  
on s’observa el galindó  
i la superposició dels dits 
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A part del que són evidències antropologicofo-
renses, algunes malalties també es poden de-
duir de la documentació històrica. Així, de la 
correspondència mantinguda pel rei Jaume II i 
la família de la reina i també amb el seu germà 
Frederic III de Sicília es desprèn que el 1306 
la reina va patir febres quartanes: “Illustris ta-
men dompna Blancha, regina Aragonum, karis-
sima consors nostra, quartanam patitur, de qua 
aliud non timet periculum, ut probatorum tenet 
assercio fisicorum”.

El fet que anomeni les febres quarta nes, i te-
nint present les da des biogràfiques, fa que 
la malaltia es pugui assimilar molt proba-
blement a la malària –produïda pel proto-
zoari Plasmodium– que provoca febres in-
termitents, tot i que la simptomatologia 
també es podria confondre amb el tifus 
–produït pel bacteri Rickettsia– o la brucel-
losi, per citar dues de les malalties més fre-
qüents que comporten febres recurrents. 

En el cas de Blanca d’Anjou podria tractar-se en 
concret de malària per Plasmodium malariae, 
que causa les febres quartanes. D’altra banda, 
també cal tenir present que la reina va tenir 
encara dos fills més després d’aquesta etapa de 
febres. Aquests nous embarassos suposaren un 
desgast físic molt gran, i més si es considera el 
fet dels múltiples parts de la reina malgrat la 
seva joventut, els probables avortaments, i les 
condicions higièniques de l’època. Cal pensar 
doncs en una malaltia de simptomatologia re-
lativament benigna, com és la malària per Plas-
modium malariae. Aquesta malaltia és crònica i 
s’intensifica després d’anys.

La recurrència de la malaltia estaria d’acord 
amb el progressiu debilitament de la reina, 

que ja el 1308 va fer testament abans del part 
del seu novè fill. La seva situació privilegiada 
en relació especialment amb l’alimentació, ac-
tivitat física habitual i l’atenció mèdica, junta-
ment amb una constitució especialment for-
ta –cal recordar aquí que la seva mare Maria 
d’Hongria va tenir catorze fills–, devien per-
metre la seva supervivència i les darreres ges-
tacions.

3.2.4 Possibles tractaments farmacològics en 
l’últim part de la reina

Malgrat les alteracions i profanacions que patí 
la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou, i en 
conseqüència les restes de la reina, l’estudi pa-
linològic ha permès identificar traces possible-
ment associades a l’existència de tractaments 
obstètrics que devien practicar-se durant el 
darrer part de la reina, o immediatament des-
prés.

Tot i la possible contaminació pol·línica, ra-
dicalment allunyada del cas de Pere el Gran 
i que limitava les perspectives d’èxit, era im-
portant intentar identificar en el cos espectres 
o plantes relatives a possibles tractaments mè-
dics amb plantes medicinals. 

L’exteriorització 
d’una estructura 
vascular 
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Els resultats de l’estudi, malgrat les limitacions esmentades, posen de 
manifest que un conjunt de taxons documentats, essencialment en les 
mostres relatives al cos, podrien associar-se a tractaments o aplicacions 
mediques. En aquest conjunt es documenten principalment l’artemísia 

i l’ortiga gran (Urtica dioica tp), la primera ben representada a 
l’abdomen i la segona a la cuixa. Aquestes plantes estan es-

pecialment representades a la zona abdominal del cos de 
Blanca d’Anjou i ambdues poden utilitzar-se a manera 
de cataplasmes i fregues. Totes presenten propietats 
relacionades amb la menstruació, l’embaràs i el part 

(Dioscòrides).

L’artemísia provoca i ajuda en el part i alleuja els 
dolors del postpart. Plini li atribueix tam-
bé propietats abortives. La Urtica dioica 
tp és efectiva en hemorràgies, actua com 

a vasoconstrictor en situa cions de 
pèrdues sanguínies per a la matriu, 
i és coa gulant (Dioscòrides, Plini). 

Una recepta a base d’ortiga triturada 
i barrejada amb mel era aplicada di-

rectament sobre els genitals per 
aturar les menstruacions mas-
sa copio ses –traducció de fi-
nals del segle x de l’Herbari de 
Pseudo-Apuleu (segle v dC)–. 

A més, hi havia altres beuratges 
d’ortiga com l’afegit de Plantago co-

ronopus i Lamium, però en aquests casos es devia tractar d’aplicacions 
internes, per la qual cosa no se’n detectaria l’ús extern en les mostres de 
pell estudiades. L’anàlisi de les restes d’úter pretenia precisament iden-
tificar alguna d’aquestes plantes utilitzades internament, però, com ja 
hem dit, la mostra va resultar estèril.

A aquestes dues plantes s‘ha d’afegir la presència, a la zona de l’abdo-
men i la cuixa, de mercurial (Mercurialis annua tp), utilitzada tradicio-
nalment en forma d’emplastre contra les inflamacions i per alleugerir 
abscessos. En la medicina grega, a la regió de Pelion, s’utilitzaven els 
troncs i les fulles d’aquesta planta en infusió per facilitar el part.

Sembla doncs probable, segons les restes pol·líniques identificades, l’apli-
cació de productes farmacològics de caràcter obstètric sobre el cos de la 
reina durant el procés en què donà a llum la seva filla Violant, un darrer 
part, descrit pels documents de l’època com a especialment dolorós i que 
en definitiva li provocà la mort poc després del naixement de la nena. 

Les especials circumstàncies de la mort de la reina i la identificació de 
plantes, algunes no presents en el cas de Pere el Gran, i conegudes a 
l’època per al tractament de problemes obstètrics (entre d’altres), apun-
ten l’existència de tractaments i aplicacions farmacològiques de caràc-
ter tòpic basades en aquestes plantes.

3.2.5 Les causes de la mort

Malgrat que les causes de la mort de la reina Blanca ja eren conegudes 
històricament a través de les fonts documentals, l’anàlisi forense ha per-
mès constatar aquestes informacions i adjudicar les restes trobades al 
cos de la reina Blanca d’Anjou. Les evidències morfològiques mostren la 
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pell de l’abdomen distesa de manera que arriba a contactar amb la cara 
interna de la cuixa esquerra. La identificació histològica de l’estructura 
uterina momificada, que sobrepassava en molt la cavitat pèlvica i es 
recolzava a la cara anterior de l’abdomen, demostra que correspon a un 
úter gràvid o en estat de postpart recent. 

Així mateix, l’estudi histològic del teixit mamari indica que les mames 
eren actives. En conclusió, totes les dades apunten a una dona en un 
estat molt avançat de gestació o que havia parit no gaire temps abans 
de morir. 

La causa de mort és compatible, doncs, amb alguna complicació deriva-
da d’aquest últim part. 

3.2.6 Tractament del cos 

Durant l’anàlisi antropologicoforense de les restes s’observà l’existència 
de dues incisions per sota del genoll a la cama dreta i esquerra, així com 
al turmell dret, amb les vores retretes. Aquest fet indica que el cos va ser 
manipulat per una o diverses persones amb certs coneixements d’anato-
mia i que es va produir poc després d’haver mort, durant la fase del rigor 
mortis, possiblement per donar-li una posició adient per poder ser expo-
sada. En aquest sentit, cal interpretar que les circumstàncies de la mort 
de la reina, després de grans dolors i sofriments, podien haver ocasionat 
una posició del cos poc adient per al seu enterrament, fet que explicaria 
les manipulacions post mortem i la posició lleugerament lateralitzada del 
cadàver dins la tomba, un fet poc usual en els enterraments de l’època. 

Vista general de l’abdomen distès identificable en el cos momificat Ferida incisa 
subrotuliana dreta 

Ferida incisa a la cara externa del turmell dret 
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Quant al procés de preparació del cos per conservar-lo, cal dir que les 
restes, en si mateixes, evidenciaven l’existència de tractaments desti-
nats a l’embalsamament, que, de fet, van resultar plenament exitosos si 
tenim en compte el quasi perfecte estat de la mòmia conservada. 

Tot i això, i a diferència de les restes de Pere II el Gran, els estudis 
palinològics han identificat importants contaminacions pol·líniques 
d’època recent que han de relacionar-se amb l’espoli i manipulació de 
les restes esdevingut el 1836, un fet que contrasta amb la manca total 
de pòl·lens antics que permetin identificar productes relacionats amb 
tractaments del cos o rituals funeraris. 

Com en el cas de Pere el Gran, el procés d’embalsamament es basà en 
tractaments que no implicaren evisceració, atesa la conservació de gran 
part dels teixits tous. 

3.2.7 Rituals funeraris

Emmarcat dins els procediments de preparació i exhibició del cos de 
la reina, just després de la seva mort, s’ha detectat la presència d’àcid 
carmínic en una mostra procedent de la galta esquerra, una dada que 
indicaria l’aplicació de productes cosmètics per a l’exposició pública i 
l’embelliment del cadàver. 

Per altra banda, entre els nombrosos elements que es barrejaven amb 
les restes de Blanca d’Anjou dins la tomba, es recuperà un fragment 
d’una joia de corall, possiblement associada a l’ornamentació personal i 
funerària de la reina. 

Es tracta d’un fragment d’una peça en forma de creu constituïda per 
petites denes de corall lligades amb un fil d’aliatge de coure i plata i 

que correspon a un element com-
plementari que devia haver for-
mat part d’un penjoll difícilment 
identificable en la seva forma 
completa. 

La presència d’elements orna-
mentals de corall és plenament 
coherent amb les dades docu-
mentals que indiquen que el rei 
Jaume II, marit de Blanca d’An-
jou, va mostrar al llarg de la seva 
vida un gran interès en la compra 
d’elevades quantitats de corall i 
que va haver-hi un fructífer co-
merç d’aquest material a la costa 
empordanesa. 

Cal també emmarcar aquesta peça dins el context de les creences de 
l’època, ja que durant l’edat mitjana i moderna el corall fou considerat 
un amulet de protecció davant tota mena de mals averanys i malalties, 
però sobretot un gran protector dels infants i, possiblement en el cas de 
Blanca d’Anjou, de les dones que donaven a llum. 

3.2.8 Aixovar tèxtil 

Les conseqüències del darrer espoli de l’agost de 1836 foren nefastos 
tant per a la integritat del cadàver momificat de la reina com per a la 
conservació de la indumentària tèxtil que vestia el cos dins la tomba. 

Restes del penjoll de corall  
documentat a la tomba de Jaume II 
i Blanca d’Anjou 
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Com les restes antropològiques, els diversos fragments tèxtils identificats 
dins la tomba es presentaven in situ totalment barrejats i desconnexos 
del cadàver, enmig de restes de tota mena (antropològiques, fustes, ve-
getals...). Cal també tenir en consideració que les restes de la reina Blanca 
compartiren sepulcre amb les del seu marit, el rei Jaume, al qual podrien 
associar-se algunes de les restes tèxtils, tot i no haver-se’n conservat el cos. 

Per tant, i com veurem més endavant, l’estudi dels tèxtils dispersos 
dins la tomba esdevé interessant quant al tipus i les característiques 
d’aquestes peces, però és difícil d’assegurar-ne la relació amb la indu-
mentària amb què fou enterrada la reina Blanca. 

Les anàlisis d’aquests teixits permeten observar l’existència de diver-
sos tipus de teles, entre els quals es barregen peces cronològicament 
concordants amb l’època de l’enterrament de Blanca d’Anjou i Jaume 
II, però també teles d’èpoques posteriors, associades a obertures his-
tòriques o al moment de l’espoliació de la tomba. 

3.2.9 Els petits fragments de tèxtil 
associats al cos de la reina

Els únics elements tèxtils que poden 
considerar-se clarament associats a 
la indumentària d’enterrament de la 
reina corresponen a dos petits frag-
ments de tela adherits al cos de la rei-
na: un a la part baixa dels llavis i l’al-
tre al múscul gluti de la cuixa dreta.

El primer fragment correspon a una 
petitíssima part d’un teixit de lli.  
És constituït per fibres de gran finesa. 

La tela sembla un crespó, la qual cosa 
no és estranya si tenim en compte les 
torsions dels fils. Ara bé, la seva cons-
trucció no es correspon amb la dels 
crespons que coneixem actualment. 
Podria tractar-se d’un biso o ranzal 
de gran qualitat, tot i que sembla més 
proper al biso. Teles d’aquestes carac-
terístiques estan documentades ja als 
segles xiii i xiv, i eren utilitzades, per 
exemple, en la manufactura de còfies. 
La petitesa de la mostra no ens per-
met, però, relacionar-la amb cap peça 
d’indumentària concreta. 

Interior de la tomba, tal com es trobaven dipositades les restes 

Posició del petit fragment de tèxtil 
conservat sobre la barbeta 

Detall del petit fragment de tèxtil 
conservat sobre la barbeta 

Imatge microscòpica del fragment  
de tèxtil conservat sobre la barbeta 
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La petitesa de la mostra tampoc ens permet relacionar-la amb cap peça 
d’indumentària concreta, tot i que com hem dit es tractaria d’una peça 
d’indumentària relacionada amb roba interior. 

3.2.10 Les empremtes de tèxtil a l’epidermis de la reina

Per tal d’intentar obtenir més informació respecte dels tèxtils fúnebres 
de Blanca d’Anjou i, atès que en diverses parts de l’epidermis desseca-
da, fruit de la momificació, s’observaven empremtes de filatures o de 
marques possiblement associades a peces d’indumentària, l’equip d’es-
pecialistes de tèxtil va dur a terme un estudi d’aquestes marques i em-
premtes, de la seva posició, les característiques i la possible relació amb 
peces d’indumentària. 

Per una banda les empremtes observades a la cara de la reina coincidien 
plenament amb el fragment de teixit de lli adherit a la part baixa del 
llavi, mentre que les que empremtes de filatura existents a l’esquena 
corresponen a la mateixa tela que el fragment adherit en aquesta part 
del cos. 

Per altra banda, s’observen també marques de lligadures (a manera de 
solcs) a les galtes, que podrien relacionar-se amb la presència d’alguna 
peça tèxtil tipus còfia que cobria parcialment la cara de la reina. 

Aquest tipus de peça l’observem per exemple en la figura jacent de la 
lauda sepulcral de la tomba que representa la reina, tot i que aquest 
fet no ens permet interpretar, ni molt menys, que l’estàtua jacent re-
presenti de forma realista la imatge i la indumentària d’enterrament 
de la reina. 

Detall 
del petit 
fragment de 
tèxtil adherit 
a la cuixa 
esquerra 

Foto 
microscòpica 
del fragment 
de tèxtil 
adherit a 
la cuixa 
esquerra 

Posició del fragment  
de tèxtil adherit a la 
cuixa esquerra 

El segon fragment corresponia també a un petit tros de tela de lli, adhe-
rida i extreta del gluti de la cuixa esquerra.

Com en el cas anterior, les fibres són també d’una gran finesa.

Aquesta qualitat de teixit, probablement al segle xiv rebia el nom de 
tela de lli, tot i que la denominació cambrai ja s’havia difós. Per això 
considerem que es tracta d’un cambrai de primera qualitat, segurament 
importat. 

Tenim documentada aquesta tela ja al segle xiii i s’utilitzava en la con-
fecció de roba interior.

Podem afirmar que no és una batista perquè la densitat d’ordit supe-
ra en 6 fils o més la de trama i la batista és pràcticament quadrada. 
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En aquest cas, no correspondria però a una peça d'indumentària sinó a 
teles utilitzades específicament en el procés d'engendrament

3.2.11 L’aixovar tèxtil dispers dins la tomba 

Com ja hem esmentat anteriorment, l’obertura de la tomba de Jaume II 
i Blanca d’Anjou posà al descobert el contingut conservat dins el sar-
còfag i el resultat de l’espoli succeït el 1836. Les restes formaven una 
amalgama d’elements de tota mena (antropològics, vegetals, ferro, fusta 
i tèxtils), sense cap connexió ni posició ordenada i visiblement barrejats. 
L’observació del conjunt evidenciava una clara manipulació del dipòsit 
funerari i constatava les fonts del segle xix referents a l’espoli i el poste-
rior retorn de les restes poc temps després.

Amb l’extracció i inventariat de la munió de restes existents s’identifica-
ren diversos fragments de tèxtils, de mides i característiques variades, 

Marques a ambdues 
cames (sota 
l’articulació del 
genoll) 

Marques de lligadures 
a l’alçada del gluti, a la 
zona lumbar, empremtes 
de tèxtil i fragment de 
tèxtil enganxat 

Marques de tèxtil a 
l’esquena i fragment 
de tèxtil enganxat 

Observem marques 
de lligadures en 
ambdues cames 
(sota el genoll) 

Observem marques de 
lligadures a l’alçada 
del gluti i empremtes 
de tèxtil i fragment de 
tèxtil enganxat 

Observem marques 
de lligadures a les 
galtes i fragment de 
tèxtil enganxat  

S’observen també marques de lligadures a l’alçada del gluti, a la zona 
lumbar, que no són possibles d’interpretar ni atribuïbles exclusivament 
a la presència d’un element d’indumentària. 

Finalment, són clarament evidents les marques de lligadures a ambdues 
cames, a la zona de sota els genolls, unes marques que, en aquest cas, hau-
rien de relacionar-se de manera força clara amb la presència de les anome-
nades calces, una peça de roba interior feta, en el cas de l’alta noblesa, amb 
tela de lli o llana molt fina. En el cas de les dones consistia en una peça que 
des dels peus cobria la cama fins a sota genoll a manera de mitges. 

Podien ser també més llargues, agafar tota la cuixa i anar lligades als 
glutis. Existeixen referències escrites de l’ús d’aquesta peça al segle xii.

També sembla interpretar-se que entre ambdues cuixes s’havia col·locat 
algun objecte tipus coixí o bé plecs de roba amb la intenció d’impregnar 
les secrecions prò pies de l’estat postpart. 
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totalment desconnexos de qualsevol resta antropològica. Calia, però, 
dur-ne a terme l’estudi per definir-ne les característiques, la cronologia 
i la possible associació amb la indumentària d’enterrament dels reis Jau-
me II i Blanca d’Anjou. 

Atesa la posició d’aquestes restes dins la tomba, l’estudi permet només 
establir hipòtesis respecte de la possible relació de les teles amb la indu-
mentària fúnebre dels reis o la seva relació amb transformacions pos-
teriors o amb l’espoli. Per complementar l’estudi de tèxtils s’han dut a 
terme proves de radiocarboni sobre una mostra de cada tipus de tèxtil, 
així com un estudi pol·línic. Ambdós procediments permeten aproxi-
mar-nos de forma més clara a la seva cronologia. 

La combinació de les dades obtingudes en les diverses disciplines ens 
permet distribuir les teles en quatre grups diferenciats: 

 ● Una tela cronològicament anterior al moment de l’enterrament 
(segles xi-xii)

 ● Les teles cronològicament associades al moment de l’enterrament 
(segle xiv)

 ● Les teles cronològicament vinculades a la modificació de la tomba 
(segle xvi)

 ● Altres (segle xx i indeterminats)

Cal destacar que, curiosament, no s’identifica cap tela que pugui relacio-
nar-se amb els espolis del segle xix.

1. La tela cronològicament anterior al moment de l’enterrament 
(segles xi-xii)

Correspon a una peça que consta de dues teles, una que situem com a 
base i que hem denominat cara B i la que denominem cara A. La tela 
de la cara A està cosida sobre la cara B. Ambdues teles són de lli. En 
ambdós casos les fibres són d’una finesa que actualment no existeix, 
però es podien trobar fàcilment fins fa cent anys. Les dues teles podrien 
associar-se a un article proper al que en la documentació trobem sota el 
nom de camisalium, però no ho podem constatar.

Les proves de radiocarboni situen la peça entre 1026 i 1180, molt abans 
de l’enterrament de la reina i també molt abans del seu naixement. Així 
doncs, només ens queda plantejar dues hipòtesis respecte de la proce-
dència de la tela. En primer lloc, és sabuda la llarga perdurabilitat que 
tenien les peces tèxtils en èpoques antigues a causa de l’aprofitament 
que se’n feia. Podria considerar-se que l’esmentat teixit hagués format 

Tèxtil de lli  
cronològicament 
anterior a la reina 
Blanca d’Anjou 
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part del fardell funerari d’algun dels reis, però que constituís una peça 
fabricada anteriorment.

En segon lloc, podríem interpretar aquesta peça tèxtil com un ele-
ment introduït a la tomba després de l’espoli de 1836 i que procedís 
d’un altre lloc o d’una altra tomba del monestir, i en cap cas relacionat 
amb les despulles i fardells funeraris de la tomba de Jaume II i Blanca 
d’Anjou. 

Ateses les dades existents, no podem confirmar ni desmentir cap de les 
dues possibilitats.

2. Les teles cronològicament associades al moment  
de l’enterrament (segle xiv)

A aquest grup s’hi vinculen 3 peces tèxtils. 

La primera correspon a un grup de fragments d’una tela de lli de color 
rosat, alguns dels quals conserven un petit brodat de punt d’espiga o 
punt de falguera elaborat amb fil de lli. En ambdós casos es tracta de fils 
amb gran dispersió de fineses. Les fibres són fines, però d’inferior quali-
tat a les de les dues petites peces tèxtils que es conservaven adherides al 
cos de la reina. Les fibres estan pigmentades amb un lleuger color rosat.

Actualment no es teixeixen teles similars en lli. Se’n poden trobar imi-
tacions en cotó i fibres sintètiques.

És possible que al segle xiv aquesta tela ja rebés el nom de batista. Amb 
tot, existeixen denominacions, com l’alcabtea i el camisalium, que se li 
podrien aplicar. Nosaltres creiem que la definició de batista és la més 

encertada, perquè existeixen teixits similars que responen a aquesta de-
nominació, i en els altres casos no disposem de mostres.

En aquest cas el radiocarboni indica una cronologia entre 1283-1396. Te-
nint en compte els dos enterraments de la reina (1310 i 1316) i del rei Jau-
me II (1327 i 1330), la forquilla cronològica obtinguda de la tela s’adequa 
perfectament a les dates dels enterraments. No podem interpretar, però, 
el tipus d’indumentària ni a quin dels dos personatges corresponia. 

El segon tèxtil relacionat amb aquest grup està format per diversos frag-
ments que pertanyen a un de més gran. Les proves químiques i físiques 
han constatat que les fibres són de jute sense cap barreja. És una filatura 
bastant irregular i comuna en els fils de jute. 

Actualment es teixeixen teles similars destinades a decoració i usos in-
dustrials. El seu color és el típic del jute, color argila grisa. Creiem que 
és una xarpellera, de bona qualitat. La trobem documentada al segle xii 
amb els noms de sarpellera i harpillera, teixida amb estopa de lli. Certa-
ment és una tela més destinada a usos industrials que a indumentària. 
Podria molt bé ser per a màrfegues o sacs, i també com a folre tapisser.

El tèxtil de lli de color rosat 
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Respecte a la cronologia d’aquesta peça, i malgrat les característiques del 
material amb què fou fabricada (el jute), les analítiques de carboni 14 que 
es van dur a terme la situen, com en el cas anterior, dins el període d’en-
terrament dels reis Jaume II (1327 i 1330) i Blanca d’Anjou (1310-1316). Amb 
un 95,4% de probabilitat la cronologia correspondria al període entre 1310 
i 1431. També, com en el cas anterior, les analítiques palinològiques dutes 
a terme posen de manifest la presència d’un espectre pol·línic similar al 
documentat en els tèxtils del fardell funerari de Pere el Gran, gens con-
taminat i caracteritzat per plantes entomòfiles i taxons molt específics.

Pel que fa a aquest tèxtil, la cronologia aportada per les proves de radio-
carboni, que coincideix amb les anàlisis pol·líniques, entra, però, en cer-
ta contradicció amb l’existència de peces tèxtils de jute en època medie-
val en les terres de la Corona d’Aragó. 

No hem trobat cap notícia sobre la seva distribució o conreu comercial 
abans de les darreres dècades del segle xviii, moment en què la Compa-

nyia Britànica de les Índies Orientals comença a exportar cap a Europa 
aquest producte des de les seves factories del golf de Bengala.10 De fet, 
la paraula jute i les variants amb què es designa aquesta planta en les 
llengües europees es van originar a partir d’un préstec lingüístic del 
bengalí a l’anglès, que va tenir lloc al segle xviii.

Des de l’òptica de l’arqueologia, però, hi ha alguna dada potencialment 
discordant. L’any 1989, arran de l’obertura i estudi de la tomba de l’em-
perador Frederic II a Palerm es pogué documentar com un dels indi-
vidus que compartien la seva tomba, Pere II rei de Sicília (1304-1337), 
nét de Pere el Gran, estava “avvolto in un sacco di juta”, és a dir, que el 
seu cos estava embolicat dins d’un sac fet amb una fibra que s’identifica 
com a jute. Malauradament, l’estudi dels teixits d’aquesta tomba no és 
sistemàtic i se centra, de manera gairebé exclusiva, en els més luxosos, 
de manera que ignorem si, en l’assignació del teixit a aquest tipus de 
fibra, es va anar més enllà d’una simple identificació visual. 

Pel que sabem de la manufactura de sacs a l’edat mitjana, aquests podi-
en estar fets amb lli, tot i que el cànem era la fibra emprada en la major 
part dels casos. 

Més enllà de l’existència de tèxtils de jute a l’Europa medieval, cal cercar, 
en l’àmbit pal·linològic, les possibles raons per les quals s’identifiquen 
els elevats percentatges de cànem (del 70”) en aquesta mostra. L’estudi 
pal·linològic suggereix un enriquiment pol·línic possiblement associat 
a alguna activitat humana. En aquest context, diversos estudis sobre 
enterraments han documentat valors de pol·len de Cannabaceae, tot i 
que en alguns casos aquests valors més alts es donen en el rebliment i el 
material tèxtil utilitzat en l’evisceració de cossos. Cal considerar la pos-

Microscòpia del tèxtil de jute  

Capítol 1



| 39L’estudi de les tombes reials de Santes Creus. Resum   3. Estudi de les restes de Pere II el Gran, Blanca d’Anjou i Roger de Llúria 

sibilitat que algun producte derivat del cànem 
(olis, etc.) s’hagués utilitzat impregnant el tei-
xit com a possible tractament del cos, sense 
descartar tampoc el seu ús farmacològic. 

Una altra possibilitat és que, atesa la qualitat 
inferior d’aquest tèxtil, hagués tingut alguna 
relació amb el treball, la producció, el transport 
o l’emmagatzematge de plantes de cànem o de-
rivats. Caldrà seguir doncs en les investigacions 
referents a la presència de jute i la seva possible 
cronologia medieval. Si fos el cas, el tèxtil tro-
bat a la tomba de la Blanca esdevindria la pri-
mera evidència arqueològica de l’ús d’aquesta 
fibra en peces tèxtils en època medieval. 

El tercer tèxtil d’aquest grup és una peça que 
combina el lli i el cànem. El més destacable en 
aquest cas és l’evidència d’aprofitament de matè-
ries en el procés de filatura, atès que hem trobat 
barreges de fibres en tres trames analitzades.

És tracta d’una filatura bastant irregular, pos-
siblement manufacturada de manera poc pro-
fessional i maldestra.

Actualment, es teixeixen teles similars dedica-
des a la decoració i a usos industrials. Té el co-
lor característic del lli i del cànem de qualitat 
mitjana i del país. Creiem que és una màrfega, 
màrrega o marreguer de bona qualitat. Tampoc 
diríem cap disbarat si la denominessin llenç. 

Sembla que és una tela destinada més a usos 
industrials que a indumentària. Podria molt 

ben ser per a matalassos o màrfegues i també 
per a entapissat de parets i mobles. No podem, 
però, especificar el tipus de peça a què podria 
correspondre.

Les analítiques de carboni 14 sobre una 
mostra ens permeten situar la peça dins el 
context de l’enterrament dels reis Jaume II i 
Blanca d’Anjou. No podem, però, especificar 
a quins del dos pertanyia. Se situa en una 
cronologia entre 1300 i 1410. També les ana-
lítiques pol·líniques coincideixen en la iden-
tificació d’espectres pol·línics molt similars 
als detectats en les peces tèxtils del fardell 
de Pere el Gran, per la qual cosa l’inclouen 
en el grup de pòl·lens contemporanis a l’en-
terrament. Tèxtil de lli i cànem associat a l’època de 

l’enterrament de Blanca d’Anjou 
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3. Les teles cronològicament vinculades a la modificació  
de la tomba (segle xvi)

S’hi relacionen també tres tipus de teles.

La primera correspon a diversos fragments d’una tela de lli de color ne-
gre. Les fibres són d’una gran finesa. 

La coloració del teixit, de color negre, respon clarament a l’aplicació 
d’una tintura. Malgrat la seva coloració obscura, es tracta d’una tela 
translúcida. Segons les analítiques realitzades, es tractava d'un tint fet a 
base d'una combinació de brasil amb noguera o agalles de roure. També 
s'hi afegiren productes astingents com les clofolles de nous o escorça de 
roure o alzina. Tot i que no és del tot transparent, podem considerar el 
teixit com un vel, ja que no permet la visió de la persona que el vesteix, 
però sí d’allò que cobreix.

No sabem com se’n deia d’aquest teixit al segle xiv. Les denominacions 
crespó, crep i crepè no apareixen en la documentació consultada. Hi 
apareix crespina, però si ens remetem a les descripcions no correspon, 
ni per època ni per construcció, al nostre teixit. En els documents de 
l’època no hem trobat esmentada la paraula crespó, la qual cosa ens fa 
pensar que o bé no hi havia nom per a aquest teixit o se n’hi donava un 
altre que no hem estat capaços d’identificar.

Creiem que aquesta tela podria ser un sendal. El sendal era, probable-
ment, un teixit importat, que ja trobem documentat al segle xi, utilitzat 
en la confecció de diverses peces de vestir. Una de les aplicacions que 
tenim documentades al segle xv és la de toca de dol, molt adequada per 
als enterraments. 

La possible relació d’aquesta tela amb una peça relacionada amb usos 
funeraris ens feia interpretar, a priori, que podria tractar-se d’una tela 
associada a l’enterrament de la reina Blanca. Tot i això, les analítiques 
radiocarbòniques que s’han dut a terme sobre una mostra de la peça 
indicarien una cronologia entre 1441 i 1631.

Es pot dir que és una filatura molt polida. Les fibres estan pigmentades. 
Els coeficients de densitat i d’atapeïment del teixit indiquen que es trac-
ta d’un vel. Els vels són teles de poc gramatge, poc atapeïdes i amb un 
alt grau de transparència. 

Es documenten aquests fils en teixits coptes, en folres d’indumentà-
ria religiosa dels segles xiv i xv i com a base de brodats també del 
segle xv, però no amb aquestes torsions tan altes, la qual cosa ens fa 
pensar que en aquest cas es van produir per obtenir una superfície 
encrespada de la tela.

Tela de lli de color negre 
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Paral·lelament, i a diferència dels tèxtils anteriors, els resultats obtinguts 
de les anàlisis pol·líniques indiquen un espectre pol·línic dominat per plan-
tes anemòfiles, principalment olivera, pi i alzina. Aquest espectre permet 
classificar-lo dins un grup de tèxtils conservats dins la tomba que se situen 
antre els segles xv-xvii i que podem relacionar amb el moment de modi-
ficació de la tomba, amb la incorporació dels elements renaixentistes i el 
canvi de posició. Aquests canvis, per la seva envergadura, implicaren forço-
sament una manipulació dels cossos i sembla que degueren comportar la 
introducció de noves peces tèxtils. Així ho indica clarament la coincidència 
entre la cronologia definida per carboni 14 i les analítiques de pol·len. 

En general, els espectres pol·línics obtinguts del grup de tèxtils que s’as-
socien, segons les proves radiocarbòniques, al grup de tèxtils posteriors 
a l’enterrament i vinculats al segle xvi, difereixen sensiblement del grup 
que cronològicament ha de relacionar-se amb el moment de l’enterra-
ment. Els pòl·lens identificats es caracteritzen per presentar una ele-
vada proporció de taxons anemòfils, propera al 100%, i una molt baixa 
proporció i diversitat de taxons entomòfils, entre els quals només es 
documenta Ericaceae, Vitis, Fabaceae, Apiaceae i Galium.

La segona tela d’aquest grup correspon a l’única tela de llana que s’ha 
trobat. Sembla la resta d’una peça confeccionada. Alguns dels frag-
ments mantenen el color blanc original, però altres tenen un color ocre. 

El fil de l’ordit és més gruixut que el fil de la trama, possiblement a cau-
sa d’un arrossegament que va patir la tela i que implica una deformació 
del diàmetre del fil d’ordit. El maltractament a què va estar sotmesa la 
peça va provocar un estufament de les fibres filades i una més gran dis-
persió de diàmetres en els fils.

Els resultats que hem obtingut ens permeten afirmar que els fils d’or-
dit i els de trama són de qualitats gairebé idèntiques i que en èpoques 
medievals i modernes es consideraven qualitats molt fines. A partir dels 
resultats obtinguts per coeficients de densitat i tant per cent d’atapeï-
ment, aquesta tela pot considerar-se un drap mitjà. 

La tela podria respondre a la denominació de ternera. La qualitat 
d’aquests draps era molt variada, però probablement sempre es tractava 
de qualitats mitjanes o altes, si ens fixem en l’ordit.

Malgrat que els estudis tèxtils duts a terme sobre aquesta tela plante-
gen que podria relacionar-se amb el moment d’enterrament de la reina 
Blanca d’Anjou (1310), les analítiques de radiocarboni determinen una 
cronologia posterior, entre 1457 i 1635, la qual cosa la integra dins el 
grup de teles que es relacionarien amb les modificacions de la tomba al 
segle xvi. També les anàlisis pol·líniques coincideixen a considerar-la 
dins el grup de peces posteriors a l’enterrament.

Tela de llana corresponent al segle XVI  
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Es caracteritza pol·línicament per l’alt percentatge de plantes anemòfi-
les, amb un valor superior al 97% i principalment a causa de la presèn-
cia d’arbres com Olea, Pinus, Quercus, Ulmus i Juniperus, que suposen el 
70% de l’espectre. Per altra banda, les plantes entomòfiles són escasses 
i estan exclusivament representades per Vitis. Aquest grup es diferen-
cia clarament de les teles associades cronològicament al moment dels 
enterraments de Jaume II i Blanca (segle xiv), on els espectres pol·línics 
són clarament distints, caracteritzats per plantes entomòfiles molt si-
milars a les identificades als tèxtils del fardell funerari de Pere el Gran. 

El tercer tèxtil d’aquest grup correspon a una estopa de lli.

Per observació directa, es pot dir que és una filatura feta de fibres de 
recuperació, possiblement sense cardat previ, en sec i torn. És una tela 
poc atapeïda, però segurament d’una gran resistència a la tracció i el 
fregament.

Les dades obtingudes ens porten a formular la hipòtesi que probablement 
es tracta d’un teixit casolà, una manufactura feta sense criteri industrial i 
acabada d’una manera molt senzilla, però de resultats prou reeixits.

Ens inclinem per considerar-lo com una olona, que és sinònim de l’actu-
al lona. L’olona apareix documentada en una tarifa de la bolla barceloni-
na, el 1547. D’olones en trobem de moltes qualitats, i la que hem trobat 
a la tomba pertany a una franja de qualitat baixa i sembla que no estava 
dedicada a confeccionar peces d’indumentària. Un altre ús hipotètic és 
per a peces tèxtils de decoració: tapisseries, coixins, etc. 

Les analítiques de radiocarboni determinen una cronologia de la peça 
entre 1490 i 1660 i confirmarien les hipòtesis plantejades pels estudis 

tèxtils. També els estudis pol·línics coincideixen amb aquesta interpre-
tació. 

Com les altres peces d’aquest grup, presenta un percentatge elevat, su-
perior al 94%, de taxons anemòfils, principalment de taxons arboris 
com Quercus, Pinus i Juniperus, i algunes herbàcies anemòfiles com 
Poaceae, Artemisia, Plantago i Chenopodiaceae, entre d’altres. Totes les 
dades sembla que porten a interpretar aquesta peça com un element 
introduït o afegit durat l’època de transformació de la tomba, als anys 
30 del segle xvi.

Estopa de lli associada cronològicament 
al segle XVI 
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4. Altres (segle xx i indeterminats)

S’hi relacionen dos tipus tèxtils. El primer correspon un conjunt de res-
tes identificades com a raió o seda artificial, un producte que es va in-
ventar a finals del segle xix.

Tot i això, a Catalunya se n’inicià 
l’ús a principis del segle xx, i s’uti-
litzà per a robes de decoració en 
època modernista o per a tapisse-
ria, floristeria… Procedeix d’arbres 
sense resina (eucaliptus, oms, po-
llancres…). 

Els estudis pal·linològics sobre 
aquest tèxtil indiquen un espectre 
pol·línic on dominen els taxons 
anemòfils que sumen més del 84% 

de l’espectre. En aquest grup de taxons destaquen els arbres i arbusts com 
Olea, Pinus, Ulmus, Corylus i Juniperus, que constitueixen el 68% de l’es-
pectre. El conjunt de plantes entomòfiles està escassament representat.

La presència d’aquest material dins la tomba i la seva cronologia no 
coincidiria amb el moment d’espoli de la tomba (1836) ni amb el retorn 
de les restes al seu interior, per la qual cosa caldria plantejar l’existència 
d’una obertura de la tomba posterior a l’espoli del segle xix. No tenim, 
però, cap tipus de constància documental o històrica d’aquesta obertu-
ra, tot i que caldria relacionar-la amb algunes de les actuacions succeï-
des a partir de 1930.

El segon element tèxtil integrat dins aquest grup correspon a un frag-
ment de corda d’uns 20 cm de llargada que tenia alguns nusos i estava 
molt destorçada.

La matèria amb què està confec-
cionada la corda és estopa de cà-
nem. El diàmetre de la corda és de 
0,98 cm. 

Està formada per 4 caps de 0,35 cm 
de diàmetre. La presència d’aquest 
fragment de corda solta dins la 
tomba va fer pensar inicial ment 
que l’element podria correspon-
dre a un cenyidor de la reina i re-
lacionar-se amb la línia d’un solc horitzontal remarcat a l’epidermis de 
la reina, justament a la part de l’esquena. 

Tot i això, els estudis efectuats descarten possibles correspondències 
entre l’amplada del solc i l’ample de la corda, per la qual cosa s’ha de 
descartar la primera impressió.

Atesa la seva total desconnexió amb les restes antropològiques només 
podem destacar que es tracta d’un tipus de corda molt usual des de 
temps immemorials, per tant es fa difícil interpretar la seva relació amb 
l’aixovar funerari. 

Quant als nusos, corresponen al tipus senzill de nus passat, molt uti-
litzat en tota mena de lligadures, i possiblement el més fàcil de fer i el 
primer que va aparèixer.

Restes de la corda documentada  
dins la tomba 

Restes del raió durant el procés 
d’estudi 

Capítol 1



| 44L’estudi de les tombes reials de Santes Creus. Resum   3. Estudi de les restes de Pere II el Gran, Blanca d’Anjou i Roger de Llúria 

construït amb parets de pedra 
carreuada i cobert per una làpi-
da de marbre amb una llegenda 
escrita en epigrafia gòtica, escuts 
del seu llinatge i decoració peri-
mètrica amb motius vegetals. 

Les restes conservades a l’inte-
rior del sepulcre són el resultat 
de les profanacions de la tomba 
esdevingudes al segle xix i de la 
posterior recol·locació dels ossos 
que dugué a terme Bonaventura 
Hernández Sanahuja el 1889, du-
rant el procés de restauració de la 
tomba. 

Tal com descriu en les seves me-
mòries, i segons el seu criteri, les 
restes òssies que consideraren 
pertanyents a l’almirall foren di-
positades en una urna de zenc, 
fabricada expressament. Les al-
tres restes antropològiques foren 
amuntegades al costat de l’urna. 

L’obertura de la tomba de Roger 
de Llúria posà de manifest la 
credibilitat de les descripcions 

3.3 ESTUDI DE LES RESTES DE 
 LA TOMBA DE L’ALMIRALL ROGER 
 DE LLÚRIA

L’almirall Roger de Llúria (Lauria-
Basilicata, 1250 - València, 1305) 
fou enterrat, per exprés desig seu, 
al costat de la tomba de rei Pere II 
el Gran, a qui va servir fidelment 
en les seves gestes. 

La tomba és un sepulcre excavat 
al terra, de planta rectangular, 

Làpida del sepulcre  
de Roger de Llúria 

Làpida del sepulcre de Roger  
de Llúria abans de la restauració 
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d’Hernández Sanahuja: a l’interior s’hi conservava una urna metàl·lica 
amb restes òssies i un apilonament d’ossos al costat. Es conservaven un 
total de 243 peces esquelètiques, amb algun fragment de vidre associat 
al segle xix i una bola de màstic que s’associa indubtablement al pro-
ducte utilitzat per al segellament de l’urna.

Els estudis antropològics de tot el conjunt (restes de l’exterior i restes 
de l’interior de l’urna) han permès determinar l’existència d’un mínim 
de quatre individus. El primer corresponia a un adult, de sexe femení, 
d’una edat compresa entre els 30 i els 39 anys d’edat. El segon individu 
corresponia també a un adult de sexe masculí d’edat avançada. El tercer 
individu era també de sexe masculí, d’entre 30 i 39 anys d’edat. Final-
ment, el quart individu, també masculí, corresponia a un home adult 
d’una edat entre 30 i 44 anys. 

Segons l’estudi antropològic, entre els quatre individus identificats, no-
més l’anomenat individu 2 podria associar-se, per edat i característi-
ques, a les suposades restes de l’almirall Roger de Llúria. Tot i això, les 
analítiques de carboni 14 d’una mostra d’os descarten aquesta possibili-
tat, ja que l’almirall morí el 1305 i els resultats emmarquen les restes de 
l’individu 2 dins el període cronològic 1031-1186. 

Així doncs, cap de les restes conservades dins la tomba de Roger de 
Llúria correspon a l’almirall. L’única evidència associada al seu enterra-
ment correspon a l’empremta existent al terra del sepulcre, amb restes 
de pols de fusta que indicava l’antiga presència d’un taüt de forma tra-
pezoïdal. 

Interior del sepulcre amb les restes conservades 
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Notes

1.	 El panteó reial de Poblet fou completament destruït després de l’exclaustració de 1835 i re-
construït durant els anys quaranta del segle xx per l’escultor Frederic Marés.

2.	 El projecte de restauració va ser dirigit per Javier Chillida. 

3.	 Hernández Sanahuja, B. (1886). Historia del Real Monasterio de SS. Creus; su fundación, 
progresos, ruina y restauraciones verificadas hasta el presente. Tarragona: Vda. Tort e Hi-
jos. Rovira, S. –J.; Sandoval, A.; Miquel, M.; Saumell, D. (2008) Santes Creus: de mo-
nestir a monument 1821-1921. [Vila-rodona]: Centre d’Estudis del Gaià; [Barcelona]: Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Museu d’Història de Catalunya; [Tarragona]: 
Diputació de Tarragona. 

4.	 Les escasses dades cronístiques coetànies a l’enterrament de Pere II el Gran i Jaume II i 
Blanca d’Anjou es troben al Llibre del rei en Pere, de Bernat Desclot, i a la Crònica de Ramon 
Muntaner. 

5.	 Inicialment només preveia l’estudi de les restes documentes a la tomba de Pere II el Gran. 
Durant el procés de restauració de la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou es va fer evident 
l’entitat i interès de les restes contingudes a l’interior, la pràctica totalitat de les quals van 
poder ser atribuïdes a la reina. Per aquest motiu, es va ampliar el projecte de recerca, i s’hi 
va incloure, també, l’estudi de la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou. Pel que fa a la tomba 
de Roger de Llúria, el projecte de restauració preveia l’extracció i restauració de la làpida 
sepulcral, fet que suposava l’obertura de la fossa. Per tant, ja incloïa l’estudi de les possibles 
restes localitzades. 

6.	 El projecte de recerca ha estat concebut i elaborat per Joan E. Garcia Biosca, Marina Miquel 
i Carme Subiranas. A falta de paral·lels a Catalunya i l’Estat espanyol, la planificació 
d’objectius i metodologia, així com la configuració de l’equip científic, es basaren en l’anàlisi 
de projectes similars portats a terme en els darrers anys a Itàlia dirigits, en gran part, pel 
Dr. Gino Fornaciari.

7.	 El 26 de gener de 2010 es va portar a terme la primera obertura de les tombes. L’observació 
de l’estat de conservació de les restes va fer palesa la viabilitat de portar-ne a terme l’estudi 

en un entorn científic adequat. Amb aquest objectiu el 19 de març les restes van ser trasl-
ladades a un laboratori del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Cata-
lunya. El 10 de maig, un cop finalitzats els estudis de treball de camp, es van restituir a les 
respectives tombes. 

8.	 Bofarull i Mascaró, p. de [ed.] (1853). Historia de los Condes de Urgel, escrita por D. Die-
go Monfar i Sors, II. A: Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona 
de Aragón, X. Barcelona: José Eusebio Monfort, p. 124-125.

9.	 Al llarg d’aquest treball designem aquest almirall amb el nom de Roger de Llúria, nom amb 
què s’ha conegut històricament, tot i que l’Enciclopèdia Catalana i altres treballs opten pel 
nom de Roger de Lloria. 

10.	 La Companyia de les Índies Orientals explotava el jute bengalí des de finals del segle xvii, 
però la producció anava destinada al mercat intern indostànic. L’exportació massiva no co-
mençarà fins a l’any 1793, data de la sortida d’un primer carregament de cent tones d’aquesta 
fibra amb destí a Europa. A la dècada de 1830 s’estableix, a la localitat escocesa de Dundee, 
el primer centre europeu per a la transformació i manufactura d’aquest material.
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Autor:	Pepo	Segura	 3

Imatge antiga de l’aspecte de la restauració realitzada el 1857
Adolf	Zerkovitz.	Anys	30	segle	xx	 4
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Autor:	Laboratorio	de	Fotogrametria	Arquitectónica.	
Universidad	de	Valladolid		 4
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Autor:	Pepo	Segura	 9
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Joan	E.	Garcia	Biosca	 12
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Autor:	Philippe	Froesch.	Visualforensic.	Philippe	Froesch	 13

Imatge tomogràfica del crani del rei amb indicació del punt on s’identificaven  
les evidències del meningioma

Autor:	Hospital	Joan	XXIII	de	Tarragona;	tractament	de	la	imatge:		
Grup	de	Recerca	en	Osteobiografia.	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	 14

Tomografia computada del tòrax, on s’observen els teixits tous conservats.  
P: pulmons, C: cor, F: fetge i D: diafragma

Autor:	Hospital	Joan	XXIII	de	Tarragona;	tractament	de	la	imatge:		
Grup	de	Recerca	en	Osteobiografia.	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	 15

Detall de les restes de cabell conservats al crani del rei 
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 17

El manyoc de cabells documentat sota el fardell funerari
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 17

Restes de la sarja de llana associades a la indumentària del primer enterrament
Autor:	Joan	E.	Garcia	Biosca	 19

Imatge microscòpica de la sarja de llana
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 19

El coixí de seda carmesí documentat en el fardell funerari
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 20

El coixí de seda carmesí, un cop restaurat
Autors:	Elisabet	Cerdà.	Centre	de	Documentació	i	Museu	Tèxtil	 20

Detall i vista general de la capa de llana que cobria el cos de Pere el Gran
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 21

Detall de les restes de fulla de palma documentades sobre el fardell
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 25

El cos momificat de la reina un cop finalitzats els treballs de recomposició
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 26

Visió superior del peu, on s’observa el galindó i la superposició dels dits
Autors:	Hospital	del	Sagrat	Cor.	Barcelona.	Tractament	de	la	imatge:		
Grup	de	Recerca	en	Osteobiografia.	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	 28

L’exteriorització d’una estructura vascular
Autors:	Hospital	del	Sagrat	Cor.	Barcelona	 29

Vista general de l’abdomen distès identificable en el cos momificat
Autor:	Carme	Subiranas	 31

Ferida incisa a la cara externa del turmell dret
Autors:	Grup	de	Recerca	en	Osteobiografia.	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	 31
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Ferida incisa subrotuliana dreta
Autors:	Grup	de	Recerca	en	Osteobiografia.	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	 31

Restes del penjoll de corall documentat a la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 32

Interior de la tomba, tal com es trobaven dipositades les restes
Autor:	Marisol	Cidrás	 33

Posició del petit fragment de tèxtil conservat sobre la barbeta
Autor:	Ignasi	Galtés	 33

Detall del petit fragment de tèxtil conservat sobre la barbeta
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto	
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 33

Imatge microscòpica del fragment de tèxtil conservat sobre la barbeta
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 33

Posició del fragment de tèxtil adherit a la cuixa esquerra
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 34

Detall del petit fragment de tèxtil adherit a la cuixa esquerra
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 34

Foto microscòpica del fragment de tèxtil adherit a la cuixa esquerra
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 34
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Autor:	Joan	E.	Garcia	Biosca	 35
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Autor:	Joan	E.	Garcia	Biosca	 35

Observem marques de lligadures a l’alçada del gluti i empremtes de tèxtil  
i fragment de tèxtil enganxat

Autor:	Joan	E.	Garcia	Biosca	 35
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Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 36

El tèxtil de lli de color rosat
Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 37
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Autor:	Antoni	Bargalló	 38
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Autor:	Antoni	Bargalló	 39
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Autors:	Carles	Aymerich	i	Ramon	Maroto		
Centre	de	Restauració	de	Béns	Mobles	de	Catalunya	 40
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