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Capítol 4.4

El panteó reial de Santes Creus entre els segles XVI i XX
1. Visites i obertures primerenques de les tombes reials
L’òcul que fabricà Damià Forment durant la dècada dels anys trenta del
segle xvi ens indica que ja en aquella època, i possiblement molt abans,
existia la pràctica d’ensenyar els cadàvers de Jaume II i Blanca d’Anjou als
visitants il·lustres de Santes Creus. No així les despulles de Pere el Gran,
que, per les característiques especials de la seva tomba, eren impossibles
de mostrar. Aquestes visites i mostracions de les reials desferres han quedat, però, força obscurides per a la posteritat, i només podem formular
conjetures sobre qui podia accedir a la visió de l’interior de la tomba i
quina va ser la freqüència amb què aquesta es va destapar.1
Al mateix temps, la sepultura de Roger de Llúria continuava encara inviolada, si bé, segons ens informa Jeroni Pujades, durant la guerra civil catalana de 1462-1472, cert escamot francès va repicar el nom i títol de l’almirall.
Hom es fa ressò d’una visita a Santes Creus endegada pel cardenal Lancelloto, en la qual es parla de manera elogiosa del monestir, conservada
a l’Arxiu Secret del Vaticà. El prelat arribà a Barcelona el 12 de febrer de
1587, passà per Santes Creus el 9 d’agost, i poc després, el 24 d’agost, tornà cap a Itàlia. Però desconeixem si aquesta du descripcions de la tomba
de Jaume II i Blanca, tot i que és molt possible que li fossin mostrats els
cossos regis.2 A qui sí que sabem del cert que li foren ensenyats va ser
a fra Edmond de la Creu, abat general del Cister, el 5 de gener de 1604.
Un dels seus consellers, Barthélemy Joly, deixà un petit recompte de com
foren mostrats:
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Tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou. L’òcul extraïble del frontal d’alabastre
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“Et pour monstrer à M. de Cisteaux que rien e luy stoit caché, ces deux
corps embaumés et conservés entiers en odeurs precieuses furent tirés
des sepulcres par un trou aisement et à luy monstrés, ce qui n’avoit esté
faict de temps immemorial qu’à Philippe II”.3

És a dir, segons aquest relat, els cossos van ser trets per un forat i
mostrats al visitant. Però això sabem que no pot ser cert, ja que la mida
de l’òcul no permetria que els cadàvers fossin extrets a través del forat.
Una alternativa més plausible, que Barthélemy devia malinterpretar,
potser perquè no era present durant l’acció, seria que al prelat cistercenc
li haguessin estat mostrades les despulles a través del forat. Una altra
cosa que quedaria clara del seu relat seria la poca freqüència amb què
s’ensenyaven els dos reis morts, ja que, segons afirma, des dels temps de
Felip II (1556-1598) no s’havien mostrat a cap visitant.
Cap a la mateixa època, el cistercenc fra Ángel Manrique, futur bisbe
de Badajoz, va visitar el monestir, i en va deixar constància en els seus
Annals cistercencs. Tot i que parla breument de les tombes, no diu que
li fossin mostrats els cossos regis: “Medium ecclesiae mausolea regia occupant; Petri Iacobique, utriusque Secundi, quorum prior dextrum latus,
modesto tumulo: hic cum uxore Blancha sinistrum tenet”.4
Cal comentar també un romanç del rector de Vallfogona. Es tracta de la
segona part d’un primer en què narrava un agitat viatge per mar entre
Barcelona i Tarragona, travessia que el marquès d’Almazán havia emprès
el setembre del 1612 per assistir, convidat per l’arquebisbe, a les festes de
Santa Tecla: “Navegació del Marquès de Almazan, virrey de Catalunya,
des de la ciutat de Barcelona, a la de Tarragona, junt ab sa muller, tres
fillas donzellas molt hermosas, part del Real Consell, abat de Galligans,
Notes capítol 4.4

duc de Cardona, y altres cavallers, per haver-los convidats a la festa de
Santa Tecla lo il·lustríssim Don Joan de Montcada, arquebisbe de dita
ciutat. Refereix-se lo que succehí en la borrasca, que corregueren, des de
la vista de Barcelona, fins al port de Salou, ahont desembarcaren, y de
tot fonc testimoni de vista lo autor, que per entretenir a las senyoras, li
manà lo senyor arquebisbe, que se embarcàs”.5
Després de patir una tempesta, l’expedició desembarcà sense pompa a
Salou. La negativa del virrei a acudir a Santes Creus, Poblet i Escaladei
és el tema principal d’aquesta segona part, de títol “Al hospedatge que
féu lo senyor arquebisbe als dits senyors; y lo que·s perderen, no anant
a vèurer los monastirs de Santas Creus, Poblet, y Cartuxa”.6 Francesc
Vicent Garcia i Torres detallava així el que el magnat i el seu seguici no
van contemplar:
Ja de Santes Creus havia
lo Abat mateix acudit,
suplicant a sa Excel.lència
que d’arribar-hi es servís.

Puix sa Excel.lència i les dames
perderen, en no venir,
la vista dels simulacres
i prendes dels reis antics.

I, si bé lo hi esperaren
ab entranyable desig,
complit i lograt no el veren,
i el bolser n’està prou trist.

Que en una pira de Pòrfid
el rei Pere haurien vist,
on Dioclecià es banyava,
i Ell es sotapluja allí.

Però prou la Real Casa
per venjada es pot tenir
de veure el goig que esperaven
tot en carbó convertit.

I son fill, lo Rei en Jaume,
dintre d’un marmòreo llit,
ab sa muller, dona banca,
germana de Sant Lluís.
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Semíramis de Montcada
davall de son marbre antic
i sobre un cavall armada
ab greves i faldellí.

De l’or del cap de Maria
mirat haurien un brí
que a l’espòs lo cor trencava,
nat prop del coll de marfil.

Huarien vist un sacrari,
de relíquies tan fornit,
que pot ordenar, sens dubte,
una lletania al viu.

I una espina que tragué
d’aquells minerals divins
del cap dels predestinats
granats presiosos i rics.

No té Sant l’Iglésia a penes
que sa part no tinga allí:
des del major dels Apòstols
a l’Innocent més petit.

Haurien vist un dels trenta
diners de Judes inic,
i ab ser diner (cosa rara! )
sos cors haurie entristit.

La llengua d’aquella boca
que els peus besa Jesucrist,
ab los corals de les sues
haurien pogut guarnir.

La miraculosa Mà,
que d’entre dels morts eixint,
el monge que els absolvia
solia ella beneir.

I en una caixa de cedro
tatxonada ab flors de lis
de plata adorat haurien
una de les onze mil.

En fi, tot açò es perderen;
i, ab tot, podràs millor dir
perdé la llum, que esperava
aquella casa tenir.7

De coll de Bàrbara l’ansa,
ansa d’aquell vas tan ric,
que, trencant-lo, son cruel pare
son pur licor derrití.

Notes capítol 4.4

En primer lloc, cal considerar “els simulacres i les prendes dels reis antics”, és a dir, les estàtues de Jaume II i de la reina Blanca, i la seva qualitat i condició inherents. És molt possible que el fet de mostrar aquesta
“prenda” comportés obrir l’òcul del sepulcre del matrimoni reial. Però la
tomba de més prenda seria “la pira de pòrfir” de Pere el Gran. El rector
de Vallfogona té molt clara la condició d’obra romana del vas i diu que
l’emperador Dioclecià s’hi banyava. No sabem d’on va treure aquesta
informació, però, si fos provinent d’una tradició del mateix monestir,
ens parlarien de la banyera com si hagués vingut de la mateixa ciutat
de Roma.
Continua el poema parlant-nos del “marmori llit” del rei Jaume i de
Blanca d’Anjou, de qui el rector de Vallfogona sap molt bé que va ser
germana de sant Lluís de Tolosa. L’únic sepulcre no regi que esmenta és
el de Guilleuma (Semíramis) de Montcada. El que creu més notori del
cenobi, perquè s’hi allarga molt més, és la col·lecció de relíquies, “un
sacrari de relíquies tan fornit” on exageradament diu que hi ha gairebé
parts de tots els sants de la cristiandat.
En definitiva, l’anècdota de la fracassada invitació del virrei a Santes
Creus ens parla d’un monestir que al segle xvii era famós per conservar
les despulles dels monarques i per tenir una notable col·lecció de relíquies. Devia ser costum que, quan un visitant il·lustre s’acostés al cenobi, li fos oferta la possibilitat de visitar-lo i, tal vegada, de mostrar-li els
cadàvers regis. Aquests visitants haurien de ser sempre persones d’alta
condició, com ara els virreis o els prelats.
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2. Els Flosculi de Jeroni Pujades

Esbòs de la tomba
de la reina Blanca
fet per Jeroni
Pujades. El cronista
estava especialment
interessat a fixar
les representacions
heràldiques dels
monuments

L’historiador Jeroni Pujades (1568-1635) va aplegar en tres volums, els Flosculi (o Floretes), informacions sobre Catalunya, la
seva història i institucions. El tercer volum és dedicat en part
al monestir de Santes Creus i incorpora nombroses descripcions i esquemes sobre la configuració originària de les tombes
dels reis i d’altres notables.8 Per les seves anotacions, no sembla que a Pujades li fos permès inspeccionar els cossos regis,
però va donar bon recompte de l’aspecte exterior dels sepulcres, dels epitafis i d’alguns trets decoratius.
L’església de Santes Creus tenia llavors una sola nau central.
Les naus laterals actuals estaven ocupades per capelles. Partint des de la porta principal del temple, el cor arrencava des
de la tercera pilastra i anava fins a la sisena. Pujades féu el
seu periple per l’església entrant des d’aquesta porta major i
movent-se en direcció a la capçalera per la part de la dreta.
Un dels sepulcres més destacats era el de les monges de Bonrepòs, traslladades a Santes Creus després de l’extinció de la
seva casa:
“Entrat per la porta major de la iglésia de Santa Maria de
Sanctes Creus, anat per la [...]ada del mig, arribat al envà de
la capella de Sant Bernat, se troba una gran caxa de fusta, a
manera de túmulo, cuberta de un drap a voltes brocat vell y
altres tela negra, y en ella restan lo(s) trossos de las monjas
que foren de Bonrepòs, situat en las faldas del Mont Sant,
prop de Escala Dei, en lo terme de la Morera”.9

Notes capítol 4.4
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Pujades continuava el seu recorregut per la nau, i just abans d’accedir al
cor diu que:
“Aprés se troba allí la cadira de fusta daurada en què seya la senyora abadeça de Bonrepòs, contra lo cor, y luego un altar de Nostra (Senyora) ab
lo retaule molt antich, que era del dit convent de Bonrepòs...”.10

Ja passat el cor es trobava, com ara, la tomba de Jaume II i la seva esposa Blanca, a la part de l’epístola, i la tomba de Pere II a la part de
l’evangeli.

Pujades apunta sobre el nom i títol de l’almirall: “Esta línea al temps
del rey Joan picaren los francesos y apenas sa llig”,12 la qual cosa podria
indicar que encara serien visibles algunes lletres o parts de paraules.
Convé destacar que Pujades transcriu “R. Roger”, si bé fóra possible que
el nom no fos mai desenvolupat i només s’hagués representat la inicial,
i per tant en la següent línia només hi hauria escrit “de Lúria, almi-”, o

Com ara, l’epitafi de Jaume II era a l’esquerra de l’altar major (s’entén la
posició de l’altar major que tenia anteriorment, a ll’absis), mirant sempre des d’aquest. Sobre el monument funerari de Pere el Gran, Pujades
recalcava especialment la làpida de Roger de Llúria que hi havia als peus
del sepulcre del monarca i donava la notícia que el nom del general estava repicat des del temps de la guerra civil catalana, quan un escamot
francès havia malmès aquells mots. La interpretació que el cronista feia
de la làpida era la següent:11
Así ja lo noble en R.
Roger de Lúria, almiral dels regnes d’Aragó
e de Cicília per lo senyor rey
d’Aragó. E passà d’esta
vida en la altra l’any de la Encarnació de Nostre Senyor Ihesu Crist mil e .CCC.
e IIII, XVI kalendes

Notes capítol 4.4

El sepulcre dels dos Montcada, segons Pujades. Tot i que no el descriu,
sembla que estava constituït per una urna de pedra o fusta, amb dos escuts,
un dels Montcada i l’altre dels Montcada-Bearn, esculpits o pintats, i l’epitafi,
construït entre les pilastres contigües a l’orgue
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potser “ de Lúria, almiral gene-”.13 El 1720, segons fra Isidre Domingo, aquella
línia repicada ja estava totalment esborrada.14
Teodor Creus afirmà el 1885 que el fragment de la làpida “Así jau lo noble en
R.” va ser trobat en el decurs d’una neteja dels palaus del monestir.15 Creus
també especula amb la possibilitat que la part superior de la làpida de Roger
de Llúria, no el repicat en la inscripció, desaparegués per acció de les tropes
franceses, no en la guerra carlina, sinó en la del Francès.16 En canvi, Jaume Ramon diu que el trencament d’aquesta peça succeí durant els barrejos del 1835,
quan un dels pinacles de la tomba del rei Pere va caure-hi damunt. Segons
el notari vendrellenc, els saquejadors volgueren obrir la tomba del rei Pere i
provocaren la caiguda del pinacle, que:
“...caygué sobre la llosa de la sepultura d’en Roger, ab tan mala sort, que la
partí en dos trossos ensorrant-la. Sembla que l’ataüt era de cristall, quan
menys la part superior del mateix, ..., y trencant-se, lo soroll dels vidres atragué l’atenció de aquells vàndals, dexant en pau al Rei En Pere, creguts que
dit soroll era de monedas; mes vejen-se enganyats, destrossaren la fossa per
complert ”.17

Tornant a la descripció de Pujades, el cronista afirmava que a la mateixa part
on es trobava la tomba del rei Pere, hi havia, entre la capella major i la de Santa Magdalena, el sepulcre de la reina Margarida de Prades: “una caxa de fusta

Esbòs de la tomba de Pere el Gran fet per Jeroni Pujades,
on va escriure equivocadament “Rex Jacobus”. Dibuixa als seus
peus la làpida de Roger de Llúria, i un taüt que sembla que era la
tomba de Margarida de Prades, però que en realitat no estava en
aquella posició

Notes capítol 4.4
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cuberta de un drap de brocat, y de sobra un escrit que diu ‘Margarita
regina’. És la que aportaren, de Bonrepòs, fundadora”.18 Si hem de fer cas
a les posteriors paraules de Villanueva, el sarcòfag de la reina es trobava
just sota l’epitafi de Pere el Gran.
Seguidament, Pujades passava a descriure el túmul de l’abat Ferrera, situat en la mateixa configuració que avui dia, i afirmava que del sepulcre
que al costat tenia “una caxa tomba de cuberta de volta”, es deia per tradició que era d’un sant. “Està pintat un abat en pontifical. Creu-se és lo
Guillem Hug de Montepessulano”, és a dir, el primer abat del cenobi.19

Darrere l’orgue, per tant, deixant enrere la capçalera, deia Pujades que
s’hi trobava el sepulcre de “Ferrando Sanches, fill del sr. Rey en Jaume lo
Conquistador”. En la pilastra oposada, per tant, creuant altre cop la nau,
hi havia l’epitafi de la reina Blanca (“A la altra part lo epitafi de la reyna
Blanca”). Finalment, parlava del sepulcre dels dos Montcada morts en
la conquesta de Mallorca (“Sepultura dels nobles don Ramon y Guillem
de Moncada. Moriren en la conquista de Mallorca en lo any del Senyor
1229”), que dibuixava en un esbòs, així com n’extreia l’epitafi.
Subtus in hac fossa requiescunt corpus et ossa
floris militiae, sit eis pia dextra Marie
de Catheno Monte, sumpserunt nomina sponte
Maioricis isti sunt passi nomine Christi.
L’orgue es trobava així en la tercera arcada de la part de l’evangeli, comptant des de l’entrada del cor, i el monument dels Montcada en l’arcada
oposada, mentre que, tant en la part de l’evangeli com en la de l’epístola,
els arcs més allunyats de la capçalera estaven ocupats per altars, que
miraven les respectives naus laterals.20
Poc després de Pujades, Dídac Montfar-Sorts i Cellers, arxiver de l’Arxiu
Reial 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 devia 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,

L’epitafi dels dos Montcada amb les armes de Montcada i Montcada-Bearn,
segons Pujades

Notes capítol 4.4

enteros, reclinados en una tabla”.21

El panteó reial de Santes Creus entre els segles XVI i XX

Els Flosculi de Jeroni Pujades

|9

Capítol 4.4

3. El Viage literario de Villanueva
El 1804, fra Jaime Villanueva va visitar Santes Creus, fet que recollí en
el seu Viage literario a las Iglesias de España.22 Segons es desprèn de
les paraules de l’autor, la configuració d’algunes de les tombes havia
canviat des de l’època de Jeroni Pujades. Les restes de les religioses del
Bonrepòs estaven enterrades ara sota una llosa en la nau central, “al
testero del coro”.
El monument funerari dels Montcada, que reemplaçava l’antiga urna,
possiblement perquè era de fusta i estava deteriorada, es va erigir el
1756 “a la salida del coro, hacia el altar mayor, a mano derecha”, és a dir,
en la mateixa posició que tenia el sepulcre anterior. Era fet de jaspi, i
amb una làpida col·locada per la marquesa d’Aitona. Al costat del sepulcre s’hi podia observar l’epitafi dels dos germans Montcada morts en la
conquesta de Mallorca, tal com ja l’havia vist Pujades.

Respecte del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou, Villanueva no aportava cap novetat, tret de l’especificació que la figura que encara hi ha
entre les estatues de tots dos sobirans era una “estatua derecha de un rey
con espada en mano”. Probablement, a causa d’una il·luminació deficient, no la va inspeccionar com calia.
Es refereix després als epitafis del rei i la reina i assenyala que sota la
làpida del de Jaume II es troba el sepulcre de fusta d’un infant d’Aragó
dit Ferran (“una arca de madera, donde dicen que están los huesos de un
infante de Aragón llamado Don Fernando”), que insinua que podria ser
el germanastre de Pere el Cerimoniós, marquès de Tortosa, assassinat a
Castelló de la Plana per ordre del monarca (1363). Però això no és cert,
perquè sembla que aquest infant està sebollit amb el seu pare Alfons III
el Benigne a la Seu de Lleida. Tot i que normalment s’identifica aquesta
tomba com la de Ferran Sanxis de Castre, en realitat seria la de l’abat
Ferran de Montaragó.23

Villanueva també feia una descripció física de les dues tombes reials. Es
referia a la làpida de Pere el Gran com a “algo maltratada” i la transcrivia
completament, potser usant alguna ajuda escrita que devia haver-hi al
monestir. Com ja hem dit més amunt, es feia ressò també de la presència del taüt de Margarida de Prades, situat sota aquella inscripció.
De la tomba de Roger de Llúria, com que el nom romania repicat, parlava de la possibilitat que aquesta fos la tomba de l’almirall. Aquesta és la
transcripció que dóna Villanueva:
“Así jau lo noble en R. [...] [...]ral dels regnes d’Aragó, e de Cicília per
lo senyor rey d’Aragó. E passà d’esta vida en l’any de la Encarnació de
Nostre Senyor Ihesu Crist M. et CCC. et IIII., XVI. kalendes de febrer”.

Notes capítol 4.4
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4. De la Guerra del Francès
a l’exclaustració
Aparentment, i segons es desprèn de l’obra
de diversos autors, la Guerra del Francès
no afectà físicament les tombes dels monarques ni tampoc cap altra de les sepultures de l’església, tot i que les tropes ocupants es van endur ornaments, vestidures
sagrades i altres objectes preciosos, com
l’espasa de Jaume II.24 Gaietà Barraquer es
va fer ressò de la polèmica sobre si eren
aquests francesos els que havien repicat
part de la inscripció funerària de Roger de
Llúria, i va dir que no podia ser, ja que el
llibre de Pedret efectivament deia que ja a
principi del segle xviii les lletres estaven
esborrades; en tot cas, com hem vist, Pujades ja deixà indicat que l’autor d’aquesta
destrossa eren tropes franceses vingudes
durant la guerra civil catalana.25
Malgrat que alguns autors han parlat de
la destrucció de “muchas bellezas artísticas del edificio, y robados muchos objetos
de valor”, tampoc la primera exclaustració
de 1820-1823 sembla que hagués provocat
grans danys en els conjunts funeraris de
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Combat prop de Santes Creus conduït pels francesos del general Saint-Cyr
contra les tropes de Reding (21 de febrer de 1809), poc abans de la batalla de Valls
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Santes Creus.26 Potser el canvi més manifest en la configuració del temple va ser el deteriorament de l’orgue,
tot i que aquesta afirmació podria venir de la confusió
amb el posterior incendi, succeït el 1835 de la mà d’uns
altres francesos.27

La làpida de Roger de Llúria amb el repicat de la part on es
llegia el nom de l’almirall

Notes capítol 4.4

Les obertures de 1834

El 4 de febrer de 1894, El Vendrellense va
publicar un article del notari Jaume Ramon i Vidales28 en què es narraven dues
obertures que van tenir lloc a la tomba
de Jaume II i Blanca d’Anjou poc abans
de l’exclaustració definitiva.29 Ramon
parlava primerament de dos petits retalls
de teles que un monjo anònim de Santes
Creus, oncle d’un amic seu, havia aconseguit en aquesta obertura, i després reproduïa el contingut d’una lletra explicativa
dels fets, datada del 27 de desembre de
1834.30
Els fets es desenvoluparen un temps abans
de ser escrita la carta. Es deia que, un dia
després de les vespres, un dels monjos va
pujar sobre el monument funerari dels
reis i va obrir una petita obertura aprofitant un fragment de la coberta de marbre
que ballava. “L’alsà y donant ab ell cops al
guix que havia quedat sota, obrí un petít
forat”. Amb l’ajuda d’un altre frare, aconseguiren crear prou espai com per introduir-hi una candela; a l’interior de l’urna
“y vejeren los cadàvers dels reys, vestits

ab hàbits monacals, ab cogulla y muceta
que’ls tapava la cara, estant al descubert
los peus de la reyna, quedant admirats de
veure’ls tan blanchs, hermosos y forts, ab
las unglas enteras”. Això va ser comunicat al pare Carrera, que aquell mateix any
deixaria l’abadiat. Aquest també va inspeccionar els sepulcres i després tots tres
van tornar a tapar les escletxes.
Durant l’octubre del 1834, en el decurs
d’una visita del corregidor de Vilafranca
del Penedès i d’altres persones, l’abat Carrera va comentar el que havia vist un temps
abans.31 Es va decidir obrir totalment els
sepulcres per poder contemplar plenament
els cadàvers del matrimoni reial:
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“La reyna estava a la dreta del rey
vestida no més que ab cogulla, saya,
capeta, muceta y vel, descalsa y sense mitjas ni camisa: lo rey anava vestit ab cogulla molt estreta y sense pit,
arribant las manegas, que tenian un
pam d’ample, tan sols fins a la cintura, y una mena de camisa vella plena
de pedassos, sense mànegas, capeta
y muceta, també descals, mes per és-

De la Guerra del Francès a l’exclaustració

| 12

Capítol 4.4
ser curta la cogulla li posaren als peus un tros de roba vella, comú y
apedassat. Los cadavres estavan separats per una llata mal pulida y
descansavan sobre una fusta de pi, las mans creuhadas sobre’l pit y’ls
peus posats l’un sobre l’altre, notantse en lo dret del rey la senyal de la
ferida que rebé d’un dart en la escuadra devant de Sicília; mes com dita
fusta no arribava sinó fins a las espatllas, lo cap estava baix, penjant
enrera. La estatura del rey era alta, descolorit lo rostre. dents finas y
blancas, boca una mica gran, xato de nas, cara grossa, barba entera,
mans carnosas y ample de pit, y·s conservava tan sencer que alsant-li
els peus s’alsava encarcarat tot lo cadàver, y si se li apretava la espatlla
tot se girava. La estatura de la reyna era mit-jana, cara rodona, dents
grossas, lo nas regular y sas carns tan fortas que apretant-li·l pit tornava a pujar com si respirés. Los dos tenian las unglas dels peus y de las
mans senceras y·ls nervis y·ls ossos transparentavan y se’ls hi coneixian perfectament, de manera que semblavan difunts de pochs dias. No

Les exploracions del monjo Gregori Folch

Tres anys abans de l’aparició d’aquest article d’El Vendrellense, el 1891,
a La Renaixensa,33 Teodor Creus publicava uns afegits a la seva obra
Santas-Creus, on feia esment d’un fet similar. La seva font era el monjo Gregori Folch, el qual li confessà que havia obert diverses tombes
del monestir. A banda d’obrir la de la “Invicta Amazona”, Gregori Folch
mirà també d’obrir, sense èxit, la de Pere el Gran. Després els seus esforços s’encaminaren a la de Jaume II i Blanca d’Anjou. Un element del
seu relat difereix del de 1894, allà és un monjo el que prova d’obrir una
escletxa, i després se li afegeix un altre que ha sentit el soroll. En canvi, aquí des del principi, són dos frares els que estan conxorxats per a
l’obertura. L’hora de la manipulació tampoc coincideix amb la de l’anterior relat, ja que aquell parlava de després de vespres, i aquí es diu que
es va fer durant les hores de dia:
“Vaig comunicar mos desitjos à un de mos companys d’hàbit, y, aceptats

portavan cap insígnia real”.

La notícia d’aquesta descoberta va córrer per tota la comarca, i molts
mostraren el seu interès a acudir a Santes Creus per veure els dos reials
cossos. Era tanta la demanda que, finalment, el 18 de novembre, els
monjos van permetre la inspecció de la tomba per la gent del comú.
Fins i tot es van muntar unes escales perquè la gent s’aboqués sobre el
sepulcre sense dificultats.32 Després, la tomba va tornar a tancar-se, no
sense que abans fossin extretes les predites mostres de tela i altres “relíquies”. Un any més tard, el 29 de desembre, succeïda ja l’exclaustració,
el sepulcre va patir la profanació.

ab calor mos projectes, posàrem mans a la obra. Comensarem per lo
panteó del rey En Pere; lo reconeguérem minuciosament, y·ns convencèrem de que no hi havia medi de veure lo que contenia sense que·s conegués lo que hi haguéssem fet. Passàrem al del rey En Jaume y, després
de donar-li voltas, vàrem convenir en què si una pessa que hi ha entre
abduas llosas que tenen esculpidas las figuras dels reys era partida en
trossos, podríam conseguir nostre objecte. Nos enfilàrem, donchs, al
panteó, y ab una candela vàrem registrar dita pessa y, en efecte, no era
una sola pessa, sinó tres trossos, y un d’ ells com d’un pam de llarch. Tot
això podíam fer-ho ab tota calma, puig des de las onze del matí fins a
l’hora de vespras per la tarde, la iglésia restava enterament sola”.34
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Un altre punt de discordància amb el relat d’El Vendrellense és que l’acció es desenvolupà en dos dies. Altres detalls difereixen, s’obvia el concurs de l’abat Carrera, i es parla finalment de sis monjos que examinaren les reials restes. De fet, el monjo Folch dóna a entendre que aquell
era un acte secret, i que ningú havia d’adonar-se del que estaven fent,
com de fet testimonien els ara vists mots “sense que’s conegués lo que
hi haguéssem fet”. El desenllaç de l’episodi va ser que l’obertura fou tapada, sense que hi hagués cap més novetat; no es parla en cap cas de la
ulterior obertura conduïda davant de les multituds:
“Al següent dia, provehits d’escarpra y martell, nos posarem à travallar y després de mitja hora de travall conseguirem trèurer la pessa,
restant una obertura d’ un pam de llarch y cuatre dits d’ample. Ab
una cerilla al cap d’ una canya baixàrem lo llum al interior y restàrem
admirablement sorpresos al veure·l cuadro que·s presentava à nostra
vista. Los reys, vestits ab las cogullas cistercienses igual com enter-

del mateix fet, alterats pel temps.36 Es dóna la circumstància que Gregori Folch era un dels tres monjos coristes, així que devia passar molt
de temps en el temple. També ho era el monjo Euras, que va estar en
possessió dels dos trossos de tela de les vestimentes reials.37 Per tant, no
seria estrany que les seves exploracions comencessin, com diu el relat
publicat per Ramon, un dia després de les vespres, quan l’església havia
quedat buida.
Poc després dels fets ara narrats, el monjo Folch tingué temps d’introduir-se dins el sepulcre dels Montcada, al qual accedí per la part
superior, trencant la volta de maó. A dins hi havia entre set i vuit taüts
folrats, entre els quals el de Teresa de Montcada, i una caixa de fusta
que es deia que contenia les restes dels dos nobles morts a la conquesta de Mallorca. Totes aquestes restes foren trencades i barrejades en el
saqueig del 1835.

ravan als monjos. Com a xicots, no poguérem servar lo secret y·l confiarem à altres germans d’hàbit. Un altre dia hi anàrem junts (éram
sis) provehits d’ un ganxo per a veure si podíam alsar las caputxas y
veure la cara dels reys. Restàrem també sorpresos y admirats; estavan
extesos sobre una fusta llisa cada un. Tractàrem, ab lo ganxo, d’alsar
la caputxa del rey y, fent forsa, es va mijt alsar, y tal sigué·l susto
que això·ns produhí, que no·ns quedaren ganas de fer altra proba.
Colocàrem la pessa en son lloch, la asseguràrem ab guix y restà de la
mateixa manera que estava avans”.35

Tot plegat, si es tracta de dues obertures diferents, la del pare Folch seria anterior a la narrada per Ramon; o bé es tractaria de dos testimonis
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5. Els saquejos de 1835 i 1836
L’abandonament del monestir

A principi segle xix el convent de Santes Creus encara disposava d’un nodrit nombre de frares; sembla que en el moment d’abandonar el monestir,
la comunitat estava sense abat, tot i que el darrer, fra Pere Carrera, encara
hi vivia. Va renunciar al càrrec el 1833, segons Barraquer,38 i l’abadiat restà
vacant; però ja hem vist que un dels relats de l’obertura de la tomba de Jaume II indica que Carrera era encara abat l’octubre del 1834, i que Salas parla
de la seva resignació com si tingués lloc el 14 de setembre del mateix any.39
El 1835, els frares santescreuïns van abandonar el monestir pocs dies
després dels fets succeïts a Reus (22 de juliol) i Barcelona (25 de juliol),
en què foren assassinats molts religiosos. Normalment es parla del 31 de
juliol o de l’1 d’agost com els més probables dies de fugida de la comunitat.40 L’11 d’octubre del mateix any, es decretà la supressió de la majoria
de convents i monestirs de l’Estat, amb la qual cosa es va fer impossible
el retorn dels frares. L’exclaustració es tornava definitiva.41
La Legió d’Alger

Sense que romangués ningú per tutelar-lo, el conjunt monàstic quedà
exposat a tota mena de depredacions. La guerra contra els carlins prosseguia el seu curs i la presència d’unes edificacions buides com les de Santes
Creus acabà per atraure l’atenció dels militars que es movien per la zona,
sempre necessitats d’espais grans per allotjar les tropes en trànsit.
Durant la primavera del 1835, les tropes carlines havien vist crèixer el seu
nombre a tot el Principat. Encara que les zones de més preponderància
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carlina eren el Solsonès, el Berguedà, el Bages, Osona occidental i l’Alt
Urgell, altres comarques, com l’Alt Camp, també tingueren els seus focus
carlins. Per reforçar aquesta presència militar, a principis d’agost, sortia
des de Navarra cap a Catalunya una expedició comandada per Juan Antonio de Gregué. El 16 d’agost, per tal reforçar el bàndol isabelí, desembarcava a Tarragona la Legió Estrangera Francesa, proporcionada per la Quàdruple Aliança. La Legió havia d’enfrontar-se als carlins i alhora actuava
com a element dissuassiu dels elements republicans i revolucionaris.42
El 22 de novembre, després d’haver-se atansat fins a Montblanc, a causa
del descontentament de la tropa navarresa, la columna de Gregué sortí
de Catalunya. Les tropes franceses i la milícia liberal s’aplicaren llavors
a destruir els focus de resistència que havien quedat a la zona, i especialment el del castell de Querol, que procediren a assetjar i, després
de capturat, a dinamitar.43 Quan tornaven d’aquella acció, les tropes es
van allotjar a Santes Creus. Vilaclosa reconta que el nombre de militars
era molt nombrós: 400 legionaris francesos, 300 soldats del regiment
de Savoia, 300 dels cossos francs (miquelets) i 100 homes de la milícia
de Valls, menats per Joan Ollé i Micó, 50 cavalls i uns quants canons.44
Segons els habitants locals, entre els soldats que destacaven més hi havia els de les “calces vermelles”, les tropes de la Legió Estrangera, també
dita d’Alger, perquè aquest havia estat el seu primer assignament bèl·lic.
Es devia tractar d’escamots del segon batalló, que havia romàs a Catalunya mentre la resta de la unitat es concentrava a l’Aragó. Aquestes
tropes havien de retornar rabentment a Tarragona, possiblement per
traslladar la intendència de la Legió d’aquella ciutat fins a Saragossa,
que havia estat dessignada com la nova base d’operacions.45
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Hernández Sanahuja també recollí la història
dels “soldats de les calsas vermellas” que van
obrir la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou i
van profanar els seus cadàvers: “Las momias
reales fueron paseadas en triunfo por todo el
monasterio en la punta de las bayonetas, después de haverlas despojado en sus mortajas”.

L’incendi del monestir i la profanació
de les tombes reials

El 29 de desembre, com hem dit, la columna
isabelina comandada pel governador Lapeña
s’aturà a Santes Creus. Els soldats entraren a
l’església abacial. Possiblement per resguardar-se del fred típic d’aquella estació, del cadirat del cor en feren llenya i la prengueren.
El foc passà a l’orgue i d’allà es va estendre a la
nau. Les parets de la part alta de l’església i la
volta en resultaren molt afectades.46
A partir d’aquí, els autors que es dediquen a
explicar aquests fets narren les malifetes dels
francesos de “les calsas vermellas” de manera
dissimilar. Aquestes calces, en realitat el pantalon rouge típic de la uniformologia legionària, quedaren en la memòria de la gent de la
contrada. Jaume Ramon diu que els incendiaris també “foren los que profanaren lo sepulcre
... y cometeren mil vituperis ab las reals mòmias, passejant-las en triomf en las puntas de las
bayonetas y dexant la de don Jaume a la porta
de la iglésia en actitud de fer de centinella ab
un fusell a la mà”. Ramon afirmà que tot allò
li havia estat relatat per Marià Escoté, hortolà
del monestir.47
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Dibuix, atribuït a Claudi Lorenzale, fet l’agost de
1845, en què s’observa, marcada amb una A, una
columna trencada en el sepulcre de Jaume II i
Blanca d’Anjou. El seu peu diu: “En el punto donde
está la cruz / descansan los restos del gran Roger
de Láuria . En A había una columna que fue rota a
martillazos cuando el incendio de los conventos
en 1835”

Segons indicaria un dibuix conservat a l’AHCB,
hom va trencar la columna central del baldaquí per poder accedir als cadàvers. En paraules del mateix Hernàndez Sanahuja: “el estado
de este interesante resto era tal que solo a un
prodigio se debe atribuir el que no se hubiera
hundido ya, puesto que el finísimo y afiligranado templete, de gusto ogival, que cobija el sepulcro, sostenido por delicadísimas columnitas de
mármol almendrado de Tortosa, se halla enteramente desvencijado y en desplome a causa de
que los revolucionarios en 1835 hicieron pedazos algunas de aquellas”.48
Hernández també diu que el cos de la reina va
ser escapçat en quatre trossos i després llençat
al pou del palau reial.49 L’autor, que va escriure la seva història de Santes Creus per parts,
canvià l’autoria de les malifetes segons esbrinava més coses. En un primer moment (1857)
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va creure que aquesta acció destructiva del templet la dugueren a terme
els incendiaris, la Legió, i en un segon moment (vers 1880) afirmà que
havia estat la patuleia de Vila-rodona: “quienes con objeto de robar uno
de los barrotes de hierro que sostenían el hermoso templete ojival que cobija el sepulcro de D. Jaime II, lo desvencijaron de tal suerte, que solo á un
prodigio puede atribuirse su salvación”.50
El principal punt de contradicció entre els autors és qui va destruir finalment la mòmia del rei Jaume i qui va llençar la reina Blanca al pou.
Jaume Ramon afirma que va ser la patuleia o milícia de Vila-rodona la
que va cometre aquests actes: “... no volgué ésser tampoch menos que·
ls soldats extrangers en profanacions y vandalismes, y en una de sas
frecuents visitas al monument, arrossegà per tot l’àmbit d’ell las reals
despullas, descuarterant las de don Jaume y tirant las de donya Blanca,
completament nua y tenint encara sencera la cabellera, al pou que hi ha
en l’artístich pati del palau que’l nom d’ells porta, havent sigut recullidas més tart y tornadas al panteó per fra Ignasi Carbó, ex-monjo de Poblet”. Uns homes dits Ramon Pistol, de Vila-rodona, i en Jesús, de Valls,
foren els que més es destacaren en aquestes execracions.51
És Guitert qui ens fa un relat més detallat de les accions d’en Pistol i d’en
Jesús de Valls: “Un individuo, conocido por R. Pistol, de Vilarrodona, en
agosto de 1836, concibió la execrable idea de profanar las venerables momias de D. Jaime II y de su esposa Dª Blanca, y ayudado de uno de sus compinches, conocido con el apodo de por Jesús de Valls, en medio de la algarada de sus compañeros patuleas, derribaron el fronton de alabastro y practicaron un agujero en el sarcófago gótico, sacaron violentamente ambas
momias, tirándolas de los pies, y como no pudieron pasar por tan estrecha
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abertura, con la violencia se hicieron pedazos, y arrastrando esos respetables restos por la iglesia, decuartizaron el de D. Jaime y tiraron, después de
pasearla desnuda, al pozo del patio del palacio real el de Dª Blanca”.52
El rescat del cos de Blanca d’Anjou

Segons hem vist, el cos de la reina va ser escapçat en quatre parts, com ha
estat, de fet, comprovat en els nostres dies, i després llençat a un pou del
palau reial. Poc després, es presentà al monestir el ja anomenat fra Ignasi

Pou del pati del palau reial del monestir on, segons les fonts del segle xix,
fou llençat el cos de la reina Blanca d’Anjou.
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Carbó. Ajudat per fra Miquel Mestre, antic monjo de Santes Creus, de nit
i totalment d’incògnit,Pare Carbó baixà al pou i tragué les despulles de
l’aigua. A banda d’arriscar-se a represàlies, devia haver estat molt perillós
baixar a un pou tan ample “on sempre s’ha vist bona sollada d’aigua”. Es
parla d’aquest rescat com si s’hagués fet pels volts de l’agost de 1836.53
La llegenda sobre la recuperació del cadàver de Blanca no es refereix a l’acció de les tropes, i sí a “una colla de vàndals”, encoratjats per la possibilitat
de trobar joies i altres tresors dins la tomba dels sobirans. Possiblement,
després de les obertures del 1834, havien corregut tota mena de rumors
sobre el contingut del sepulcre reial. Seguint aquesta història, i contrariats per no trobar objectes rics, els assaltants van buidar violentament
els sepulcres. Les despulles de Jaume II es feren miques en treure-les de
la tomba, mentre que el cos de la reina va ser hissat i portat en processó.
Aquesta avançà, entre càntics obscens, el seu camí fins al pou del palau
reial, on la reina va ser llençada. Pel que fa al rescat, va ser de manera miraculosa, per mitjà d’una llum blanca que li assenyalà l’indret, enmig de
la negror del pou i de l’abundor d’aigua, que fra Carbó trobà el cadàver de
Blanca d’Anjou, que va rescatar sencer.54
De les afirmacions vistes, tant ara com en l’apartat anterior, es podria desprendre que hi hagué dos moments en el saqueig i destrucció del sepulcre
i cadàvers reials. Un moment primer, en què la Legió d’Alger i altres tropes incendiaren el cadirat i l’orgue. Potser després obriren les tombes del
monestir, i feren tota mena d’accions ofensives sobre els cadàvers, com
ara posar el de Jaume II a fer guàrdia.
Hi hauria un segon moment, succeït el 1836, en què les milícies locals van
acabar de destruir el cadàver de Jaume II i els trossos de Blanca d’Anjou
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foren llençats al pou. Seria tal com diu Cèsar Martinell: “La patuleia de
Vila-rodona, per l’agost de 1836, arrosegà pel Monestir les mòmies esmentades; esquarterà la de Jaume, i tirà la de la dona Blanca, completament despullada, al pou”.55 El cadàver del rei quedà tirat per l’església,
com Barraquer deixà escrit: “Decíame un anciano de Pont de la Armentera:
«Los migueletes que en Santas Creus destruyeron fueron los de la compañía
de Po de Segalá (Se me ha dicho que Segalá era hijo de Santas Creus). Destruyeron poco, pero recuerdo que caminando yo por allí tuve que alargar el
paso para no hollar una imagen que estaba en el suelo. Pasé también por
sobre la momia del Rey don Jaime que estaba tirada en el suelo»”.56 Segons
aquesta versió, devia passar poc temps entre aquesta feta i el rescat del
cos de la reina per part de fra Carbó, la qual cosa explicaria el bon estat de
conservació en què recentment ha estat trobat el cadàver.57
Tot i això, l’existència d’aigua abundant a l’interior del pou sembla un fet
poc creïble si tenim en compte els estudis realitzats sobre el cos de la reina
Blanca arran del projecte desenvolupat durant el 2010. Per una banda, sembla poc probable que el cos de la reina hagués pogut preservar la perfecta
momificació havent estat immers durant un temps dins l’aigua. En segon
lloc, també seria poc creïble la proesa de rescat per part d’Ignasi Carbó,
dins un pou ple d’aigua que devia fer difícil fins i tot la recuperació del
cos sencer. Finalment cal esmentar que en l’estudi realitzat no s’han identificat ni en el cos de Blanca ni en els tèxtils estudiats, indicis pol·línics o
d’altres microfòssils no pol·línics que facin pensar que les restes de la reina
haguessin estat llançades a un pou amb aigua, tal com esmenten les fonts
del segle xix. Cal suposar potser la inexistència d’aigua a l’interior del pou
i l’exageració dels relats que descriuen els cronistes? O seria possible l’existència de poca aigua que, al costat de la ràpida extracció hagués permès
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una bona conservació de les despulles? Aquestes són hipòtesis que poden
plantejar-se, però que òbviament no podem corroborar del cert.
Sembla plausible pensar que un cop la columna francesa i altres tropes
que estaven de passada des de Querol a Tarragona havien abandonat el
monestir, ja que només s’hi devien estar un dia, fossin els milicians locals
els que tinguessin més temps per perseverar en les malvestats sobre les
mòmies règies, que haurien romàs abandonades en el temple. Al cap i a
la fi, devien patrullar sovint per Santes Creus, com afirma Ramon, per
esbrinar si hi havien tornat monjos, alguns dels quals militaven o col·
laboraven amb els carlins,58 o s’hi ocultava algun altre agent enemic.
Malgrat tot, altres autors insistiren que totes les destruccions foren causades per la columna francocatalana que tornava de Querol. El 1927, Vilaclosa
enumera el decàleg sencer de destrosses ocasionades pels liberals: incendi de l’orgue, de les cadires del cor, de la majoria dels altars, trencadissa i
mutilació a l’engrós de les estatues, columnes i relleus, profanació pública
d’imatges... Els ossos de Teresa de Medinaceli foren llençats “a tall de brossa infecta”, destruït el sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou. Calaren foc
a les despulles del rei i tiraren al pou la mòmia de la reina. Finalment, la
soldadesca abeurà el Sant Crist a la font de la plaça.59 Joaquim Guitert, per
la seva banda, ens diu que les restes de Jaume II foren passejades al damunt
d’una canya –no d’una baioneta– a modus de penó, escampades pel terra i
barrejades amb les d’altres cadàvers: “paseados, como los de su esposa, en
lo alto de una caña, vilmente escarnecidos y horriblemente profanados,
fueron esparcidos por los suelos y mezclados con los de otros...”.60
Sobre la barreja amb altres cadàvers, Barraquer dóna per fet, seguint tradicions dels locals, que foren la gent dels pobles, especialment els de Pont
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d’Armentera, els que obriren la resta de sarcòfags i tombes, i provocaren
un gran escampall de cossos: “Los pueblos de la redonda –son palabras de
otro anciano– entraban en el monasterio a robar... Los que envistieron el
monasterio, o sea los de los pueblos del rededor, cogían los cadáveres de
los sepulcros, que los había enteros, y con gran gritería los arrastraban”.61
Vilaclosa afirma que els milicians de Valls podrien haver participat en
les accions de la legió francesa. Emperò, malgrat la nota elogiosa que
féu d’ells el seu comandant en cap Gregori Domènec i Jordana, en una
Relación histórica del batallón 1º ligero de la milicia de Valls, publicada a
Tarragona el 1842, aquest no esmenta l’incendi i els altres fets de Santes
Creus. Existí, segons l’autor vallenc, un pacte de silenci a la comarca
arran dels fets succeïts al monestir, i una voluntat clara d’atribuir les
principals culpes als estrangers.62
D’ací podria venir que qui va fer cada acció, i quan es va fer, no ens pugui
quedar del tot clar a dia d’avui, ja que la rumorologia existent a tota la
contrada, i els intents d’alguns testimonis de carregar les culpes sobre alguns caps de turc, i de redimir-ne altres persones, feren que ja en aquella
època no es tingués, ni es pogués intentar construir, una relació cronològica i acurada dels incidents.
Les evidències de l’espoli en el cos momificat de la reina

La important manipulació dels cossos existents dins la tomba succeïda
durant aquests espolis explicaria el fet que el cos de la reina Blanca (documentat a l’interior) es trobés fragmentat i que les superfícies momificades
presentessin un cert deteriorament per l’acció d’agents mecànics, que explicarien els estrips de la superfície cutània.
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Regió orbitària i nasal on s’observen les fractures de la regió nasal

D’altra banda, les fractures que s’observen al crani són totes elles postmortals (pòstumes).
Destaquem la secció transversal neta bisellada del cos esfenoïdal amb
esmicolament de la trama esponjosa, que suggereix l’acció d’un instrument incís i contundent que ha actuat transversalment de davant a darrere sobre la zona. La fractura d’ossos propis nasals, vòmer i cornets
suggereix un mecanisme de compressió sobre la zona. No és possible
datar-ne el mecanisme. Aquestes fractures podrien explicar una acció
de destrucció intencional de les restes i coincidiria amb les referències
històriques de profanació de la tomba.
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Imatge anterior del frontal on s’observa la fractura post mortem que travessa
l’hemifrontal dret

L’intent d’obertura de la tomba de Pere el Gran

De la mateixa manera que obriren el sepulcre del matrimoni reial, els
francesos, seguint la lectura d’Hernández Sanahuja, tractaren també
d’accedir al cadàver de Pere el Gran, acció en la qual fracassaren: “Aunque los incendiarios hicieron los mayores esfuerzos para abrir esta urna,
no les fue posible; todavía se conocen los violentos golpes de martillo que
se dieron al pórfido, el cual resistió como si fuese de diamante”.63
Vilaclosa ens diu que “La banyera de pòrfir roig –trofeu de guerra de Roger
de Llúria– que serveix de tomba del cadàver de Pere II el Gran va salvar-se
de l’obra vandàlica. Els devastadors s’esbarraçaren debades forçant-la”.64
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Segons exposà Josep Maria de Barberà, i el seguí Barraquer, foren els de
la patuleia els encarregats d’agredir la tomba de Pere el Gran, cosa que
succeí l’1 d’agost de 1836. Seria lògic pensar que els francesos i altres
tropes, havent de passar només una nit al monestir, amb tot el problema originat pel foc, no tinguessin temps de fer gran cosa més, i que els
principals atacs contra les tombes fossin obra de les milícies locals: “El
capitán de la compañía de los patuleos con gruesos martillos hizo golpear
la urna ... pero por más esfuerzos que hicieron, no fue posible romperla
por su dureza”.65
Una cosa que resulta estranya de l’intent de profanació de la tomba de
Pere el Gran va ser el fet que no s’intentés nombroses vegades d’aixecar
la gran llosa de pedra nummulítica, com va fer posteriorment Hernández Sanahuja. Possiblement, a cada visita a Santes Creus, no disposaren
mai del temps, ni de la paciència i els coneixements, per portar a terme
tan complicada operació. Potser després de la destrucció del cadàver de
Jaume II i del rescat del cos de la reina Blanca, l’ambient havia mudat suficientment com per permetre un canvi d’actitud envers el temple i els
sepulcres. Potser ajudaria també la presència, pròxima a Santes Creus,
d’alguna partida carlina, com ara la de l’exmonjo Josep Maria Cavallé,
de Riudoms, que amb la seva columna va protegir l’edifici.66

6. Després dels saquejos
1843–1845: l’església com a parròquia

L’any 1843, amb la petició del rector Miquel Mestre i la transferència
posterior de l’església del monestir com a parròquia, és una data fonamental per a la preservació de les tombes reials, així com de l’església i
de la resta del monestir de Santes Creus. Se supera així la funesta dècada del 1830.67
El 16 de maig de 1844, Antoni Batlle, de la Comissió de Tarragona,68 va
enviar al ministre de Governació un document detallat on explicava les
diligències amb què calia tractar de posar a salvaguarda i conservació
els valuosos tresors artístics de Santes Creus. Assenyala que l’església
“ forma parroquia de los lugares de Poblas y Aiguamúrcia” i reconeix la figura de Miquel Mestre, “a cuyo párroco se debe la conservación de dicho
edificio, así como la reunión de los huesos de personas reales en sus antiguos sepulcros que la mano de la revolución había esparcido por el suelo”.
Antoni Batlle descriu i especifica els elements artístics susceptibles de
ser transferits fora del monestir, i, concretament, en el cas de les tombes
reials, puntualitza i descarta el possible transport com segueix:
“...extraordinario el panteón en que descansa el rey don Pedro el 2º de
Aragón, Conde de Barcelona, depositado en una especie de pila elíptica de unos ocho pies de latitud de pórfido morado con granito blanco
de inestimable valor que descansa sobre cuatro (sic) leones de mármol
blanco. Es de un peso enorme y por ello de difícil transporte... Al pie de
ese mausoleo está el sepulcro del gran capitán Roger de Lúria, con una
lápida de mármol blanco... (...) A la parte opuesta se encuentra el panteón
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de mármoles negros y blancos en que descansan los restos mortales del
rey don Jaime 2º y su hijo don Fernando Sánchez y de la reinas doña Margarita y Dª Blanca. En las lozas que cubren el sepulcro están gravadas de
cuerpo entero y tamaño natural las estatuas de dichas reinas de exquisito mármol blanco, de gran mérito y de difícil transporte. En este panteón
existen también unos arabescos de mérito de la escuela de Rafael en bajo
relieve de fácil transporte, pero como forman parte del mausoleo se disminuiría su mérito separándolas de aquel sitio”.69

El 1845 la Comissió Central de Monuments va trametre un qüestionari
a la CMT amb sis preguntes sobre “los Monumentos de más nota” de la
província.70 Segons la memòria o resposta al qüestionari que la Societat
Arqueològica Tarraconense va enviar al president de la Comissió de Tarragona sobre Poblet, Santes Creus i Escaladei, el 24 d’octubre de 1845,
consta que:
“…aunque últimamente fueron abiertos todos los panteones, a ascepción
del del rey Don Fernando 2º (sic), no obstante los restos de los monarcas
y personajes célebres se conservan, bien que mutilados, cada uno en el
panteón que le pertenece, lo que no sucede así en Poblet [...] en la iglesia
de Santas Cruces están los magníficos panteones (con) los restos de los
personages siguientes: Don Jaime 2º / Doña Blanca su consorte / Doña
Margarita consorte del mismo […] / Don Pedro, rey de Aragón, y al pie de
su panteón está sepultado el valiente Roger de Luria”.

I afegeixen, quan responen sobre Escaladei, tot referint-se a Santes
Creus: “El socio [es refereix a Mestre o a Carbó] de que se ha hecho mérito
tuvo que sacar de dentro de un pozo los trozos del cadaver de la reyna
doña Blanca que hace dos años fue echado allí a pedazos. Igualmente re-
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cogió algún fragmento o estatuas destrozadas en el mismo año”.71 Davant
la situació de Santes Creus, la Comissió, en sessió del dia 1 de novembre
de 1845, enregistrà l’acta amb els mots següents:
“Se propone que, para la conservación del monasterio de Santas Creus y
los sarcófagos de los personajes ilustres que en él se encierran, se pidiese
al señor intendente para que fuese nombrado el cura párroco de dicho
término D. Miguel Mestre, de que se encargase de la administración y cobranza de los inquilinos de dicho monasterio, espidiéndole una credencial por esta Comisión en que se le encargue de la custodia y conservación
del expresado edificio”.72

L’exmonjo de Santes Creus Miquel Mestre va ser el segon rector de la parròquia de Santa Llúcia, designat pel vicari general de l’orde del Cister, en
virtut de la prerrogativa que encara subsistia del vere nullius.73 Hernández Sanahuja ens va deixar una breu biografia del rector Miquel Mestre:
“Este digno sacerdote tuvo que emigrar con sus compañeros en 1835.
A los tres años su vocación le condujo otra vez a visitar los muros de su
derruido convento, derramando amargas lágrimas al comparar el estado de desolación y abandono actual del monasterio, con el de riqueza y
ostentación de cuando en él vivían los monjes. Solicitó y obtuvo de su
prelado, el General de la Orden del Cister, el vicariato de Aiguamurcia
y pueblos agregados, los cuales durante tres años estuvieron sin pastor
espiritual (…) Conociendo el padre D. Miguel Mestre que el único modo
de salvar los restos que quedaban en pié era dar culto a la iglesia, pidió a
la autoridad superior permiso para ello, lo que le fue concedido, siendo
desde entonces respetado el templo y sus claustros tanto por las tropas
de la Reina como por los carlistas”.74
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1845–1846: els turistes romàntics

L’atractiu de Santes Creus com a panteó reial despertà la curiositat dels
viatgers il·lustrats i romàntics des de la desamortització. Una de les descripcions que impulsà la descoberta de Santes Creus fou la de Piferrer a
Recuerdos y Bellezas de España: “la tea incendiaria alcanzó tambien al de
Santas Cruces; y no fue perdonada la tumba de Pedro el Grande (…) ni la
del almirante Roger de Lauria (…) ni la del rey D. Jaime II el Justo…”.75
El segon volum dedicat a Catalunya fa una descripció més acurada dels
sepulcres reials,76 i dels rituals funeraris. Transcriu les inscripcions funeràries basades en Ripoll i destaca:
“El interés artístico é histórico que los dos (panteons) encierran no han
podido, sin embargo, preservarlos del todo de profanaciones odiosas que
ya se resiste á repetir la pluma. ¿Son, empero, dignos ellos ni el monasterio del descuido y del olvido en que todavía se los tiene? ¿No merecen
ser conservados con mayor esmero esas joyas preciosas que afortunadamente salieron casi ilesas del furor de nuestras sangrientas revolu
ciones?”.77

Aquest volum s’il·lustrà amb una litografia de Francesc Xavier Parcerisa, datada a Santes Creus el 2 de setembre de 1846.78 La litografia de
Parcerisa mostra la coberta del sepulcre de Pere el Gran amb dues petites creus, una en cada extrem, i el sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou

Francesc Xavier Parcerisa. SANTAS CRUCES: Panteon de D.n Pedro 3.º
y D.n Jayme 2.º S.tas Cruces, 2 Setiembre 1846
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sense l’obelisc central; el plafó rectangular renaixentista no està indicat, però sí les dues columnetes que probablement el suportaven.
La publicació del primer volum d’aquesta obra (1839) motivà l’excursió a
Santes Creus, el setembre de 1845,79 de l’arquitecte Elies Rogent i Amat
(1821–1897), que ja coneixia Poblet des del 1841. Amb el seu cunyat i
pintor, Claudi Lorenzale i Sugrañes (1816–1889), i el seu mestre, l’arquitecte Oriol Mestres i Esplugas (1815–1895), volia trobar una “ocasión
para visitar el Monasterio de Santas Creus, rival del anterior [Poblet], y del
que cuantos lo habían visto contaban maravillas”.80 Amb aquesta visita,
Elies Rogent81 “quiso refrescar su imaginación y así aprovechó una excursión artística proyectada por sus amigos Lorenzale82 y Mestres, a la que
se agregó Pablo Masferrer, dirigida a Poblet, Santas Creus y Tarragona”.
Segons Elies Rogent:

D’aquesta campanya de Rogent, Lorenzale, Mestres i Masferrer tenim
un testimoni gràfic en dos dibuixos. El primer, signat amb les inicials “C.L.” (Claudi Lorenzale), es conserva al gabinet de dibuixos del
MNAC; l’altre, possiblement un calc de l’anterior, el trobem a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona i ens aporta dades interessants, a
més de la data que s’hi dóna (agost 1845), que avança d’un mes la visita
a Santes Creus respecte a les dades habitualment citades. Completa la

“Lo que merece especial atención en la iglesia de Santas Creus son los
dos panteones reales, que subliman la importancia del monumento por
su significación político social, que guardan los restos de los reyes de
Aragón, de Don Pedro III el Grande y de Don Jaime II el Justo, que colocados en los ángulos del crucero, aumentan su importancia. Son dos
mausoleos cuadrifontes formando címbelas sostenidas por columnas
airosas y con calados muy diáfanos, tal como nuestros artistas lo sentían, y que con tanta gracia sabían expresarlo en el siglo xiv. La sepultura de Don Pedro es un baño de pórfido de procedencia Romana, y la
de Don Jaime es un vaso ornamentado siguiendo el estilo de la época en
que se erigieron. Recuerdo perfectamente que al verlos, Lorenzale dijo
que le recordaban los de Verona, que no sólo los había visto, sino que
los había copiado”.83
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Planta del sepulcre amb indicació
de la columna substituïda

Pinacle neogòtic sobre les laudes
sepulcrals
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definició del croquis la inscripció
a la part inferior esquerra: “En el
punto donde está la cruz / descansan
los restos del gran Roger de Láuria /
En A había una columna que fue rota
á martillazos / cuando el incendio de
los conventos en 1835”.84 En aquest
dibuix no apareix l’agulla central
entre les figures de Jaume II i Blanca d’Anjou,85 ni tampoc el relleu
renaixentista; es representa escapçada l’agulla central del sepulcre
de Pere el Gran.

Reproducció en 3D del pincle
neogòtic de la tomba de Jaume II
i Blanca d’Anjou
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1851: una missa i la visita de Valentín
Carderera

El 1851, el p. Bernat Sala i el p. Ignasi Carbó (exmonjo de Poblet) aconseguiren habilitar l’església del monestir per fer una
missa missional amb l’assistència de siscents feligresos, malgrat que en aquells
moments l’estat del temple era de gran
desolació. Els murs encara restaven ennegrits, testimonis dels incendis, sense imatges, després de “quince años de
interrupción y de profanaciones”, però
“como por encanto se improvisaron tres
altares, se adornaron las paredes y las columnas del templo [...] cubriéndolas ahora con sus pobres y rústicas colgaduras,
lo hicieron parecer decente…”, mitjançant
la contribució del veïnatge (montañeses)
dels voltants del monestir.86 A El Áncora,
a l’abril del mateix any, descriuen els sepulcres reials com segueix:
“Tocante á la parte ornamental de los
sepulcros de Santas Cruces, no hallamos a la verdad la magnificencia desplegada en el soberbio panteón de los
reyes, de que no quedan ahora sino escasos fragmentos; mas existen todaNotes capítol 4.4

Mausoleo de D. Pedro III, el grande,
rey de Aragón

Mausoleo de Jaime II de Aragón, su esposa
D. Blanca de Anjou y sepulcro de ambos.
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vía dos sepulcros que hubieran podido contener el mas severo parangon
con los mas suntuosos de Poblet. Cuatro ojivas entre pilares constituyen
el templete que los cobija. Son caladas y los pilares levantan sus cúspides
de cristería en torno de una aguja afiligranada, que brota de la mitad del
techo. Las columnitas son cortadas en haz y adornadas de capiteles de
un doble y riquísimo follaje. Son los sepulcros del rey D. Pedro el Grande
y Jaime II el Justo, espléndidamente bellos y suntuosos”.

Enumeren altres sepultures, com les de Roger de Llúria i els Montcada,
i observen que “La tea incendiaria alcanzó también al convento de Santas
Cruces, y á mas de la ruina ocasionada, tampoco fue respetado el sepulcro de D. Pedro el Grande, ni el de don Jaime el Justo”, i demanen que es
procurin tots els mitjans per salvaguardar el monestir de la imminent
desolació.87

El sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou també mereix una atenció
especial per part de Valentín Carderera:
“En medio del vértice de los expresados declivios, levántase un obelisco
ojival entre las estátuas de ambos esposos; espresión misteriosa, tal vez,
del suspirado vuelo del alma á las altas mansiones del justo [...]. Este gracioso obelisco fué derribado por los incendiarios del año 1836, que empezaron á demoler este monumento de gloria nacional, con otras muchas
riquezas de arte; afortunadamente encontramos aquel adorno, que copi-

La visita d’inspecció feta per l’erudit Valentín Carderera (Osca 1796–
Madrid 1880) a Poblet i Santes Creus, el 1851, ens deixà com a testimonis
la incorporació dels dos sepulcres reials en el seu repertori Iconografía
española (1855 i 1864).88 Carderera coneixia la documentació relativa a
Bertran de Riquer i Andreu Satorre.89 Pel que fa a l’estat del sepulcre de
Pere el Gran, ens detalla que “sobre el techo o cubierta, que es lisa y formada por cuatro declives, se levanta un pequeño obelisco, guarnecido de
graciosas crestas, hoy bastante mutilado”. I, tot referint-se a les columnes que mancaven abans de la restauració d’Hernández Sanahuja,90 afegeix: “el mismo estúpido furor que incendió este lado de la iglesia socabó
junto á su base las columnas que sostienen los enunciados primores para
verlos pronto desplomarse!”. Completa la descripció amb una magnífica
litografia, basada en un dibuix del mateix Carderera.91

Cabeza de la estatua de D. Jaime II. Estatua sepulcral de Doña Blanca,
esposa de D. Jaime II
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amos con exactitud, con otros curiosos fragmentos de escultura
hacinados en la sacristía de dicha iglesia”. “Entre estos pilares, dos
columnitas con lindos y dorados capiteles, sostienen en cada uno
de los lados mayores los pequeños arcos inscritos en los gabletes ó
frontones bordados de grandes hojas ó crestería [...]. Ignoramos si
en el frontis de sepulcro había columnas que sostuviesen los arcos
menores, como se ven en el lado opuesto, ó quedaban suspendidos
en el aire. Cuando copiamos este sepulcro, se hallaban mutilados
los arranques de estos arcos, y socabada con las piquetas la parte
inferior de los pilares junto á su basa de tal modo, que parece imposible que aquel monumento haya quedado en pié”.

Carderera va trobar el sepulcre de Jaume II i la seva esposa sense
les columnes del frontis i de la banda del creuer, i així el va retratar
en la seva Iconografía. A més, va centrar el sepulcre dins el baldaquí, afegí el pinacle que copià de la sagristia i l’aplicà al sepulcre
amb certa imaginació, darrere d’una cresteria, en el vèrtex entre
les dues estàtues funeràries. També va obviar el plafó renaixentista.
Gràcies a Valentín Carderera, reconegut col·leccionista de dibuixos
i gravats, en tenim una altra imatge, conservada al fons Carderera
de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. Es tracta d’una vista
general dels dos sepulcres, una visió espontània, ràpida i àgil. Es
pot datar gràcies a una altra composició de Santes Creus conservada en el mateix fons,92 que ens aporta manuscrita la data del 19
de juliol de 1851; probablement va ser l’estiu d’aquell any que Carderera visità Santes Creus, la memòria de la qual es presentà l’any
següent.93
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També tenim constància de l’estada a Santes Creus dels germans Milà
i Fontanals, Pau (Vilafranca del Penedès 1810–Barcelona 1883) i Manuel (Vilafranca del Penedès 1818–1884), potser acompanyant Carderera. Pau, relacionat amb Carderera,94 ens deixà un delicat apunt on ens
presenta les imatges sepulcrals de Jaume II i Blanca d’Anjou: la representació del rei Jaume (de cos sencer), que en realitat identifica amb
“Dª Blanca”, i el bust de la reina especificant “Lo demás lo mismo qe
Dª Blanca con solo las mangas mas cortas”.95 Manuel Milà i Fontanals,
que, segons Jorba, va renunciar a la petició de Parcerisa de redactar Recuerdos y bellezas de España96 acompanyà Carderera a Poblet (1852),97
Sant Pere de Rodes i Empúries; creiem que també a Santes Creus,
com queda constància en el seu Libro de notas, on fa diverses anotacions telegràfiques com a recordatori, referides a le sepultures reials de
Santes Creus: “Sepulcros Iglesia D. Pedro. Urna. Suelo.98 D. Jaime II y
Dª Blanca, parte renacimiento”.99

Pau Milà i Fontanals.
Detalls del sepulcre de Jaume II
i Blanca d’Anjou
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1852: Miquel Mestre

Quan M. Mestre es va fer càrrec de l’església del monestir el 1843, el
sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou restava en un estat de ruïna imminent per la manca de les tres columnes del baldaquí. Les columnes
havien caigut quan:
“...deseosos los incendiarios de robar el barrote de hierro100 colocado
entre las bases y columnitas que sostienen el bellísimo templete [...] fueron desgastándolo de los pilares angulares, y de un tirón desplomaron
las columnitas centrales, las cuales vinieron al suelo, rompiéndose como
si fuesen de cristal. Al faltar estas, cedieron por su propio peso los arcos ojivales, en los cuales se apoyaban los rosetones calados, y gracias
á otros barrotes de hierro transversales colocados en la parte superior,
y á haber quedado en pié las cuatro pilastras angulares, no se desplomó
en aquel momento tan delicadísima construcción. No obstante con la
sacudida se desquició y rajó todo, desprendiéndose grandes trozos de los
referidos calados”.101

El 1850 Miquel Mestre demanà amb urgència 1.000 rals a la Comissió
de Monuments de Tarragona per reparar el panteó de Jaume II i Blanca
d’Anjou.102 Però aquesta aportació no es féu realitat fins al 1852, després
de la visita d’inspecció de Valentín Carderera, quan la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando destinà 7.000 rals per fer obres a Santes
Creus.103 Una part d’aquesta aportació, 1.990 rals, eren per a la reparació del panteó de Jaume II i Blanca d’Anjou, però sembla que M. Mestre
“...prescindiendo del panteón, invirtió esta partida en el retejo de la iglesia,
del dormitorio y del palacio de don Jaime II [...] quedando por lo mismo el
panteón en igual o peor estado del que se encontraba en 1850”.104

Fotografia de Cuyàs on es veu la construcció de les dues columnes a partir
dels fragments trobats; s’hi poden observar també els desperfectes en les
bases de les columnes provocats en retirar la barra de ferro. Vers 1950
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M. Mestre recollí les restes disperses
de les ogives del baldaquí de Jaume II
i Blanca d’Anjou i les col·locà de nou
al seu lloc, i dels fragments de les tres
columnes “en mármol almendrado
de Tortosa” en féu dues, “uniendo los
fragmentos con betún”.105 I al tester,
on encara faltava la columna:
“...el padre Mestre puso un sustentáculo de piedra ordinaria, el
cuál, a pesar de producir un malísimo efecto, impidió que se viniese abajo en aquellos momentos.
Reunió los fragmentos mutilados
del frontón y del friso del mismo
monumento, y aún con no mucha habilidad, por falta de destreza
del albañil, se colocaron en donde
correspondía, debiéndose absolutamente a aquel ilustrado eclesiástico la conservación de uno de los

1853–1857: Bonaventura Hernández
Sanahuja

La inspecció de Valentín Carderera propicià
possiblement la nominació (15 de desembre
de 1853) de Bonaventura Hernández Sanahuja
com a inspector d’antiguitats de Catalunya i
València en representació de la Real Academia
de la Historia.107 El maig de 1854, es traslladà
a Santes Creus en visita d’inspecció per donar
explicacions a les dues acadèmies.108 En l’informe sobre l’estat dels monuments a càrrec
directe de la Comissió, de maig de 1855, s’especificava que l’església es destinava al culte,
que servia de parròquia i “necesita pronta restauración el panteón del rey don Jaime 2º y sus
consortes doña Blanca y doña Margarita”.109
Segons Bonaventura Hernández, el 1856, l’any
que fou nomenat vocal de la Comissió de Monuments,110 “eran muy poco visitadas estas
respetables ruinas, en las que solo reinaba el
silencio y la soledad”.111

monumentos más preciosos de nuestras antiguas glorias...”.106
Detall del sepulcre de Jaume II i Blanca
d’Anjou on s’aprecia clarament la unió de
diferents fragments de columnes duta a terme
per Miquel Mestre. Any 1908
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La tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou

Hernández Sanahuja va fer una descripció detallada de la tomba reial
tal com la va veure el 1856:
“La planta del sarcófago forma un rectángulo de 1 m 97 cm de longitud
por 1 m 36 cm de latitud. Un basamento o estilobato gótico sostiene otro
segundo cuerpo, asimismo rectangular, adornado de una serie de arquitos
ojivales con sus correspondientes frontones y agujas cuyos calados destacan graciosamente de un fondo de mármol negro abrillantado que parece
cristal...” (…) “No atinamos con que objeto en épocas muy posteriores, se
hicieron algunas adiciones a este panteón, las cuales más bien afean su
primitiva sencillez que lo adornan. Encima de la cornisa que corona los
pequeños arcos ojivales del sarcófago se añadió una especie de friso de
labores muy delicadas, del gusto del renacimiento, de un blanquísimo alabastro y de 25 centímetros de altura. Este adorno, muy bello colocado en
otra parte, produce aquí un rarísimo contraste por la disparidad de gustos;
contribuye a hacer más raro este aditamento un frontón que se halla a los
pies de la tumba, con relieves platerescos, que representan emblemas de la
pasión del Salvador. Dos escudos en cartelones abigarrados, con las barras
de Aragón uno, y el otro con las lises de Doña Blanca adornan este frontón
y entre ellos hay un rosetón del mismo gusto, que mejor efecto haría para
disco de un reloj que en un monumento mortuorio.112 A fin de acomodarlo
mejor a los pies de la tumba, mutilaron el hocico del león que tiene a sus
plantas la estatua de D. Jaime y parte de un perrito que asimismo tiene la
de Doña Blanca: y para sostener este frontón a una altura conveniente, se
hicieron subir del suelo dos raquíticas columnas, cuyo conjunto es un verdadero adefesio, impropio de aquel lugar y del objeto del monumento”.113
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i Blanca d’Anjou on s’aprecien les
consolidacions fetes al baldaquí,
v. 1891
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Les restauracions

A la sessió de la Comissió de Monuments del 23 d’abril de 1856 es tractà
el pressupost que la central reclamava per a la reparació del panteó de
Jaume II. L’encàrrec fou acomplert per l’arquitecte Barba, que es posà
d’acord amb l’inspector d’antiguitats.114 L’1 de juliol del mateix any es
detallà el pressupost per a la restauració del panteó de Jaume II. La restauració aniria a càrrec de l’arquitecte Francesc Barba, i també hi participà Bonaventura Hernández. Es destinaren a treballs d’arquitectura
i escultura 1.500 rals de billó i als treballs de la pedra, obres de paleta i
materials 1.000 rals de billó més.115 Sumades aquestes dues quantitats

són les que detallà Hernández.116 La concessió dels 2.500 rals es féu
efectiva el 23 d’agost de 1856.
Hernández i l’arquitecte Barba s’instal·laren durant un llarg període a
Santes Creus per tal de verificar la restauració del panteó dels reis Jaume i Blanca. Retiraren el sustentacle “de piedra ordinaria” que hi havia
col·locat M. Mestre:
“que tan buen servicio había prestado, y los demás adefesios que lo embadurnaban, y después de haber dejado suspendida en el aire, con las
precauciones necesarias, la cúpula del templete, harto quebrantada ya,
se puso en el lugar correspondiente otra columnita de mármol almendrado de una sola pieza, absolutamente igual a las demás; se restauraron
las cabecitas, las ojivas y hojarasca que faltaban, dejándolo, en fin, en el
mismo estado en que se encontraba antes de 1835...”.117

La restauració acabà el desembre de 1856.118 Per tal de protegir el panteó “y para impedir toda ulterior profanación se las rodeó de una fuerte
verja de hierro forjado”.119
La tomba de Pere el Gran

Segons Hernández Sanahuja, el sepulcre de Pere el Gran no fou profanat,
“aunque los incendiarios hicieron los mayores esfuerzos para abrir esta
urna, no les fue posible; todavía se conocen los violentos golpes de martillo que se dieron al pórfido, el cual resistió como si fuese de diamante...”.
Tanmateix també necessitava restauració, ja que a l’urna superior:
Detall del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou on s’aprecien les «raquítiques
columnes», en paraules de B. Hernández Sanahuja, que suporten el plafó
renaixentista i la reixa de ferro bastida per Hernández Sanahuja. 1891

Notes capítol 4.4
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tienen la vanidad de llamarse cultas, quienes
por la fantasía de poseer un simple resto, supongamos del panteón del rey D. Pedro, han
destrozado cuatro cabezas para llevarse una
entera...”.120

El templet que cobreix la banyera de pòrfir, que
Hernández definí com “una tumba triangular,
según el gusto de la época”, presentava al centre
“una pirámide o aguja gótica de crestería, la cual,
como todo lo demás, fue destrozada”.121 Les restauracions del comissari i l’arquitecte, pel que fa
al sepulcre del rei Pere, es centraren en aquesta
agulla central:122
“...con sumo trabajo y buscando por las numerosas ruinas del monasterio, fuimos encontrando fragmentos de esta aguja, que ha sido
repuesta interinamente, hasta que se haga en
debida forma: también recogimos los demás
adornos de crestería del mismo panteón que
iban por allí tirados. La falta de fondos nos
ha impedido concluir toda la restauración del
panteón de D. Pedro, y con mucho gusto lo hubiéramos verificado, aun cuando nuestro compromiso con al Real Academia de San Fernando
Detall del sepulcre de Pere el Gran on s’observa
la mutilació de les peces escultòriques, v. 1891
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y la Comisión de Monumentos de Tarragona se
reducía a restaurar el de D. Jaime”.123

Reconstrucció de l’agulla tal com devia dur-la a
terme B. Hernández Sanahuja, v. 1891
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L’obertura de la tomba de Pere el Gran

Bonaventura Hernández Sanahuja relata com va obrir un pam la tomba de Pere
el Gran, amb grans palanques fetes amb bigues del monestir i tascons per evitar el trencament de la tapa nummulítica de la banyera, en presència del rector,
M. Mestre, i de molt poques persones, la nit del dissabte 6 de setembre de 1856:
“...ocupados de dirigir la restauración de los panteones reales, concebimos el
pensamiento de escribir la historia de estos sepulcros y de los demás restos de
Santas Creus. Son indecibles las dificultades que se nos presentaron por la falta
absoluta de datos: una de ellas, y no la menor, fue el ignorarse para quién se
construyó la urna que se halla superpuesta al vaso de pórfido de D. Pedro, y
a quién pertenecían dos huesos y una costilla,124 que únicamente se hallaron
colocados con mucho esmero dentro del sepulcro al abrirlo. Se sabe que Doña
Constanza, mujer de D. Pedro, murió veinte años después de su esposo (1302)
en Barcelona, y dispuso que fuese su cuerpo sepultado en el convento de Menores de la misma ciudad. En un principio creímos que quizás no cabiendo el
cadáver de D. Pedro, por su mucha talla, en la urna de pórfido, y con objeto
de cumplir en lo posible su última voluntad, lo habían colocado en la superior, hecha de intento. ¿Con esta carencia de antecedentes, cómo pués, averiguar
la verdad? El único medio, y no el más fácil, era certificarse de la existencia de
D. Pedro en la urna inferior; pero esta operación, practicable con los instrumentos necesarios, era poco menos que imposible en un despoblado, atendidos los
cincuenta y más quintales que pesa aquella tapa-sarcófago…

Sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou,
on s’aprecia l’argamassa blanca de les juntures
dels carreus, v. 1890
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Como la urna de pórfido había estado cer-

vaba en la sacristía y se la llevaron los

rada herméticamente por espacio de tantos

franceses en 1809. Como el único objeto

siglos, al abrirla salieron unos vapores me-

era el de certificarnos de su existencia y

fíticos que nos guardamos bien de respirar

nunca el de profanar las cenizas del rey,

y después de ventilada introdujimos por la

mandamos bajar otra vez la pesada losa

abertura una vela encendida que nos permi-

y embetunarla de nuevo”.125

tió examinar minuciosamente lo que conte-

L’obertura de la tomba va permetre aportar
en la descripció el gruix de les parets de la
banyera: 15 cm.126 Una altra indicació ben
curiosa d’Hernández Sanahuja ens parla
de la intenció de vendre la banyera del sepulcre de Pere el Gran a uns anglesos, vers
1839–1843:

nía la urna de pórfido.
En efecto: la momia de D. Pedro se hallaba
íntegra dentro de aquel precioso vaso, vestida con hábitos monacales. Su grande estatura impidió ser colocado tendido en toda
su longitud a causa de la cortedad de la urna
en si parte inferior (1m 30 cm), de modo que

“...No hace muchos años que los ingle-

fue preciso levantar la cabeza y los pies del

ses pusieron precio a esta preciosa pieza

cadáver para que cupiera dando al cuerpo

que les fue concedida por el Gobierno

una figura arqueada. Aun cuando la urna

español mediante una fuerte suma de li-

estaba tapada herméticamente, según he-

bras esterlinas: afortunadamente se ha-

mos dicho, se habían ya consumido los

llaba el digno patricio D. José Piñeiro,127

hábitos convirtiéndose en polvo y formando

intendente en esta provincia, quien, pre-

una superficie plana encima de la momia.

testando la falta de ciertas formalidades

La cara estaba cubierta, según costumbre

en el expediente, no permitió se tocase;

de los monjes del Cister, con la muceta; pro-

pero el verdadero objeto fue el de ganar

bamos de levantársela, pero solo levantába-

tiempo, en cuyo intermedio cayó aquel

mos polvo. No se hallaba allí la espada según se usaba ponerla en las urnas encima
de los hábitos, pero se sabe que se conser-
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ministerio y con él el plan de tan escanSepulcre de Pere el Gran segons Valentín Carderera,
publicat l’any 1865

dalosa venta”.128
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1860–1870: etapa de restauracions i tranquil·litat

1870–1874: el presidi i els espolis

Del 1860 al 1862, un cop finalitzaren les intervencions en els sepulcres
reials, prosseguiren importants restauracions a la resta del monestir:
obres als terrats del claustre i a la coberta del Palau reial.129 A la parròquia també hi hagué novetats, com l’arribada de J. M. Cavallé, exmonjo
de Santes Creus, que s’uní a p. Miguel Mestre; segons explicà ell mateix,
hauria arribat amb anterioritat si els paletes ocupats en les obres del
monestir haguessin acabat abans l’habitació que havia d’ocupar.130 Segons Fort, Josep M. Cavallé fou proposat per substituir Miquel Mestre
el 28 de febrer de 1859, i el 15 de gener de 1860 assumí la coadjutoria
parroquial de Santes Creus.131

L’any 1870 significà a Santes Creus un gran desastre: s’hi traslladaren els
presos de la presó de Tarragona, a causa d’un brot de febre groga.137 Les
paraules de Barraquer són ben explícites:

El 1865 El Museo Universal reproduí una imatge del sepulcre de Pere
el Gran, composició inspirada en la Iconografía española de Carderera.132 Un any després, segons La Época, la Diputació de Barcelona pretenia erigir un «panteón de hombres célebres catalanes» als monestirs de
Montserrat i Ripoll o a la Universitat de Cervera; i entre d’altres restes,
hi volia integrar les despulles de Pere el Gran i de Roger de Llúria.133

ración se tapiaron algunos ventanales abiertos. Además se tuvieron que

El clima de relativa tranquil·litat i adequació del monestir de Santes
Creus en aquells anys es tradueix en l’estada de l’arquebisbe de Tarragona per prendre les aigües el 1866.134 El març de 1868 fra Miquel
Mestre ja era malalt135, i el mateix any signà com a ecònom Josep M.
Cavallé136.

Notes capítol 4.4

“El dia los penados lo pasaban en el claustro, mas la noche en el templo
mayor, el cual quedaba lleno del hedor de su suciedad, y las junturas de
los inmundos insectos de sus lechos. Tuvieron harta ocasión de sufrirlo
los feligreses de aquella parroquia, pues los dias festivos los penados salían del templo, y entonces vecinos hubo que por no sufrir tales molestias
se iban a las parroquias vecinas. Cuando los presidiarios desocuparon
el templo y se fueron de Santas Creus, se fumigó aquél, para cuya operevocar las junturas de los sillares de los muros hasta cierta altura para
extirpar los chinches.138 A pesar de que al albergar allí a los penados se
taparon hasta cierta altura con lienzos los retablos, no por esto se evitaron deterioros en ellos”.139

Segons Bonaventura Hernández Sanahuja el presidi es traslladà el 5 d’octubre de 1870 i l’església es destinà a “cuartel–dormitorio” d’uns 700 presos,140 els quals restaren allà fins al 15 de desembre de 1870.141
Pocs anys després de l’estada dels presos, Santes Creus tornà a ser espoliat pel poble veí de Vila-rodona, per tal de fortificar-se durant la tercera
guerra carlina (1872–1876).142
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Noves reparacions i noves excursions

A partir del 1876 Santes Creus esdevingué definitivament un referent
ineludible de l’excursionisme cultural de la Renaixença,143 fet que donà
lloc a descripcions detallades dels sepulcres reials com ara les de Teodor
Creus i Martí Folguera.144 Aleshores també es publicaren les primeres
monografies del monestir –Teodor Creus (1879 i 1884), Hernández Sanahuja (1886), Salas Ricomà (1894), Pons Trabal (1896)–, moltes sortides de la ploma d’arquitectes i amb excel·lents fotografies que inclouen,
evidentment, els panteons reials.145 Altres arquitectes dels quals tenim
constància que visitaren Santes Creus foren Domènech i Montaner, el
1891,146 i Joan Rubió i Bellver, el 1904.

regular per tal de sufragar les obres més urgents.148 El 24 de setembre
de 1880 es redactà una memòria de les principals actuacions de la Comissió des de la seva reconstitució, el 1877, fins al 1880.149 Bonaventura
Hernàndez Sanahuja va trametre la seva memòria del monestir de Santes Creus el 1880.150

D’altra banda, el deteriorament del monestir pels esdeveniments de la
dècada dels 70 era evident.
El juliol de 1879 Hernández Sanahuja parlava dels:
“…graves desperfectos encontrados en dicho monumento, destruidas
varias secciones del mismo, como el palacio de D. Jaime, artesonados
del edificio, en estado de ruina la cerca del monasterio, lo cual da lugar a intrusiones y éstas a la desaparición de varios objetos, profanado
el sepulcro de Roger de Lauria..., inutilizadas varias restauraciones y
mejoras hechas después de la guerra civil de los siete años por la Comisión de Monumentos con fondos proporcionados por la Academia de S.
Fernando”.147

L’estat de degradació de Santes Creus provocà que l’Acadèmia Provincial de Belles Arts de Barcelona trametés pel desembre del mateix any
una carta al ministre de Foment en la qual se sol·licitava una quantitat

Detall d’un floró del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou. Fotografia del Fons
Rubió i Bellver (1904) i dibuix procedent del Fons Domènech i Montaner (1891)
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El segle xx

Fins a la dècada del 1930 no trobem més intervencions al voltant dels
sepulcres reials.
Quant a l’església, sabem que el 1924 la comissió de monuments autoritzà el rector a posar-hi una trona provisional, fet que significa que ja
havia desaparegut l’antiga.151 El 1927, amb motiu del sisè centenari de

La nau central, el sepulcre dels Montcada a la dreta i el trànsit entre naus
tapiades, v. 1890

Notes capítol 4.4

la mort de Jaume II, el rector de Santes Creus, Mn. Francesc Sanjuan,152
celebrà una missa funeral, assistit pels rectors del Pont d’Armentera i de
Vila-rodona. Aquest acte, en què cantà una coral dirigida per Eufemià
Fort, congregà prop de cinc-centes persones.153 Cap al 1929 es col·locà la
baraneta de ferro protectora al voltant de la làpida de Roger de Llúria.
El 1931 es creà el Patronat del Monestir de Santes Creus, presidit per Pere
Lloret i Ordeix.154 Aquest primer patronat va suprimir la reixa que havia

Vista des del presbiteri, amb el tancament del cor al fons
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bastit Hernández Sanahuja al voltant del sepulcre de Jaume II i Blanca
d’Anjou,155 i alhora s’instal·laren llums adequats per visitar els detalls
dels sepulcres reials i tenir la visió més adequada de l’altar major.156
El 1936 va ser un any de grans projectes d’intervenció en l’església:
d’una banda, el patronat volia fer desaparèixer les parets de l’antic
cor, desmuntar el capdamunt del retaule major, que entorpia la visió
de la rosassa, restaurar els vitralls i traslladar la tomba de la casa de
Medinaceli, que contenia la dels Montcada, a la capella de les ànimes,
així com pavimentar definitivament l’església, que estava en molt mal
estat.157 Però l’agost de 1936 es dissolgué el Patronat i la Generalitat
de Catalunya creà el càrrec de “comissari de Santes Creus”, atribuït a
l’antic president del Patronat, Pere Lloret.158 A la darreria d’agost o a
començament de setembre del mateix any, Pere Lloret va fer una visita d’inspecció acompanyat per l’arquitecte Jeroni Martorell. En aquell
moment s’acordà retirar les restes de retaules entre els intercolumnis,
desmuntar les restes del rerecor i traslladar la tomba dels Montcada–
Medinaceli.159 Des del 18 d’agost es desmuntaren els altars laterals de
l’església. El fill de Pere Lloret va ser l’encarregat de retirar totes les
rajoles que Josep Gudiol160 havia assenyalat. En una carta adreçada al
seu pare especificava:

Capelles a la banda
interna de la nau
central, 1920

Capelles a la banda
interna d’una de les
naus laterals, 1912-1924

“Com pot recordar són aquelles rajoles que hi havia pel costat del sepulcre amb la flor de lis, que segons aquell arquitecte creu del segle
xiii al xiv. Això ho he resol i fet perquè aquests dies amb la runa dels
altars i els carretons hauria estat molt fàcil de què s’haguessin trencat... En total n’hi ha quinze de senceres i dues mitjes en les quals el
dibuix es veu molt clar, totes les he portades al museu”.161
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En total es van extreure i es van portar al museu de Santes Creus “15 i
dues mitjes rajoles amb la flor de lis del XIII al XIV”.162 Segons l’inventari elaborat el 1994 per Companys, Montardit i Virgili, al museu de
Santes Creus es conservaven dotze rajoles i un fragment.163 Procedents
de Santes Creus, figuren en col·leccions públiques com la del Museu de
Vilafranca (núm. inv. 8161), la del Museu Diocesà de Tarragona (donació
del marquès de Casa Riera el 1918) i la del Museu Diocesà de Barcelona164. Segons Norton,165 aquestes peces ceràmiques amb la flor de lis
són idèntiques a les de l’abadia de Santa Maria de la Gran Selva (Llenguadoc); aquesta coincidència s’explica perquè un membre del taller
que havia fabricat les rajoles de Grand Selva fou enviat a Santes Creus
i s’endugué la matriu amb la flor de lis, que permetia la incrustació
Rajola amb la flor
de lis procedent del
voltant del sepulcre
de Jaume II i
Blanca d’Anjou

d’aquest símbol (en blanc) en la pasta vermellosa de la rajola. Segons
Companys i Virgili aquestes rajoles amb la flor de lis conformaven el
paviment del presbiteri:
“aquesta sòbria modalitat de paviment, només adoptada a Santes
Creus, substituí el tradicional revestiment de trespol, barreja de morter amb picadís de rajola, localitzat al claustre major, a la sala nord de
la Biblioteca i a la nau de la Infermeria de Poblet, que evitava els jocs
cromàtics dels marbres dels terres d’opus sectile i de les lloses marmòries o de pedra amb incrustacions i la presencia de figures que poguessin distreure l’atenció dels monjos”.166

El canvi parcial del paviment a la part del creuer podria ser obra de
mitjan segle xvii, semblant al que descriu Finestres parlant de Poblet:
“enladrillado de blancos alabastros, y jaspes negros de palmo en quadro,
ordenados todos con amigable oposición, con que unos á otros se esquinan”.167
Els treballs de la comissaria que finalment es dugueren a terme foren:
la retirada de les parets del cor, les capelles dels intercolumnis i el des-

Detall del paviment al voltant del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou
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plaçament del sepulcre dels Montcada–Medinaceli a la capella de les
ànimes. Una dificultat fou el desnivell del paviment creat amb la supressió del cor, que es resolgué amb un senzill esglaó. Durant aquests
treballs aparegueren restes de columnes i fragments dels capitells del
claustre.168
Per tal de protegir les tombes, el juny de 1938 es lliuraren a Pere Lloret
1.060 pessetes destinades a l’adquisició del material necessari per construir un mur entorn dels dos sepulcres reials.169
A mitjan novembre de 1951 començaren les obres de pavimentació de
l’església, subvencionades per la Diputació de Tarragona i dirigides per
l’arquitecte Monravà. Es va rebaixar el nivell del paviment i les obres
es perllongaren fins a l’abril del 1952.170 Eufemià Fort i Cogul tingué
l’oportunitat de veure l’interior del sepulcre de Roger de Llúria el gener
de 1952,171 “que aparagué buida en una gran part de la seva capacitat i
només al capdavall, és a dir, a la banda de la porta d’entrada, aparegué
en un racó de ponent una petita caixa que sembla de fusta, però devia
ésser la de plom o zenc que hi havia posat l’any 1889 la Comissió de Monuments, perquè a l’angle oposat hi havia el muntet d’ossos”.172

Sepulcre de Pere el Gran i vistes del
paviment del creuer, 1922

Notes capítol 4.4

El 1952 la Comissió Permanent de Santes Creus detallà les obres més
aconsellables i les més urgents: pavimentar el presbiteri, refer tota la
instal·lació elèctrica, bastir dos ambons, refer els pinacles dels sepulcres
reials, escrostonar les parets i les pilastres a la part baixa, traient l’arrebossat i deixant la pedra picada al descobert, i finalment netejar finestrals i arcades.173 A aquesta llista inicial se sumaren altres actuacions
“urgents” a l’interior de l’església: reconstrucció de les escales del presbiteri, adequació i restauració de l’armari de les relíquies i instal·lació de
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focus permanents per il·luminar de forma
escaient els panteons reials.174

Permanent, reunida a Santes Creus, acordà
demanar un pressupost per substituir la làpida del sepulcre de Roger de Llúria per una
de nova.181

El 1953 es renovà la instal·lació elèctrica
de l’església i nous focus il·luminaren els
panteons reials.175 Pel juny del mateix any
la Comissió Permanent adjudicà la neteja
dels panteons reials i de l’altar major “amb
la prohibició expressa d’usar dissolvents
de cap mena, ni cap altre mitjà que pogués
perjudicar la pintura o els policromats”.176
La neteja dels panteons reials i de l’altar major suposà l’extracció de sis sacs de
pols.177
L’any següent, Mn. Romà Comamala demanà al Patronat la reparació de les escales d’accés al presbiteri i la restauració de
l’armari de les relíquies.178 El rector informà que en unes obres realitzades al peu
de l’altar major s’havien trobat nombrosos
ossos i trossos de vidre, i en un altre lloc
del monestir havien estat localitzats els reliquiaris de santa Llúcia, sant Bernat i sant
Benet.179 El 1955 la junta del Patronat resolgué treure les restes de la reixa del panteó de Jaume II i Blanca d’Anjou.180 Segons
Fort i Cogul, el mateix any la Comissió
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El 13 octubre de 1956 l’expedició valenciana
de l’entitat Lo Rat Penat visità el monestir i
reté homenatge al rei Pere el Gran i a Roger
de Llúria, dipositant una corona de llorer
sobre la seva tomba.182 Es disposaren nous
bancs a l’església.183
El maig de 1958, aprofitant l’estada de la brigada gallega que treballava en el claustre, es
reparà la corona de la reina Blanca d’Anjou,
que havia sofert mutilacions dels florons davanters, i s’apreciaren els adherits posteriors
al coixí; el floró central de la reina, amb fulles de roure i aglans, fou trobat damunt del
sepulcre i restituït a la corona.184

Litografia on podem veure el paviment de peces
d’alabastre i jaspi negre. Vers 1890

Al començament de setembre de 1959 es va
dur a terme la restauració del pinacle SE del
panteó de Pere el Gran, gràcies a l’aportació de Ramon Jové i Gambús i al zel de Mn.
Romà Comamala. Es desmuntà un dels pinacles conservats per fer-lo servir de model, tant per la talla de la pedra com per
la policromia, i Miquel Vendrell, de l’Es-
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pluga de Francolí, el fabricà. També
es donà un pressupost de la possible restauració total del conjunt,
que pujava aproximadament unes
50.000 pessetes.185
L’any 1962 es va produir un despreniment d’argamassa186 de les voltes
situades al costat del creuer, reparacions fetes al segle xix a la zona afectada per l’incendi del cor i l’orgue.187
El 1963 es van arranjar les pilastres
de la nau central de l’església a la
banda septentrional i es reforçaren
interiorment les columnes que sostenen la volta del temple, injectant
materials a l’interior, cobrint-les de
carreus des de la cimentació i substituint els carreus defectuosos. Al
final de 1963 quedaren enllestides
quatre pilastres i quedaren pendents de continuïtat les altres.188 La
renovació i consolidació es perllongà durant el 1964.189
El 1965 es consolidaren les voltes del
creuer, de la capçalera de la nau central i els arcs.190 Un cop finalitzades

Notes capítol 4.4

aquestes obres, el 1966 el patronat
proposà a l’arquitecte Ripoll un projecte per avançar la mesa de l’altar
major, coincidint amb la celebració
del Primer Col·loqui d’Història del
Monaquisme català. Però finalment
es decidí de projectar-ne una de
nova191. Pel setembre es va estrenar
la nova mesa de pedra elaborada per
Miquel Vendrell, gràcies a l’actuació
del rector mossèn Josep Monné.192
El 1977 el Patronat del Monestir
acordà commemorar l’òbit del rei
Jaume II, amb motiu del 650è aniversari, i es celebrà un funeral concelebrat per l’arquebisbe de Tarragona,
el Dr. Pere Batlle i Huguet i mossèn
Ramon Gallissà. El Dr. Pont i Gol
pronuncià una homilia en la qual
feia referència a Jaume II. Aleshores
es proposà de fer un repàs i una neteja dels dos mausoleus reials.193

Part afectada per la crema de
l‘orgue al segle xix, v. 1935
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Les relíquies entorn dels enterraments reials
Les relíquies d’època monàstica resguardades pels monjos

Segons Miquel Galitó199 fou Ballester qui convocà els monjos més notables al palau de l’abat abans de marxar, i l’agost de 1835 deixà en mans
de fra Carrera la seva autoritat.

L’important i famós reliquiari que es conservava a Santes Creus avui
dia està perdut. Gran part devia desaparèixer quan els monjos marxaren el 1821 i definitivament quan sortiren del monestir el 1835. Queda
constància que el 1821, l’abat Barba diposità a Vilafranca, a casa del seu
nebot, l’advocat Fèlix Barba, molts objectes de valor,194 però sembla que
posteriorment les obres resguardades tornaren al monestir.195

Entre els objectes embalats pels monjos amb destí incert devia figurar
una de les relíquies més significatives del monestir pel seu gran valor
devot, la Santa Mà, avui a Vallbona de les Monges. Segons Villanueva:

Aquests fets es repetiren el 1835. Hernández Sanahuja es refereix a la
desaparició de les relíquies i dels objectes curiosos descrits per Villanueva, i l’atribueix als mateixos monjos:

bendecir” i especifica que “de la Reina se guarda el sello, colgando de una

“...La voz común es, que todas las riquezas de la sacristía fueron robadas por los incendiarios, pero creemos que esto no es verdad, y tenemos
motivos para sospechar que los monjes ántes de abandonar el convento
en 1830 y 1835 se repartieron los fondos que existían en la comunidad, y
que lo perteneciente al tesoro, como joyas, reliquias y demás, custodiado
en la sacristía, fué depositado en poder de personas ó personas de toda
confianza, cuyos nombres se ignoran, habitantes en algún pueblo de los
que radican en los contornos de Santas Creus”.196

Aquesta hipòtesi d’Hernández Sanahuja queda parcialment confirmada
per la carta del prior Josep M. Ballester197 adreçada a D. Joaquín Osorio–Garcia, del port de Tarragona: “Santas Cruzes 2 abril 1835. Le envio
cuatro caxas, las dos de libros y las otras de ropa blanca y otras cosas.
Sirvase Vd. favorecerme en guardarlas hasta que yo le diré si deben ir en
otra parte que seguramente será en Villanueva”.198
Notes capítol 4.4

“La más insigne por la novedad con qué llama la atención de los viageros
es la de la Santa Mano que se conserva en un relicario moderno, entera
hasta la muñeca con toda la carne y uñas, y los dedos en ademán de
cinta del relicario de la Santa Mano: su escudo se divide en cuatro cuarteles con las barras de Aragón y lises de Francia”.200

Segons la tradició, la creu del cementiri de Santes Creus recorda l’aparició de la Santa Mà a un monjo que anava a pregar davant la tomba del
seu company mort, tal com li havia promès que faria. El rector de Vallfogona també havia parlat de la Santa Mà:
La miraculosa Mà,
que d’entre dels morts eixint,
el monge que els absolvia
solia ella beneir.
Un paper que acompanya la relíquia, escrit possiblement durant el segle xix, ens diu d’aquesta que: “Ésta es la mano que milagrosamente se
apareció en nuestro cementerio de S.S. Creus, y dio la bendición a aquel
monge devoto de las almas, el cual todos los días las absolvía en dicho
cementerio. Permitió Dios por sus altos fines se dejase cojer del sacerdote
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en la forma que estaba bendiciéndoles y de la misma manera que aquí se
admira entera. Aunque de pocos años acá, a ruegos importunos de la Duquesa de Nágera, se le quitó el dedo menor de ella; que le fue forzoso restituirlo luego porque, afligida instantáneamente de una fiebre maligna, no
halló descanso hasta que le restituyó a dicho monasterio. El excelentísimo
y Reverendísimo general reformador D. fray Ángel Manrique, obispo de
Badajoz y capitán general de las fronteras de Castilla la Vieja, en el tomo
2do de sus Anales Cistercientes, año 1157, capítulo 5, número 5, refiere
este suceso así y añade que, hallándose en este santuario, vio aquí el instrumento auténtico de todo lo referido, y concluye: ‘servatur in sacrario
ejusdem monasterio, etcétera’ ”.201
El text és tan sols una adaptació del que va escriure fra Ángel Manrique
en el volum segon dels seus annals, com bé diu el paper, en el punt 5 del
capítol V:
“Ille (petiit, heu! nomen) animarum Purgatorii perennis capellanus, ministerque, cui pro eis in coemeterio manus et terra egressa, benedixit:
quod cum semel, et iterum fecisset, extrahi se ab ipso tandem passa est,
brachio seo unita; quod, sive viri sancti ibi sepulti, sive a Deo formatum
de novo fuerit; ob memoriam miraculi, integrum hodie cum carne, cuteque, atque omnino illaesum perseverat. Nisi quod tamen pars abcissa
digiti maiorem adhuc reverentiam incutit. Quippe cum a Ducissa Nagerensi, ad cuius preces detracta, asportaretur; ingenti statim febre correpta dicitur, a qua non prius meruit liberari, quam frustum restitueret,
cum sua manu, et brachio reponendum. Extat authenticum instrumentum huius eventus, seu miraculum manis nominare, quod ego legi cum
ante annos quator, et triginta plus, minusve, insigne aliud Sanctuarium
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visitarem. Servantur in sacrario eiusdem domus [dues altres relíquies, la
llengua de la Magdalena i el Lignum Crucis]”.202

Cal fer notar que l’autor del paper explicatiu del s. xix, en traduir alguns
dels passatges de Manrique, donava a entendre que l’incident de la duquessa de Nájera havia passat feia poc, quan en realitat succeí abans de
la visita de fra Manrique al monestir; estem parlant de
trenta-quatre anys abans de la publicació de la seva
obra, per tant com a mínim del 1608 o
més endarrere. Segurament, es tractava de Luisa Manrique de Lara, duquessa titular de 1600 a 1627.
La Santa Mà, procedent de
Santes Creus via Selma,
fou dipositada a Vallbona
de les Monges acompanyada, com ja apuntà Serra
i Boldú,203 d’un document
on es certificava la procedència de Santes Creus, datat
el 18 de juliol de 1836 i signat
pels exmonjos Gaietà Rovira, Josep M. Cavallé i Esteve
Ferré. Segons Fort, el primer
d’aquests va ser probablement qui diposità
la Santa Mà a Vall-
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bona.204 La transcripció d’aquesta certificatòria, avui enganxada a la part
posterior del plafó de la relíquia, és la que segueix:
“Celma, 18 julio de 1836.
Confesamos los abajo firmados y damos fe como esta mano, encerrada dentro de este cuadro, es la misma que se veneraba en el Monasterio de S.S.
Creus, siendo nosostros Monges de dicho Monasterio. Ésta es pues la mano
que milagrosamente se apareció en nuestro cementerio de S.S. Creus y que
dió la santa bendicion a aquel sacerdote, permitiendo Dios, por sus altos fines, se [de]jase cojer del mismo sacerdote, en la forma que estaba bendiciéndolo, como se admira entera.
Aunque de pocos años acá, a ruegos importunos de la Excelentísima Duquesa de Noguera, se le quitó el dedo me[n]or, le fue forzoso restituirlo a fin de
poderse librar de una fiebre maligna que instantáneamente le prendió, hasta
que la restituyó.
Mucho más se podría decir de esta milagrosa mano si el papel lo permitiese.
El excelentísimo y reverendísimo general reformador fray Ángel Manrique,
obispo de Badajoz y capitán general de la frontera de Castilla la Vieja, en
tomo 2do de sus Anales Cistercienses, año 1157, capítulo 5, número 5, refiere
este suceso y añade que él mismo la vio, esta mano, y que se coservaba en el
dicho monasterio.
F. Caetano Rovira.
F. José Maria Cavallé Pbro.
F. Esteban Ferré”.

Notes capítol 4.4

Certificatòria pels tres monjos Rovira, Cavallé i Ferré,
al revers del plafó de la Santa Mà
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De Gaietà Rovira, i també conservat a Vallbona, és també un escrit en
què cita el Llibre de Pedret com a font d’informació sobre la relíquia:
“Dice Pedret:
La tercera Excelencia y blasón tan glorioso como del Cielo logró este Monasterio y triunfante laurel en sus santos hijos declarados, y a tales por
la Yglesia después de haber nombrado muchos dellos, dice lo siguiente:
‘Como también los dos otros santos monges, uno vivo, y otro difunto,
que con caridad celestial en el cementerio de este Monasterio se correspondían, esto es, en oraciones del primero, tan acceptas como bendecidas por el segundo, de que abajo se dirá en el capítulo de la Santa Mano,
acciones que no puedan acreditar a los dos de menos que santos. Ignó-

una altra peça preuada, que després de l’exclaustració va ser dipositada al mateix monestir de Vallbona: la mitra de sant Bernat Calbó208.
Segons consta a Vallbona de les Monges, fou donada el 26 d’octubre de
1899 per Teodor Cavallé, farmacèutic de Riudoms. La mitra havia estat
conservada per un antic monjo exclaustrat de Santes Creus, qui posteriorment l’havia deixada en herència al pare del farmacèutic;209 i de
Riudoms passà a Vallbona.210
Altres relíquies no sortiren de Santes Creus i avui dia encara es conserven, com els grillons associats a Jaume II i l’alliberament dels presos,211
el tovalló cremat,212 un os de la cama de sant Bernat Calbó, i el Lignum
Crucis.

ranse sus nombres, por no haber dejado noticias dellos (los) Padres de
aquellos tiempos, a lo que se creye fue de la humildad que heredaron de
san Bernardo, abad de Claraval, a que esto pudo comunicar en vida a nuestros predecesores en los dos años, o más, que sobrevivió a la fundación
del Monasterio’. Hasta aquí Pedret, que es el que hizo una recopilación
del Archivo en el año 1720.
Cuando vuelve a hablar de la Santa Mano, en su capítulo, hace lo mismo
de copiarle todo para sastisfacción de las monjas, y lo enviaré.
Fra Cayetano Rovira”.

Cal recordar que, després de la desamortització, els exmonjos Cavallé205
i Ferré206 restaren prop de Santes Creus, per protegir el monestir, associats a les partides carlines almenys fins a l’agost de 1840.207
La relació d’aquests monjos amb la conservació d’una de les relíquies de
Santes Creus es repeteix –almenys pel que fa a Josep M. Cavallé– amb

La Santa Mà i la mitra de Sant Bernat
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Resta en lloc desconegut, tal vegada
destruït, part de l’abillament reial, conegut i que guardava la comunitat,
com les que cita Martinell: “l’espasa de
Pere II, l’espasa i el bastó de comandament de Jaume II el Just, i el segell que
usava la seva muller”.213
Les relíquies «noves»

Els mateixos monjos crearen, abans
de l’exclaustració definitiva del 1835,
noves relíquies vinculades als enterraments reials. Les més singulars són els
teixits que formaven part de la indumentària de Jaume II i Blanca d’Anjou:
“Dos retazos estameña del hábito con el
cual fueron enterrados en Santas Creus
D. Jaime 2º de Aragón y Dª Blanca de
Anjou su esposa”. Aquests teixits foren
presentats l’any 1893 a l’Exposición de
Indumentaria Retrospectiva desde la
Antigüedad hasta 1820 de l’Asociación
Artístico-Arqueológica Barcelonesa, al
Palau de Belles Arts. Segons la cèdula
d’inscripció214 l’expositor era D. Jaime
Ramon y Vidales, del Vendrell,215 i deixava constància de la seva procedència:
Notes capítol 4.4

“Adquiridos directamente por el infraescrito del ex-monje de dicho monasterio D. Rafael Euras y Escofet, de cuyo
puño es la letra de la adjunta nota que
se acompaña para acreditar la autenticidad de dichos objetos”.
Segons Barraquer,216 Rafael Euras formava part dels monjos coristes de la
comunitat de Santes Creus, juntament
amb els seus companys Gregori Folch
i Francesc Figuerola. Recordem que
Gregori Folch fou el confident tardà de
Teodor Creus pel que fa a l’obertura de
la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou i
també de la dels Montcada,217 que van
dur a terme ell mateix i uns companys
abans del juliol de 1835; fins i tot va
reconèixer que havia estat l’autor de
l’extracció d’un queixal del sepulcre de
la “Invicta Amazona”. D’altra banda,
Figuerola, ja ancià, fou l’informador
de Barraquer. Segons ha pogut saber
l’equip investigador del projecte del rei
Pere, els dos trossos de tela van restar
en possessió de la família Ramon fins
ben entrat el segle xx i a dia d’avui la
seva localització resulta incerta.218

Cèdula d’inscripció dels teixits de Jaume II i Blanca d’Anjou
per a l’Exposició d’Indumentària Retrospectiva del 1893

El panteó reial de Santes Creus entre els segles XVI i XX

Després dels saquejos

| 49

Capítol 4.4
El cor de Blanca d’Anjou

De les restes de Blanca d’Anjou de la col·lecció Cortada, sortosament
avui es conserva a la sagristia de Santes Creus una petita urna amb el
cor;223 el fill de Joan Cortada el diposità a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, com a procedent de Santes Creus.224 Sembla que va ser lliurat en
una capsa de vidre que en una de les cares duia aquesta inscripció:
“Corazón de Blanca de Nápoles, hija de Carlos el Cojo, esposa en segundas
nupcias del Rey D. Jaime II de Aragón”.

Després de la profanació de la tomba de Jaume II i de Blanca d’Anjou,
les restes de la reina foren recuperades del pou del palau reial de Santes Creus pels monjos Miquel Mestre i Ignasi Carbó, i dipositades al
seu sepulcre. El 1847,219 al “Gabinete de antigüedades de D. Juan Cortada”,220 trobem “...el corazón de Dª Blanca de Nápoles esposa de Jaime II,
que murió en Barcelona 14 octubre 1310. Del mismo personaje hay también algunos dientes, el pañuelo de lana
que llevaba en la tumba y un anillo”.221
El mateix Joan Cortada justificava la
presència de diferents objectes de
la seva col·lecció particular, iniciada l’any 1830, dient que, atès el seu
“carácter de anticuario reconocido
dentro y fuera de España, el de director del primer Museo de Antigüedades de la Península, el de
dueño de museo particular y el
de vocal de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia, desde que
fue creada, me parece que debían
ponerme a cubierto de toda sospecha
dirigida a recelar que un objeto de antigüedades puesto en mi poder o a mi cargo,
pudiese menoscabarse, cualquiera que sea la
El cor de Blanca d’Anjou, conservat a Santes Creus
significación que darse pueda a esta palabra”.222
Notes capítol 4.4

El fill de Cortada, segons Francesc de
Bofarull, li va fer el lliurament particu
larment com a amic, “pues sabía que
en mis manos estaría segura la
regia reliquia, de la que el se
desprendía, según lo prevenido
por su señor padre”. Bofarull
féu examinar la relíquia al
doctor i historiador de la
medicina Lluís Comenge i
Ferrer, el qual confirmà que
efectivament es tractava
d’un cor. Seguint el criteri
de Comenge, Bofarull opinà que el procediment de
dessecació d’algunes parts del
cos era una pràctica habitual, i
que “solían depositar en vasos ad
hoc continentes de substancias antipútridas”.
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Pel que fa a la pertinença del cor al cos de la reina Blanca, detalla que:
“el corazón embalsamado y adquirido poco tiempo después de tan deplorable atentado, solo pudo pertenecer al cuerpo de Blanca de Nápoles,
por ser la única Reina que, como a tal, al embalsamar el cadáver, se pudo
extraer la entraña que el Rey deseara conservar. Costumbre tan solo reservada entonces para las personas Reales y alta nobleza. Abiertas las
tumbas por los saqueadores, existe la probabilidad de que el mencionado
corazón se hallara dentro de la jarra en que fue colocado, cuya reliquia
debió ser robada y separada de la sepultura por uno o varios, quienes,
creyendo hallar dentro de la jarra un tesoro material, se desprendieron
de áquel por ignorar el verdadero valor de la regia reliquia”.225

L’opinió de Bofarull que es tractava d’una relíquia destinada al rei Jaume II difereix d’altres que suposen que la mateixa reina féu donació del
seu cor al monestir de Santes Creus,226 igual que Carles II de Navarra
ordenà que dipositessin el seu davant la Mare de Déu d’Uxue. Altres
exemples singulars i propers a Blanca d’Anjou són la sepultura del cor
de Carles I d’Anjou als Jacobins de París (ara a Saint-Denis) o el de la
seva germana gran Marguerite d’Anjou, morta a París el 1299. Aquesta
fou enterrada a l’església dels dominics, però la catedral d’Angers rebé
el seu cor en un monument –destruït posteriorment–, segons consta
en el seu testament datat de l’abril de 1296. El 1902, l’arqueòleg Louis
de Farcy realitzà excavacions al cor de la catedral de Saint-Maurice i,
enmig d’un paredat, trobà les restes d’una arqueta de marfil que contenia el cor reliquiari de plata, que precisà com a “daurat”. En una de
les cares portava les armes bipartides esmaltades de Charles de Valois
i de Marguerite d’Anjou-Sicilia i per sobre una creu patent. La tapa era
Notes capítol 4.4

articulada. El cor ben conservat per l’embalsamament fou enterrat en
el seu lloc originari, mentre que el reliquiari fou incorporat al tresor
de la catedral.227
Malgrat aquestes suposicions de Bofarull (relíquia reial) i Guitert (relíquia monacal),228 i els testimonis de cors conservats en reliquiari,
el cor de Blanca d’Anjou com a donació al monestir o al seu marit
no consta en el seu testament. Tampoc apareix citat per Mallol, ni a
l’inventari de la sagristia de Santes Creus del 1574 que va transcriure
Dominguez Bordona,229 com tampoc fou detallat per Villanueva. És
possible que les versions de Bofarull i de Guitert tractin simplement de
justificar una extracció clandestina del segle xix i una posterior venda
a Joan Cortada.
Quan el cor es diposità a l’Arxiu de la Corona d’Aragó no constava en
cap inventari i es mostrava com una simple curiositat.230
El retorn de la relíquia del cor de Blanca d’Anjou a Santes Creus, el
1950,231 fou gestionat per Eufemià Fort i Cogul amb motiu del centenari
de la fundació del monestir, i lliurat a l’Arxiu Bibliogràfic.232 El document de donació del cor de Blanca d’Anjou fou transcrit per Fort com
segueix:
“En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de agosto de mil novecientos
cincuenta, reunidos en el despacho del señor Director del Archivo de la
Corona de Aragón los senyores abajo expresados, procedióse por dicho
señor Director a la entrega al Sr. Alcalde y al Reverendo Párroco de la
localidad de Santes Creus y a diversos destacados representantes de la
entidad “Archivo Bibliográfico de Santes Creus”, de una urna contenien-
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do en su interior, sobre una almohadilla de seda blanca, el corazón y prei-

[Signatures]

cardio de la reina doña Blanca de Anjou, esposa de Jaime II de Aragón,

Pau Grau i Ferrando [alcalde]

(según reza el título manuscrito), reliquia que fué depositada en el mencionado Centro el veintisiete de febrero de mil novecientos por un particular que manifestó ofrecerla “como amigo” al Señor Director del mismo

Abdó Socias [ecònom]
Joaquim Guitert i Fontserè [president de l’arxiu i membre de la Comis-

a la sazón, Don Francisco de Bofarull, y que deseaba “que no constara

sió de Monuments]

su nombre”.

Jesús–Ernest Martínez Ferrando [director de l’Arxiu de la Corona

Dado el procedimiento extraoficial con que fué hecho el depósito con-

d’Aragó]”.233

nasterio de Santes Creus, de donde fué extraida subrepticiamente en

Al voltant de Blanca d’Anjou, a més dels «records» resguardats per Cortada, s’oferien als visitants de Santes Creus altres “records” nous, com el
que ens detalla Barraquer:

dramáticas circunstancias durante las violentas conmociones sociales

“Muchos años adelante a un amigo mío, al visitar Santas Creus, una gen-

del primer tercio del pasado siglo. La devolución se hace todavía mas

te de baja plebe le ofreció venderle “la cara ó mascarilla de una reina”,

recomendable considerando que en la actualidad existe un organismo

díjome és que la creia de Doña Blanca. La mascarilla conservaba aún el

legalmente constituido, como es el denominado “Archivo Bibliográfico

algodón en los agujeros de las narices, según lo colocaban los antiguos

de Santes Creus”, que en colaboración con las autoridades locales y pro-

embalsamadores... me lo dijo el mismo amigo, que era don Juan Pous y

vinciales actua celosamente en favor del resurgimiento del Monasterio

Forns, relojero, en Barcelona a 8 de agosto de 1880”.234

sideró el señor Director que suscribe que en la misma forma anónima
debía ser devuelta dicha reliquia a su lugar de procedencia, o sea, al Mo-

en todos los aspectos de su gloriosa tradición. Devueltos a Santes Creus
los mencionados restos de la reina doña Blanca se respeta su última voluntad, expresada en su testamento, de descansar aquellos en el ámbito
santo del histórico monasterio.
Las autoridades y dignidades de Santes Creus y representantes de la entidad “Archivo Bibliográfico de Santes Creus”, abajo firmantes, se comprometen a colocar en lugar adecuado y con toda dignidad los citados restos
con el fin de que puedan servarse piadosamente en el futuro.
De todo lo cual se levanta la presente acta en la fecha arriba indicada.

Notes capítol 4.4

Una altra pretesa pertinença de Blanca d’Anjou és la corona reial, a la
qual Hernández Sanahuja li dedicà un apartat en el seu llibre. Van ser
trobats dos fragments d’una corona per tres nenes, que jugaven al monestir. Explicaren a l’historiador, quan ja eren àvies, que els havien descobert dins del clos monàstic, un llençat a terra entre brossa i l’altre
amagat a dalt d’un capitell del claustre, i posteriorment els havien venut
a un argenter de Valls.235 Segons Barraquer:
“Opino que la corona no era de Doña Blanca, sino de otra Reina, o de
alguna noble señora, tal como Doña Teresa de Montcada. Me fundo en
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el dicho monje que registró el sepulcro en 1834, quien atestigua la ausencia allí de toda insignia Real; y en que el sistema de filigrana, que dice
Hernández imperaba en la forma de la corona, no data de los tiempos
medios, sino de los relativamente modernos; de los de dicha Doña Teresa.
Y así la explicación brota fácilmente: algún o alguna ignorante, quizá
chiquillo, hallarían la joya y jugando, una parte iría á la basura, y otra,
quizá para guardarla, al capitel”.236

Jaume Ramon també conclogué que la reina havia estat sebollida sense
joies, com evidenciaven les obertures del 1834, i que aquests trossos no
serien d’una corona règia.
El llegendari de relíquies reials s’amplia amb les presumptes vestidures
de Jaume II convertides en armilles. En una excursió feta el 1876, Teodor
Creus recull les contalles d’un veí de Vila-rodona que havia vist el seu oncle portant una armilla fabricada amb un tros de les vestidures que cobrien el cos de Jaume el Just en el seu sepulcre.237 El 1879, des d’El correo de
las familias s’afirmava que les vestidures procedents de la mòmia del rei
Jaume II eren en mans d’una família del Pont d’Armentera.238 I el 1894,
segons Serrano Fatigati, “manos rapaces arrebataron las vestiduras del
rey y el blanco hábito cisterciense de terciopelo que cubria pudorosamente á la reina; que parte de la rica tela sirvió para un chaleco lucido en los
domingos y fiestas de guardar, por un vecino de Pont de la Armentera”.239
A més de tots aquests objectes susceptibles de ser convertits en relíquies
i procedents de l’interior de les tombes, cal afegir les peces escultòriques extretes del sepulcre de Pere el Gran i d’alguns fragments de la
tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou, i sense oblidar els “records” sostrets
de les despulles de Roger de Llúria.
Notes capítol 4.4

La taula del suposat enterrament de Pere el Gran

Després dels fets del 1835, l’interès per la salvaguarda del monestir
de Santes Creus no es va circumscriure només a les edificacions, sinó
també al patrimoni pictòric i escultòric. Segons Bonaventura Hernández Sanahuja, la Comissió de Monuments de Tarragona demanà a
l’Administración de Bienes Nacionales “nota de los objetos de pintura,
escultura y arquitectura que obrasen en su poder”. La resposta, datada
el 21 de novembre de 1844, deia que “nada tenía recogido de lo que se
pedía”. La CMT oficià a la Junta Directiva de l’Acadèmia de Belles Arts
de Tarragona, el 25 d’abril de 1845, “excitando su celo para poder efectuar la recolección de todas las piezas que durante años de abandono se
habían extraido de los monasterios y conventos suprimidos”.240 Un any
després, el 19 de juny de 1846, la Comissió Provincial de Monuments
informava de la localització de diferents pintures procedents de Santes Creus.241
“...algunos otros que el párroco había hecho colocar en los altares, y otro
suelto, de escuela alemana, pintado en madera, que representaba el entierro del rey Pedro de Aragón, que murió en 10 de noviembre de 1285
en Villafranca del Panadés, cuyo cuadro es parte de otro extraído años
atrás del Monasterio y trasladado a la escuela de dibujo de Valls, en donde ha ordenado el presidente se conservase a disposición de la Comisión
y donde se trasladará el de Santas Creus para colocarlo después en el
Museo Provincial”.242

Segons un document, datat el 30 de juny de 1846,243 la part superior
de la taula que representa l’enterrament de Pere el Gran es trobava
a Santes Creus, i la inferior, que havia estat extreta anteriorment,
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a l’escola de dibuix de Valls. El mateix document diu que es faria
portar el quadre de Santes Creus a Valls per ajuntar les dues parts i
portar-les després al Museu de Tarragona. El 23 de setembre de 1846
l’intendent de Bienes Nacionales de Tarragona va remetre un ofici al
rector de Santes Creus en què li ordenava d’enviar “ciertos cuadros”
a Tarragona; el mateix dia el rector responia que “remitiría el cuadro
en ocasiones más oportunas para los vecinos conductores, que estaban
vendimiando”.244 Segons Hernández Sanahuja la pintura estava a la
casa parroquial; el dia 29 el rector va respondre que ell mateix portaria el quadre a Tarragona per més seguretat, “pero el cuadro no vino,
e ignoramos lo que de él se hizo”.245 En la sessió de la Comissió de Monuments del 21 de novembre de 1846, en la reclamació feta a l’Ajuntament de Valls de les pintures dipositades a l’escola de dibuix, 246 no
es menciona la que es guardava a la rectoria de Santes Creus; per això
Fort, contrari a l’opinió d’Hernández, creu que la taula va ser portada
a Tarragona.247 Queda clar que la part inferior de la taula, o predel·la,
arribà a Tarragona, perquè el 1852 ja apareix referenciada en el catàleg del Museu de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, descrita com a “...cuadro antiguo en madera. Procesión de padres Bernardos
por un claustro”.248
El pintor Francesc Labarta féu una còpia de la pintura 249 el 1903 i publicà un article sobre la pintura a La Ilustració Catalana, on escrivia
sobre el possible origen pobletà: “per les notícies que se’n tenen, es que
procedeix del famós Cenobi, sent adquirida fa anys, per lo senyor Hernàndez Sanahuja, creador y primer conservador de dit museu, de mans
d’un pagès del Camp de Tarragona”.250 Segons Folch i Torres, l’octubre
de 1935, després d’una restauració finançada pel col·leccionista Lluís
Notes capítol 4.4

Plandiura,251 aquesta taula figurava al museu del monestir de Poblet,
atribuïda al pintor Juan Pantoja de la Cruz i catalogada com a Processó
de Dijous Sant a Poblet amb l’assistència de Felip II (1585).252 Labarta
apunta, dissentint d’opinions com l’anterior, que està relacionada amb
un possible trasllat a Poblet de les relíquies de sant Bernat d’Alzira,
el 1603, i representa l’abat Simon Trilla. Segons Toda, aquesta taula
va ser pintada a Madrid i enviada a Poblet per decorar les cambres
reials253 amb motiu de la visita de Felip II.254 Folch i Toda coincideixen en els personatges representats: l’abat Francesc Oliver de Boteller
portant un tàlem i darrere d’aquest, formant seguici, Felip II i el seu
gendre, el príncep de Savoia. Tots dos estudiosos s’adonen que les columnes de la nau del claustre, darrere les quals circula la processió, no
corresponen a l’arquitectura de Poblet; però les de Santes Creus sí que
adopten aquesta forma, tant les del claustre com les procedents de Girona que trobem als sepulcres reials. Segons Folch, Augusto Mayer255
atribueix la pintura a l’escola renaixentista valenciana, “con sabia indecisión y prudente reserva”, mentre que ell descarta l’autoria catalana i
es decanta pels pintors Alonso Sánchez Coello (Benifairó de les Valls,
València, 1531/1532–Madrid 1588) o Pantoja de la Cruz (Valladolid c.
1553–Madrid 1608).
El 1946 Serra i Vilaró clarificà que la taula conservada al museu de Poblet és la de l’enterrament de Pere el Gran dels documents del 1846,
d’escola alemanya i procedent de Santes Creus.256 Companys, Montardit i Virgili identifiquen aquesta predel·la com a part del retaule dedicat
a sant Bernat, el segon del rerecor de la banda de l’epístola, que consta
en l’inventari de la sagristia de Santes Creus de 1574:
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“Ítem, ara novament en lo altar de Sant Bernat se ha fet un retaule de
fusta pintat del tot nou, ab ses històries y en mig stà pintat sant Bernat
y altres sants y al peu del retaule stà pintada una processó ab molts
monjos trets del viu, amb un crucifix baix, ab sos gorniments, en lo
qual altar se scelebre una missa per la ànima dels Montolius, lo qual
retaule an fet y fet pintar fra Joan Camalers, frare lahic”.257

L’altar de Sant Bernat, segons les autores, servia per recordar el llinatge
dels Montoliu, el sepulcre dels quals ocupa la primera fornícula al costat
de la porta dita de Sant Bernat de la galeria oest del claustre. Per això
apunten que possiblement la predel·la sigui una evocació del trasllat de
les despulles mortals d’un dels Montoliu al cenobi de Santes Creus, més
que no pas l’enterrament del rei Pere el Gran.258

Detalls de l’estat de conservació de la taula segons la fotografía
publicada el 1904 a La Ilustració Catalana
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de haberlas despojado de sus mortajas. La reina Doña Blanca fue dividida en cuatro partes
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Poblet] en 1839 aun pudo ver lo que fueron los Panteones Reales como también yo lo vi en
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Libro de notas, manuscrit de Milà i Fontanals conservat a la Biblioteca Menéndez Pelayo:
Jorba, Manuel Milà i Fontanals en la seva època, p. 183-184.
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Carderera agraeix a M. Bofarull, arxiver de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el document relatiu
al pintor Andreu Satorre.

99.

90.
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Benet (Barcelona): “Lo comisionat Juan Alemany de Don Francisco Garsia arranca tots los
balcons baranas d ferro y demes ferros d Stas Creus quasi no queda res de fustas en tot lo
munestí”.
101. Diario de Barcelona de Avisos y Noticias, núm. 320, Barcelona (16/11/1857), p. 9487; Mas-

só, “Bonaventura Hernández Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus”, p. 111,
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102. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. IV.
103. Comunicació referida a una aportació de 7.000 rals per a obres a Santes Creus: RABASF,
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Això es reflecteix en una carta datada del 1858: Rivero i Matas, N. “Pau Milà i Fontanals i
la seva influència” A: Jorba, M. i Fontbona, F. [eds.] (1999). El Romanticisme a Catalunya,
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Jorba, M. (1984). Manuel Milà i Fontanals en la seva època: trajectòria ideològica i professional. Barcelona: Curial, p. 183.

arxiu 2-53-6 (26 gener 1852). Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 72,
la RABASF aportà 6.020 rals de billó per fer reparacions al monestir, el 17 de gener de 1852.
Salas, Guía histórica y artística del monasterio de Santas Creus, p. 144, esmenta que la Comissió de Monuments va trametre al mossèn de la parròquia la quantitat de 497,50 pessetes
(1.990 rals) per reparar els desperfectes ocasionats en el panteó de Jaume II per «partidas
armadas», i després 1.497,48 pessetes (5.989 rals) per al tancament de l’edifici. Aquestes
quantitats s’invertiren també, a més dels tancaments, en cobertes, i el panteó restà en mal
estat. Com diu Eufemià Fort, referint-se a les dades proporcionades per Hernández, “és
possible que alguna d’aquestes o d’altres consignacions siguin reiterades, o que n’englobin
d’altres que consten fragmentades. L’autor es refiava massa de la memòria; cal que hom li
concedeixi crèdit pel fet que fou actor de les coses que relata, però amb inseguretat cronològica i quantitativa, alguna vegada”: Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 75, nt. 116.
104. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. IV.
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Creiem que la referència al suelo al·ludeix al paviment ceràmic amb les flors de lis.

106. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 51-52, nt. 13.
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107. Massó, “Bonaventura Hernández Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus”,

p. 99; Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, diu que fou proposat com
a inspector d’antiguitats per la RAH el 23 de desembre de 1853; Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 45,.
108. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. III; Fort, Santes Creus de l’ex-

claustració ençà, p. 72.
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118. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. IV. L’autor dóna com a data (er-

rònia) d’acabament el final de gener de 1856. En les notes al dors d’un manuscrit seu conservat a l’arxiu de la Reial Societat Arqueológica Tarraconense (carpeta B, núm. 66), diu que
la restauració fou “verificada en 20 diciembre de 1856”. Massó, “Bonaventura Hernández
Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus”, p. 101. A més, cal tenir en compte que
l’obertura de la tomba de Pere el Gran es verificà el 6 de setembre de 1856.

109. Informe sobre l’estat dels monuments a càrrec directe de la comissió: RABASF, arxiu 2-53-6

(25 maig 1855).

119. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 51, nt. 12: “...una lujosa verja de

hierro para su seguridad”.
110. RABASF, arxiu 2-53-6.
120. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 14. L’autor anomenava això “van111. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 6.

dalismo ilustrado” (p. 51, nt. 11).

112. Bonaventura Hernández Sanahuja desconeixia que l’òcul era practicable.

121. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 14.

113. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 15-16.

122. Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 187. L’autor diu que “l’agulla central de damunt

114. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 73.
115. RABASF, arxiu 2-53-7. Coincideix amb les notes al dors d’un manuscrit d’Hernández Sana-

huja conservat a l’arxiu de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (carpeta B, núm. 66):
Massó, “Bonaventura Hernández Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus”,
p. 101.
116. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 72 i 81. Aquesta donació per a la

restauració del sepulcre de Jaume i Blanca fou recollida també per: Salas, Guía histórica y
artística del monasterio de Santas Creus, p. 144; Saavedra, E. “Necrología: D. Buenaventura Hernández y Sanahuja”. A: Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 25 (1894),
p. 362 i Saavedra, E. “Necrología: D. Buenaventura Hernández y Sanahuja”. A: Boletín de la
Real Academia de la Historia, vol. 25 (1894), p. 362.; Cabello y Lapiedra, L. M. “El monasterio de Santas Creus. Sección de ciencias históricas”. A:, Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, vol. IV, 14 (març 1896–febrer 1897) p. 116-120.

de l’urna, i una de les quatre agulles superiors, foren esbocinades. Sortosament, els trossos
d’aquella pogueren ésser recollits més tard i tornats al seu lloc per la Comissió de Monuments”.
123. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 51, nt. 12.
124. Creus, “Santas Creus. Noticias históricas complementarias”, p. 38. L’autor diu: “había dos

huesos del fémur de una persona adulta, atados, formando cruz y que no se sabe á quien
pertenecieron”.
125. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 50, nt. 10.
126. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 13.
127. José Piñeyro, o Piñeiro, figura a les sessions com a intendent, del març a l’agost de 1839. El

1841 estava “en comisión” a l’Administració de Duanes de Barcelona, i el mateix any retornà
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a Tarragona a la intendència. Posteriorment passà a ocupar la intendència de la província de
Zamora (doc. setembre de 1843), on es jubilà. Morí el 1851: Jordà Fernández, A. (2002).
Las Diputaciones provinciales en sus inicios: Tarragona 1836–1840. La guerra como alteración en la aplicación de la norma jurídica. Madrid: Diputació de Tarragona / Instituto
Nacional de Administración Pública, p. 176 i nts. 452 i 454.
128. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 50, nt. 10; Fort, Santes Creus de

137. RAH. CAT/31 (1).
138. Guitert també ens explica el que s’aprecia a les fotografies de l’interior de l’església del final

del segle xix, on es veu una argamassa blanca a les juntures dels carreus “cuando, terminado
el peligro de la epidemia, fue desalojado el cenobio, se fumigó todo él, principalmente el
templo, y se tuvieron que revocar las juntas de los sillares de los muros hasta cierta altura,
para extirpar chinches y demás parásitos”: Guitert, Real Monasterio de Santes Creus, p. 92.

l’exclaustració ençà, p. 73.
139. Barraquer, Los religiosos en Cataluña, III, p. 394-395.
129. Amb un pressupost de 8.686 rals: RABASF, arxiu 2-53-7; Hernández, Historia del Real

Monasterio de SS. Creus, p. 72. Op. cit.,p. 72.
130. Piquer i Jover, J. J. “Monjos exclaustrats de Santes Creus i altres abadies de la Corona d’Ara-

gó que influïren en la restauració de l’esperit monàstic del cenobis de dones (1815-1881)”. A:
Santes Creus, Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic, III, 21, 23, 24, 25 i 26 (1967), p. 233.

140. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 82.
141. Massó, “Bonaventura Hernández Sanahuja i les primeres restauracions de Santes Creus”,

p. 106.
142. RABASF, arxiu 2-53-6 (24 setembre 1880). El 1880 es va fer una comunicació a l’alcalde de

131. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 49.

Vila-rodona en la qual se’l feia responsable dels danys, deteriorament i depredacions que en
endavant sofrís el monestir per les invasions d’aquells veïns.

132. El Museo Universal, any IX, 25 (01/06/1865), p. 181. Posteriorment el mateix gravat va

ser reproduït a El Globo. Diario ilustrado. Político, científico y literario, any VII, 2.071
(21/06/1881).
133. La Época, any XVIII, 5.638 (06/06/1866).
134. La España, núm. 6.181, 6 setembre 1866. La Época, núm. 5.725. Madrid, 7 setembre 1866. p. 4.
135. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 49.
136. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 128-129. Fra Josep M. Cavallé i Carrenyo,

natural de Riudoms, va ser un dels monjos que després de l’exclaustració va restar a les rodalies del monestir. Fou auxiliar de fra Miquel Mestre i signà com a ecònom a Santes Creus
el 19 d’agost de 1868; el 18 d’abril de 1869 ja signà com a rector. Morí a Santes Creus el 16 de
desembre de 1870.

143. Saumell, D. “L’impuls excursionista en la descoberta del monestir de Santes Creus, 1839-

1921”. A: Miquel, M. i Ruiz, I. [coords.] (2008). Santes Creus de monestir a monument.
1821-1921. Barcelona: Museu d’Història de Catalunya / Diputació de Tarragona / Centre d’Estudis del Gaià, p. 41-55.; Roca Ricart, R. (2008). La Renaixença i la Ruta del Cister. L’aplec
de catalans, mallorquins i valencians a Poblet, Santes Creus, Valls i Tarragona (1882). Valls:
Cossetània Edicions.
144. Creus Corominas, T. “Una visita a Santas-Creus”. A: La Reinaxensa, revista catalana de

literatura, ciències i arts, any VI, 7-8 (18/11/1876), p. 258-267; Martí Folguera, J. “Santas
Creus» (excursió feta des de Reus)”. A: La Renaixensa, revista catalana de literatura, ciències i arts, any VII, 7 (31/07/1877), p. 12-25.
145. Creus Corominas, T. (1879). Álbum pintoresch-monumental de Catalunya. Ensaig mo-

nografich del monastir cisterciense de Santas Creus. Barcelona: Associació Catalanista
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d’Excursions Científicas; Creus, “Santas Creus. Noticias históricas complementarias”;
Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus; Salas, Guía histórica y artística
del monasterio de Santas Creus.

160. Josep Gudiol i Ricart va ser comissari de la Generalitat per al salvament del patrimoni artís-

tic durant la Guerra Civil.
161. Centro Documental de la Memoria Histórica, PS-Barcelona_Generalitat, 264,3.

146. El Eco de Valls (08/03/1891), p. 2.
162. Aquestes rajoles ja havien estat valorades en diferents ocasions en obres com les que seguei147. AHT. Comissió Provincial de Monuments de Tarragona, Actes (31/07/1879).
148. RABASF, arxiu 2-45-4 (20/12/1879).
149. RABASF, arxiu 2-53-6 (24/09/1880).
150. RABASF, arxiu 2-53-7. Es tracta de la segona part de la publicació d’Hernández Sanahuja

del 1880.
151. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 160.
152. Francesc Sanjuan i Folch va prendre possessió de la parròquia el 1909; va morir el 1944.
153. Icart, J. “Record de Pere Lloret i Ordeix”. A: Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic, V,

45 (1977), p. 293. L’acte esmentat es va celebrar el 2 de novembre de 1927.
154. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 171.
155. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 73 i 414 (fotografia).
156. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 175.
157. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 188-189.
158. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 199-200.

xen: Gudiol i Cunill, J. (1902). Nocions de arqueologia sagrada catalana. Vic: Imp. de la
viuda de R. Anglada, p. 376, fig. 133-7; González Martí, M. (1944). Cerámica del Levante
Español. Vol. I: Siglos medievales. Barcelona: Labor., p. 91, fig. 77; Ainaud de Lasarte, J.
(1952). Ars Hispaniae. Vol. X: Cerámica y vidrio. Madrid: Plus Ultra., p. 115, fig. 302; Batllori i Munné, A. i Llubià i Munné, L. M. (2ª ed. 1974). Cerámica catalana decorada. Barcelona: Vicens Vives., làm. 4 B, p. 18 i 110; Llorens, J. (1980). Rajoles catalanes: segles XIII
al XIX. Barcelona: Jordi Llorens, p. 12 i rep. p. 39.
163. Companys i Farrerons, I. et alii (1994). Catàleg del fons del Museu del Monestir de Santes

Creus (I). Santes Creus: Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, p. 107-108, rep. p. 170: núm. 310:
Rajola de paviment incrustada. Ceràmica emmotllada i envernissada; 12,2 x 12,5 cm i 2,5
cm de gruix. Fi del segle xiii (vers 1280); núms. 311-319: conjunt de 9 rajoles i un fragment
similars a l’anterior, amb petites variacions pel que fa al gruix; núm. 320 i 321: coincideixen
en la mida i ofereixen una variant en la forma de la flor de lis.
164. Companys, Catàleg, p. 22. La donació del marquès de Casa Riera es va fer el 1918 a través

del seu apoderat, el Sr. Anton Guasch. Les autores recullen també les donacions del Museu
Diocesà de Barcelona i del Museu de Vilafranca del Penedès, totes com provinents de Santes
Creus (p. 108).
165. Norton, Ch. “Varietates Pavimentorum. Contribution à l’étude de l’art cistercien en Fran-

ce”. A: Cahiers Archéologiques. Fin de l’Antiquité et Moyen Âge, 31 (1983), fig. 91.
166. Companys Farrerons, I. i Virgili Gasol, M.J. “La ceràmica d’encàrrec del monestir de Santes

Creus”. A: Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico de Santes Creus, 75-78 (19921993).

159. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 202.
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167. Finestres i de Monsalvo, J. (1753-1765). Historia de El Real Monasterio de Poblet. Vol. 1.

182. Santes Creus. Butlletí, 3 (1956), p. 168.

Cervera: Josep Barber / Ibarra, Manuel, p. 274.
183. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 310-311.
168. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 213.
184. Vives i Miret, J. “Els sepulcres reials del Monestir de Santes Creus”. A: Studia Monastica 6,
169. Centro Documental de la Memoria Histórica, PS-Barcelona_Generalitat, 265,5.
170. Santes Creus. Butlletí, fascicle únic (1952), p. 277; Santes Creus. Butlletí, 1 (1953), p. 300.

fasc. 2 (1964), p. 359-379.
185. Santes Creus. Butlletí, 9 (1959), p. 397-398; Santes Creus. Butlletí, II, 20 (1964).

Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 242.
186. Segons Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 300: “Quan fra Miquel Mestre es féu
171. Santes Creus. Butlletí, III, 27 (1967), p. 338.
172. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 242-243.
173. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 282.

càrrec de la parròquia, per tal d’evitar que els fragments calcinats de les voltes i de les pilastres es desprenguessin (a causa de l’incendi de l’orgue i del cor) féu fer un arrebossament
general a tot arreu on li semblà que calia, a base de guix pastat amb sorra. Aquell arrebossat
fou el que, aleshores, amb el moviment que féu l’església, s’esquerdà i desprengué guixots i
trossos de pedra calcinada”.

174. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 284.

187. Santes Creus. Butlletí, II, 16 (1962), p. 269

175. ABSC, 1953, núm. 1, p. 300. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 315.

188. Santes Creus. Butlletí, II, 18 (1963), p. 368.

176. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 315.

189. Santes Creus. Butlletí, II, 20 (1964), p. 430.

177. Santes Creus. Butlletí, 1 (1953), p. 300.

190. Diputació de Barcelona (sign. caixa 71174).

178. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 303-305.

191. Fort i Cogul, E. (1972). Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 304.

179. Actes del Patronat de Santes Creus (6 novembre 1954).

192. Santes Creus. Butlletí, III, 28 (1968), p. 443.

180. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 301-302.

193. Santes Creus. Butlletí, V, 46 (1977), p. 371.

181. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 303. Es desconeix si es va arribar a demanar. El

194. Guitert, Real Monasterio de Santes Creus, p. 86; Barraquer, Los religiosos, I, p. 810.

Museu Marítim de Barcelona, posseeix dos emmotllats de guix de la llosa (núm. 3875 i 3936)
195. Barraquer, Los religiosos en Cataluña, I, p. 811.
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196. Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus, p. 89.

203. Serra i Boldú, V. “De Vallbona de las Monjas. Una abadesa, señora feudal”. A: La Vanguar-

dia (02/10/1926), p. 5.
197. Segons Guitert, Josep M. Ballester era el prior i qui dirigia el monestir l’any 1835, pel fet que

des del 1833 no havia estat escollit un nou abat: Guitert, Real Monasterio de Santes Creus,
p. 87.

204. Fort, El llegendari de Santes Creus, p. 131-135.
205. Segons Barraquer, Los religiosos en Cataluña, III, p. 379: “Don José María Caballé, hijo de

198. Barraquer omet el cognom de la persona a qui va adreçada la carta: Barraquer, Los religi-

osos en Cataluña, III, p. 356-357. Altés y Alabart, p. 356-357. Els dies 9 i 17 de juny de 1835
Josep M. Ballester encara era al monestir. El dia 17 va demanar informació sobre l’arribada
de les cinc caixes enviades, segons correspondència transcrita a l’Arxiu Bibliogràfic de Santes
Creus i conservada al Seminari de Barcelona (papers del canonge Dr. Barraquer).
199. Galitó i Pubill, M. (1996). Pere Carrera i Torrent (1785-1844). Darrer abat de Santes

Riudoms, capitaneó durante la misma guerra una fuerza carlista, y con ella procuró no separarse del país de su querido monasterio, y vigilar por su seguridad. Es cierto que no pudo
evitar los desafueros que llevo referidos, pero los ancianos de aquella tierra atribuyen a su
celo y vigilancia que el edificio de Santas Creus no sufriera mayores daños, iguales a los de
Poblet. Finida la guerra fue uno de los buenos párrocos de Santas Creus...”
206. Esteve Ferré, o Ferrer, nasqué a Selma el 1804.

Creus i fill de Castellnou de Seana. Estudis Castellnounencs, 10. Lleida: Pagès Editors, p. 58.
207. Data donada per la correspondència de Justí Benet.
200. Villanueva, Viage literario, p. 120. A Hernández Sanahuja, B. i Arco Molinero, Á. del

(1894). Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona: con la clasificación hecha en 1878.
Tarragona: Tipografía de Adolfo Alegret, p. 260, trobem, amb el núm. 3287: “Sello pendiente, de cera encarnada y una sola impronta con las armas de Aragón. Está bien conservado,
y dice la leyenda: SIGILLVM : BLANCAE: DEI: GRACIA: REGINE: ARAGONVM. Pertenece
á D. a Blanca de Napóles. Es de forma circular y gran módulo.–D. P.”.

208. Barraquer, Los religiosos en Cataluña, III, làmina entre p. 376 i 377, inclou la fotografia de

la mitra (fotografia de D. Francisco Brunet y Recasens); al vol. III, p. 381, diu que es troba a
Vallbona, però descarta que sigui de sant Bernat Calbó, ja que “la forma, la magnitud y los
dibujos la ponen, a mi pobre ver, en el (siglo) xvi”.
209. Bello, C. et alii (1992). Inventari de l’arxiu del monestir de Santa Maria de Vallbona. Barce-

201. Segons Salas, “Refieren las crónicas del monasterio, que habiendo la Comunidad cedido á la

Duquesa de Nájera un dedo de la Santa Mano, se vió dicha dama, tan pronto lo tuvo en su
poder, atacada por una horrible fiebre, de cuya enfermedad curó tan pronto devolvió la reliquia al convento”: Salas, Guía histórica y artística del monasterio de Santas Creus, p. 124.
Aquest relat també fou recollit a: Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 176.
202. Manrique, Á. (1642). Cisterciensium seu verius Ecclesiasticorum Annalium a Condito Cis-

tercio: Continens ab Anno. M.CXLV. usque ad. M.C.LXXIII. Vol. II. Lió: Haered. G. Boissat
et Laurentii Anisson, p. 301. Parcialment transcrit per Villanueva, Viage literario, p. 118,
i Creus Corominas, T. (1884). Santas-Creus. Descripción artística de este famoso monasterio y noticias históricas referentes al mismo y a los reyes y demás personas notables
sepultadas en su recinto. Vilanova i la Geltrú: F. Miquel y Comp, p. 203, nt. 58.

lona: Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, p.323
(AMV 14.1/26).
210. La mitra, avui perduda, va desaparèixer el 1936: Sans i Travé, J. M. (2010). El Monestir de

Santa Maria de Vallbona. Història, Monaquisme i Art. Lleida: Pagès Editorsm p. 243.
211. Fort, El historiador de Santes Creus, p. 91; Fort, El llegendari de Santes Creus, p. 143-148;

Segons Fort: “Se decía luego que estando presente el rey D. Jaime II en Santes Creus en el
año 1294 tercero de su reynado quarto nonas augusti, fueron libertados los seis hombres
que eran conducidos presos hacia Lérida, cuyas esposas y grillones que los aprisionaban
se abrieron al invocar a la Virgen Santísima. Todavia, decía Fr. Domingo, en la parte de la
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epístola y colgado de un clavo en el presbiterio se conserva uno de aquellos grillones que
recordaba el hecho”.
212. Fort, El llegendari de Santes Creus, p. 153-159.
213. Segons Martinell, El monestir de Santes Creus, p. 111-112 i 173): “Totes aquestes joies, relí-

quies… foren saquejades pels francesos l’any 1808 i el que aquests deixaren s’ho endugueren
les turbes de l’any 1835”. Segons Hernández, Historia del Real Monasterio de SS. Creus,
p. 50, nt. 10: “No se hallaba allí la espada según se usaba ponerla en las urnas encima de
los hábitos, pero se sabe que se conservaba en la sacristía y se la llevaron los franceses en
1809”. Barraquer, Los religiosos en Cataluña, I, p. 135 i 137, i Guitert, Real Monasterio de
Santes Creus, p. 85, coincideixen amb Hernández Sanahuja.
214. Datada el 15 de maig de 1893. Original conservat a l’Arxiu del Centre Excursionista de Cata-

lunya (capsa 941, expositors lletra R).
215. Fort, Santes Creus de l’exclaustració ençà, p. 125-126; Butlletí de l’Associació d’Excursions

Catalana, 1882, p. 107. Jaume Ramon fou notari de la vila del Vendrell (1888-1900) i abans
ho havia estat de Sarral i Montblanc. Com a notari del Vendrell aixecà acta de la reunió per
l’afer de Roger de Llúria amb el marquès de Montoliu: Fort, Santes Creus de l’exclaustració
ençà, p. 103.
216. Segons la relació feta per F. Figuerola, a Tarragona, el 13 d’agost de 1880: Creus, “Adició o

Apèndice a mon llibre ‘Santas-Creus”, p. 513-516.
217. Barraquer, Los religiosos en Cataluña, III, p. 355.
218. Fins a la dècada dels anys 80 del segle xx es conservava en poder de la família Ramon. Agra-

ïm les informacions proporcionades per la Sra. Núria Rovira Costas
219. Segons Bofarull, el 1846 ja es trobava detallada en un imprès una llista d’objectes arqueo-

lògics: Bofarull i Sans, F. de. “Ultratumba. El corazón de Blanca de Anjou”. A: Diario de
Barcelona (17/01/1924), p. 494-495.

220. La relació de Joan Cortada i Sala (1805-1868) amb Santes Creus devia començar quan va

ser elegit diputat a Corts per la província de Tarragona, el 10 d’agost de 1843: Ghanime,
A. (1995). Joan Cortada: Catalunya i els catalans al segle XIX. Biblioteca Serra d’Or, 144.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 83. En aquest mateix gabinet també
es conservava el relleu d’un córrer les armes, atribuït a Pere Oller i procedent del monestir
de Poblet. Segons Barraquer, però, procedia de Santes Creus: Barraquer, Los religiosos en
Cataluña, III, p. 382. Actualment es troba al Museu del Louvre. Vegeu també: Español, F.
(2007): “El “córrer les armes”. Un aparte caballeresco en las exequias medievales hispanas”.
A: Anuario de Estudios Medievales, Vol 37, Num. 2, p. 891-892. Altres autors han atribuït
aquesta peça a l’escultor Pere Joan: Manote Civilles, R. M. “Atribuït a Pere Joan (1394/
1397- 1458). Relleu amb la cerimònia de ‘córrer les armes’”. A: Mendoza, C. et alii [eds.]
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Con el objeto de visitar y conocer todos los monumentos artísticos, enterarse de todos los
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clasificación hecha en 1878. Tarragona: Tipografía de Adolfo Alegret, núm. 3123: “Tabla perteneciente á un retablo de Poblet, representando una procesión de monjes por el claustro del
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s’arriba a perdre”. La còpia de Francesc Labarta i Planas (Barcelona, 1883–1963), premiada
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256. : “...una pintura singular, enigmática aún hoy, que se ve en el pequeño museo de Tarragona

257. Serra i Vilaró, J. (1946). La comisión de Monumentos históricos y artísticos de la pro-

(una buena copia moderna en el Museo de Barcelona). Representa, en figuras de tamaño
medio, una procesión. Las cabezas son todas muy expresivas; el gusto colorístico del autor,
muy digno de nota”.

vincia de Tarragona ante las ruinas del monasterio de Poblet. Tarragona: Impr de J. Pijoan,
p. 144-145: “Este cuadro es el que después fue trasladado a Poblet y que, atribuido a Pantoja,
se dice representa la procesión de Felipe II en Poblet”.
258. Companys, Catàleg, p. 18-19 i 142, fig. III.
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Índex Imatges
Tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou. L’òcul extraïble del frontal d’alabastre
Autors: Laboratorio de Fotogrametria Arquitectónica. Universidad de Valladolid
Esbòs de la tomba de la reina Blanca fet per Jeroni Pujades. El cronista estava
especialment interessat a fixar les representacions heràldiques dels monuments
Bibliothèque Nationale de France, ms Baluze 239, fol. 55
El sepulcre dels dos Montcada, segons Pujades. Tot i que no el descriu,
sembla que estava constituït per una urna de pedra o fusta, amb dos escuts,
un dels Montcada i l’altre dels Montcada-Bearn, esculpits o pintats, i l’epitafi,
construït entre les pilastres contigües a l’orgue
Bibliothèque Nationale de France, ms Baluze 239, fol. 55v
Esbòs de la tomba de Pere el Gran fet per Jeroni Pujades, on va escriure
equivocadament “Rex Jacobus”. Dibuixa als seus peus la làpida de Roger de Llúria,
i un taüt que sembla que era la tomba de Margarida de Prades, però que en realitat
no estava en aquella posició
Bibliothèque Nationale de France, ms Baluze 239, fol. 55v
L’epitafi dels dos Montcada amb les armes de Montcada i Montcada-Bearn,
segons Pujades
Bibliothèque Nationale de France, ms Baluze 239, fol. 55v

3

6

7

8

9

Combat prop de Santes Creus conduït pels francesos del general Saint-Cyr
contra les tropes de Reding (21 de febrer de 1809), poc abans de la batalla de Valls
Arxiu particular

11

La làpida de Roger de Llúria amb el repicat de la part on es llegia el nom de l’almirall
Autors: Laboratorio de Fotogrametria Arquitectónica. Universidad de Valladolid

12

Dibuix, atribuït a Claudi Lorenzale, fet l’agost de 1845, en què s’observa, marcada amb
una A, una columna trencada en el sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou. El seu peu diu:
“En el punto donde está la cruz / descansan los restos del gran Roger de Láuria . En A había
una columna que fue rota a martillazos cuando el incendio de los conventos en 1835”
Autor desconegut, Crucero de Santas Creus: Cataluña. Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, núm reg. 6042
16
Pou del pati del palau reial del monestir on, segons les fonts del segle xix,
fou llençat el cos de la reina Blanca d’Anjou.
Album L. Roisin, Monasterio de Santas Creus. Arxiu particular
Regió orbitària i nasal on s’observen les fractures de la regió nasal
Grup de Recerca en Osteobiografia. Universitat Autònoma de Barcelona
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17
20

Imatge anterior del frontal on s’observa la fractura post mortem que travessa
l’hemifrontal dret
Grup de Recerca en Osteobiografia. Universitat Autònoma de Barcelona

20

Francesc Xavier. Parcerisa. SANTAS CRUCES: Panteon de D.n Pedro 3.º
y D.n Jayme 2.º S.tas Cruces, 2 Setiembre 1846
Arxiu particular

23

Planta del sepulcre amb indicació de la columna substituïda
Autor: Javier Chillida

24

Pinacle neogòtic sobre les laudes sepulcrals
Autor: Marisol Cidrás

24

Reproducció en 3D del pincle neogòtic de la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou
Autors: Laboratorio de Fotogrametria Arquitectónica.
Universidad de Valladolid – Javier Chillida

25

Mausoleo de D. Pedro III, el grande, rey de Aragón
Valentin Cardedera, 1851 dbº, lit J. Donon, Madrid. Cecilio Pizarro lit. Iconografía
Española, vol. I Biblioteca Nacional de Catalunya, Est. XIII bis.

26

Mausoleo de Jaime II de Aragón, su esposa D. Blanca de Anjou y sepulcro de ambos.
Valentín Carderera, 1851. Imp. Lemercier, París. Bachelier, lit. Iconografía Española,
vol I Biblioteca Nacional de Catalunya, Est-XIII bis
26
Cabeza de la estatua de D. Jaime II. Estatua sepulcral de Doña Blanca,
esposa de D. Jaime II
Valentin Carderera, 1851. Imp. Lemercier, París. Bachelier, lit. Iconografía Española,
vol I Biblioteca Nacional de Catalunya, Est. XV bis.
27
Monestir de Stas Creus de Cataluña
Fundación Lázaro Galdiano, núm. reg. 9370

28

Pau Milà i Fontanals. Detalls del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou
Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,
Fons Pau Milà i Fontanals, D-1982

29

Fotografia de Cuyàs on es veu la construcció de les dues columnes a partir
dels fragments trobats; s’hi poden observar també els desperfectes en les bases
de les columnes provocats en retirar la barra de ferro. Vers 1950
Institut Cartogràfic de Catalunya, ref. 12287

30

Detall del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou on s’aprecia clarament la unió de
diferents fragments de columnes duta a terme per Miquel Mestre. Any 1908
Fundació Institut Ametller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. núm. clixé C-1900

31
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Detall del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou on s’aprecien les consolidacions
fetes al baldaquí, v. 1891
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Fons Lluís Domènech i Montaner, c1667/ 3.2.50

Capelles a la banda interna d’una de les naus laterals, 1912-1924
Autor: F. Blasi i Vallespinosa
Centre Excursionista de Catalunya. Arxiu Fotogràfic, núm. reg.19089
32

Detall del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou on s’aprecien les «raquítiques columnes»,
en paraules de B. Hernández Sanahuja, que suporten el plafó renaixentista i la reixa
de ferro bastida per Hernández Sanahuja. 1891
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Fons Lluís Domènech i Montaner, c1667/ 3.2.98
33
Detall del sepulcre de Pere el Gran on s’observa la mutilació de les peces
escultòriques, v. 1891
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Fons Lluís Domènech i Montaner, c1667/ 3.2.103

34

Reconstrucció de l’agulla tal com devia dur-la a terme B. Hernández Sanahuja, v. 1891
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Fons Lluís Domènech i Montaner, c1667/ 3.2.108
34
Sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou, on s’aprecia l’argamassa blanca de les juntures
dels carreus, v. 1890
Autor: J. Serra. Arxiu particular
Sepulcre de Pere el Gran segons Valentín Carderera, publicat l’any 1865
El Museo Universal. Any IX, núm. 25. Madrid, 4 de juny de 1865, rep. p. 181.
Arxiu particular
Detall d’un floró del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou.
Fotografia del Fons Rubió i Bellver (1904) i dibuix procedent del Fons Domènech
i Montaner (1891)
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
La nau central, el sepulcre dels Montcada a la dreta i el trànsit entre naus tapiades,
v. 1890
Centre Excursionista de Catalunya. Arxiu Fotogràfic, núm. reg. 6855
Vista des del presbiteri, amb el tancament del cor al fons
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Fons Lluís Domènech i Montaner, c1667/ 3.2.72
Capelles a la banda interna de la nau central,1920
Autor: F. Blasi i Vallespinosa
Centre Excursionista de Catalunya. Arxiu Fotogràfic, núm. reg. 19082
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40

Rajola amb la flor de lis procedent del voltant del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou
Autor: Joan Ibarz
41
Detall del paviment al voltant del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Fons Lluís Domènech i
Montaner, c1667/ 3.2.75

41

Sepulcre de Pere el Gran i vistes del paviment del creuer, 1922
Arxivador 238: Gòtic. Escultura funerària (núm. d’entrada 41222; hi ha un altre
exemplar amb núm. d’entrada 48765). Fotografia també conservada a la Diputació
de Barcelona, Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Arxiu documental.
Donatiu Llatas, núm. entrada 3511 i núm. clixé 187988 D). Fotografia Llatas.

42

Litografia on podem veure el paviment de peces d’alabastre i jaspi negre. Vers 1890
«Santas Cruces» «Cataluña 2ª parte – Lám. 48». Procedeix de l’obra El constructor
moderno: tratado teórico y práctico de arquitectura y albañilería... compuesto bajo
la dirección de Francisco Nacente. Barcelona, Ignacio Monrós y Compañía.
Arxiu particular

43

Part afectada per la crema de l‘orgue al segle xix, v. 1935
Autor: Desconegut. Arxiu particular

44

La Santa Mà amb el text que l‘acompanya
Autor: Anna de Sandoval

46

Certificatòria pels tres monjos Rovira, Cavallé i Ferré,
al revers del plafó de la Santa Mà
Autor: Anna de Sandoval

47

La Santa Mà i la mitra de Sant Bernat
Autor: Desconegut. Arxiu particular

48

Cèdula d’inscripció dels teixits de Jaume II i Blanca d’Anjou per a l’Exposició
d’Indumentària Retrospectiva del 1893
Centre Excursionista de Catalunya, c. 941

49

El cor de Blanca d’Anjou, conservat a Santes Creus
Autor: Joan Ibarz

50

Detalls de l’estat de conservació de la taula segons la fotografía publicada el 1904
a La Ilustració Catalana
Arxiu particular

55

Índex Imatges

| 72

