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Joan I I , rei de la Corona catalano-
aragonesa, anomenat per uns “el Gran” i
per altres “el Sense Fe” fou el pare de
Ferran el Catòlic. També fou el pare de
Carles, príncep de Viana, la mort del
qual propicià la Guerra Civil catalana
de 1 462-1 472, entre el rei, recolzat pels
remences, i la Generalitat. Joan I I morí a
Barcelona el 1 9 de gener de 1 479, a
l ’edat de 80 anys. Se li feren uns
grandiosos funerals a la catedral i fou
conduit a Poblet per a ser enterrat en
el panteó reial . En aquest panteó, manat
construir per Pere el Cerimoniós, ja hi
havia dipositats els cossos dels reis del
casal de Barcelona de finals del segle
XIV i el del pare de Joan I I , Ferran
d’Antequera (més tard s’hi trasl ladaria
també el del seu germà i antecessor en

la corona Alfons el Magnànim).

Pere Miquel Carbonell , arxiver de
l’Arxiu Reial de Barcelona, va escriure
una crònica detal lada dels fets titulada
De exequiis sepultura et infirmitate Regis
Ioannis Secundi en la qual exposava els
fets i les cerimònies que es van dur a
terme des de la mort del rei fins al seu
enterrament.

Aquest document fou transcrit per
l’arxiver i reorganitzador de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó, Pròsper de Bofarull
i publicat pel seu fil l Antoni de Bofarull ,
també arxiver de l’ACA, en el volum
27-28 de la Colección de Documentos
Inéditos del Archivo General de la Corona
de Aragón (1 864).

La comitiva fúnebre sortí de Barcelona
el dijous dia 4 de febrer, passà a
Martorell la nit del divendres al
dissabte i arribà a Poblet el dimecres
següent, dia 1 0 de febrer de 1 479. Aquí
recoll im només el relat d’una part
d’aquest viatge: la sortida de Barcelona
pel Portal de Sant Antoni i el trànsit de
la comitiva per Martorell .

Pel que fa a les dificultats del tram
entre Martorell i Vilafranca cal advertir
que la via romana de Martorell al
Penedès ja feia segles que s’havia
perdut i que el camí fins a Sant Sadurní
es feia per la l lera de l’Anoia; situació
documentada encara per als traginers
del segle XIX.

VA PAS SAR PER AQU Í

1 479. Viatge del cos del rei Joan I I per
al seu enterrament a Poblet, pel cronista
Pere Miquel Carbonell , a De exe-
quiis sepultura et infirmitate Regis
Ioannis Secundi

Capitol LXXIIII qui tracta com fou rebut lo
cors Real al portal de Sent Antoni per lo
Abbat de Sanctes Creus e monjos del dit
Monastir e del Monastir de Poblet.

E arribats que foren lo dit cors Real e
processo al dit portal de Sent Antoni
aqui denant la Esglesia del dit portal
trobaren lo abbat de Sanctes Creus
vestit en pontifical ço es portant la sua
mitra en lo cap stant en mig de dos
mongos vestits ço es la hu com a diacha
e laltre com a sotsdiacha. E lo diacha
aportava en la ma una crossa dargent e
aqui apres de aquests havia una gran
multitud de mongos dels monastirs de
Poblet y de Sanctes Creus los quals
constituits aqui en bella processo e
portants denant ells la creu alçada tota
de pur argent e molt be levorada
acompanyada de dos bells canalobres
dargent reberen e prengueren lo dit
Real cors lo qual la dita gran processo
havia aqui acompanyat.

..........................................
Capitol LXXX qui tracta de la solemnitat
feta al cors Real passant per la Barca e per
Sant Andreu de Aygues-toses e venint a
Martorell.

Feta la dita collatio e refrescament tots
los sobredits que acompanyaven lo dit
cors Real se partiren ab lo dit cors
decontinent de la dita vila [de Molins de
Rei] e tiraren dret cami fins a la barcha
de Lobregat e passada la dita barcha

vengueren a la vila de Sant Andreu de la
barcha de Lobregat al de Aygues-toses e
passant per lo mig de la vila sonants les
campanes de aquella vila e feta aqui l lur
absolutio dret cami feren la via de
Martorell e de continent foren en vista
de la dita vila totes les campanes
sonaren e repicaren. E exint la creu e lo
clero de la predita vila se aplegaren los
dits abbat e mongos e tots ensemps ab
bella processo e fort ordenadament can-
tants psalms e dient orations entraren
per la dita vila de Martorell . E faents lo

cami de la Esglesia metteren fort solem-
nement aquell Real cors dins la Esglesia
de aquella vila en la qual feta solemne
absolutio fou lo dit cors lexat aquella nit
e tots los de la Real companya aquella
nit se aleuiaren e reposaren. E venint lo
seguent dia que era dissapte e compta-
vem sis del prop dit mes de febrer per
lo mati fou aqui dins la predita Esglesia
de Martorell apparellada una missa la

qual fou dita alta ab la solemnitat deguda
e acabada que fou la dita missa decon-
tinent sobre lo dit cors Real fou feta una
absolutio la pus solemnement que fer se
pogue.

Capitol LXXXI qui tracta de les absolutions
fetes al cors Real quant fou junct en
Vilafranca de Penades.

E feta la dita absolutio fou pres lo dit
Real cors e tret de la dita Esglesia de
Martorell e axi acompanyat dels seus

com dessus es dit feu
lo cami de Vilafrancha
de Penades. En la qual
vila per causa de les
moltes aygues que en
a-quell cami se troba-
ren e a causa dels ba-
rranchs e mal cami
que attrobaren arriba-
ren hi de nit hora ja
molt tarda. E mes so-
lemnement e ab multa
serimonia lo dit Real
cors dins la major Es-
glesia parroquial de
dita Vilafrancha e fetes
les solemnes absolu-
tions tota la dita no-
ble companya sen ana
a leuiar cascu en sa
posada e tot lo se-

guent dia que era digmenge e compta-
vem VII del dit mes de febrer resta lo dit
Real cors dins la dita Esglesia de Vila-
francha en la qual vila aquell digmenge li
foren fetes nobles e Reals exequies ab
missa cantada vespres completes e ma-
tines.

Tomba reial d'Alfons I el Cast, Joan I el Caçador i de Joan I I , al
monestir de Poblet
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