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Miguel C. Botella, professor de la Universitat de Granada, atribueix la falsificació a Eduard Toda “perquè volia recuperar un símbol nacionalista” ■ UAB

ElfalspríncepdeViana
Un estudi genètic demostra que les restes del príncep Carles, enterrat a Poblet, i
les de Blanca, reina de Navarra, localitzades en un poble de Segòvia, són falses

Oriol Margalef
VIMBODÍ

El guió és digne d’una
novel·la d’intriga, i el des-
enllaç fa tremolar el panteó
reial de Poblet. Durant ca-
torze anys, la identificació
de la mòmia atribuïda a
Carles, príncep de Viana
(1421-1461), que es con-
serva a l’abadia, ha fet anar
de corcoll la historiadora
Mariona Ibars i els seus
col·laboradors. Finalment,
la ciència ha revelat el mis-
teri. Un exhaustiu estudi
genètic ha conclòs, de
forma inesperada, que les
restes atribuïdes al príncep
no són autèntiques i que
tampoc són veritables les
que una làpida assenyala
com a Blanca, reina de Na-
varra (mare del príncep), a
Santa María la Real de
Nieva (Segòvia).

Caçadors de tresors
El príncep de Viana, en-
frontat al seu pare, l’autori-
tari Joan II, és un dels sím-
bols històrics del pactisme
a Catalunya. Pocs anys des-
prés de morir, el seu cadà-
ver va ser enterrat al pan-
teó reial de Poblet, i allà va
descansar fins a la desa-
mortització del 1835.
Aquell any, el monestir va
ser abandonat pels monjos,
i les tombes, profanades.
Els caçadors de tresors van
mutilar i escampar els cos-
sos, i així es van estar, bar-
rejats a sol i serena, fins
que passats uns anys, el
rector de l’Espluga de Fran-
colí els va recollir i se’ls va
endur a Tarragona.

L’any 1932, l’intel·lectu-
al Eduard Toda, descobri-
dor del català de l’Alguer i

gran impulsor de la restau-
ració de Poblet, va sol·lici-
tar les restes per estudiar-
les. El 1935, el doctor Joa-
quim Guitert va certificar
l’autenticitat del cos que
des de llavors s’ha atribuït
a Carles de Viana. Poc des-
prés, la mòmia va ser resti-
tuïda, un camí de retorn
que enfilarien en anys pos-
teriors la resta de despu-
lles, incloses les atribuïdes
a Jaume I el 1952.

Set dècades després, el
microscopi ha desemmas-

carat la mòmia del príncep,
una conclusió que també
posa en dubte la identitat
de la resta de cossos del
panteó. La clau ha sigut
resseguir generació a gene-
ració l’ADN mitocondrial
de les restes (informació
genètica transmesa només
per via materna).

El departament de biolo-
gia animal de la Universitat
Autònoma ha dut a terme
un estudi genètic de la
mòmia i ha comparat
aquesta informació amb

l’ADN de restes atribuïdes
a la reina Blanca de Navar-
ra, mare del príncep, i amb
les de descendents d’origen
irrefutable, segons l’estudi
dut a terme per Mariona
Ibars. A l’arbre genealògic
del príncep de Viana hi apa-
reix la tsarina Alexandra
de Rússia (1872-1918) i el
duc d’Edimburg (el codi ge-
nètic de tots dos es va pu-
blicar oficialment a inter-
net), així com Joana
d’Habsburg. La conclusió
és tan sorprenent com des-

concertant: ni les restes de
Poblet corresponen al prín-
cep Carles ni les de Segòvia
a la reina Blanca.

Restes manipulades
A més, l’anàlisi de la mòmia
demostra que les restes
van ser “manipulades” per
reconstruir un cos a partir
de tres de diferents, segons
Miguel C. Botella, professor
d’antropologia física de la
Universitat de Granada, ja
que s’observen marques de
talls de serra a la columna

del segment inferior. Bote-
lla atribueix la “falsificació”
a Eduard Toda, que suposa-
dament “volia recuperar
un símbol amb interès na-
cionalista”.

El pare abat de Poblet,
Josep Alegre, es va mostrar
disposat a mantenir les
portes del monestir ober-
tes si, tal com és desig de
Mariona Ibars i els seus
col·laboradors, la investiga-
ció prossegueix i s’acaba es-
tenent als 28 cranis i 32 fè-
murs del panteó. ■


