
LES CREUS D'ARGENTERIA A CATALU-
NYA, per ,JOSEP GUDI01_ I CUNILL, Prev. '`)

I

Es que s'inicia la gran epopeia de la Reconquesta (2), tro-
bem abundant documentació referent a la nostra terra,
no faltant notícies pertocants a l'existència de creus,
algunes d'elles molt riques, en les nostres esglésies . Elles
semblen ésser un dels dons preferits pels fundadors o res-
tauradors dels sants temples, dels quals serven memòria
els actes de dotació i dedicació.

El testament de Riculf, bisbe d'Elna, en l'anv 915,
dóna notícia de l'existència de cruces dllas altrcas cum gemmis /rcciosis ( 3 ) , que
devien figurar en el tresor de la seva seu . En 957 la consagració de Roda, en el
Ribagorça, fa menció de cruce de argento (4 ) , al mateix temps que la declaració
dels béns que « V ilara, prelat de Barcelona, consignà haver trobat en morir \Va-
damir, bisbe de Vich, ens transmet la nota d'haver-hi existents cruces argen-
teas II, et una de curo cum genunis (5) . En la dedicació de S . Esteve del Mall,
en 971, s'al .ludeix a l'ofrena d'unam cmcelli ( 6 ).

Del segle 1I se'n poden donar igualment diverses notícies . Llegim que
en 1017, quan va tenir lloc la consagració de l'església de Lavaix, l'abat Dachs

(i) El present estudi fou escrit per encàrrec de la Junta de Museus de Barcelona, a l'objecte d'estudiar,

en l 'aspecte niés interessant, l 'Exposició de Creus que, corn a complement del I Congrés d 'Art Cristià, va estar
oberta en el Palau de Belles Arts, durant els mesos d 'octubre, novembre i desembre cle 1913.

En parlar de creus d 'argenteria, no sols entenent compendre dintre la denominació les obrades en or o

argent, sinó també les d 'aram o bronze (en llur generalitat sobredaurades) que, per llur treball poden suposar-se
obra d'argenter, equiparant-se, quan no, a les fetes pels orfebres.

(2) No és molt ço que pot dir-se referent a creus d'argenteria, durant els segles que antecedeixen a la
caiguda de la monarquia visigoda . Com a exemplars existents mereixen citar-se les creus pensiles en les corones

votives (regna) de Recesvint, Sónnica i Suintila i en altra de la qual no consta el nom del donant . Procedeixen
de les troballes fetes a Guarrazar, el mateix que altra creu d ' or que duu la dedicatòria a nom de l 'abat Teodosi.
De creus de metalls no preats (d'aram, bronze i ferro) se n'han trobades diverses en cementiris hispans dels
segles V al VIII, servint unes com a fermall o fíbula i altres corn a penjant del coll.

El Libcr Ordinum mosàrab, seguint la litúrgia visigòtica, porta la benedicció de la crux sintplex i la de la

crux cura ornatu, essent de notar que, entre les deprecacions relatives a la darrera, hi ha al . lusions a l 'or i pedre

ries que devien ornar-la (Lib . Ordinum ; col . 163) . E1 mateix ritual parla de la cerimònia amb què l 'Arquebisbe
Metropolità remetia al Rei que devia anar a guerrejar la cructm aur'am in que lignum sanctc crncis inclusum

est, creu que el monarca confiava a un sacerdot o diaca que eant ante portaturus est (Id ., col . I52) . En parlar

del sepeli dels difunts, el text fa referència al prevere cmcent in naanus tcnentc (Id., col . ii2,.
Sant Isidor, en l 'epístola a Laudefret, diu que, entre els oficis del diaca, hi ha el de cruccm ferro . (Patrol.

Latina, J . P. Migne; vol . LXXXI1 col . 835).
Tot això permet parlar de l 'existència de creus reliquiers i representatives, demostrant-nos llurs formes i ús

tant en el temple com en la vida quotidiana.
(3) MOVSALVATGE : Noticias Históricas, vol . XXI, p. 329.

(4) VILLANUEVA : Viaje literario en las i,lesias de España, vol . 1V, p. 293.

(5) Id. íd., VI, apènd . V.
(6) Id. íd ., 1V, p . 253.
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i sos monjos feren remesa de crltces (I) , que podem també pensar que no devien
pas ésser d'una qualsevol fusta . En zo2o, en fer testament el comte de Besalú,
Bernat Tallaferro, féu llegat de cinc unces d'or a Santa Maria de Cubera ad

crltcem /acieilda1n (-), i una altra donació semblant a Sant Pere de Castellnou.
La comtessa Ermesindis de Barcelona disposa en son testament que es remeti a
l'església de Sant Quirze de Besora tantum argenti et altri ex quo possit esse 1(11(1

obtima crua (3) . El bisbe de Barcelona Guilabert, en zo62, féu donació de cinc
lliures a l'església de Sant Cugat de dita ciutat, a l'objecte que fos construïda
una creu (4) . Els llibres rituals d'aquest temps ens parlen de creus . El ceri-
monial de Roda d'Aragó, en la consagració de l'església, ens parla de la beize-

dictio crucis i que les relíquies que s'havien d'incloure dintre l'ara del temple
eren portades processionalment c1un1 cruce et titribi(lis et ntl(ltis luminibus (5).

Cosa semblant prescriuen els pontificals a ús dels bisbes vigatans . ( 6 ) En iioo,
Ricart, sagrista de Vich, deixava ad cooperic;ldam crucein maiorem tantu ;n ar-

genti linde feret cooperta usgie ad fluent prout coeptu(m est (7) . _aquesta creu era

dita la major encara al segle XIV, conforme diu un necrologi de la mateixa
Catedral en fer notar que, a 2 de les calendes de novembre, s'havia de fer pia-
dosa recordança per Ricardi levite In1tjmts sedis sacriste qui inter plura beneficia

maioreit crucent argenteam deo et sancto petro de suo proprio obtulit (8) .

Cap d'aquestes creus de metalls rics ha arribat fins a nosaltres . Podem,
de totes maneres, pensar quelcom d'elles sabent que eren d'or o d'argent, amb
pedres precioses sovint, fetes alguna vegada (i especialment les que mereixien
la qualificació de majors) amb planxes de metall que cobrien una carcassa que
tot indica que era de fusta . Totes aquestes circumstàncies les trobem en quatre
creus espanyoles descrites ja en diferents obres dedicades a les arts sumptuàries.
Ens referim a la creu dita dels Angels i a la de la Victoria, que guarda el tresor

de la catedral d'Oviedo ; a la que hi havia en la catedral de Santiago de Galícia i
a la que, provinent de Santiago de Peñalva, avui figura en el Museu de León (9).

En 1'Apocalipsi de la catedral de Girona (degut a finals del segle X i pro-
vinent del nord d'Espanya, segons apar), hi ha una il . lustració de plana entera
en la qual es representa una creu digna d'ésser reportada amb les que acabem

de mencionar. Tota figura ésser d'orfebreria, presentant-se equilateral, amb els
extrems eixamplats, proveïdes ses puntes de petits florons . Al mig hi té un

(i) Marca Hispanica, col . Io12 . — E1 testament del Bisbe Sala d'Urgell (anv Tolo) parla de fer una creu

(Butll . C . E. Fich, n .° 26).
(2) MONSALVATGE : Noticias Históricas, I, apènd. VIII.

(3) BOFARULL : Los Condes de Barcelona vindicados . II . p . ; ;.

(4) Boletín de la Real Academia de la Historia, vol . XVIII, quad. III.

(5) Arxiu de la Catedral de Lleyda.
(F,) Museu Episcopal de Vich, cods . CV y XCIII.

(7) VILLANUEVA : I"iaje Lit ., VI, apènd. VI.

(8) Mu eu Episcopal de Vich : Necrolopium Ecclesiae Vicensis, I, fol . ros ; I bis, fol. 297 V . ; I f, fol . 92;

III, fol . 71.
(9) EMILE MOLINIER: L'Orjévrerie religieuse et civile du Fe au fin du X siècle, cap . III, § III, pp . 95-102.

Vegi 's ço que sobre aixà diuen els Srs . PUIG I CADAFALCH, FALGUERA i GGDAY, en L'arquitectura romanica a

Catalunya : vol. I, p . 357 . — A altra creu per l 'estil de les citades fa referència I)om Ferotin : Lib . Ord . io3 .
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medalló circular floronat, i dels seus
braços van suspeses i pengen les lle-
tres al/ha i omega . Inferiorment té un
prim espigó que sembla sortir del lloc
on hi lia l'anyell immaculat, immolat
en holocaust per la salut dels homes
(fig . 1).

En un compartiment d'un frontal
del Museu Episcopal de Vich, dedicat
a Sant Martí de Tours, hi ha la repre-
sentació del sepeli del cos del sant
bisbe : dos deixebles pronuncien les ora-
cions de l'absolta : l'un d'ells amb en-
censer i l'altre amb llibre i una petita
creu proveïda de curt espigó, que és
aguantada amb la mà esquerra . Tal
creu presenta la forma eixamplada que
ja harem tingut ocasió de notar, mos-
trant-se desigual de braços, amb el cap
o tros superior més allargat que no pas

F i g . ~ . — Apocalipsi de a seu de Girona

	

els horitzontals, i tots de mides més
reduïdes que el cos de la creu, o sia la

part que va directament fixa a I'astil . La dimensió
d'aquesta, si la relacionem amb la que donen en la
taula les representacions humanes, no deuria fer, en
conjunt, gaire més que un parell de pams d'alçada;
la qual cosa ens pot servir per a compendre com
devien ésser les creus processionals (I) (fig . 2).

Donen també la forma de les creus romàniques
més antigues les que tenim representades en algunes
pedres, tal com una de la catedral de Barcelona, i
dues que foren tretes del campanar de Sant Pere de
les Puel•les, de la mateixa ciutat . En aquestes darre-
res especialment, sembla veure-s'hi la intenció d'imi-

	

(i) En la taula vigatana que ens ocupa, sembla que s' hi vegi gràfica-

	

Fig. 2 . — Detall del frontal de Sant

	

ment expressa la ja adduïda ordinació del ritual visigot que diu que el mort

	

Martí (Museu de Vich)
fins al moment d'ésser enterrat seut»ev ad capot lectuli, sacram habcat cruceuc,
essent en la translació in rensalus a diacono precedente cruce, parlant-se'ns també del prevere critccni in manus tc-

nente i del mort a qui iuccnsat diaconus . (Liber Ordinum, cols . 112 i I13 .) En Balari ens retragué un document
en el qual es parla d'una sepultura cuna cruce et cereis et atribulo . (Orígenes históricos de Cataluña, p. 611 .) Un
missal de la Biblioteca ele la Universitat ele Barcelona diu que en el viàtic hi devia haver dos sots-diaques cmn

candclabris et superacccnsis eerei s et cruce et benedicta agita et atribulo : i aquest text no és pas posterior al segle XII.
El missal breviari ele Sant Guillem de Combret (segle XII), avui en la Biblioteca Nacional de París, igualment
fa menció ele errin' et bellediela agita (B. N. nouvel . adquis . 1557, fol . 38), cosa digna d'ésser retreta com a il lus-

tració del punt que ens ocupa .
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Fig . ; . — Creu de Bagà (anvers)
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tal una obra d'orfebreria, la ple mostren xatons que volen reprodui r les gem-

mes . Són de braços eixamplats cap als extrems i presentant el superior més
estirat que els horitzontals i, a!menvs en una d'elles, tots més curts que l'infe-
rior. Dels travessers figura penjar-ne les lletres alhha i omega gregues, tal con)
succeeix en els clamasteria d'alguna de les creus d'orfebreria que havem retret.

D ' aquestes creus, usades en la nostra terra ara fa nou cents anvs, n'hi devia
haver, forçosament, de portades pels monjos o clergues d'altres terres que
vingueren a Catalunva en fer-se la reconquista, o dutes per algun piadós viatger.
Ni cal parlar de les relacions que hi hagué amb les terres franques, amb Itàlia
i amb Terra Santa. D ' aquests viatges, començats al segle X, poden procedir
voris i teixits que han arribat fins als nostres dies, i també algunes creus, espe-
cialment les que serviren per a guardar el Lignum ( ' ;'ocis . D'aquestes és la creu
que conserva l'església de Bagà, feta d'argent en part daurat, treballada més
amb repujat que amb burí . Aquest es pot dir que sols intervingué en la placa
central del revers, quedant, en tota la resta, la fulla, prou prima per a ésser
obrada a pressió, cobrint una ànima de fusta . La forma d' aquesta creu és
exòtica a nosaltres . El cos horitzontal és una mica Inés ample que la creuera,
interromput per clos curts travessers que formen potència : l'un al mig del cap,
l' altre a baix, en iniciar-se el petit espigó, una mica afuat, que devia servil per a
fixar o fer aguantar la creu sobre un peu . En conjunt amida 313 163 mil .líme-
tres, i solament 210 de llargada si prescindim ciel tros inferior llis . En l ' anvers,
en el mig de la creuera, porta la teca crucífera, que permet veure el Lignum Cru-

cis ; i en els caps quatre plaques amb unes sigles : crPoc — iv ü — vov — fó (►v
que s' han de transcriure :

	

»., :r.') ~ :~,~~ ~•,~, H :G'-), i de traduir : C;'cu de
Jesús Crist, fill de Déu . En la del cim hi ha una plaqueta ornamental amb una
espècie de flor de lis de gran caràcter oriental (fig . 3).

En 1 revers una placa crucífera ocupa tot el lloc central, anlb una inscripció
que clic així : ; EN 9. I'i')I\l (-► EIA' \II 1'l'MI\( ► I1. \KI .\\nYfl .,1, II .\\~(-► I :\I :~'

HEM' _101'F: .

	

I~I'O1( ► l'`_ F:III :\ .1'\1 ;1`_'

	

\q'(-1\I'_I .\\ . (-111111

	

III :1'I`I'I .: .\ .\ol'(l'

	

_'I\

\1'I'1'P0 \1'I :,_► 01 :: II\ \I( ► \11\ \ .A1!2V'II :~' 1M

	

A\ . El competentíssim hel'le-
nista D . Lluís Nicolau d'Olyver l'ha traduït en aquesta forma: «(En la creu), elt
la qual, iiu, toses nua la }Maldat, o increat Salvador, Totpoderós Verb de Déu!,

als mortals serveixes per a sempre la imntortalilat . amb estoig d'argent i o ;' la

recobreixen els qui fan camí vers la teva salvació, que és l ' única .» Al voltant, unes
planxes d'argent posen :

	

que ha d'ésser llegit : 'I-r,,G,,_yrzotb 5
7'','')2!0_ i&xvzt'i_, 1 traduït : Jesuerist, Na2ar .', 'fiten senvol' immortal.

La del cap superior té l'aire d'ésser una substitució sense cap mena d ' in-
terès (fig . 4).

La manera una mica irregular corn es presenten actualment les diferents
peces podria donar lloc a pensar si la creu de Ragà primitivament presentava
disposició un poc diferent de la que avui podem admirar, ja que es dóna el cas
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de superposicions i de supressions d'orles que és difícil admetre en el seu estat
originari.

S'ha dit i repetit, parlant del Lignldm Crucis de Bagà, que devia haver estat
dut de Jerusalem pel bisbe de Vich, Arnulf, que hi féu piadós pelegrinatge pels
voltants de l'any mil (I) . No sabem pas amb quina raó s'ha relacionat
aquest viatge amb la creu que ens ocupa, que, si es pot tenir per oriental, no
sabem pas admetre que presenti caràcters prou distingits per a atribuir-la al
segle X.

A Besalú hi havia, anys endarrera, una creu de doble travesser, amb el su-

perior més determinat que el de la creu de Bagà ; joia que, amb el seu reliquier,
fou robada en 1899 i que avui s'ha de considerar com a perduda . Era tradició
admetre la creu bisuldunesa com a provinent de Roma, portada pel comte
Bernat Tallaferro, en 1017, quan hi féu un viatge per demanar l'erecció d'una
seu episcopal en el seu comtat (2) . El P . Villanueva, que veié aquesta joia, no va
transmetre'ns prou dades explicatives per a fer-nos compendre ço que devia ésser
en ella el treball d'orfebre o la disposició ornamental ; però és, de totes maneres,
suficientment explícit per a fer-nos admetre que la veneració d'una relíquia de
la Veracreu en la vila comtal podia ben bé datar de principis del segle XI.
En les monedes bisulduneses del temps hi surt una creu com a distintiu de dit
comtat ; però aquesta és d'un sol travesser, cosa que no s'avé pas amb la carac-

terística més sobresortint de la creu que ens ocupa . La reproducció gràfica que
havem pogut veure de tal joia (3), tot no donant pas prou detall per a poder-ne
parlar determinadament, potser ofereixi motiu per a suposar que la creu de
doble travesser i de caps trifoliats era ben anterior al reliquier o custòdia,
que no tenia cap valor . De totes maneres, no sembla pas que la creu es pogués
fer gaire anterior al segle XIII.

A Sant Cugat del Vallès es guardava una petita creu reliquier, que avui
figura en el Museu Diocesà de Barcelona, que es tanca corn un estoig, que no
falta qui ha dit si pertanyé a l'abat Oth, després bisbe de Girona (986-lolo);
per més que també ha estat atribuïda a l'abat Arnau de Biure, mort desastro-
sament en 1351 . El tal objecte és de bronze, amida 93 mil . límetres d'alt, i

presenta en una faç el Crucifix, vestit amb el colobiddm o túnica sense màne-

gues, ultra les figures de la Verge i Sant Joan . Al cim hi ha indicats el

sol i la lluna. En el revers hi ha la Verge en actitud d'orar, amb els braços
estesos, i quatre medallons circulars amb bustos que deuen fer referència als
quatre evangelistes. Una frontissa va en la part inferior de la creu, unint les

dues peces de què aquesta és formada ; i al cimal es nota una combinació que
permet tancar-les amb l'anella de suspensió (fig . 5) . En una capsa de relíquies

(r) El fonament d 'aix s'ha tret del T ' iajc literario del P . VILLANUEVA, vol . VI, apènd . XXI.

(2) 1'iaje literario, XV, carta CI.
(3) Geografía General de Catalunya, vol . Gerona, per JOAQUIM BOTET 1 SIs& p . 733 .
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que fou trobada a Sant Pere de Poda, avui guardada en l'església parroquial
de la Selva de Mar, hi poguérem veure un altre exemplar de creu-estoig, con-

servant en son interior part del betum o bàlsam en què estava fixat el Lignum

— Creu reliquier de Sant Cugat del Vallès

Crucis, segons pràctica oriental (fig. 6) 0) . Aquesta creu, com l'anterior, és un
eucolpium o reliquier de l'Edat mitjana, de caràcter absolutament oriental,
molt semblant per sa forma i disposició a altres del Museu sagrat del Vaticà,
de Monza i d'algunes col .leccions particulars.

Les notícies de donacions de creus d'ar-
genteria en el segle XII són encara més
abundants que en els temps anteriors . Els
necrologis i llibres d'antiguitats i dotacions
de les nostres catedrals i monestirs en par-
len repetides vegades.

De Vich és fàcil retreure ' n curioses dades d'interès al nostre objecte . Als
8 de gener de l'any 21 del rei Lluís de França, que deu correspondre al 1130,

(i) Vid : A nuario Eclesiástico, de la casa Subirana, any III, pp . [Ioo] a [Io8].

Fig. 6 . — Creu reliquier de Sant Pere de Roda



I,I S CILI{l ' S I) ' ARGE \TERIA .\ ( :ATALtiXVA

el canonge Bcrnat d'Olost, feia, entre altres llegats, el de ad crucena atnatna naoa-
batinatna et Itaaant salgam (I) . Sembla que aquesta creu era per a l'altar de Sant
Pere de Vich, i que la remesa consistia en una quantitat de diner i una túnica (2)

que també es devia vendre per completar l'obra d'argenteria . Un Bernat Be-
renguer (l'Oló, en son testament, datat als 5 d'abril de 1139, consignava un
llegat a la creu (le l'altar de Sant Pere sa Confessió, o de la cripta de les relíquies
de la mateixa seu vigatana . Deia : I)i ;nitto insu/ ci' Domino Deo et altars sancti
Petgi 75rclaonaiaaati VVVIII inorabctinos quos habco in auro ad crncem argenteana

inde /acicndar que iugiter stet siap ea' allare sancti petri (3) . Corn es pot compondre,
aquí es parla ja d'un ric exemplar d'orfebreria que havia de figurar sempre sobre
un altar, donant-li gran esplendor.

A 1 de maig de l ' any• 1148, Pere Primicer, o cap dels clergues de la seu
d'Ausona, llegava V VII aatreos clara PI annulis aureis cama lapidibus qui in eis

sant ad ipsaan erncent aatrcam restaurandain et augcndani (4) . Fa de mal dir si la
eren d'or que es tractava de r(staurar o refer, i ornar amb pedres precioses,
era la del segle X de què havem parlat anteriorment . De totes maneres, noti's
t'1 fet constant d'ornar i enriquir amb pedreries l'obra d'orfebreria d'aquells
segles . D 'una de les creus de la catedral de Vich, d'argent, se sap que a mitjan
segle NIL durant el pontificat d'En Pere de Redorta, fou robada; i que, trobat
el lladre, li fou donat el càstig terrible de llevar-li els ulls (5).

Els cerimonials eclesiàstics del temps pesen entre els ritus el de la benedictio

crltcis ( 6 ) . Aquesta, en els grans altars, es veu que no era pas sola, sinó que
s'introduí cl costum, sens dubte per assenyalar major magnificència, de posar-ne
tres en un sol altar . Una nota inventari de les joies que posseïa l'altar de Sant
Pere de la seu de Vich, durant el segle XIII, consigna l'existència de tres cralces

argenti (7) . Es de pensar que això no devia pas obeir al desig de voler presentar
ei Calvari amb les tres creus, sinó que, així coin aleshores es posaven les peces
millors d'orfebreria sobre l'ara santa, en testimoni de la veneració que se li tenia,
de la mateixa manera hi devien ésser introduïdes les tres creus.

Si prescindim de dades documentals sobre les quals, per Llur imprecisió,
poc podem edificar-hi per reconstruir la creu d'orfebreria dels anus de mil cent
i mil dos cents, deurem encara retreure el document gràfic, ja més expressiu . En
un retaule del Museu de Vich, en què es manifesta la vida de Sant Cebrià, obra
ja del segle XIII, hi ha la representació del Sant client missa, notant-se sobre
l'altar, al cim de llarg astil, una creu amb els caps formant ampla expansió en

(I)

	

Arxiu Capitular de A"ich . Libcr Ihotationnni, fol . NVII.
(?)

	

Vegi ' s el mot Sal,:'iaui, en el Gb is(iriiän ~~1'i'l/l71 de CARPENTIER.
(3) :Arz . Cap. Vich. Lib . Datat ., fol . XXXI v
(4) _A . C . V . Lib . Dat ., fol . -'I.
(5) VILLANUEVA : Eia/ . Lit . . VII, p . 11.
(6) Còdex CXI I I del Museu Episcopal de 'Vich . Alguns vells manuscrits . entre els quals cal comptar el

pontifical d'Egllert de Vorck, posen Consecva!io crucis (Bibl . Aacion . París, còd . 10375, fol . L46 v- . .) . És de notar

una sinodal (l'_Ager, ele 1285, establ'nt que suc cruces host b, nciaictiouent a laye is ( - outractavi.
¡) A . C . V . Lib . Dat.

; ; . -- Institut d'Estudis Catalans
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Fig .

	

— Creu de Riells del Fai (anvers)
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segment de cercle . Aquesta creu té l'extrem superior una mica més prolongat
que els braços, i el cos encara més llarg, i és pintada de color d'or, com imi-
tant una obra d'orfebreria.

A aquest tipus es pot dir que correspon la creu de Riells del Fai, feta de
fusta coberta de fulles d'argent repujat, i que es diferencia de la que havem
notat en la pintura vigatana pel fet de presentar al centre de la creuera un cèrcol
o medalló, i altres equidistants d'aquest, i també circulars, en cada un dels
braçc s ; fent-se notar que, si queda prop de l'expansió d'acabament dels tres supe-
riors, resta lluny de la de l'inferior o cos de la creu, que va sobre un espigó o pal
que figura suportar i alçar el conjunt . Resulta, així, que la creu, en conjunt,
fa 9S 52 centímetres i 67 de llargada, prescindint de l'espigó . (N» 156 de
L'Exposició de Creus.)

En l'anvers té, en mig relleu, la figura del Crucificat, ert, amb els ulls oberts,
en actitud impassible, clavat amb quatre claus, cenyint una ampla i folgada
tovallola que fa plecs abundants i baixa fins als genolls, ornada la testa amb
nimbe circular crucífer . En un dels medallons dels braços (el del cim) hi ha
un àngel ; en els del travesser, posades com si reposessin en els extrems de la
creu, i, per tant, en disposició horitzontal, les figures de la Verge i Sant Joan,
aquest sense nimbe . A baix queda, ja fora el medalló i sota el subpedani del
Crist, una figura d'home vestit amb mantell i túnica i dirigint son esguard al
Redemptor . Es la representació de la humanitat rebent la salut amb la sang de
Crist, figurada per Adam enterrat, segons les pies llegendes, al mateix lloc on
morí Crist : verificant-se així la conjunció de la sang de Déu redemptora amb
l'home pecador . El mig relleu de les figures ressalta sobre el fons llis de la creu,
que va vorejada per un cordonet que segueix tot el seu perfil . La llegenda I112
NA — ZARE — 2V\ — REX IVD — EOR VM pot veure's en interes-
sant epigrafia, sobre el cap del Crucifix ; coneixent-se que antigament devien
ornar encara els espais llisos unes pedres o vidrots imitant gemmes, de les quals
se'n conserva una al cim i rastres d'altres nou . L'espigó o tija inferior va també
cobert de planxa d'argent estampada, reproduint monòtonament unes creuetes
que podrien voler representar cabotes de claus (fig . 7).

El revers porta, en relleu, també repujat en la fulla d'argent, l'_gnus Dci
al mig, i el símbol de l'àguila de Sant Joan en el medalló del cim . El lleó de
Sant Marc queda a l'esquerra de l'espectador, el bou de Sant Lluc a la dreta,

i l'àngel de Sant Mateu a baix . Unes llegendes que diuen IOh	 ESN ; MAR

CHVS ; LVCH AS i MA	 THE	 VS, amb senzills motius ornamentals
d'aspecte geomètric i formant un brot serpentejant, completen, amb el cordó
que voreja medallons i arestes, l'ornamentació de la creu (fig . 8).

El conjunt d'aquest interessant objecte d'orfebreria litúrgica demostra que
pertany- a plena època de romanisme . No ens atreviríem a suposar-la anterior

al segle XII, ni més moderna que de l'entrada del 1200 . Les incripcions i orna-
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Inentació, així corn les figures, demostren un art avançat, encara que fet arcaic
pel procediment de treballar al repujat la prima fulla d'argent que cobreix la
creu

A aquesta es refereix el P . Villanueva quan explica que a Sant Miquel del
Fai veié «una cruz alta con las figuras de Cristo v Evanagelistas, represcntados

éstos al otro lado con los animales pro f éticos a que acom paaiana los letreros res pec-

tivos góticos, los cuales con las figuras que son pésimas v horribles, denotant bas-

taute antigücdad» ( I) . No és pas d'estranyar aquesta manera de parlar d'una
creu romànica, si atenem que l'autor del T -iaje literario, encara que home
d'intuïcions admirables, no podia sostraure's de parlar corn a home educat en
ple neoclassicisme.

Aquest mateix escriptor, que tantes notícies ens ha conservat de coses avui
desgraciadament perdudes, ha consignat que a Besalú veié una altra creu
d'argent, ricament ornada de pedres estimables, algunes d'elles procedents de
l'antiguitat romana; una que podria resultar visigòtica, una altra carolíngia
amb el nom d'un KÀROLVS REL 	 IMPERATOR, i una altra àrabe . D'a-
questa joia diu el P . Villanueva que devia ésser del segle XIII, «a lo menos las
figuras de Evangelistas y Qucrubines son de este tiempo», presentant Crucifix clavat
amb tres claus . Aquest detall podria indicar posterioritat a la creu de Riells,
i abans de Sant Miquel del Fai, ja descrita . Especifica el dit escriptor que la
llargada de l'arbre de la de Besalú era de quatre pams, i de tres pams la dels
seus braços (2), sense donar nous detalls que ens permetin parlar ni de la seva
forma.

Perquè és indubtable que, ultra la disposició a què ens havem referit
ans d'ara, i que ha estat nomenada patt' o patada, des del segle XII han aparegut
altres formes ornamentals de la creu . Aquestes formes les tenim, si no en ob-
jectes d'orfebreria, en altres que imiten la disposició d'aquests, essent fets ja
de metall més bast que l'argent i l'or, ja de fusta.

Entre els primers citarem, sempre referint-nos a creus, la de forma potc'n-

çada, o sia amb extrems carrats en forma de petita tau, que tenim en Finte-
ressantíssim Crucifix Majestat del Museu de Vich . La creu, en aquest, és de
revinguda planxa d'aram daurat i senzillament cisellat, presentant en els ex-
trems de l'anvers, en peces d'aplicació del mateix metall que la creu i esmaltades
de blau al cim, un bust que vol significar el sol (falta la lluna.), als braços la
Verge i Sant Joan, a baix l'home redimit per la sang de Crist ; tots fent seguici
a la figura del Salvador amb els braços estesos, clavada i sense donar cap ex-
pressió de sofriment, amb els ulls oberts, realçada sa testa per corona de quatre
florons i amb túnica ricament orlada i cenvida al cos (fig . g) . En el revers

(I) VILLANUEVA, XIX, p . I ;.
(2) Id . XV, p . 88 . Pot servir per a formar-se bona idea del quo eren les grans creus u ' aitar l ' estudi que

aparegué en la revista 1Iuçcunl . vol . IV, p. 247 . El cronista Jeroni Pujades, en r(r ; , encar veié en el Mcnestir

de Ripoll una creu que servia de retaule (Crónica . VI, p. 349) .
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hi ha també senzilla ornamentació burinada i aplicacions de metall daurat i
esmaltat representant els animals simbòlics dels Evangelistes Sant Joan, Sant
Marc i Sant Lluc (falta la inferior, de Saut Mateu), i al centre la mitja figura
del Pantocrator . Es de notar com en aquesta, ultra l'esmalt blau que hi

Fig. 9 . — Creu del Musen de Wich (anvers)

ha en les altres figures, es veuen, en uns petits núvols, els colors verd, blanc i
vermell (fig . io) . La formosura de l'esmalt permet posar en dubte si aquest mag-
nífic Crucifix és de fabricació catalana, ans indueix a pensar si prové del Migdia
de França, de l' Àquitània i probablement de Limoges. Sabut és com, durant
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el segle XI I I i el XIV, abundaren molt a la nostra terra els exemplars sortits dels
obradors llemosins . Si això no ho demostressin els documents, ho confirmarien
els exemplars de creus que encara queden a la nostra terra, alguns dels quals
figuraren en l'Exposició de Creus de 1913.

La fabricació aquitana de creus i crucifixos d'aram daurat, i sovint amb
esmalt, no se circumscriví pas a l'exemplar del Museu de Vich en lo de fer apa-
rèixer el Crist clavat vestint riques vestidures . El tractadista més autoritzat
sobre l'esmalteria llemosina, M . Ernest Rupin, ha donat a conèixer dues figures
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de Crucifix segons el tipus que a la
nostre terra havem nomenat .11ajes-
tat: l'una venerada en l'església de
llontledoI'I, cantó de Condé, a Bric

(Àisne), esmaltada de blau lapis i
blau clar ; i l'altra descrita en una
Iconogra)hie tle la croix et da Cruci-
fix que, eui I869, M . Rrin )nard de
Saint-Lauren publicà en els _ 1 itus rles

_l rcht'ologigrtcs ( XXVI, pàg . 357) (1) .

Aquest darrer Crucifix sembla ésser
el que avui figura en la gran col .lec-
eió de M . Martin Le Rov, de París, i
que publicà en bella heliogravada re-
producció l'obra monumental dedi-
cada a tan esplèndida aplega d'ob-
jectes antics (2) . Aquesta Majestat, a
la qual ara manquen els peus i una
mà, figura portar rica sobrevesta
blava amb grans odes i cenvidor,
que per la part inferior deixa sortir
els extrems d'unes túniques blau
clar i verd . Unes pedreries ornen la
corona, orles i cenvidor, combinant
llurs coloracions amb les blaves, ver-
da, groga, roja i blanca que figuren

Fig . rr . — Creu del Museu de vit h

aquesta peça
present estudi hem vist una nova Majestat, de metall daurat arnb esmalt, en
poder del col .leccionista barceloní D . Lluís Plandiura.

A elles s'assembla, quant al luxe del vestuari i a l'ús de la sobrevesta al
damunt de doble túnica interior, un Crucifix —que es troba entre els papers de
Montfaucon en la Biblioteca Nacional de París (latin 11,907, foli 43), que apar
que existí en una esglesieta prop de Magúncia (3), fent l'efecte d'un dels tipus creats
pels esmaltadors aquitans, que les circumstàncies devien portar a _\lemanva.

No és aquest el lloc a propòsit per a parlar llargament, com caldria, de la
vulgarització del Crucifix-Majestat a la nostra terra . Sembla procedir clel tipus
que crearen els orientals en els segles VI i VII, presentant el Crist en creu, vestit

amb cololbiunl o túnica sense mànegues . Sabut és el text de Sant Gregori de

en de sobresortint importància . Ln procedir se al tiratge ciel

( I)
(2)

L'(Euvn dc

	

Livaugcs, pp .

	

236 i2c7.

La Collcctitnt _llrrrti,i Lc Boy,

	

I, planxa

	

XVI,

	

§ 23.

(3) ROHAULT DE FLEURY : La Messe, v, p. 13X, planxa l UIx .
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"hours (1- en 595) en què es parla de la
Voluntat celestial que la representació
del Salvador no anés despullada 0).

Nostre Crucifix vestit no sembla pas
ésser altra cosa que una modificació
del Crist clavat que els orientals po-
pularitzaren ; modificació que fou ac-
ceptada a Itàlia, segons pot veure's
amb el Santo Volto de Lucca, i també
a França, essent-ne exemple el Crist
de Tolosa i les obres llemosines que
havem anat descrivint . Però s'ha de
dir que enlloc la Majestat adquirí la
preponderància que tingué a Catalu-
nya, on es multiplicaren les Majes-
tats de fusta, de les quals actualment
sen'hi coneixen almenys una vintena
d'exemplars, sense comptar els més
de què hi ha notícia antiga i els que se
sap que foren destruïts, de vegades per
manament exprés dels bisbes en llurs
pastorals visites (') . I, entre nosal-
tres, no val a parlar (le si la represen-
tació de la Santa Lliberata o \Vilge-
fortis, la dona barbuda, màrtir en la defensa de la virginitat, té alguna relació
d'origen, o si dóna lloc a la confusió de suposar imatges de Crist les que en
realitat donaren el tipus iconològic de la dita Santa Crucificada (3).

La disposició potençada de la creu, amb sos extrems en forma de tau, la tenim
encara en un petit Crucifix vigatà del segle XIII, coronat i clavat amb quatre
claus, vestint tovallola cenyint-li el cos fins a genoll . I, en forma un poc més orna-

mental, una mica corbada dels extrems i amb la potciiza o pala interiorment, en
la part que mira al Crist, formant una espècie d'escòcia, en un petit Sant Crist del
mateix Museu Episcopal de Vich, que es presenta obrat en la mateixa creu i res-
saltant sobre camper d'esmalt blau amb algun toc verd, groc i roig, obra evident-
ment llemosina, que pot datar del segle XII o del XIII (fig . 11) . En l'Exposició
de Creus de 1913 (n . 72), I) . Maurici Vilumara presentà altre exemplar encara niés
mogut de línies en el perfil de la creu, ja que sota la potença escociada presentava
uns ressalts, a manera de nu que potser es devia relacionar amb les pedres o vi-
drots que antigament hi havia en aquest lloc en la superfície plana de la creu.

(1) .11iraenloruni, I, celi . XXIII . -1'. L . de Migue, LXXI, col . 724.
(2) En 1 'aixiu dels Ynrneus Orientals (G . 13) pct veure 's una formal orde d'enterrar un Crist indecent

datada a 3o d'abril de 1600.

(3) Vegi's l 'estuch de Analecta Ballandiana, XXII, pp. 83, {SI i 482.

36. — Institut d'Estudis Catalans

Fig. 12 . — Creu de 1) . M. vilumara
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Aquesta, en acabar dc sortir cl( l'obrador,
era esmaltada, deixant veure sobre folls
vidriat en color, segons el procediment que
els francesos nomenaren c1l(rlirplc7'( o buidat,
les línies de perfil o aresta de la creu, i un
motiu Olnalllelltal e11 fornia de brot vegetal
i Cte i amb fulles per punt . El Crucifix és
del tot semblant a un dels que poc lla
havent citat . I~.s presenta clavat amb qua-
tre claus, recte de cos i amb els braços una
mica angulats, penjant-ne el tors ; lluint co-
rona honorífica la tu sta de l' Home I)éu, i
llarga tovallola convida fins als genolls
aquesta conservant tocs (l'esmalt blau do-
nat pel sistema que havem assenvalat en la
creu . Els ulls formen com (los petits cabuixo-
uets de pasta vítria . E1 títol o taulella de la
creu, obrat en aquesta, sembla presentar les
lletres GEZV — \ AZA, acreditant, com tot
lo altre, temps molt veí a la tretzena cen-
túria (fig . 12).

La Junta de Museus de Barcelona té
adquirit un exemplar de creu també poten-
çada . En l'anvers, que resulta d'una sola.
planxa, hi ha fixat el Redemptor clavat,
mostrant en son cap la insígnia dels reis, a
qui fan seguici figuretes posades al cim i
braços de la creu, que també conserven vi-
drots imitant esplèndida. pedreria . El revers,
el Pantccra.tor, els Evangelistes i ornamen-

Fig. 13 .

	

Creu del Museu (le Girona

que és fet a peces distintes, mostra
tació de quatre losanges amb quadrifolis inscrits . . Els colors que adornen les
diverses peces de metall són dos blaus i el blanc.

El Museu Arqueològic de Barcelona portà a l'Exposició de Creus un exem-
plar fet de planxa, amb extrems potençats, en els quals, com al centre, hi lla uns
relativament molt grossos trepats, en part, ara conservant uns cabuixons de
cristall de roca que devien donar al conjunt una especial magnificència (n . 220

mida 470 ; 395 mil.límetres) . La planxa va cisellada, presentant una serpentina
d'aire vegetal, i duent al cim la llegenda PETRVS I~ L('IT, i un un braç IN ER :y
ICLX, podent-se encara confegir en l'altre ORATE PRO ILO . No se sap ami_)
certesa la precedència d'aquest interessant exemplar, que no sembla tenir pas
res de català. La data apar correspondre a l ' anv 1122 .
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Cap al segle XIII apareix una altra
forma de creus, amb els caps ornats
de flors de lis . En el transcurs d'aquest
estudi sobre les creus d'orfebreria es
podrà notar corn aquesta disposició
Ilord.elisada fou, per cert, la que més
arrelà a la nostra terra, en la qual no
es va perdre del tot fins cinc segles més
tard . Té la flor de lis en els caps, pre-
sentada d'una faisó poc precisa, una
creu del 1lusen Provincial de Girona,
que figurà en l'Exposició barcelonina
sota el número 93, muntada una mica
arbitràriament amb trossos d'una an-
tiga creu processional de la qual anys
endarrera foren trobades les despulles,
o sia diferents peces, enterrades al
capdavall de l'escalinata de la seu gi-
ronina, en ple carrer . Pel que es pot
col . legir, aquesta creu primitivament
devia tenir l'ànima o sustentacle de
fusta, coberta en sa superfície anterior
per peces d'aram esmaltat en diversos
colors i cisellat . Una de les planxes
d'aquest revestiment metàl . lic es con-
serva bé, presentant forma de creu,
portant ben assenyalat el lloc que de-
via ésser cobert pel Crucifix que hi devia anar

Fi ,, . r } . — Creu del Museu de Mich

superposat, del qual queda el sub-
pedani, amb evidents indicis dels dos claus que foradaven els peus . A cada extrem
d'aquesta placa, d'uns 35 centímetres per 25, hi anava una altra peça que cap-
çava la creu i donava la flor de lis, de les quals sols se'n conserva una, que devia
anar dalt del cap de la creu (potser en el revers més que en altre lloc, presen-
tant l'àguila allusiva a l'Evangelista Sant Joan) . Altra de les peces devia corres-
pondre a la part inferior del cos de la creu, deixant lloc perquè en continués
l'espigó ; planxa, aquesta, que va també esmaltada, com la superior, presentant
un espai sense obratge, sens dubte perquè devia anar tapat per una altra imatge
d'aplicació, feta, com el Crucifix, en mig relleu de metall . Altres peces es tro-
baren d'aquesta creu, però d'època posterior a les tres citades, que pertanyen
al segle XIII . Dues d'elles podien haver figurat en la part posterior dels braços
de la creu, així com unes tires de fulla de llautó groc estampat amb quadrifolis
en els quals es veuen gossos perseguint peces de caça, tais com un senglar, una
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llebre, un cèrvol . Aquestes tires, en argent, figu-
ren també en el retaule de l'altar major de Gi-
rona, demostrant això que s'han de fer del
segle XIV (n. 193) (fig . 13).

Is un fet indubtable que els tallers d'obra
d'aram daurat llemosins produïren abundància
de peces, com plaques amb el Crucifix o les
representacions dels Evangelistes, ja amb la
figura del Pantocrator, ja senzillament repre-
sentacions de Crist Crucificat, que servien per a
combinar amb peces fetes en el nostre país o es
posaren en creus d'aram de senzilla factura, i
fins en creus de fusta que esdevenien, així,
belles creus processionals . En el Museu de Vich
hi ha dues d'aquestes plaques amb Crucifix,
esmaltades a blau, verd, groc, vermell i blanc
(fig . 14) ; en la col .lecció ciel Comte de Perelada
n'hi havia una de semblant, no faltant-ne una
altra a la catedral de Tortosa, i encar podrien
citar-se'n més que es conserven en poder de
col.leccionistes particulars ; D . Maurici Vilumara
en presentà una altra en l'Exposició de Creus
(n . 71), totes tocants al segle XIII . D'imatges
del Crucifix, en la dita Exposició, n'hi havia
algunes . En retraurem una de D . Francesc San-

tacana (n . 47) (fig . 15), amb nimbe esmaltat dels colors roig, blau i groc, i
cinctttin graciosament plegat i ornat de vitrificació blava i blanca . Està actual-
ment mutilada dels braços i sense cara, que devia ésser formada per una
massissa peça de metall, a l'estil de les que apareixen en diverses caixetes
de relíquies llemosines . Aquest Crucifix, clavat en quatre claus, pot ésser del
segle XIII.

En el nostre país és més usual un altre Crucifix, pertauvent al gènere de peces
d'aplicació. En una creu del Museu de Llevda, que es pogué veure a Barcelona
en 1913, n 'hi ha un exemplar (n . 120) . La creu és obra, encara que antiga, sense
cap valor artístic ; cosa que no es pot dir del Crucifix, amb corona i quatre claus,
que duu la llarga tovallola abundant de plecs i esmaltada de blau i blanc . D'a-
quest mateix gènere és el Crist exposat per D . Andreu Masot (n . 45) (fig . 16),
que es presenta enriquit amb tocs o perles d'esmalt blanc en la corona i en la
luxosa franja del cinctum, blau, en el qual hi ha encara un vidrot imitant una
pedra preciosa. D . a Cecilia Farré de Fontquerni n'exposà un altre exemplar més
senzill (n . 134), però de millor conservació . D . Lluís Cristóbal en va presentar

Fig . i ; . — Crist de 1) . F. Santacana
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una altra variant (n . 183), encara més senzilla ; i Mn . Joan Serra i Vilaró un
altre exemplar no tan robust com els anteriors (n . 186) . Al mateix gènere per-
tanven el tan venerat Crucifix de Tàrrega (fig . 17) i altres del Museu Episcopal
de Vicll .

Fig . i o . — Crist de D . A. Masot Fig. 17 . — Crist de Tàrrega

A finals del segle XIII és quan més clarament apareix la flor de lis capçant
les creus . EI tantes vegades citat Museu Episcopal ha adquirit de poc temps
una creu que figurà en l'Exposició (n . 57), d'interès com a progenitora de les
que tant distingiren l'obra catalana i que creiem que, tot recordant l'obra llemo-
sina, indica la implantació a la nostra terra d'una indústria que havia donat
nom a l'Aquitània . La creu és de planxa d'aram amb poc treball de burí, i en-

cara aquest poc no gaire ben entès, ja que queda limitat a unes ratlles en els
extrems, zig-zags en els plans i les lletres IHS en el lloc on hi devia haver el
títol de la condemnació de Jesús . El Sant Crist duu corona i és clavat amb tres
claus, té les cames creuades i llarga tovallola-cenvidor, amb senvals de plegat
més mogut que no havem pogut veure en els exemplars ans d'ara citats (fig . IS).

En el Museu de Barcelona hi ha una creu, procedent de l'illa de Mallorca i
que no cal atribuir a temps més antics que la citada anteriorment, feta de fusta
coberta de prima fulla d'aram o llautó estampat, mostrant en una cara, repu-

jada en la fulla metàl.lica, la figura del Crucifix, amb tres claus i sense corona
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reial, i en l'altra part l' . gIius Dei
(n . 217 de l'Exposició de Creus) . Els
extrems donen un assaig, ben infe-
liçment resolt, de flordelisat (1).

En el segle X I I I trobem ja ple-
nament demostrada l'existncia de
creus de cristall . L ' inventari dels
mobles de la capella del rei En
Jaume el Conqueridor, de 3 idus maig
((ha 13) de 1258, descriu, entre al-
tres, una creu dc' cristal i un peli de
cov're de la de cristal (2) . El necrologi
de la Catedral de Vich compta que
als set de les calendes d'octubre (dia
25 de setembre) de 1275 morí un tal
Ferrer Miró laycns qui contlllit eccle-

sie esti crucem et carldclabra de cris-

tallo (3) . Aquestes creus acostumaven
anar amb muntura de metall, gene-
ralment d'aram.

Entre les creus citades fins ara
en aquest parà-
graf se n'hauran
pogudes notar
que podríem ano-

menar astadrs, per portar fix llur sustentacle a propòsit per a
alçar-les, a la manera de la de Riells, i altres sense aquesta
addició . Les darreres eren fetes per anar indistintament fixes
en un peu que les suportava sobre l'altar (pel qual motiu pre-

senten inferiorment una espècie de punta o curt espigó que
permetia emmetxar-les-hi), o per ésser clavades en. el cine
d'un pal que tant podia convenir per a estar fix al darrera del
retaule de l ' altar com per a sostenir la creu en les processons
i seguicis eclesiàstics . El citat inventari de la capella reial
de 1258 no sols cita el peu de la creu de cristall, sinó que
també, després de dir que existia I cruz maior dargent en

que esta la vera cruz, fa constar l'existència de altre toca

dargent, ab sos peus dargent de la maior et de la menor.

(1) Museum, IV, p. 44.
(2) Arxiu de la Corona d'Aragó :

	

Jaume I .

	

Registre 6, part .

	

1 . a , p . 164.
(3) Necrelogium Ecclesiac

	

I"iceusis, I, fol . 116. tin inventari de 1368 diu que tal creu tenia lo crucifix de

vori . (Arx. Cap. Cich, Tresoreria, inventaris .)

F .c . 1 — Creu del Museu de V"ich

Fig. r 1

Pectoral del Museu de Wich
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Algunes d ' aquestes creus dels segles XII i XIII contenien el fust de la vera-
creu, i fins, a vegades, relíquies dels sants . Un inventari dels templers de Corbins,
de 1299, no deixa de consignar la possessió de I lignum domini dargent (o.

El tantes voltes citat Museu Vigatà té una creueta (que podria dir-se pec-
toral, ja que sa disposició acredita el costum d'ésser portada sobre el pit), que
és d'aram daurat, amb extrems un poc flordelisats . En el travesser inferior, ja
que en té dos, hi ha reconditori per a unes partícules del sagrat fust (fig . 1q).

III

Entrat el segle XIV prevalgué en les nostres creus d'orfebreria la disposició
tlordelisada; però, amb tot i que aquesta forma s'adaptava més que cap a la
manera d'ésser de l'art gòtic, imperant absolut en aquell temps, es troben en el
nostre país algunes creus en les quals es reconeix que l'artífex volgué agerma-
nar la forma general arcaica amb els detalls més exquisits que podia imaginar
el millor ornamentista del mil tres cents.

Exemple d'això són tres creus (que un diria sortides, si no d'un mateix obra-
dor, almenvs d'una mateixa ciutat, de Girona) que avui trobem a Vilabertran,
en la Catedral gironina i en el Museu Episcopal de Vich.

La primera és la de majors dimensions entre les creus d'orfebreria catalanes.
Té quasi 1'6o de llargada per un metre d'amplada . La seva forma recorda la de
la creu de Piells, allargant la part que forma l'extremitat dels braços, però con-
servant els medallons orals del centre i dels braços i coldocant-los al punt dt
sortida de les expansions de remat . L'ànima és de fusta, coberta del tot per
l'obra d'argenteria.

L'anvers, o sia la cara de la creu on hi ha el Crucifix, escultòric i clavat amb
tres claus, es presenta ornat de motius isolats en els quals l'argenter aprofità
cel treball de filigrana, de repujat, d'estampatge i de cisell (fig . 20) . En els extrems
modelà en fusta, que cobrí de planxa d'argent, unes figures que ara se'ns pre-

senten bastant mutilades i que representen un àngel sostenint el sol i la lluna (al
cimal) (fi g . 22), la Verge (a la dreta del Crucificat) (fig . 24), Sant Joan (a l'es-
querra) (fig . 25) i l'Adam sortint de la tomba (a baix) (fig . 23) . En els discos o
medallons dels braços hi ha un nucli format per una testa perfilada en pla amb
metall i esmalt negrós, destacant sobre blau, roig i niellat opac rodejat per un
floró de ca.ulicles de filigrana amb els quals es combinen, formant cercle, uns
cabuixons de pedreria de variats valor, dimensió i talla, alternant-hi les peces
soles més grosses amb altres aparellades més petites . Entre aquestes pedres hi ha

(i) Eutlletí de la R . A . de Bones Lletres de Barcelona, n . }= . En aquest document es fa referència a
una nczr de e;cstayl i a diverses creus d)lira dc Lirur , ,,,c, dues de les quais estaven sila latta
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Fig . 2o . — Creu de Vilabertran (anvers)



\e-

Fi g. 21 . — Creu de Vilabertran . El Crit

z- . — Institut d'Estudis Catalans
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Fig . 22 . — Creu de Vilabertran . Extrem superior (anvers) Fig . 23 . — Creu de Vilabertran . Extrem infcrior (anvers)
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Fig . 24 . — Creu de Vilabertran . Braç dret (anvers)

Fig . 25 . — Creu de Vilabertran . Braç esquerre (anvers)
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Fig . 26 . — Creu de Vilabertran (revers)

1
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Creu de Vilabertran . Refileu central del revers

una bella sèrie de cornalines i entalles de caràcter antic, procedents, sens dubte,
de les excavacions d'Empúries, on s'han trobat en tot temps tantes i tantes
peces semblants, gregues i romanes W. En els plans de la creu hi ha quatre
discos estampats donant un motiu ornamental, en el qual es reconeix un genet
caçador i ses gossos perseguint les salvatgines, ultra quatre medallons amb
els Evangelistes escrivint en sengles escriptoris i acompanyats dels simbòlics

(i) En l'estudi de llom Eugeni Koulin, que publicà en 1899, en sos Monuments et Mémoires (Fundació Piot)

l '_lcadènlia d'Inscripcions i Belles Lletres (le Paris, es descriuen aquestes pedres .
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Fig . 28 . — Creu de Vilabertran. Extrem superior (revers) Fig . 29 . — Creu de Vilabertran . Extrem inferior (revers)
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Fig. 3o . — Creu de Vilabertran . Braç esquerre (revers)
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animals . No hi falta tampoc la llegenda IEZVS 	 NAZA ---- IBI \VS	 REXIV
DEORVII . En el pla de la creuera (i no precisament en el lloc central, sinó

corresponent a la testa del Crucifix) hi ha el nimbe cru_cífer d'aquest, ornat
de pedreries i guarnit de belles filigranes (fig . 21) . Entre les pedreries ha de
ben variades, i una bona part antigues i amb entalls gentílics formosíssims.
Afegirem que el Crist, fet sobre un nucli de fusta tallada, duu corona d'espi-
nes al cap i tovallola plegada amb molt moviment, que forma dos penjants molt
folgats al costat . Sota els peus hi ha subpedani . Una petita tira amb serpentina
floral segueix tota l'aresta de la creu . Advertirem que sota els peus del Crist lii
ha cinc cristalls circulars que deuen ésser la tanca d'altres tantes cavitats o
theC(ze on hi ha relíquies de sants, i potser la fusta de la Vera-Creu.

En l'altra cara de la creu (fig . 26) lii ha, en els medallons en bon relleu, els
símbols dels Evangelistes, al cim l'àguila (fig . 28), a l'esquerra el bou (fig. 3o), a
la dreta el lleó (fig. 31) i a baix l'àngel (fig . 20) . En les expansions trapezoïdals
dels caps, hi ha, corn a element decoratiu, el floró anlb escena de munteria
que havem notat a 1'a.nvers : al centre queda també, en gran relleu, 1'Agnus Dei
(fig. 27) ; i resta ornamentant la part plana un altre motiu estampat en la planxa,
donant un brot serpentejant, ricament decorat amb elements vegetals de gran
formosor. Notarem que el motllo que serví per a embellir així la creu de Vilaber-
tran, és el mateix que fou empleat en les columnes que alcen el baldaquí de la
Seu de Girona i en les plaques que adornen ulla, capsa de marfil de la mateixa seu.

Aquest fet, de la repetició d'un mateix motiu en tres objectes gironins sembla
ésser suficient per a anar a l'atribució respecte del lloc de fabricació de la creu
de Vilabertran . Ella és (pot dir-se sense cap dubte) gironina . Però queda la
qüestió de si es podrien atribuir a una mateixa mà la creu vilabertranesa i el
baldaquí de la dita Catedral . Comparant la manera d'ésser de les escultures
d'una i altra d'aquestes obres, quasi es podria dir absolutament que no . Les de
la creu són més perfectes : acusen un ben obirador avenç en l'art gòtic . Del dit
baldaquí consta que fou costejat per l'ardiaca de Besalú, Arnau des Soler, de
qui diu la inscripció de l'urna sepulcral que té al claustre de la Seu de Girona
que sins expeiisis pro/ ;'lis /ecit flel'i C)llll)o1'11i11L seit cohopel'ta ;n argenteam super
altari tilajori ecclesie gerundeilsis . Sembla que si el sepulcre dóna com a cosa ja
feta el dit cimbori i afegeix que En Soler morí en 1326, als 25 de juliol, hauríem
de pensar si el dit baldaquí és anterior a la data apuntada . Poc després, a judicar
per les condicions de l'art de la creu de Vilabertran, es degué fer aquesta, apro-
fitant els motllos de l'estampatge de les fulles que cobreixen els pilars de ferro
del cobricel d'argent de l'altar major gironí . Per això ens atreviríem a dir que
aquella creu empordanesa no és pas posterior a la meitat del segle XIV.

Altra creu digne de nota, dintre les

	

de la forma de la de Vilaber-
tran, és la del Museu de Vich, que se'ns

	

presenta diferents vegades mar-
cada amb el punxó trifoliat de Girona : '!"'•

	

e
s també de fusta coberta de
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Fig . 32 . — Creu del Museu de Vich (anvers)

planxes d'argent daurat . El Crucifix hi va clavat amb tres claus, porta corona
d'espines, i tovallola quasi fins als genolls, abundantment pleguejada . Si no és

38 . — I stitut d'Estudis Catalans
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Creu de la Catedral de Girona (,uiv . .r-Fig . 33 .



LES CREUS D ' ARGENTERIA A CATALUNYA

Fig. 3 .1 . — breu de la Catedral de Girona (revers)
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aquesta figura, tot lo altre és
pla en aquesta joia, ressal-
tant sobre el camper llis unes
plaques esmaltades que van
en els medallons dels braços
i al centre de la creu . En
l'anvers lii ha cinc d'aques-
tes plaques representant la
creu (al mig), el pelicà (al
cim), la Verge (en el braç es-
querre), Sant Joan (en el braç
dret) i Adam sortint de sa
tomba (sota els peus de Crist).
Una altra peça porta encara
I ' I N RI, en esmalt, sobre el
cap de Jesús . En el revers hi
ha l'Agnus I)et: rodejat dels
símbols dels Quatre Escrip-
tors evangèlics . Sobretot són
dignes de nota, en aquesta
creu, els esmalts, bellament
dibuixats i fets en colors que
cal qualificar d'esplèndids . Hi
ha el verd, el groc, el morat
i el blau transparents, el roig
i un negre opacs . En certs
llocs l'esmaltador posà faixes

una barreja de tots els colors trans-
parents ; de manera que, sense barrejar-se, donessin un camp que sembla es-
quitxat dels diferents tons (fig . 32).

A la Catedral de Girona hi ha una altra creu, interessant dintre el grup que
estudiem, anomenada Creu de les contraries . Figura en el coronament del retaule
de l' altar major, i ses dimensions són de 1 ' 70 ;: 0 ' 79 metres . Cal dir, no obs-
tant, que aquesta peça d'orfebreria en certes parts desconcerta, ja que té moltes
coses que no cal pensar d'admetre com a antigues . Especialment l'anvers, amb
tot i ses pedreries sembla del tot transformat . En els medallons lii ha qua-
tre esmalts circulars, tres dels quals, o sia els dels braços i baix, mostren àn-
gels amb filactèries en què es llegeix : SANT LVCH—SANT MATI_VAVACI N
— MARC AVEGE, de colors blau, verd, groc i roig en camper, vestits i ales,
i amb els caps en argent perfilats de nien negre . L'altre esmalt, el del cim,
mostra Sant Jaume vestit com els pelegrins i en colors groc, blau i gris no

300

Creu del Centre- Excursionista de Bag(s

de més d'un color tocant-se ; en altres féu
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tan bonics corn el dels altres esmalts, als quals sembla ésser posterior d'un
segle . La forma d'aquestes plaques té l'aire d ' haver anat primitivament
acompanyada d'algun treball ornamental d'orfebreria, no quedant, per tant,
isolades, com avui . El Crucifix del mig no pot ésser anterior a finals del se-
gle XVI ; i, així, per a nosaltres, té ben poc interès, (le la mateixa manera que
el cercle crucífer que li fa de nimbe (fig . 33)

En el revers mostra, en alt relleu fet de fusta i cobert de planxa d'argent, en
el medalló dcl mig, la figura de l'Omnipot( nt assegut en banc cobert de tapís
folgat, beneint amb la dreta i mostrant en l'esquerra l'esfera del món rema-
tada amb creu . En els altres medallons el rodegen els animals que veié Daniel
i personifiquen els Evangelistes . Sant Joan (IOANES) ocupa el lloc acostumat
al cim, el brau (MARCH) i el Lleó (LVCA) tenen llur seti en els braços ; un home
a.mb llibre i plcma d'escriptor, assegut i sense ales, té assenvalat l'espai inferior.
Els plans de la creu són llisos i queden enriquits per algunes pedres i vidrots
repartits simètricament, tal corn en l'anvers . D'aquelles és notable la que hi ha
en el cimal de l'anvers, ja que es una sardònica de tres capes, ara partida desgra-
ciadament, presentant la figura de leus amb son caduceu i l'àguila amb corona
de llorer. Totes les arestes del cenjunt van ribetejades per un motiu en el qual
apareixen uns filets separats per un enfilall de petits punts de relleu (fig . 34).
En diferents peces d'argent daurat de les que cobreixen l'ànima de fusta, hi ha
el trifoli amb la marca de Girona igi :al a la de la creu anterior.

Aquesta creu i la del Museu de Vieh han d'ésser atribuïdes a ple segle XIV.
En la primera els relleus es distingeixen del tot dels que hi ha en la joia de Vila-
bertran, i els esmalts de la segona són ben distints ciels àngels que havem notat.
Això no permet pas supcsar totes aquestes creus d'un mateix obrador, encara
(lue siguin totes gircnines.

A l'Exposició de Creus de Barcelona, el Centre Excursionista de Bages n'hi
portà una que, encara que (feta de fusta i coberta de pasta guixosa en petit
relleu) no tingui res que faci pensar en una obra d'argenter, és de gran interés per
relacionar-se, quant a sa forma, amb les descrites . Amida en conjunt I ' 81 0 ' 79
metres. En l'anvers té el Crucifix obrat de la manera indicada en relleu ; en
els medallons dels braços es reconeix la Verge i el Deixeble estimat ; a baix s'en-
devina un àngel, que també es repetia, segons sembla, al cimal . En el revers hi
lia 1'Agnus Dci i els símbols ciels Evangelistes (fig . 35) . Aquesta creu procedeix
de l'esglcsieta de Santa Magdalena de Talamanca, i, com les anteriors, presenta
llarg espigó a propòsit per a ésser fixada al cim d'un retaule en una església que
no devia tenir prou cabals per a fer-se-la d'argenteria.

1 amb aquestes erer s desapareix la forma romanitzada en la nostra orfebre-
ria . Queda ja dominant la disposició flordelisada, que primerament surt una
mica massissa dintre una gran finura de silueta, però aviat ens queda més coque-

tona i moguda . Una de les creus catalanes d'orfebreria que primer cal retreure

301
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Fig . 36 . — Creu de Sant Joan de les Abadesses

com a obra de ple segle XIV és la que es conserva en l'església de Sant Joan de
les Abadesses i que en les planxes exteriors d'argent estampat mostra un bonic
motiu, que pot creure's fill o germà, dintre una menor senzillesa, del que havem
notat en la creu de Vilabertran . Els caps van terminats per peces llises amb
cinc vidrets, i al centre de la creuera es veu també un cercle crucífer enriquit
amb altres imitacions de rica pedreria . El Sant Crist duu corona d'espines,
tovallola abundosa de plecs, i va clavat amb tres claus . En conjunt aquesta
creu fa un gran efecte : produeix la impressió d'una bella severitat agermanada
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Fig . 37 . — Creu de la Catedral de Girona (a-ivers) l u . S. -- Creu de la Catedral de Girona (revers)

amb riquesa, recordant en això les obres anteriors al mil tres cents . En el revers
hi ha, en planxa estampada, 1'Agnus I)ci, l'àguila, el bou i el lleó ; hi falta l'àngel.
Amida 432

	

285 mil.límetres (fig . 36).
A Girona hi lla una creu de no molt grans dimensicns, ja que amida 635 305

mil . límetres, que, encara que en sa actual disposició resulti un garbuix de peces
de distintes èpoques, el cert és que sa forma general i alguns relleus del revers,
fets a manera de la gran creu vilabertranenca, acusa una antiguitat que la fa
pendre corn a peça del mil tres cents . I no és cap estranyesa la transformació
soferta per aquesta creu si es té en compte que és la que de segles ençà smrveix
en tots els oficis, portada pel subdiaca quan es canta solemnement l'Evangeli
(figs. 37 1 3 8) .

Més afiligranada de treball resulta ésser una altra creu de la mateixa Cate-

dral gironina, col-locada contínuament en l'altar major . Els lisos dels extrems
tenen llurs penjants amb els caps de les fulles girant-se cap enfora, i tota la
silueta general va vorejada de frondes trifoliades . L'argenter, en fer aquesta
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Fig . 39 . — Creu de la Catedral de Girona (anvers)



Ci u de la Catedral de Girona (revers)
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obra., volgué demostrar-s'hi hàbil escultor del metall i excel . lent cisellador i
esmaltador. En l'anvers hi posà cl Crucifix, de braços excessivament llargs,
clavat amb tres claus, coronat d'espines i anió el cos cenvit de tovallola abun-
dant de pleguejat . En els extrems de la creu, sobre les flors de lis, també en
escultura de metall, un àngel baixant del cel (en el cimal), portant una creu i
potser un calze ; amb les quals coses devia al . ludir a l'oració a l'hort i al confort
que el Pare Celestial prestà al Fill en començar sa passió ; la Verge i l'Apòstol
fidel (en els braços) ; Adam sortint de sa tomba (a baix) . I en plaques d'esmalt,
al centre de la crevera, deixà com un floró quadrifoliat, interrompr_t per un
carrat perfecte, al mig del qual hi ha una bellíssima representació del Sant Sopar,
i al voltant uns àngels adoradors . En altres quadrifolis, sota les flors de lis, hi
dibuixà, gravà i colorí en esmalt translúcid la Resurrccció de ('vist, el Centurió i
els gentils reconeixent al Calvari la divinitat del Salvador, els jueus mofant-se'n,
i el descendiment del Redemptor als inferns per deslliurar les ànimes dels Pa-
triarques i Pares de la Llei Vella . En els espais plans de la creu l'argenter dissenyà
al burí, en pla, un senzill brot serpejant, que interrompé amb unes petites pla-

ques quadrifoliades en esmalt, en les quals es reconeixen les representacions del
sol i la lluna i de dos sants (fig . 39).

En el revers hi ha també treballs en escultura . Són la representació del Se-
nvor iot sede ;nagestatis, que ocupa el mig de la joia, i les figures dels Evange-
listes, totes en forma humana, en dispcsició de presentar unes filactèries en les
quals hi devia haver els noms dels Anunciadors de la Doctrina de ('rist . I, en
plaques d'esmalt, l'orfebre posà un seguici d'àngels al voltant del Senvor, fixant
també scta les flors de lis dels extrems les escenes de la davallada del Sant Esperit,
el Naixement del Senvor, l'Ascensió als Cels i l'Anunciació . 1, en quadrifolis més
petits, oinà encara les superfície, llises amb bustos de Sants, entre els quals
semblen trobar-se Sant Bcnaventura, Sant Domingo, Sant Antoni Abat, Santa
Clara i dues Verges . Cal advertir, no obstant, que no tots aquests petits quadri-
folis semblen del temps en què es féu la creu, sinó que es podria demostrar, per
la diferència de perfils de les figures, pel divers obratge de l'argent, per la vària
consistència del color, i fins per disparitat en la faisó de fixar les plaques, que
n ' hi ha de dues mans, l'una ben posterior, al menys d'un segle, a les altres, con-
temporànies de la creu (fig . 4o).

Aquesta magnífica creu va fixada sobre un brocal cilíndric que permet po-

sar-la al cim d'un astil, anant entre aquell i la flor de lis inferior de la creu un
relativament petit nu en forma d'esfera aixafada, ornada amb un anell de sis
quadrifolis amb plaquetes esmaltades representant Apòstols, i d'uns lòbuls
ornamentals que enriqueixen també amb esmalts el llcc on s'assenta la creu.
Aquests semblen poder-se atribuir al temps en què fou treballada la més antiga
i gran part de l'obra d'orfebreria.

Cal admirar amb entusiasme els esmalts ja descrits . En ella es féu gala d'usar
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Fig.

	

Creu de la Catedral de Girona (anvers) Fig . _} — Creu de la Catedral de Girona (revers)

les combinacions d'argent i or, junt amb els colors groc, avinat i verd de perfecta
transparència, un blau bastant opac i un negre-niell perfilant les testes i parts
que resten de metall . Amida aquesta creu I ' 34 x o'64 metres . E- s de notar que,
amb tot i poder-se creure obra gironina, no duu visible la marca o punxó del
gremi o confraria dels Elois d'aquella ciutat.

En la mateixa Catedral de Girona hi ha encara una altra creu digna d'ésser re-

treta, pertanyent als darrers anus del mil tres cents, segons sembla . No és de molt
grans dimensions : 545 x370 mil límetres . Duu Crucifix, molt mogut de cames,
de bona escultura, amb corona d'espines i tovallola en qué l'argenter escultor
hi dóna un davassall de plecs . En la part on va aquest Crucifix hi ha cinc super-
bes plaques d'esmalt transparent de notable bellesa, encara que molt perdudes
de color . La del mig mostra el Sant Sopar, i té la forma d'octifeli de lòbuls apun-
tats en arc conopial . Les altres quatre són quadrifoliades també en punta, i
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presenten : la del cimal
de la creu . sota la flor dc
lis del remat, 1'E\-al1-
gelista Sant jclan, amb
àguila i un àngel ; la del
braç esquerre, Sant Marc,
anlb lleó i àngel ; la del
dret, Sant Lluc, aconl-
p~.nvat de dos angels ; i
la inferior, Sant Mateu,
amb igual seguici. El pla
de la creu és cisellat amb
motius forals . Queda en-
cara, sota el lis inferior,
un espai que es decorà
ricament amb Una placa
d'esmalt en què sembla
reconèixer-se la predica-
C16 de Santa Catarina.
En el lloc. on hi hauria
d'haver el títol de la creu
hi ha un petit reliquier
(fig. 41).

En l'altra faç d'aques-
ta creu hi ha, en plaques
d'esmalt d'igual forma
que les descrites, el Crist
en majestat, dintre au-
reola apuntada i rcdejat
d'àngels ; el Déu judica-

, dor de vius i morts en
el dia darrer, acompa-
nvat de dos àngels, una

bella agrupació de les piadoses Dones en el Calvari ; Sant Joan, el Centurió

reconeixent a Crist Déu, i els jueus incrèdul, . Hi falta la placa del quadrifoli

inferior, substituïda per un relleu de la Verge Dolorosa, que té l'aire d'ésser del
segle XVII . Més avall hi lla, en un esmalt, l'alliberació per Crist de les ànimes
dels Sants Pares, que esperaven el sant adveniment (fig . 42).

Pel que es pot reconèixer, els esmalts d'aquesta creu no estan pas posats
en l'ordre lògic degut, ja que fóra natural que el Crist majestàtic estigués rode-
jat dels Evangelistes, i que el Crucifix portés al costat les agrupacions de per-

Fig. 43 . — Creu de la Catedral de Barcelona (anvers)
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sonatges que estigueren
en el calvari i que repre-
senten els qui s'aprofita-
ren de la sang deCrist i els
qui 1a despreciaren, man-
tenint-se sempre orbs a
la llum divinal . La creu
ha perdut també una
part dels fullatges que,
cola a frondes, orlaven
tot el seu elegant perfil.

La creu que ens ocu-
pa, que és coneguda, en
la Seu gironina, com dc

les processons claustrals,

i, per tant, no serveix
per a les solemnitats de
fora el clos catedral, té
nu i brocal, de forma
prismàtica quadrangular
aquest i en disposició pc-
lièdrica irregular l'altre,
i estan tots constituïts
per plaques d'esmalt i
bella muntura de caràc-
ter arquitectònic . En el
nu hi ha àngels i bustos
de Santes Verges ; en el
porta-astil, Sant Antoni
Abat, Sant Pan i quatre
Apòstols.

Els colors usats en
l'esmalteria són els acostumats groc, verd, blau i moradenc translúcids, i el
niell negre perfilant cares i metalls . Judiqui's el que devien ésser les belles
composicions d'aquesta creu, ara descolorides en gran part, en sortir de mans
de l'argenter, quan hi podien lluir amb tot llur esclat les tcnalitats, matisant-se
admirablement segons que el relleu de la placa fos més o menys pronunciat.

Magnífica és també la creu processional major de la Catedral de Barcelona.
Hi és digna d'esment la circumstància de presentar-se convenientment docu-
mentada i datada . El laboriosíssim oficial d'arxiu d'aquella església, Mossen
Josep Mas, ens facilità sobre aquesta creu una nota que diu:

Fig. 44 . — Cren de la Catedral de Barcelona (revers)
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«En 1383 la sagristia de la catedral de Barcelona comprà a Francesc Vilar-
dell, argenter, una creu d'argent daurada v esmaltada, ab Crucifix e ab la
magestat de Santa Eulària, que costa 18 4 lliures 15 sous 9 diners . Al fuster
que féu el fust de la creu se'l retribuí ab una lliura . A Bernat Roca, mestre
de l'obra de la Seu per un bordó laborat per la creu 16 sous 6 diners . A
Berenguer Lampart per daurar lo bordó i metre'l en encuns 16 sous 6 diners .))
(Comtes de Sagristia 1383-85, fol . J4 . Arxiu Capitular de dita Catedral .)

Aquesta obra de l'argenter Vilardell (de qui per altres cantons tenim dades
des de 1368 fins a 1400) ara se'ns presenta desproveïda de les frondes que antiga-
ment brodaven tot el perfil . Això fa que ens resulti net i graciós tot el seu perfil
flordelisat ferm i bonic.

L'argenter posà poca escultura de figures en la creu, ja que sols hi féu el
Crucifix, ben sentit i fils no mal estudiat, i la Santa Eulària, dreta i mostrant
la creuera del seu martiri . La superfície de la creu l'artífex l'obrà amb motius
vegetals i floracions de petit relleu i dibuix menut . A més, en la cara anterior
i posterior hi posa cinc plaques esmaltades, quadrada la ciel mig, quadrifoliades
les dels braços, posades sota les flors de lis.

En les de la part del Sant Crist (fig . 43) hi ha el darrer Sopar de Crist, el pelicà
nodrint sos fills amb la sang, les santes dones en el Calvari, Sant Joan i soldats
i la Resurrecció del Senvor . Al darrera de Santa Eulària (fig . 44) hi ha àngels
músics i turiferaris i al voltant els Evangelistes Sant Mateu, Sant Joan, Sant
Lluc i Sant Marc en figura humana acompanvats d'un àngel i del corresponent
símbol. Els colors dels esmalts són el groc, blau, verd i morat translúcids i el
niell, tots ben transparents, encara que no immillorables. En diferents llocs
aquesta creu llueix la marca

	

dels orfebres barcelonins.
S'ha de dir que aquesta creu, si primitivament degué tenir nu i brocal

per l'astil, no són pas un i altre els que avui existeixen, fent-li presentar una
llargada de 1 ' 21 metres, conjuminant-se amb l'amplada dels braços, que no
passa de 63 centímetres (n. 182 de l'Exposició).

Digna d'esment és també la de la catedral de Vich, corn l'anterior suficient-
ment datada . Tota ella, amb son nu i brocal, és d'un temps . Consta que, a 5
d'abril de 1394, rebé del capítol d'aquella seu l'encàrrec de fer la creu major
d'argent . Costà l'obra tres centes dotze lliures i quinze sous, comptant-hi el
bàcul, vel i cordó (u.

(I) El llibre antic de possessions de la Catedral de Vich porta sobre aquesta creu : Possessio Johannis Dei
gratia episcopi vicensis, die II lIartü 3I000XCII . solvit CCC florenos pro capella . = Fuit per dorninum Fran-
ciscum et per capitulum ordinatum quod de dictis CCC florenis et aliis peccuniis in posterunz habendis fabricaretur
crux argenti optima et fuerurzt traditi Johanni Carbonell argentario operario dicte crucis de dictis CCC florenis, die V
Aprilis anno XC quarto, C floreni . = Est Crux preadicta per dictunz capitulum fabricara mandata et per Dei gratia
perfecta in pondere XXX rnarchorunz et sex unciarum . Decostitit pro marcha ducentos solidos, sicque decostitit tre-
centas duodecim libras et quindecirn solidos cum baculo velo et cordone . (Lib. Possessionum antiquarum Ecclesie Vi-
censis, fols . 29 i 30 . Arx. Cap. Vich .)

Un inventari del segle XV li diu a aquesta creu «molt bella e moderna obrada e daurada ab diuerses arquets e
ymages e smalts e en la una part de aquella son les armes de mossen Johan primo bisbe de 1 - ich e agres bisbe Dos
cha, e en la altre part son les claus de sant Pere la qual obra en Carbonell quondam .» (Arx. Cap., Tresoreria .)
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Fig. 4s . — Creu de la Catedral de Wich (auv-ers) Fig . 46 . — Creu de la Catedral de V"ich (revers)

Antigament tota aquesta creu es presentava ornada de tocs d'esmalt . Tots
els plans duien motius florals, de colors ; sota les flors de lis hi havia unes
plaques donant uns perfils de quatre trilòbuls combinats en quadre, decorats
també amb floracions esmaltades . El nu hexagonal arquitectònic, dos cossos
amb frontons, té encara els campers de les capelles esmaltats.

Però no era pas l'esmalt, de caràcter decoratiu quasi sempre, ja que sols
la placa quadrada del mig de la creuera en la part ciel Crucifix és l'única que amb
el mcstrar la Santa Cena dóna un assumpte historiat, sinó l'escultura prcdi-
gada en tota la joia allò que fa més digna d'estima aquesta creu . Ultra el
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Fie . 17. — Creu de Sant Esteve d'Olot (anvers)
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Fig. 4S . — Creu de Sant Esteve d'Olot (r()vers)

4o .- Institut d'Estudis Catalans
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Fíg. 1i . — Creu de Sant Esteve d'Olot (anvers)
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Salvador clavat en tres claus, presenta el pelicà al cim de la creu, la Verge i Sant
Joan i els dos lladres en els braços, Adam sortint de la tomba a baix (fig . 45).
En l'altra cara hi ha Sant Pere al mig, i sota dosser Sant Pan i Sant Andreu fent-li
costat i els símbols dels Evangelistes als extrems, sobre les flors de lis (fig . 46).

Aquesta abundància d'escultura dóna a la creu vigatana un aspecte quelcom
feixuc, en comparació amb les del seu temps, acabant per fer intrincada la seva

silueta les frondes realment grosses que avui encara en part l'adornen . En di-
ferents peces s'hi reconeix el punxó , confirmant ço que ja queda dit
referent al lloc de fabricació d ' aquesta creu.

Entre les moltes creus de fabricació catalana que, a causa de la cobejança de
la gent, han passat les fronteres de la terra, perdent-se'ns absolutament, es pot
citar la que hi ha en la col . lecció Martin Le Ros-, de París . Ics de nitidíssima
silueta flordelisada, sense frondes i sense Crucifix actualment . Els plans són
obrats amb fullatges cisellats . No té nu de cap classe i termina en espigó afuat
a propòsit per a fixar aquesta creu en un peu . En la placa quadrangular del centre,
en l'anvers, hi duu esmaltat el Pantocrator dins aurèola oval, voltat d'àngels,
i en les plaques del cap i braços horitzontals, fetes en forma de quadrifoli, hi ha
també en esmalt l'àngel client a les dones (SVREX) que Jesús havia ressuscitat;
Sant Joan i un soldat al peu de la creu en el Calvari, i la Mare de Déu, la Mag-
dalena i Maria Cleofè ploroses també presenciant la mort del Salvador . En la
placa inferior, feta en forma estrellada, amb quatre cantons més petits posats en
quadre i quatre majors amb arcs canopials, sembla que s'hi reconeix Sant
Pere plorant i un personatge amb espasa, ultra un clergue en oració, alludint
aquesta darrera figura al donador de la joia . Es de notar com aquesta placa es-
maltada té tot l'aire diferent de les altres de la creu, de les quals fins la fa
diversa la forma i dimensions, puix que sota d'ella hi ha uns trcssos de planxa de
plata amb fullatges, que fa pensar en una recomposició feta per un antiquari,
que potser féu desaparèixer la placa primitiva perquè no constés el lloc d'on fou
treta aquesta bella creu processional . La marca és la barcelonina, que citarem
de seguida.

En les plaques de l'altra superfície hi ha, en la del mig, el bes de Judes i em-
presonament de Crist en l'hort de Getsemaní, i en els quadrifolis les repre-
sentacions dels Evangelistes ; a dalt Sant Lluc (S . LVC), al braç esquerre Sant
Mateu (S . MATV), en el dret Sant Marc (MARC), en l'inferior Sant Joan (IOAN).
Com es pot notar, aquestes plaques no estan pas segons l'orde primitiu que
apareix en els exemplars que no han estat mai tocats.

Aquesta bella creu dóna el tipus de les de finals dei mil tres cents i de di-
verses dels primers anus del segle XV encara existents . Citarem, entre elles, la
de la parròquia de Sant Esteve d'Olot, ara mateix restaurada pels Srs . Cabot de
Barcelona. En la part del Crucifix (fig . 47) actualment hi ha al mig una placa
amb la representació del Cunctipotens Dats, dintre aurèola ametllada voltada
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d'àngels, fent-li honor quatre altres plaques quadrifoliades en les quals hi ha el
pelicà, la Verge, Sant Joan i Adam sortint de sa tomba . En el revers (fig . 48) hi
ha la flagel .lació i els símbols dels Evangelistes, no pas posats segons l'orde a
què hem fet al .lusió en parlar de la creu de Le Rov . Es de pensar també que
les plaques centrals de l'anvers i revers ara s'hauran deixat contraposades i
que la referent a l'assotament de Crist primitivament aniria en la part on va
el Crucificat.

Els plans d ' aquesta creu d'Olot porten rellevat i cisellat un motiu floronat de
bon gust i excellent treball . Uns escuts amb lleó rapant ;$^ coronat deu-
rien expressar el nom de l'ofertor de la creu i la marca indica prou
bé sa procedència barcelonina . En el nu oval o esfèric aixafat lii lia cinc botons
en losange amb fustes de sants i l'escut de lleó.

Semblant li és la creu de Sampedor, que, si primitivament tenia nu, devia re-
sultar massa raquític, puix que se sap que el que té actualment fou obrat, en 1572,
per l'argenter manresà Lluís Cucurella . Duu frondes en les arestes aquest exem-
plar, placa quadrada al mig de la creuera, quadrifolis en els braços, sota les
flors de lis . En l'anvers les plaques antigament esmaltades portaven en colors
la Trinitat, la Verge, Sant Joan, l'àngel de Sant Mateu i l' Agnus Dei, aquest
al mig . En el revers hi ha el Creador dintre aurèola gloriosa, posat en majestat,
i els símbols dels evangelistes Sant Joan, Sant Lluc i Sant Marc, ultra la
representació del Príncep dels Apòstols, corn a patró i titular de la parròquia
a què pertany- la creu . Els seus espais plans són delicadament obrats al cisell,
amb obra repujada en la qual dominen els elements vegetals.

Sembla que a aquesta creu se refereix un inventari de l ' anv 1415, retret
per l'historiador de la parròquia de Sampedor, Mn . Antoni Vila . La marca,
igual a l'anterior, no dóna lloc a dubte respecte al taller barceloní originari
d'aquesta creu.

Digna d'esment és una creu processional que es conserva en la parroquial de
Peralada, que porta molta restauració i constitueix un tipus especial entre totes
les del seu temps . En les plaques d'aplicació del davant hi ha els profetes Amos,
Zacaries, David, Daniel i Moisès, ultra l'Anvell Diví . En la cara posterior s'hi
representen Abacuc, Ezequiel, Isaïes, Jeremies, Samuel, Elies i la Resurrecció.
El pom ostenta les figuracions de diversos Sants, entre els quals són coneixedors

els Apòstols Bartomeu, Andreu i Pere . Aquesta joia, ,e , de 1`28 x o'71 metres,
fou fabricada a Perpinyà, segons demostra el punxó '"'"l

La de Soses, que figurà en l'Exposició de Creus de 1913, mereix bé ser re-
treta entre el grup de joies de finals del segle XIV (n . 123, mid . 76 36 centí-

metres) . En ella hi ha la particularitat que no coneixem en altre exemplar, d'ésser

tots sos paraments de plata llisa . El Crucifix, que és de braços acanonats i tot
ell fet amb poc esment, sembla massa gran per a aquesta creu, resultant així
que els seus braços són clavats sobre les plaques d'esmalt quadrifoliades i igual-
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Fig. 49 . — Creu de Suses (anvers)

1

Fig . 5o . — Creu de Soses (revers)

ment els seus peus . En l'anvers manca la placa central quadrada, conservant-
s'hi les quatre del cap i creuera amb el símbol de l'Evangelista Sant Mateu
(S . MATEV), la Mare de Déu adolorida, Sant Joan i una en què en camper

de color es llegeix fi RAMOS. GOMBAV, nom potser del donador de la creu.
En el revers hi ha al mig del Crist majestàtic voltant-lo en els quadrifolis dels
braços, ja que hi manquen el del cap i l'inferior, el pelicà i l'àguila de l'Evan-
gelista (figs . 49-5o).

El nu en forma d'esfera aixafada i el brocal en aquesta creu semblen antics,
portant sols com a ornat tires del menut passamà que guarneix totes les arestes.
En diferents llocs hi ha la marca mateixa de la citada creu d'Olot, que dóna
fe de com aquesta peça d'orfebreria és barcelonina d'origen.

I, efectivament, els argenters barcelonins s'ocupaven sovint en la confecció
de creus . Sabem de l'orfebre de Barcelona Berenguer Tries que, en 1381, havia
fet una creu d'argent per a una confraria de Valls, i del Simon Martorell que, des-
prés d'haver-ne fet una per a l'església de Sant JIiquel de la seva ciutat, rebé
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l'encàrrec, en 1399, d'obrar-ne una altra per a la confraria de la Sang, d'Igua-
lada, posant-hi Crucifix, el Sant Sopar i quatre Evangelistes d'esmalt (I) .

Aquestes creus, fins ara citades, eren unes destinades a les processons, a la
conducció de morts, o bé a quedar fixes sobre el retaule . El costum de posar
en aquest darrer tres creus era seguit en les catedrals i en les esglésies petites;
però en aquestes sovint les creus eren de metall bast o bé de fusta més o menvs
ricament decorada, per l'estil d'aquelles de què conserva una completa col-
lecció el Museu Episcopal de Vich.

Ni cal citar-ne, de textos antics referents al costum de posar tres creus en
l'altar . Les Ordinacions del rei Pere IV en parlen més d'una vegada com una
disposició que se seguia en la capella reial (2) . De Perpinvà retraurem un text
de les ordinacions d'aquella catedral que esmenten com el primer diumenge
de quaresma, acabades completes, el sagristà havia de tapar la creu major de
l'altar de Santa Eulària, que estaria així velada sempre fora del diumenge i
dies de nou lliçons . I adverteix que alias vexo erices et cetara altaris ornamenta,

quedarien tapades (3).
La relació de l'assassinat Biure, en 1351, continguda entre les constitucions

de Catalunya, dóna també a entendre l'existència de més d'una creu en l'altar de
Sant Cugat, en cometre's el crim de què fou víctima l'Abat . Aquest, en veure's
nafrat i perdut, acudí a l'altar e reebent dc aquell una crea del Senvor la qual ell

laltar era, e aquella ela sa defcnsio als seus pits posant, gira si ;Mateix davant los

irrttcltts contra ell, los quals lo seguian lo dctras ab las spasas desembaynadas,

e ellaxi stallt, una altra Creu de Dt'u ela aquell Altar ficada en la qual era del /test

de la T'era-Creu, de la part del Just devattt aquell Abat miraculosament se gira (4).

Ja hem parlat d'una creu d'Evangeli . Afegirem ara que, a Perpinvà, un in-
ventari del segle XIV ens fa saber que hi havia crua cum qua datur beltedictio in

altari post niissain, i de crux argelttea que portatur ad coitlltunicandos inftrmos (5).

Un inventari de Sant Feliu de Girona, en 131o, parla de diverses creus de-

putlatas ad ornandum els altars, en algun dels quals n'hi havia més d'una, i
es distingia les creus pels dies solemnials de la dels diebus ferialibus, descri-
vint-se encara dues creus argenti que portatttr ad conttnunicaltdttm et ad pucros

mortutos (").
En aquest segle era ja comú que les creus a usar en les prccessons tinguessin

tovalloles . En 1385, a Elna, es parla de tenir el canonge sagristà entre les seves
obligacions la de m antttergi tt cerica pro cruce argcntea dcportanda (7) . El mateix

inventari perpinv-anenc que acabem de citar posa una magna crux dc cristallo

JOSEPH PIIGGARf : Artistas catalanes inéditos, II.
1)ocunlcntos inéditos del Arcli¡vo geileral de la Corona de _-irazón, vol . v, pp . 24o i 242.

Bibliot . Perpinyà, cod. 71, fol . XIV
vol . III, lib. IX, tit . II.
Publicat per P . Al .vsvou en la Rev . d'Hist . et d'_4rch, du Ronssillon, any- II, n . to.
España Sagrada, XLV, p . 211 . — Per la creu en els enterraments : VILLANUEVA, XIII, p . J40.

1\IONSALv ATGE : Noticias Históricas . XXI, p . 2,51 .
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crim crucifixo argenti deaürati et citin quadani tualola operata ex ariro et cirico crim

flocatura cirici et conculis de cristallo que quidena crua portatiir (ui processioIies.

Un còdex de Santes Creus, portant les constitucions de l'Orde dels frares
blancs, existent a la Biblioteca Provincial de Tarragona, porta un capítol de-
dicat (el XIII) a establir de crucc poireirda crim vase reliquiariim precipicis festi-

diitatibris soper altare.

Un pontifical de la seu de Girona, escrit i ricament miniat al segle XIV,
porta el formulari De beiiedicti.oiie noue crucis, amb inicial en la. qual es veu el
bisbe revestit de pontifical, assegut en càtedra solemne, amb el salpasser en sa
dreta aixecada en actitud de tirar l'aigua sobre la creu que al seu davant sosté
un clergue vestit de sobrepellís . La creu és flordelisada i sense pom o nu.

I ara que som a posar notes solteres referents a creus, direm que algunes
d'elles devien adquirir preus molts alts . El baró Huc de Santa Pau, en son tes-

tament fet en 1391, parla de la creu d'argent que nos compram a barcelona per

mil sous 0I).

I, en parlar de creus, just és fer menció de la que l'arquebisbe de Tarragona
fa portar alçada al seu davant en tot el territori de la província eclesiàstica a
ell subjecta . Es aquesta una veritable creu processional . En el segle XIV, el
privilegi que suposa l'ús d'aquesta creu, que generalment ha estat d'un sol
travesser, donà lloc a una qüestió enverinada amb l'arquebisbe de Toledo . Era
l'anv 1319 quan l'infant Joan, fill de Jaume II d'Aragó, havia arribat a la me-
tròpoli toledana . Fou consagrat a Llevda i immediatament pretengué portar
amb ell la creu alçada, en senyal de primat sobre totes les terres hispanes, cosa
que li negaren nostres bisbes, fins al punt que el de Tarragona declarà en entre-
dit tots els llocs on estigués Joan d'Aragó, fent encara més l'arquebisbe de
Saragossa, ja que l'excomunicà . El rei, apenat pel que succeïa, acudí al papa
Joan XXII, qui, als 20 de novembre de 1320 i a 15 de gener de 1321, dictà but-
lles absolent l'infant de les censures i manà que s'abstingués de portar la creu
en les terres subjectes als prelats de Tarragona i Saragossa, mentre els litigants
acudirien a mostrar llurs drets davant de la Seu Apostòlica, abans de quinze
dies de passada la pasqua vinent . D'aleshores ençà aquesta qüestió ha quedat
entretinguda, i l'arquebisbe de Tarragona no ha hagut de veure ningú que es
presentés en la província amb la creu indici de la dignitat metropolitana . Con-
tribuí a això el fet de passar, en 1327, l'arquebisbe de Toledo Joan d'Aragó a
la seu tarragonina.

(I)

	

Id . íd . . 111 . apènd . IV .
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IV

Encara que no es
perdé durant el se-

gle XIV la fabricació
de creus i objectes sem-
blants, a Limoges, cl cert
és que la famosa indús-
tria auvernesa anà en de-
cadència, principalment
a causa dels molts tallers
que la supliren i li pren-
gueren el mercat . Fa de
mal dir si les diverses
noticies que els in\-en_

	

. ; ` I

	

, , . _

	

; •1

taris del segle XIV ens
donen, referents a exis-
tència d'obres llemosines
en nostre país, s'adre-
cen a testimoniar que
talc objectes, presents
aleshores en els tresors
de nostres esglésies, hi
eren ja d'antic o so-
lament de poc temps.
Aixi, en una relació de
les joies i ornaments
de la catedral de Vich,
de 1368, si es parla, en-

tre altres obres de Li-
moges, de dites creus de

limotzc (0, no podem pas
saber si aquestes foren
degudes a la dotzena o
tretzena centúria, o, més
bé, si hi foren importa-
des més tard.

Creiem, de totes maneres, que han de classificar-se com a obres llemosines de
ple segle XIV algunes creus existents, encara a hores d'ara, en la nostra terra,

Fig . 51 .

	

Creu (1(- Mi13eu de Via

(r) Arx. Capitular de eich . Tresoreria : Iuri'utaris .
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Fig. 52 . — Creu de la col•lecció del Sr. Conste de Giiell (auvers)

tal com la de Corbera que figurà en l'Exposició barcelonina de 1913 (n . 61).
Es aquesta en l ' actualitat una veritable ruïna., puix hi manquen moltes peces
i altres han estat substituïdes . És d'extrems trebolats o trifoliats, anant la
planxa de sa superfície anterior amb repetits forats que deixaven en altre
temps lluir vidrots a imitació de pedreria . El Crucifix és una peça massissa i
adotzenada ; va clavat amb tres claus, duu corona reial i folgada tovallola
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Fig . 53 . — Creil de la co1•Iecció del Sr . Comte de Güell (revers)

fins als genolls . El nu i brc cal, cilíndric aquest i esfèric molt aixafat l'altre,
semblen antics . La mida del conjunt és de 65 , .37 centímetres.

El Museu Episcopal de eich té una creu semblant, bàrbarament flordeli-
sada . L'ornamentació de basta pedreria s'hi conjumina amb figures d'aplicació

41 . — Institut d'Estudis Catalans
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en els costats del Crist, en els braços, mancant-hi, no obstant, la que fent pa-
rella amb la de la Verge representava Sant Jean . El Crist, que també llueix
corona reial, té darrera el seu cap un nimbe circular amb esmalt roig, blau i
blanc, anant també de color vermell el títol IHS . NAZ	 ARE\N que
sobre aquest . En el revers una. placa quadrangular posada en el centre de la
creuera representa el Senvor Omnipotent, acompanvant-lo els símbols ciels
Evangelistes posats en quadrifolis, tots ressaltant sobre esmalt verd (fig . 51).

Tots els motius d'aquestes creus tenen l'aire d'agermanar-se amb els que
presenten certes obres que són classificades corn a llemosins, per més que les
que hem aduït deguin representar dintre la fabricació el gènere més ordinari
i bast . L'ànima de les dues creus de Corbera i Vich és de fusta, que en altre
temps quedaria del tot amagada sota planxa de metall polidament daurat i
rutilant.

Altres creus eren fetes de robusta planxa bugida i obrada per ambdues
cares . El Museu de Barcelona ne té un exemplar de caps trilobats amb l'an-
vers tot esmaltat, figurant un arbre o soca vegetal que ressalta sobre camper a
trossos ornat de vitrificació vermella, blava i verda clara . En aquesta part unes
figures d'aplicació, de diferent estil, hi fan companvia al Crucifix . En els brv-
ços horitzontals hi ha, a més de dos cabuixons de vidre blau, dues mitges imat-
ges que fins podrien prccedir d'un exemplar més antic, essent en altre temps
esmaltades : a baix n'hi ha altre semblant sense indicis d'haver lluït color, i
al cim no manca una de més massissa i grollerament tocada al buril . En
el revers hi ha el Pantccrator i els símbols dels Evangelistes amb lleó, brau i
àngel esmaltats, en plaques, discorrent en gravat pel camper de la creu una
serpentina . Aquesta creu té 69 34 centímetres, havent figurat en l'Exposició
amb el n . 206.

El Museu Episcopal de Vich té un altre exemplar que podria posar-se a
continuació, si convingués donar explicacions sobre objectes semblants . F n col-
leccions particulars d'aquí i de fora no manquen altres exemplars.

Sembla que pot dir-se llemosina una creu que figura en la col . lecció del se-
nvor Comte de Güell i que fou exposada amb el n . 55, en 1913 . Fa cosa de
51 centímetres, essent feta de planxa elegantment bugida, obrada al buril
en l'anvers amb motius florals i les representa.cians del sol i la lluna, els dos
lladres companys de suplici amb el Salvador i el monograma IHS, veient-se
en l'altra superfície motius vegetals i els símbols dels Evangelistes, tot perfilat
en la planxa. . Ha desaparegut el Crucifix, del qual resta una silueta entre els
gravats de l'anvers, que potser aniria amb decoració esmaltada, ja que ho són
també les plaques, realment formoses, que resten en els extrems flordelisats
representant un àngel turiferari, la Verge, Sant Joan, Adam sortint de son
sepulcre, totes amb camper d'esmalt clar i tocs de roig i blau obscur. En el
centre de la creuera de l'altra part hi ha també una placa, esmaltada per l'estil
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de les anteriors, presentant el Pantocrator voltat d'estrelles beneint amb sa
destra i alçant la bola del món amb l'esquerra (figs . 52 i 53).

A imitació de les creus llemosines sembla que en nostre terra des del se-
gle XIV se'n construïren no sols fetes d'aram daurat i burilat, sinó fins amb
esmalts obrats segons el procediment campllevat o buidat que els francesos
han anomenat champlcvé . És cosa cada dia més demostrada que a Catalunya
es feren combinacions d'aram i colors fosos i vitrificats.

D'aquest gènere sembla que resulta ésser la creu de Renau (n . g I de 1'Exposi-
ció) . En l'anvers, sobre la forta planxa retallada donant belles flors de lis, hi ha,
com a motiu burilat, l'arbre objecte de les llegendes piadoses de l'edat mitjana .,
essent-hi al damunt aplicats el Crucifix sense c Trona, amb nimbe circular crucífer,
esmaltat dels colors roig, blau i blanc, no mancant-hi el títol també en colors ,
deixant llegir IHS NA — ZÀRENVS . i més als extrems quatre figuretes, la del
cim i del braç esquerre iguals i de dubtosa identificació, la de la dreta volent re-

presentar toscament la Verge Maria i la de baix Sant Joan . En mig de la superfí-
cie oposada hi ha, en placa d'esmalt, el Creador, i en els braços, els Evangelistes,
tots sobre camper roig vorejat de bla»c . Aquí la decoració de la planxa de la creu
mostra perfilat un brot ondulant . En conjunt té 550 345 mil . límetres (figs . 54-55).

El Museu de Vich té altra creu interessant i d'aire ben nostre . En sa planxa
hi duu elegant motiu cisellat, d'aire vegetal estilitzat, i en el mig de la creuera,
en un medalló circular, dues plaques dels colors blau i vermell d'esmalt hi fan
llegir els monogrames IHS XPS . Tot en aquest exemplar hi resulta de bon
gust, dintre el gènere que n'hauriem de dir purament industrial, a què pertany
el seu obratge. El Crucifix, que no té aire d'antic, sens dubte perjudica el bon
efecte del conjunt, en la resta molt ben encertat.

Però no es sols a Catalunya on se feren creus d'aram amb esmalts . També
pel nord d'Espanva, n'hi hagué una fabricació que durà potser fins al segle XV,

distingint-se per ses creus de robusta forma, en planxa bugida, donant unes
flors de lis que tenen les fulles abaixades terminant en estrany caulicle . Mo-
dernament aquestes creus han invadit nostra terra, portades pels negociants
d'antiguitats.

Models d'aquest gènere eren en l'Exposició de Creus una que pertany al
Sr . Comte de Güell (fig . 56) i altra propietat de D . Andreu Masot . La primera
té el Crucifix sense corona, lluint en els extrems figuretes d'aplicació repre-
sentant un àngel turiferari, la Verge, Sant Joan i el Primer Pare . La planxa de
l'anvers queda poc pacientment obrada amb fullatges i suporta encara dues
plaques ovals en els braços representant els lladres ajusticiats en el Calvari,
altres dues en el cos de la creu amb les lletres N AZ A RENU i el títol VHS.
En el revers hi queden burilats els símbols dels Evangelistes i la Majestat de
Déu . Amb son nu esfèric, que no apar pas poder-se fer tant antic corn el descrit ,

té aquesta creu 64o 435 mil.límetres .
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L ' altre exemplar
(n . 44) presenta cl ('rist
clavat i coronat d'espi-
nes, acompanyat de les
figures d'aplicació que
hem notades en l'obra
anterior, no mancant-hi
les plaques esmaltades
amb llimes i (estes, el
mcnograma IHS i dues
altres plaques ovals que
en bàrbara factura sem-
blen expressar les histò-
ries de la Coronació de la
Verge i el I)escendiment
(l i Crist als inferns per
llibertar les ànimes dels
Parcs de la Llei Vella.
Els colors, com en l'an-
terior exemplar, són el
blau, el blanc i el roig,
aquest quelcom translú-
cid . En el revers s'hi di-
buixaren al buril el Pan-
tccrator i els símbols
dels Quatre escriptors–
de la vida de Crist . En
conjunt, les mides eren
51 38 centímetres.

El Museu de Barcelona té dues d'aquestes creus . L'una mostra un ('rist
que es pot pendre absolutament corn d'obra llemosina i darreries del segle XIII,

amb son cenvidor i tovallola esmaltats de dos blaus i la corona reial al cap,
clavat amb quatre claus i sobre subpedani . En l'anvers la planxa té motius
florals, sense les acostumades figuretes d'aplicació ni esmalts . Al revers la placa
duu el Pantocrator i símbols d'Evangelistes amb llegendes i les lletres A-M sens
dubte aldudint a la salutació angèlica . Té aquesta creu 64 44 centímetres i
porta el número 219.

Té més interès encara l'altre exemplar (núm . 203) que fa 57 ;: 41 centímetres.
El Crist no duu corona i és del tipus usual en aquesta classe d'obres . L'en-
volten, posades en les flors de lis de la placa, les figuretes de fosa representant
un àngel turiferari, la Verge, Sant Joan i el Primer Pare, essent de notar la
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Fig . 56 . — Creu de la col•Ieeció del Sr . Comte de Güell



CREUS I n ' :1RGi•:tiTElt( .A A CATALUNYA

ligureta de l'àngel per ésser molt sortida, veritablement corpòria i mostrant
l'encenser penjant i movible . Hi ha les plaques ovals representant en esmalt
els lladres, les lletres AVE-MA, el monograma VHS i la lliberació dels detin-
guts en els inferns . En l'altra part hi ha una placa amb el Pantocrator, esmal-
tat en blanc, blau i roig, i a més en burilat els símbols dels Evangelistes.

El Museu Episcopal de Vich té dues d'aquestes creus, la una sols gravada
o burilada, amb ornamentació feta adctzenadament i les acostumades repre-
sentacions sagrades . L'altra porta esmalts m_onstra.nt el pelicà, els lladres i el
I-3aptisme del Salvador, sota una creu i filacteria en la qual es llegeix Iesus

autc'in . Les accstumades figures de fosa són als extrems . La col . lecció del Comte
de Peralada i la de 1'Olaguer Junvent tenen altres exemplars, dels quals no és
necessari donar les particularitats.

No creiem que es pugui dir llemosina ni catalana una creu que posseeix don
Fidel de Moragas, dissortadament massa mutilada . Els caps de flor de lis supe-
riors són trencats i la planxa sembla haver perdut bona part de les peces d'apli-
cació que devien guarnir-la de vidrots imitant pedreria, conservant-se ' n sols
una al cim i baixos de l'anvers . També sols hi ha una de les figuretes d'aplicació,
podent-se sels veure avui la de sota els peus del Crist, que es presenta. dreta i és
difícil d'identificar, portant llibre i una espècie de destral . El Crist, que és d'aire
arcaitzant, llueix corona reial . En el revers una aurèola el .líptica deixa en actitud
honorífica la representació del Pantccrator . (Núm . 133 ; mideix 34o 22- m

etres .)
En el Museu Episcopal de Vich hi ha una creu també quelcom mutilada amb

u1 Crist caronat reialment i amb ample cenvidor a plecs angulosos . Antigament
imitacions de pedreria donarien un aspecte magnificent a aquest exemplar,
que, cam els altres del seu grup, pertany- a un art de poc refinament.

Com a treball desacurat podria dignament figurar al costat de les creus ante-
riors una que D . a Mercè de Riera presentà a l'Exposició tantes vegades al-ludida
(núm . 25 ; té 800 435 mil . límetres), amb caps trebolats que duien fixades imatges

de planxa repujada, ara estranyament aixafades . El Crucifix era en això semblant
a les altres sagrades figuracions, que a l'anvers eren l'àngel, la Verge i Sant Jean,
mancant la inferior ; i en el revers 1'_grius Dci, i els símbols dels Evangelistes,

mancant-hi també el de baix, o sia l'àngel . Els plans eren decorats amb foliacions
que, sense ser de un gran treball, en realitat era millor que Ies figures d'aplicació.

Totes aquestes creus a par que pcdrien classificar-se com a obra espanyola,

probablement del nord i centre, ben diversa de la francesa . També és ben possi-

ble que ho sigui altra creu. que posseeix den Maurici Vilumara (núm . 72 de l'Ex-

posició, de 26 16 centímetres), com les últimament citades, feta de planxa

burilada, encara que sense altra aplicació que un Crucifix ben inferior a la obra

del restant . En l'anvers, en els quadrifolis amb què remata la creu, hi ha d .isse-
nvats un àngel, la Verge, Sant Joan i el Primer home, ccupant el restant uns
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motius vegetals i entortolligaments de filacteria . En el revers hi ha al mig l'Om-
nipotent i en els quadrifolis els símbols dels Evangelistes.

Al Museu de Barcelona n ' hi ha altra creu, coberta de planxa de llautó estam-
pada, amb figures d'aplicació, i terminada amb trifolis ornats d'unes bolles o
boletes que donen al conjunt un caràcter exòtic . Pels esmalts continguts en uns
ovals sota las terminacions de la creu (núm . 204 ; mideix 57 x }o centímetres),
sembla que es tracta de una peça estrangera, de tipus italianitzant.

La Sra . Farré de Folquerni en l'Exposició de Creus hi porta un Crucifix,
després d'una creu, que té l'aire de les obres a què hem dedicat les darreres
pàgines, éssent d'aram fos i antigament daurat (núm . 138).

V

Al segle XIV comença a aparèixer clara la distinció entre la creu prc cessional
i la que serveix de reconditori i custòdia al Lignum Crucis . La primera era el
guió parroquial o de la comunitat o confraria, l'ensenva que agrupava una cornu-
nitat més o . menys lligada per vincles de dilecció i companyonia, devent pre-
sidir els seguicis i anar pels carrers i les contrades . La segona havia de tenir un
llcc més fix, restant sobre l'altar o purament recondida en el tresor de l'església,
donant-se sovint el cas que se la guardava en el sagrari, entre la reserva euca-
rística, niés honoríficament que els sants olis.

La creu de Vilabertran, que com ja hem vist, porta un petit reliquiari o
teca per guardar la Vera-Creu, sembla que podria indicar cosa contrària del
que diem si volguéssim pendre-la corn a guió processional, quan sabem que, per
ses grans dimensions, era poc a propòsit per a això i més aviat feta per anar
fixa en l'altar que no pas per ésser-ne moguda.

La verdadera fusta de l'instrument de suplici del Salvador no era pas conve-
nient que anés a mans d'un dels ministres inferiors del santuari, de subdiaca
per avall, i que fos traslladada d'ací allà sovint per enterraments i processons
de reduïda importància . El ceremonial mateix del Divendres Sant i el seguit
en les grans esglÉsies durant els dies de Passió(') per la mostrança i adoració de
la Vera-Creu devien fer entendre que aquesta convenia presentar-la amb gran
honor i sols amb una certa solemnitat litúrgica.

D'aquí que fos cada dia més manifesta la distinció entre la creu-guió i la
creu-reliquiari, que a voltes s'equiparava amb la d'altar . La primera portava
comunament el nu o reforç que permetia assentar-la sobre un astil, anava pro-
veïda de Crucifix i era una memòria de referència al sacrifici del Calvari . La
creu-reliquiari se féu pediculada, com s'hi féu també la d'altar, desapareixent a

(I) El Canonge Arnau Busquets, en 1366, fundà en la seu barcelonina la mostrança de la Vera-Creu.
Aquesta solemnitat en ceitis csg :és .es donà lloc al que se'n diu les mores .
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poc a poc la que anava fixada al cim del retaule,
que sols se conservà corn a record d'una cosa an-
tiga en algunes esglésies, principalment en les que
no canviaren el petit retaule d'abans per la c-tmpli-
cada obra de pintura o escultura, amb multitud de
compartiments, a què foren tant aficionats els nos-
tres avantpassats.

En un principi, corn veurem, sembla que hi ha
una gran desorientació respecte a la disposició que
s'havia de donar al reliquiari del fust de la Santa
Creu . Per això les creus pediculades amb imatge
del Sant Crist, serveixen tant de reliquiari com les
que no en tenien i eren fetes directament per mcs-
trar els dos bocinets de la sagrada fusta del Cal-
vari . Les que mostraven la imatge del Crist Crucifi-
cat algunes vegades presentaven una porta o tanca
darrera d'aquest, que en obrir-se o treure's deixava
veure la veneranda relíquia i altres vegades la mes-
traven al revers del lloc on hi havia la figura del
Crist.

En el segle XIV van desapareixent els reliquia-
ris del Lignum Crucis en forma d'ícona o placa, pre- Fig. 57 .-Creu de la Catedral de Toledo

sentant en son centre la theca crucífera . De la Ca-
tedral de Vich consta que fins entrat el segle següent servia tabula argentea in

qua conservatur vera crux et suat reliquie (1), constituint una joia que podem
imaginar-nos semblant a algunes encara conservades en esglésies, cal .leccions i

museus. Aquesta icona era senzilla o doble, fent-se segons un ús oriental, a
voltes closa amb portes en forma de tríptic o díptic, i es pot dir que desapa-
regué poc a poc restant únicament la disposició en creu per als reliquiaris espe-
cials del Sant Arbre.

De la fusta d'aquest hi hagué esglésies que en tingueren trossos ben nota-
bles . Es sabut que Vich, almenys des del segle XIV té en sa Catedral un

Lignum Crucis que fa cisa de 22 centímetres de llarg amb creuera d'uns
15 centímetres . A Iuestes relíquies de la veritable creu de Crist degueren venir
d° l'Orient, portades per algun piadós pelegrí, que potser les adquiriria a preu
d'or ben crescut . I ja d'antic en nostra terra, per demostrar l'a'Itenticitat de
la relíquia, se la sometia al testim'ini d°1 foc, perquè aquest, no cremant-la, per
voler de Déu, fes saber que aquella fusta no era un estellicó qualsevol, sinó
que per haver-hi estat posada la Sagrada Humanitat de Crist la providència de

(i) Arxiu Capitular de Vich, consueta Vella.

42. — Institut d ' Estudis Catalans
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Déu feia suspendre les lleis de la naturalesa, quedant incombustible al mig
de les flames . Per això ja des del segle X en nostra terra són esmentades por-
cions del Lignum Crucis i de les relíquies dels sants que eren qualificades de
probatissima ', sens dubte per haver estat sotmeses a la prova del foc, que era
antigament la més usual, d'entre les ordalies (1) .

La Vera-Creu figurava també, segons algunes ordinacions rituals, en combre-
gars i extremauncions de persones constituïdes en dignitat . De Vich consta que
en 1343 se donà la disposició que portetur crux in gjuo est lignum Domini ad
canonicos in firnlos citin unctiontn1 et Eucllaristianl f po'l'int receptlíri (2) . I no cal
afegir que servia, com hem indicat fa poc, en les cerimònies de la Setmana de
Passió i en les de la gran setmana en què es fa commemoració de la Passió de
Crist, fent-se'n solemne adoració . També la relíquia del Lignum Domini anava a
les pregàries i servia per colllullir quan venia tempesta, això amb major eficà-
cia que les relíquies dels Sants (3).

En el departament destinat a reliquier de la Catedral de Toledo s'hi guarda
una Vera-Creu, que és preuat joiell d'orfebreria catalana (fig . 57) . És pedicu-
lada : la part superior o creuera flordelisada és d'or, amb perles i pedreries, pre-
sentant relíquies, a més del Sagrat Fust i, en el dors, un bell disc d'esmalt
translúcit amb rica coloració polícroma cloissonné d'or, a motius florals ; el peu
és d'argent daurat, portant burilats els símbols dels Evangelistes, a més de
quatre medallons quadrifoliats esmaltats a cllalnplcvé, tres d'ells amb escuts
de casa reial Aragonesa i llirs franceses, mostrant l'altre una llegenda que
diu : HOC LIGNVM DOMINI DEDIT BEATVS LVDO ~ VICVS OVON-
DAM REX ~ FRANCIE ECCLESIE TOLETANE DOMINVS IOHANNES
ARCHIEPISCOPVS TO I LETANVS FECIT PONI IN PRESE NTI CRVCE
OVAM AD HOC CON 1 NSTRVI FECIT BARCHINONE ~ ANNO DOMINI
M 1 CCC XX V . Aquesta inscripció, corn se veu, fa referència al donador de
la creu que hostatja el Lignum que pertenesqué a Sant Lluís rei de França,
donador que fou el fill del monarca d'Aragó Jaume II i de Na Blanca de
Nàpols, qui hagué el nom de Joan d'Aragó i cenyí ja als disset anus la mitra
de Toledo i més tart l'administració de la de Tarragona . Aquest, mentre presidí
la metròpoli castellana (1318-1328), feu obrar la creu a Barcelona, essent de
notar que, si pogués demostrar-se que el disc d'esmalt sempre ha figurat en el
joiell, ens trobariem amb un model únic en l'orfebreria catalana . (Mideix 64

27 centímetres .)
La Catedral de Girona posseeix un bell reliquiari, pediculat, pel fust de la

Vera-Creu, que apar correspondre als anys del segle XIV . Es un joiell de gran
elegància, que sembla ja descrit en un inventari de 1470 p~lblicat pel P . Fita, ja

(1) En la dedicació de S. Benet rie Bages, any 971, s'hi mencionen capsas duas cum li nuat domini et

reliquie sanctorum probatissime (Marca Hispanica, c . 8 99) .
(2) Liber II vitae . fol . 81, col . III . A. C. V.

(3) Id . id ., fo! . 131 .
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que parla «de crux argentca deaurata era dos trossos sive pesses, cura pede plano;
quem podem tenebant quatuor fagure leonum, et in superfcie dicti podis orant quatuor

hermalts, in quorum quolibet erat afua figura Evangeliste . Que quidem crux erat
armaltata, et in medio ipsius crucis orat naus boto argenters deauratus cum
guatuor armalts; et supra ipsum boto alat dues branques argentee deaio'ate:

eina a destris in qua e figura beats _llarie de armalt, e altre a sinistris in qua
e figura beati Johannis armaltata . Et desuper ditas dinis branchas era lo segon
tros o pessa de dita eren; en lo qual tros o pessa de creu, era lo cruci/fix de argent,

en les spalles del qual havia un hermalt de anyell . E en la part dreta de la dita creu

havia un armalt de nostre dona . E en la sinistra part havia tira hermalt ab figura

de sant Johara . E en la srtrnitat de dita c : eu havia Marc hermalt ab figura de Ilun angel

o home tenint en sua dextra tres claus e eu la sinistra sua corona . E desats los peus
de dit cruci/fix havia barra hermalt ab figura de un home despulat tenint les mans

junctas . E en la part darrera, de dita creu havia sincla faguras de hores de armalts;

so es un alt, altre baix, altre a part dreta, altre a la part sgirerra ; la quinta staue

al eix de dita creu- amanere de ti'eronicha de Gesuchrist, darrera la qual figura de

Gesuchrist ha arna concavitat dins lo qual es unida urna placa de argent daurat,

trencada al ;nix a manera de creu en manvol, lo qual se diu hi ha de la vera creu ( 1) >>.

A aquesta descripció hi correspon exactament el peu, actualment conservat, amb
sos quatre esmalts dels símbols dels Evangelistes, dos més grossos que els altres,
sa tija amb representacions de S . Pere, S . Pau (?) i caps de Santes Verges, els
braços o branques sostenint les figures de la Verge Adolorida i Sant Joan Evan-

gelista obrades en placa d'argent plana burilada, retallada i esmaltada (figs . 5 8
i 59) . Els colors de les vitrificacions són bastant deteriorats, deixant-se veure
un blau quasi opac, verd, grec i roig translúcids i toc de niell pels perfils de les
carnadures . Un mascaró de bell obratge ressalta, en esmalt blau fort, sota el
peu . És obra que mida uns 6o centímetres d'alt, i acredita l'orfebreria gironina
portant l'acostumada marca dintre trifoli.

A 8 de juliol de 1368, el Bisbe de Barcelona Guillem de Torrelles donà a sa
catedral una creu gran d'argent daurada amb el Lignum Crucis, proveïda de
son peu en el qual hi havia quatre insígnies de l'ínclit senvor Jaume d'Aragó,
Bisbe de Tortosa, de qui la rebé dit prelat barceloní . Per la descripció de la creu
gironina podem figurar-nos corn seria aquesta de Barcelona . Consta que en
138o el peu d'aquesta creu fou daurat i adobat, pagant-ne la sagristia 4 lliures
15 sous 4 diners a l'argenter barceloní Francesc Vilardell (2) .

El Museu Episcopal de Vich té una Vera Creu feta de fusta, coberta de plan-
xes de plata daurada bellament estampades . En l'anvers hi duu una teca cen-
tral i quatre a les flors de lis dels extrems, en el lloc on en el revers hi va l'Agnus
Dei i els símbols dels Evangelistes.

(1) Lns Reys de Aragó y la Sèu d~ Gerona . Apèndix a la sèrie primera.

(2) Notes facilitades per Mn. Josep Mas (Arx. Cap . Barc ., papers Caresmar, v . II, i Sagristia, 1385-87, fol . 32) .
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Fig. 58 . — Reliquiari de la Catedral de Girona (anvers) Fig . 59 . — Reliquiari de la Catedral de Girona (revers)

A Riells del Fai hi ha altra Vera-Creu que figurà en l'Exposició de 1913
(núm . 157), presentant doble travesser, oberta de làmina estampada en la qual
alternen uns motius formant un drac, un entrellaçat, un griu . Aquesta planxa
no té res de religiosa, i és un exemple de la manera com antigament allò que
era fet pels petits mobles de destinació civil no era cosa rara que s'empleés a
usos tan decididament sagrats com una creu-reliquier . En vista dels motius
d'aquesta planxa estampada un no sap sostraure's a la impressió de suposar
la creu de Riells del Fai germana de fabricació de les capsetes de làmina d'aram
estampat que sabem que es prcd>_iïen en nostre país . Mideix 26 11 centímetres .
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L'inventari dels béns del Rei Martí l'Humà, encara que fet en 1410, descriu
un Lignum Crucis ben interessant a aduir entre els productes de la centúria cator-
zena . Diu en una de les enumeracions : «La Sancta Vera-Creu encastada en I . a creu
doble daur, e en lo cap de la dita creu ha I . fermai en que al mig I . a losa de meracde

e entorn V balaxets, V terns de perles e baix en lo bras alt de la dita creu lia I safir

e en lo bras treues de la creu sobirania ha en cascun cap I fermall en cascitm dels

quals ha III meracdes e 1111 balaxxs e en /altre bras treues meior ens cascun cap

lia I fermall al mig dels quals ha en cascun I. a losa de meracde e I' balaxets e

V terns de perles e en lo bras iusa ha dos bells safirs e penie al peu del dit bras de la

dite creu petita ha dos diemants, I meior daltre e es ornada de X X perles ( r ) .»

A aquesta descripció d.'una creu de doble travesser, ben ricament ornada de pe-
dreries, segueix encara la puntual notícia de la tija i peu que servien per soste-
nir i alçar-la . ; ccnstant a més que el tresor reial tenia unes reixes d'argent que
es pcsarien dav2nt del sagrat fust i reliquier quan se'n feia pública exposició (2).

L'inventari de Sant Joan de Perpinyà, de mitjans del segle XIV, descriu
«quedam crux argentea, cum pede cupri, in parte anteriori deaurata in qua est mo-

dicum de ligno crucis fixo seu incartato (3)».
Un inventari de la Catedral de Vich, de 1368, ens dóna aquestes notícies

sobre reconditoris del Lignum Crucis . «Un reliquiari cubert de f u ya dargent so-

braurat et istoriat ab reliquies en que avia de ligno domini so digueren .	 Altre

creu dargent processonal en que ha de ligno domini — Altre crueta dargent sobrau-

rada en que avia de ligno domini en que avia III pedres pretioses .» El primer era

fet a manera de libre i servia per quan se adora la vera creu lo divendres sant, pre-
sentant esmalts i uns saquets amb relíquies i una capseta poca de la vera creu.

A principis del segle XVI se descompongué per fer uns bordons . La creu al
segle XV servia quan se va a la absolta dels aniversaris i tenia pedreries . Un segle
més tard encara es comptaven trenta dues pedres fines en una part i trenta
quatre a l'altra, usant-se per los altres (absoltes fora la Catedral) i processons dels

dimecres i divendres . Així consta dels llibres de notes que feien els tresorers de la

Catedral vigatana (0) . Encara en 1368 se citaven un reliquiari en forma de creu

fet de argent sobreaurat y esmalts, dins lo qual digueren havia algunes reliquies.

Item una croeta dargent ab perles, dins la qual digueren que avia pedra del monu-

ment de Jesucrist . Item la creu major, sobreaurada en alguns lochs, e ab moltes peses

de diverses colors . De la primera d'aquestes consta que es tenia en el bancal de

l'altar major i de la darrera que portava moltes reliquies ques diu que son enques-

tades o reservades . Tenia Crucifix i quatre imatges en el seu voltant i l'Agnus

Dei voltat dels símbols dels quatre Evangelistes .

1

( 1 )
(2)

(3)
(4)

E~licicí L' .Avcne, p . 117.
Fdiciú L ' .Avene, p . 92.
Revue d'Hist . et .Arch . du Rousillon, II . p . 324.

Arx . Cap . _\rm . Tresoreria . Int'entaris .
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VI

En arribar al segle XV abunden les notícies d'argenters que contracten la
construcció de creus processionals (1) . Així, a 13 de febrer de 1403, Gil Anés, orfe-
bre de Perpinvà, tractà fer una creu per al convent del Carme de sa vila, segons
model o patró fet i pintat per Franco- Ferrer, pintor . Devia haver-hi Crucifix
embotit i, a la part oposada, Santa Anna amb la Verge Maria . que tindria el
Nen, posats sota un dosser . En aquesta part hi hauria en esmalt David, Sant
Joaquim pasturant les ovelles, Santa Anna i l'encontre de la Porta Daurada, a
més d'un àngel amb els braços estesos i signant els dos primers perscnatges
dels esmalts . Portaria pom i canó, tot d'argent daurat amb or fi de florí de Flo-
rença, comptant-se a 8 lliures cada marc, i podent fer-ne fins a tretze . Encara
que se li donà un anv de temps per a l'obratge no es feu àpcca final fins a 3 de
gener de 1406 (2) .

D'en Francesc Canyes, argenter de Barcelona consta que, en 1412, se li do-

naren 3 lliures 6 diners, per dues creus de fusta, fetes per servir de patrons
per la creu d'argent que ell feia (3) .

Un Francesc Costa, també orfebre barceloní, oriiind de Caldes de Montbui,
als 5 de març de 1414, rebia 5o florins a compte d'una creu d'argent, d'uns
14 ó 15 marcs, que prometia fer, segons mostra pintada en un paper . Devia estar
llesta abans de Corpus i seria a ús de la Confraria de Sant Nicolau de Santa Co-
loma de Queralt, comptant-se a 9 lliures per marc (4) . Aquesta creu encara
existeix en la dita parròquia.

Mestre Marc Olzina, de Barcelona, a 21 de març de 1420, tractava fer la
creu processional, dita dels Sants Màrtirs, per a l'església de Cardona . Seria
daurada, devent fer un 28 marcs de pes, portant imatges i Evangelistes, a més
de das escuts de Cardona, en esmalt . Es comptava a 9 lliures i 5 sous per marc.
Aquesta bella obra d'orfebreria, sortosament ccnservada, s'acabà de pagar a
9 de febrer de 1427 (5).

A 24 de març de 1423, el ben conegut argenter perpinyanenc, Miquel Aleri-
gues, tractava amb els obrers de Sant Mateu, de dita població rossellonesa, sobre
acabar una creu d'argent, d'uns 40 0 50 marcs de pes, segons la de Sant Joan de
la mateixa vila, a raó de vuit lliures per marc, comptant-hi el pom, amb imatges

(1) Els inventaris de nostres esglésies donen notícies de multitut de creus, havent-n'hi molts exemplars
en un sol temple . En les processons, a vegades, hi eren portades vàries d'aquelles . En l'enterro del Príncep de
Viana n'hi figuraven t nze.

(2) PERE VIDAL : Recherches sur l'art, pp . 7 a 9.

(3) Arx. Cat . Barcelona . Sagristia, 1411-13, fol . 147 (Nota facilitada per Mossèn Josep Mas).

(4) Article de Mossèn Joan Segura, Gazeta Monlanyesa, de 4 agost 1906.

(5) JOAN SERRA I VILARÓ : Fulla Artística de La Veu de Catalunya, n . 163 . —BALLARÓ I SERRA : Historia

de Cardona, p . Io8.
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i Històries de la nativitat, de la passió i de Madona Santa Maria, ben ornat amb
diversos esmalts . En la part del Crist hi hauria Sant Joan i la Verge, la flagel .la-
ció, les hurles dels jueus i el camí del Calvari . En la part posterior la Verge amb
el Nen, els quatre Evangelistes i tres pinacles (I ) .

En Joan Mas, igualment de Perpinvà, a 18 d'abril de 1429, tractà l'obra
d ' una creu processional per a Sant Vicents d'Eus (2).

Galceràn Comta, argenter, ciutadà de Vich, als io de juliol de 1431, concordà
sobre fer una creu molt bela, que era començada, d'un pam i mig en el travesser
i dcs pams de llarg . En la una cara hi hauria un Crucifix rodó (3) amb quatre
esmalts, l'un amb la Verge, l'altre amb Sant Joan, l'altre amb Llàtzer (sens
dubte la representació d'Adam), i el darrer amb el pelicà. En l'altra cara en
esmalt, els Evangelistes i Sant Andreu (4) . Pom amb 6 esmalts . Total 7 marcs
de pes, devent ser daurada i comptada a raó de set lliures i deu sous cada marc.
Com veurem, aquest argenter féu una Vera-Creu per a la Catedral de Vich.

D'en Bernat Llopart o Loupart se sap que, en 1435, féu la bella creu pro-
cessicnal de Cervera, per voler de Déu, ccnservada . Se tractà al pes de trenta sis
marcs, no menor que la de la ccnfraria de la Verge Maria, la qual ell mateix havia
obrada a casa de l'argenter Marc Canves . Seria daurada de dauradura doble, tin-
dria Crucifix amb Mare de Déu, Sant Joan, els lladres, pelicà i Sant Nicolau res-
sucitant els tres escolars, tot en una part . Darrera hi hauria Sant Nicolau vestit
de Bisbe i amb reliquiari en el pit, Sant Pere, Sant Nicolau tirant el pom d'or,
Sant Pau, el Sant Bisbe de Bari ressucitant un infant, el mateix apaivagant
tempestats i la seva naixença . L'argenter devia posar pinacles sobre el Crucifix
i imatge principal del mig de la creuera, a més de ,pom amb sis figures . Tot
estaria llest abans d'un anv i . deuria valer unes cinc centes lliures ( 5 ) . El mateix
Llopart, en 1446, rebia 303 lliures per una creu devengele i dos canalobres per a
la capella de la Diputació de Barcelona (b) .

L'argenter perpinvanenc Joan de Castellnou, envers 1440, era a Girona i.
tractà la construcció d'una gran creu de plata per a Santa Maria de Ripoll . El
gironí Fancesc Ortall, dos anus després, es degué comprometre a acabar ço que
el Castellnou no havia tirat endavant (i).

Un tal Narcís Miralpeix, en 1443, concordava sobre la factura d'una creu de
plata daurada, de 15 marcs de pes, a raó de 8 lliures i mitja el marc . La obra
d'argenteria devia servir per a església de Sant Hipòlit, en el Rosselló (8) .

(I)

	

:Ars .

	

Pir .

	

Orient .

	

G .

	

n .

	

480.
(2)

	

VIDAL : Reeherchcs, p .

	

20-21.
(3)

	

EI mot (leu voler signiticar d'escultura o bulte complet.
(4)

	

C . F . Manual .V 1 , (1e GAI3RIEL ESTANYOL, fol . 18.

(5)

	

Document de l'Ars . de Cervera, presentat en fotografia en 1'Exposició de 1913 . —Veure les interessants

notes referents a Orfebrería catalana, d( nades a l'estaIllpa per l 'AGUSTÍ DURAN I SANPERE, p . 9 . Aquest ha par-

lat (l'altra cau feta en 1422.
(6) PUIG I MIRET: La Casa de la Diputació (en l ' ANUARI I . E. C ., 1910, pp. 429-30).

(7) Document en poder de Salvador Babra, citat per Puiggari, Artist . Cat . Inéd.

(8) MONSALVATGE : Noticias Históricas, XXIII, p . 132 .
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L'argenter Pamon Costa, en 1453, als 15 de març, tractava la construcció
d'una creu i reliquiari per a Linvola, a raó de set lliures i quinze sous per marc
de plata daurada (' ) . Aquest artífex, vuit anys més tard, emprenia obrar altra
creu per la confraria del Sant Esperit, de Manresa, fent-la de 55 marcs (2).

Un orfebre del ternie d'Odena, de nom Montetigunl Alzines, degué fer una
creu major per a Igualada, ja que en Consell de 28 de desembre de 1 453,
s'acordà donar-li part del preu contractat (3).

En Ramón Siscar, argenter de Perpinyà, als 23 de juliol de 1460, feia con-
vinença sobre la factura d'una creu d'argent, per Catllar, en el Rosselló, de
sis marcs de pes i devent ser sense esmalts (4) .

Sabem també el nom d'un Barthomeu Cerdà, de Barcelona, que, en 1475,
rebia avís dels cancellers de la vila d'Igualada, pregant-li que mirés de tenir
llesta per Corpus la creu que li fou encomanada (1).

En 1488, als 6 de febrer, l'n Agustí de Agosti, perpinvanenc, tractava fer
la creu processional de Vinçà (`-') . No degué tirar endavant l'obra, per quan
a 12 de juny de 1492 es capitulava de nou amb Pere Rovs i Martí Farinva,
ambdós argenters de la mateixa ciutat (7).

Encara que sien abundants les dades que tenim sobre fabricació de creus en
nostra terra durant el segle XV, ens hem de plànyer que són ben poques les que
tenim existents i ens resultin ben documentades . Les joies a qué es refereixen
els documents anteriorment extractats són quasi totes perdudes.

Un dels tipus niés freqüents en nostres creus processionals del segle XV ens
el dóna la citada en paràgrafs anteriors, de Santpedor, que ja hem vist que
podia atribuir-se als darrers anys del segle XIV o a molt principis del XV . Sem-
blant a ella hi ha diversos altres exemplars, els més d'ells de fabricació bar-
celonina.

Citarem en primer lloc la creu de Valdeconejos, que figurà en l'Exposició
hispano-francesa de 1908, a Saragossa . Duu esmalts ; a la part del Crucifix hi té
la creu central fent de nimbe, el pelicà, la Verge, Sant Joan i l'Adam sortint de
sa sepultura . En el revers, al centre, hi duu un esmalt modern, el qual envolten
els símbols dels Evangelistes, posats en els quadrifolis, sota les flors de lis . El nu
és ben posterior al segle XV, època a qué pertany aquesta bella obra, que va

marcada a Barcelona

	

( 8 ).

PUI ;GARf : Artistas Catalanes Inéditos.
JOA2UIM SARRET : Art i Artistes nzanresans, p . 12

Jo 1N SEGIRA, Pvre . : Historia de Igualada, IT, p . 357 .
Arx . Pir . Orient . G . 913.
Jo'N SEGURA . Pvre . : Gazeta alontanycsa, 24 juliol 1907.
Arx. Pir. Orient . G . 158.
JEAN SARRETE : Les Con/reries dt- Pinça.
veure : L'Orfeb eria en l 'Exposzri de Saragossa, p . To.
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
( 8 )
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La de Vilosell, amb esmalts aper-
duats, demostra estar quelcom niés
avançada dintre la centúria (núm . 83
de l'Exposició; té de mida 74 36 cen-
tímetres) . Sos plans van sembrats de
fullatges duelcam repuja.ts i burilats
acuradament . El Pantocrator, la repre-
sentació de l'àguila de l'Evangelista .,
de la Verge i Sant Joan i Adam van
amb el Crucifix ; el pelicà i els símbols
dels Evangelistes estan al voltant
d'una placa amb la Cena . La marca és
igual a 1'a.ntericr : el nu no té caràcter
per agermanar se ami) la creu.

Un exemplar presentat per Don

Francesc Llorens i Riu en la citada
Exposició de 1913 (núm . 192 ; té 78 39
centímetres), sembla referir-se a final
d.e segle (fig . 6o) . Els plans van ornats
de fulles de roure burilats i moguts
amb tocs de repujat . A la una part, les
plalues, antigament esnialtades trans-
lúcides, duen la Verge amb el Nen i els
símbols dels Evangelistes ; a l'altra, que
és precisament aquella en què no hi ha
pas actualment el Crucifix, s ' hi veu el
Creador en tren, el pelicà, la Verge,
el Deixeble estimat i Adam . Aquesta
ara, que té tipus barceloní, no pre-
senta visible la marca . El nu aixafat, ornat amb
creu fer-se contemporani del conjunt.

La Catedral de Solscna posseeix una creu

Fig . 6o . — Creu de D. F. Llorens i Riu

grans d'ordi, podria en aquesta

processional de plata daurada
que s'ha d'atribuir a finals del mateix segle, sempre concedint que ben posterior-
ment es muntà de nou, estirant-li els braços i posant-hi una imatge de la Mare
de Déu . Així sols s'hi ha de considerar el Crucifix, les planxes dels extrems dels
braços, els quadrifolis primitivament esmaltats, el nu en forma de cimbori
arquitectònic amb trepats i imagineria i la placa quadrangular que va sobre el
cap del Crucifix, en la qual hi ha 1'0n-nipotent dintre aurèola ametllada . Fan
joc amb aquesta darrera co que foren en altre temps esmalts amb la Resurrecció,
la Mare de Déu, el lleó de l'Evangelista Sant _Marc i l'àguila de Sant Joan . Al

darrera hi ha l'àngel evangèlic, el brau, Adam i Sant Joan . La marca., igual a les

4, . — Institut d'Estudis Catalans
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de les creus de Valdeconejos i Vliesell, figura en les parts més antigues de la
creu ; la feR , correspon a les de l'adob (n . zo, mid . 1 0'54 metres).

Santa Coloma de Queralt ja hem indicat posseeix una formosa, creu prc-
cessioual d'argenteria, flordelisada com les anteriors, orlada de frondes gòti-
ques . Deu ser la obrada pel Francesch Costa en 1414 . En la. part del Cru-
cifix té al mig una placa amb la representació del Senvor Omnipotent, dintre
aurèola, honrat pels àngels, beneint amb sa dreta i mostrant amb l'altra mà el
llibre de la llei . Les representacions del pelicà, la. Verge, Sant Joan i el primer
home sortint de la tomba ocupen els quadrifolis . A l'altra cara hi ha els sím-
bols dels Evangelistes . Els plans (i.e la creu van ocupats per Clors i ramatges
de gran efecte decoratiu dintre l'estilització goticista . El pom és esfèric aixa-
fat amb botons losanjats que antigament centenien esmalts, avui perduts de
color, com totes les plaques a les quals acabem de referir-nos . La marca és
barcelonina a dues linees.

A Verdú hi ha una altra, creu, també digna de ser atribuïda al segle XV . Els
plans són amb foliacions, semblants a fulles de roure, combinades amb flors.
En les plaques que, corn en tantes altres creus no conserven l'esmalt, lli ha
a l'anvers el Sant Sopar, amb l'ocell que s'obre el pit, la Verge i Sant Joan en
el Calvari i Adam . La marca és com l'anterior . El nu esfèric no té pas prou
l'aire del temps en què fa pensar la creu.

La parròquia de la Seu d'Urgell pot presentar un exemplar d'igual marca,
ornada de fulles de pàmpol . N'ha desaparegut la vitrificació de les tres pla-
quetes que conserva, al . ludint als Evangelistes . A la part oposada al Crucifix
hi porta Sant Ot . Té uns 54 44 centímetres; no te pom.

La bella creu petita de la parròquia de Falç, a par també del segle XV.
Es molt senzilla i ben llisa., fent l'efecte d'haver estat objecte d'importants
restauracions.

La de Manlleu sembla que tingui detalls d'una creu feta a finals del se-
gle XV, encara que modificada modernament, ja que no poden ser del temps
la major part de les peces escultòriques que l'acompanven . El nu és esfèric,
amb sis quadrifolis, antigament amb esmalts.

El Museu del Seminari de Lleida té altra creu que hem de qualificar de
resta o desferra d'altra dels darrers anus del segle XV o ja del començament
del XVI . La disposició general és com la de les anteriors, amb plans burilats
formant una cinta o filactèria que serpenteja, caragolant-se al voltant d'una
tija vegetal . Sols conserva una placa dels quadrifolis, primitivament esmaltats,
mostrant un àngel . La marca es com la segona copiada en la creu de Solsona
(n . 117, mid . 66 / 4o centímetres).

Els argenters de Tarragona produïren també algunes creus interessants
dintre el tipus de què tractem . Porten la indicació z , que es veu en els
exemplars de la Pobla de Cièrvols, Falset i Poboleda . La primera llueix els
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Fig . 61 . — Creu de Pobla de Cièrvcls (anvers) Fig . 62 . — Creu de Pobla de Cièrvols (revers)

plans ornats amb fulles de roure, burilats i quelcom repujats . En la part del
Crist hi ha plaques primitivament esmaltades mostrant una creu, que fa de
nimbe al Salvador, el pelicà, el lleó, Sant Joan i l'àguila . En l'altra cara s'hi
veu el Crist in sede 'l2lagestatis, la Verge, el bran, l'àngel i Adam . El nu esfèric
aixafat sembla antic, lluint uns losanges amb bustos de Sants o Apòstols que
també deuríem suposar colorits (n . 86, mid . 6o 31 centímetre .,) (figs . 61 i 62).

La de Falset és més formosa i de bon gust . L'ornat dels plans és de petit
relleu, amb fullatges . En els quadrifolis de la part del Crist hi ha l' Angel, el brau
i la Verge, manca l'inferior. En l'altra superfície hi ha el Pantocrator, el pe-
licà, l'àguila, el lleó i Sant Joan . No té nu (n . iro, mid . .IS :<.38 centímetres)
(fig. 63)

La de Poboleda és ben mal conservada . L'ornamentació sembla un estampat
formant glans i fulles de roure . Els quadrifolis dels esmalts, tots pelats, mostren
Adam, la Verge, Sant Joan i l'àngel, i a més el lleó, l'àguila, el pelicà i el bou.
Com en tants exemplars estan desordenats . El pom, esfèric, no té cap aire per
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Fig. 63 .

	

Creu du Falset
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ser atribuït al temps a què pertauv
la creu o sia a finals del segle 1V
(n . To6, mid . 47 30 centímetres).

Cardena té una creu (n . 5, mid.
I ' IO o'6i metres) amb nu posterior,
que cal agrupar en aquest Ilec . Els
plans v-an decorats de fulles de roure,
o bé de grèvol, i també de trèvols,
fent l'efecte que si avui van barrejades
en 1es diferents peces que componen
les cares de la creu, primitivament
serien distintament Ies unes a l'an-
vers i les altres a la faç oposada de
la creu processional . Els esmalts, ara

pelats, d.evien ser molt notables, a ju-
dicar per les plaques que actualment
queden en petit relleu . A la part del
Crucifix bi ha la. Santa. Cela, a la
gual envolten el pelicà, la represen-
tació del bes de Jades, la del camí
del Calvari i la, de l'entrada de Crist a
Jerusalem . A l'altra cara hi ha al mig
la figuració de la Vinguda del Sant
Esperit, i els animals simbòlics dels
Evangelistes . La. n_arca sembla ser
cerverina i Vr . Aquest bell exem-
plar d'ensenya processional ~lo és pas

el fet per Marc Olzina en 1420, se-
gons un dccument abans extractat.
I)e la corresponent a aquest tracta-
rem més endavant (fig . 64 .

Sembla que es poden atribuir a _Montblanch
mcstren, dins l'agrupament que estudiem, una creu del Museu de Barcelona
(n . 208 de l'Oposició), altra de Glorieta (n . 93) i la de Llardecans (n . 128) . La
primera (mid . 95 41) té els plans amb planxes repujades i cisellades, amb fulles
de roure, nu poligcnal amb losanges i canó en hèlix caragolada . Les planxes
d'allò que en altre temps foren esmalts, són magníficament gravades i semblen
fetes a posta per lluir al niell un dibuix ferm i en gran manera decoratiu.
A l'anvers hi té l'àguila, el lleó, el brau i l'àngel i al mig una creu dins d'un
floró estrellat . En el revers s'hi reconeix el pelicà, una àguila, Sant Joan i la
Verge Adolorida, envoltant el Pantocrator . La segona, també amb plans, donant
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fullatges inspirats en el roure, llueix
en l'anvers amb la creu el pelicà, l ' àn-
gel, Sant Joan. en el Calvari i el símbol
de Sant Lluc . En el revers, amb el Sal-
vador, hi ha la Marc de Déu al Calvari,
l'àguila, el lleó i _Adam, tots conservant
bona, part dels colors translúcids . El
nu, esfèric aixafat, té uns losanges on
es llegeix : h . l iis (bernardus) bc'ltavl
(mid. . 79 34) . El brocal és prismàtic.
La creu de Llardecans és semblant a
les dites, però no té esmalts, veient-se
en els lloes on devien anar aquests, or-
namentació per l ' estil de la dels c.am-
pers . El canó és caragolat en hèlix
(mid. i3 33 centímetres) (fig . 65).

Al Museu Àrque ;)lògic de Madrid
s'hi exposa una creo processional (nú-
mero 2,165), la marca de la qual apar
ésser de Montsó. Té els plans amb obrat-
ges d'aglans, nu esfèri aixafat, amb sis
losanges que foren esmaltats, com ho
foren també els quadrifolis, que en
l'anvers deixen veure l'àngel, la Mare
de Deu, la Pietat i Adam, mentre que
en l'altra cara mostren el lleó, el pe-
licà, la creu i l'àguila.

La catedral de Tortosa posseeix
també una creu per l'estil de les que
hem descrit, amb pom en forma d'es-
fera aixafada i decorada amb sis grans

d'ordi . No hem pogut trobar-hi marca (fig . 66).
Altre grup ben interessant de creus el constitueixen les semblants a la que,

en 1420, obrà Marc Olzina per a Cardona . Aquesta duu els plans ornats amb
aplicacions d'argent repujat i ben retallat, formant fullatges de card. . La
citada creu cardonna (n . 143, mid . 1'6o o'56 metres) és exemplar digne de
nota per les seves dimensions i excellent conservació . Sota les flors de lis con-
serva els quadrifolis ; aquests van sense les plaques esmaltades que tantes ve-
gades hem notat anteriorment . En la cara del Crist té, en el lloc dels quadrifolis
dels braços, sota dosserets, les figures de la Verge i Sant Joan . En la flor de lis
del cim hi va un sepulcre i Crit, i en la inferior un àngel . En el revers, al mig

34 2

Fig . 65 . — Creu de Llardecans



LES CREUS D ' ARGENTERIA A CATALUNYA

de la creuera, hi ha la figura del Se-
nvor sentat i beneint, voltant-lo els
símbols dels Evangelistes Joan, Lluc
i Marc i altre sepulcre, no sé si dir
amb la Mare de Déu . Sota la creu
i ans del pompós pinacle, de caràc-
ter arquitectònic i amb imagine-
ria, hi ha un lcsange amb l'escut de
Cardona, ressaltant en esmalt blau,
amb card d'or sobre camper roig . La
marca és barcelonina, per l'estil de
la de la creu ja citada del Seminari
de Llevda (figs . 67 i 6S).

Uii altre exemplar de creu, amb
aplicacions de fullatges d'escardat, la
té el Museu de Barcelcna (n . 221 de
l'Exposició, mid . 79 34) . La marca
és igual a la de la creu anterior . En
els quadrifolis hi ha fullatges i, al
mig de la creuera, [na creu o la re-
presentació de la Resurrecció . El nu
no té caràcter, és Esfèric.

Ja veurem corn, en ple segle XVI,

perdura aquest tipus de creu.
No tenim en nostra terra, que

sapiguem, cap creu processional de
doble travesser, seguint ja de lluny
un tipus que ens vingué d'Orient.
A Saragossa, en el convent del Sant
Sepulcre, n'hi ha un exemplar flor-
delisat, amb quadrifolis, avui posats
en desorde arbitràriament, cn es
llegeix IS AIES — DAVIT — IVAN — LVC ; això podria donar 11cc a pensar
en una joia catalana que aniria enriquida amb esmalts, dels quals avui sols resta
el burilat o petit relleu de la planxa de plata que els féu de sustentacle i que
amb son obratge permetria moviments de clar-obscur, actualment impercep-

tibles 0).
Les creus a què obeeix l'exemplar de Saragossa no eren pas sempre insíg-

nies arquebisbals o de metròpoli eclesiàstica . Un inventari de la Catedral de

(I) L'Or/ebreria en l'E .rrosició de Saragossa, p . ZI .

i1j

F . g . oh . — Creu de la Catedral de Tort sa
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Fig . 67 . — Creu de Cardona (anvers) Fig . 68 . — Creu de Cardona (revers)
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Girona de 1470 parla d'una d'elles quan descriu : una creu ab crucifix de argent

deurat e sola dues creus, una sobre /altre . Serlleix fuer les festes anvals a portar

c i. la firo f essó (') .

VI I

No són pas relativament moltes en nombre les creus processionals dels anvs
de mil ghatrecents, que no essent de material bo, tal cim la plata, hagin arribat
fins a nosaltres . Però amb tot, no deixen d'haver-n'hi exemplars que les parrò-
cauies i comunitats mancades o no massa sobreres de béns feien construir de ferro
o de fusta, com es pot veure en les col . leccions episcopals vigatanes on hi ha
models de les unes i de les altres . En l'Exposició de 1913 la Catedral de Bar-
celona hi portà una creu de ferro amb Crucifix de bronze.

A més d'aquestes, d'obratge tant pobre, se'n feren d'aram que es daurava i
fins s ' enriquia amb esmalts, produint efectes semblants als d'una peça de
gran preu, ja que a vegades el treball posat en la confecció d'aquestes creus
era ben notable.

El Museu Episcopal de Vich té interessants exemplars d'aquestes creus cl
aram daurat . Una ha que és feta amb fragments de la que antigament posseí
el monestir de Pedralbes, de disposició absolutament semblant a les d'orfebreria.
Es c:,mprèn que tenia grans plaques d'esmalt en el centre i quadrifolis, plaques
que eren d'argent, ja que foren causa que tal creu fos robada i esmicolada,
aprcfitant-ne els lladres allò que era de metall estimat i deixant el que era
d'aram . Els plans són bellament foliats i el nu, esfèric aixafat, mostra burilades
dins d'uns ninxos unes imatges de sants, classe d'ornamentació que també
es troba en el canó on se pot emmetxar l'astil.

A més d'aquest exemplar notable, en les col . leccions episcopals vigatanes
n'hi ha un de molt senzill que es pot pensar si tenia esmalts en els quadrifolis
i centre . Com en l'anterior, les planxes metàlliques van fixades a una ànima
de fusta, que queda amagada.

Més interès que aquest té una creu molt ben conservada i d'airosa faisó
del mateix Museu vigatà . Té, com les dites, els extrems flordelisats, amb quadri-
folis prop d'aquestos, vorejant totes les arestes un festó de frondes de grau
caràcter . Els plans van ornats, si no amb suma minuciositat, amb gran nitidesa
i molt coneixement dels efectes decoratius amb fullatges burilats i realçats per
alguns tocs repujats donats amb gran perícia . En els quadrifolis d'una de les
cares hi ha els símbols ciels Evangelistes, el lleó (Sant Marc), l'àguila (Sant

(i) Tina : Los Rcys de Aragó y la Seu de Gerona . Primera sèrie, Apèndix . —L'inventari dels bens del Rei
Martí, fet en taro, parla à 'una eren de banús doble . El títol o taulella posat sobre el cap de Crist, sens dubte
que influí en la adjuncció del travesser superior de les creus orientals, que prou foren les que originaren les nos-

tres dobles.

44. — Institut d 'Estudis Catalans

	

44

345



3 4()

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCM\Iti-tt

Ioan), el bou (Sant Llac), l'àngel
(Saut 1[atlacu), fets en esmalt opac
verd en el camper o fons sobre'l gual
ressalten les figures, blau i roig en
els detalls de l'habillatge . Noti's
com, amb tot i ser les plaques d'a-
ram, els llccs on haurien de repre-
sentar-se carnadures són platejats,
perfilant ne e?s trets principals una
espècie de nieIl d'un to avinat o mo-
rat fosc, que omple les cavitats que
ha deixat el cisell . La placa central,
amb una creu que fa de nimbe a la
figura del Salvador clavat en creu,
no té pas l'aire de moderna . En el
revers hi La també plaques antigues,
junt amb altres posades fan ben pocs
anvs . La del mig porta un decorat
de flors i estrelles, i en les dels qua-
drifolis superior i inferior s'hi pre-
senta la Verge i Adam, totes amb
fons blau-fort i detalls d'esmalt ver-
mell, verd i morat . El pom és esfèric
i conserva cinc de les sis plaques lo-
sanjades que l'ornaven, donant uns
capets de sants sobre fons verd o
blau i amb coloracions de roig i mo-
rat (mid . 960 405 millím .) (fig. 69).

Semblant li és una creu de Santa
Maria de Martorelles (n . 35, mida

85 41 centímetres) . En els quadrifolis de l'anvers hi ha el pelicà, el brau

(MAC), Sant Joan i el brau (LVCH) . En els de l'altra cara hi ha l'àguila, altra
volta el pelicà, l'àngel (MÀTV) i un escut d'armes amb guilla o mustela passant

sobre un castell . Els colors de l'esmalt són opacs . En el pom esfèric aixafat

s'hi veu losanges amb floretes també colorades a vitrificació (figs . 70 i 71).
El Museu de Barcelona té altra creu per l'estil, però més senzilla . No hi ha

pas la bcrdura de frcr_des vegetals que es pot notar en els dos exemplars referits;
els quadrifolis queden convertits en un expandiment de les tiges de la creu;
el nu resta sense caràcter . Els plans sí van decorats amb fullatges repujats i

quelcom burilats, sempre senzills i efectistes . Dels esmalts sols se'n posà en un
medalló al mig de l'encreuament, donant en una part una creu en roig i en

Ch
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Fig . 7o . — Creu de Santa Ma:ia de Martcrelles (anvers) Fig . 71 . — Creu de Santa Maria de Martorelles (revers)

l'altra un monograma IHS en blau ; opacs tots dos colors (n . 207, mid.
centímetres).

El Museu del Seminari de Lleida presentà una creu processional d'una sola
faç, senzillament feta de planxa gruixuda, formant quadrifolis als extrems dels
braços (n . 119, mid . 55 28 centímetres) . En aquests hi ha eis símbols dels qua-

tre escriptors de la vida de Crist, al cim l'àguila, en els braços el lleó i l ' àn-
gel, a baix el brau, tots amb filacteres anepígrafes . El nu és esfèric quelcom
gallonat o lobulat i caragolat en hèlix i el broquer resulta quasi piramidal . Esti-
rant-ho molt, es podria atribuir aquest exemplar a finals del XV . Sembla una
obra d'importació, potser vinguda de la clàssica terra de la dinanderia, po-
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dent-se posar el me-
tall de qué és feta
entre 1' açòf ar de les
bacines d,' 1làntia i
de Captiri (fig . 72).

Serinvà hi ha
ena. creu processional
d'aram daurat, que
val la pena d'ésser
mencionada . 1'er una
estranyesa no és flor-
delisada, sinO Cllle va
capçada per trifolis
de complicat con
torn, repuj ats i eise-
flats, anant la resta
dels plans únicament
burila.t, ço cluc dòna
una elegant serpen-
tina de caràcter ve-

getal . X11 mig té una
placa circular amb la
ll exte1'll (10 111 1 ni , en ac-

titud (le beneir, vol-
tant-la quatre qua-
drifolis amb el pelicà,
la Verge, Sant Joan
i un calze amb hòstia.
junt aIIIh el nlono-
grama I HS XPS, tot
amb esmalts opacs.
_ igunes frondes de-

coren els contorns.
El nu és e'féric apla-
nat .

Una petita creu
del Museu de Vich se
li assembla en quant
a tenir els caps ca-
pritxosament foliats
i repujats amb al-Fig . 72 . — Creu del Museu del Seminari de Lleida
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guns tocs ferms i sàviament donats, a
més de burilat, . Sols té esmaltades
dues plaques centrals rodones, amb els
monogrames IHS v XPS, en color roig
translúcid i ben formós.

D . a Cecília. Farré de Fcntquerni, en
l ' Exposició de 1913, hi presentà una

creu de planxa d'aram daurada, buri-

lada per ambdues cares, que hem de
considerar com una seqüela de la fa-
bricació del nord d ' Espanva, potser de
Navarra, de què ja hem parlat . Hi
marca la flor de lis inferior . En l'an-
vers, o sia en el lloc on hi lla a Dlicat
el Crucifix, l'obratge del metall dóna
flors, el pelicà, la Verge i Sant Joan,
a més d'una creu al centre de la
creuera . En el revers es dibuixa la re-
presentació de l'Omnipotent, a més
dels símbols de l'àguila, lleó i brau . El
nu és esfèric, però motllurat, arnb sis
losanges amb florons en altre temps
esmaltats (n . 137, de l'Exposició, mida
72 40 centímetres) (fig . 731.

La mateixa expositora presentà al-
tra creu (n . 135, mid . 33 IS centíme-
tres), que ara figura en el Museu Epis-

copal de Vich, la qual en els extrems de
l'anvers lbi tenia quatre plaques qua-
drifoliade, que així feien donar a la creu la denominació de les terminacions.
En la superior hi b_avia el bust del Creador beneint i tenint un llibre on es llegia
l'altlza i omega . En els braços hi havia també personatges representant la. Verge
i Sant Joan; a baix se veia un cap de mort i dues tíbies humanes, tot sortint
sobre camper blau i perfilat de niell avinat . Els plans de l ' anvers i tot el revers
quedava puntillat, clonant ornamentació foliada per l'estil de la que es veu en
els campers de les nostres taules gòtiques.

En el Museu de Barcelona hi ha dues altres creus (n . 214, mid. 91 47 cen-
tímetres, i n. 218, mid . 54 .43 centímetres) que han de considerar-se corn a
cosa vinguda de fora . La primera resulta una creu quasi equilateral, patada,

molt oberta cap als extrems, posada sobre el canó amb senzill i rednïdíssim
nu . La planxa de què és formada deixa unes frondes pels seus costats . Els plans

Fig . 73 . — Creu d I).' Cecili,( Farré (revers)



ANUARI DE L 'INSTITUT D 'ESTUDIS CATALANS MCMXI\-X

són burilats amb un motiu d'entrellaçats que es podria pendre corn a cosa més
antiga del que realment deu ser . Mai hi ha hagut Crucifix ni, segons sembla,
figures de Sants . L'altra és de bronze, també patada, amb disc central i di-
buixos . Ignorant-se la procedència veritable d'aquests dos exemplars, poca
cosa se'n pot dir . De totes maneres, cal suposar-les exòtiques, per sa disconfor-
mitat amb les que es troben en nostra terra, podent-se tenir per vingudes del
nord d'Europa.

No foren pas desusades durant els temps gòtics les creus de cristall . N'hi
ha notícies que indiquen que servien especialment pels enterraments d'albats.
Ço que és difícil és assenyalar en les existents època determinada, ja que són
fetes de peces de formes geomètriques en les quals és impossible reconèixer
determinat caràcter artístic . Ço que més ens en podria dir quelcom és la mun-
tura, generalment feta de metall bast, de ferro i aram.

L'església de Sant Pere de Riudevitlles en presentà una (n . 1c9o, mid . 83 41

centímetres) que per son nu d'aram es podria perdre com a obra gòtica . La
Sra . Marquesa de Dou en presentà una altra (n . 5o, mid . 56 31 centímetres);
la parròquia de Penvíscola en té també una altra, com Sant Joan de les Aba-
desses, el Museu de Barcelona, etc ., etc ., totes les quals tenen ja l'aire de més
acostades a nostres temps .

VIII

Entre les obres d'argenteria destinades a guardar el fust de la creu en què
morí el Salvador i pertanvents al segle XV, cal citar en lloc principal una creu
reliquiari de Vich, ja que té la circumstància de presentar-se'ns ben datada.

Consta que, als 21 de setembre de 1437, l'argenter vigatà Galceran Comta
tractà amb el rector de Sant Sadurní de la Roca del Vallès, Pere Arnalt, sobre
fer un guarniment per una Vera-Creu, d'argent donat i asinaltat, amb imatges,
a raó de 8 lliures per marc, podent arribar a valer cosa de iio liures en con-
junt i estar llesta, ans d'un anv i mig (I) . A 5 de febrer de 1442 l'argenter con-
fessava rebre del Capítol de Vich seixanta florins d'or d'Aragó, ultra alias pecullie

quantitates per vos mihi an icipatas et per mc vobis assecllratas pro opehationc

et expediciolle Religitiarii sive gornilnenti argenti quod dicto nt est pro vobis ad

opus ornamenti ccclesie vicensis et sancte Crucis (2).

Amb aquests dos documents s'ha de relacionar un de datat a 6 de febrer
de 1442, en el qual consta que els canonges de Vich rebien del rector de Sant
Sadurní, ja citat, seixanta lliures, quas vos devocione motus beato petro ecclesic vi-

(I) C . F . Manual X, Pere March Poqui, fol . III.
(2) Id., Manual X 1XIII . Pere d'Artigues, fol . 23.
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cessis dar- obtulistis ad opus alicujus gornimenti sive religrtiarii argenti fiendi pro

teneudo et conservando crucem domini postri Jesu X pi . in dicta sede . I afegia, per
no donar lloc a dubte respecte al lligam entre els documents ans extractats : pro
quogatidem gornirnento sine reliquiario fieiido et expedendo carta capitulo /acta

fuerunt et inita inter et Galcerandus comta argeatterius vicensis qui ipsum gorni-

rnentum sive rel-iquiarillm continuavit et operatur, die iovis Xi' septembris afani

:IICCCC gltadragesimi (1).

No s'ha pas conservat altra cosa d'aquest reliquiari que la creu, havent-ne
desaparegut la peanva . Aquella és elegantment flordelisada, amb paraments
llisos, sols contornejats per una senzilla bordura rellevada . L'anvers va ornat
amb quatre plaques quadrilobades, la superior amb un àngel amb filactera, les
dels braços amb les mitges figures de la Verge i Sant Joan, la inferior amb Sant
Pere . En l'a,ltra cara hi ha en les plaques de les flors de lis els símbols dels Evan-
gelistes, i al mig, en un esmalt de forma ametllada, la representació del Senyor
de cels i terra in sede magestatis . En el centre de la creu de l'altra part primera-
ment esmentada bi ha la theca del Ligni!nt Crucis, a la qual envolten i'nes pla-
quetes quadrangulars i amb flors, totes antigament esmaltades amb coloracions
transparents . Uns claus repartits en els plans de la creu semblen acreditar que
aquesta anava ornada, de pedreries que avui han desaparegut.

Consta que el rei Martí l'Humà donà a la, seu de Barcelona una relíquia de
la Vera-Creu, que encara existeix, tenint el reliquiari poca cosa d'important
per referir-se a principis del segle XV (-) . De Mallorca se sap que en 1411, als

22 de març, un beneficiat, dit Jaume Domènech, regalà a la seva catedral una
creu catm sua virga argenti in attroque capite et duabtes laminis in attroque latere

pro sustentatioale diti ligni cum saco reservatorio vitreo (3) . De l'argenter barceloní
Berenguer Llopart consta que entre I4I6 i I419 féu un reliquier per al Lignur

Crilcis, per al monestir de Sant Cugat del Vallès.
L'antiga col . legiata d' Àger posseeix una creu pediculada que hem de con-

siderar dins el grup de les reliquiàries . Es un exemplar d'elegant perfil, massís
de proporcions en sa part superior, més sens dubte del que pertoca al seu sus-
tentacle que és lleuger i amb quatre petges . A aquesta obra d'orfebreria fa

sens dubte referència el P . Jaume Villanueva, quan diu que l'abat d' Àger, Vicens
Segarra, rebé del Papa Luna (Benet XIV) l'ús de les insígnies pontificals i féu
obrar una gran creu de plata amb diverses figures, entre les quals és remarcable
un pelicà dins el seu niu (4) . L'abat morí en 1433, devent per tant acostar-se a
aquest any- la construcció de la creu . A l'abat Segarra deu referir-se la tarja amb
cama humana, que amb el bàcul i la tovallola figura en la creu, i també un escut

(1) C . F . Manual XXXIII, Pere d'Artigues, fol . 3.
(2) JOSEP MAS : El Correo Catalán, 3 maig 1913.

(3) VILLANUEVA : XXII, p. 5o.
(4) i"iaje lit ., IX, p . 121 .
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Fig. 74 . -- Creu-reliquiari de Sant Pere d'Ager (anvers)

I
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Fig. 75 . — Creu-reliquiari de Saut Pere d'Ager (revers)

45 . — Institut d 'E-;tudis Catalans
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amb les claus de Sant Pere, i es-
malt blau, igual que el títol IHS
N AZ AR ENVS REX que figu-

ra scbre'l cap del Crucificat, i al-
guns ornaments flnrejats de sota
les flors de lis amb què terminen
els caps . En l'anvers hi lia en
figures, molt rellevades i valents
de factura, posades en els extrems
de la crea_, el pelicà, la Verge, Sant
Joan i Adam sortint de sa tomba,
apareixent en el revers els símbols
deis Evangelistes fent seguici a la
figura del Déu judicador de vius
i H=orts que ocupa el lloc central.
S(n de notar en els plans de la
creu i tija que l'aguanta uns mo-
tius ornamentals, que semblen un

contrasentit com a decoració de la
primera meitat del segle XV (figu-

res 74 i 75).
Una. particularitat té aquesta.

creu ageresa i és que el Crucifix i
la placa da la creuera de l'anvers
és fàcilment llevadissa., deixant
veure a seta unes theques a pro-
pes=:t per guardar-hi el fust de la

Vera-Creu i altres relíquies . A no ser això, tothom deuria pendre-la com a
model de creus pediculac'es (n . 142, mid . 8o 4o centímetres) . La, marca
acredita de lleidet2na la fabricació d'aquesta obra, realment notable dintre la
nostra orfebreria..

Dcn Macari Golferichs posseeix una petita creu amb quadrifolis en els ex-
trems (núm . 139 ; mideix 3o < 12), que també es desmunta i és a propòsit per
guardar en son interior la santa relíquia . . El Crist, ben formós, que hi figura cla-
vat té rn calze sota els peus i és voltat dels símbols de's E\ angelistes . En el
revers hi té un pelicà, un lleó, un fénix i un griu voltant l'anvell diví que hi ha
al mig . Els pians van enriquits amb foliacions . La marca formant un escudet
amb una clau i un doble ondulat no cal pensar que sigui de corporació d'argen-
ters catalans (fig .

	

ans se la suposa de Sant Pere de Narbona.

L'església de Verdú posseeix una Vera-Creu, en forma tal, que més fa l'efecte
d'una custòdia amb capsa eucarística . Sobre un peu_ sextilobulat s'alça una tija
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Fig .

	

- Vera-Creu dei Convent de 1'Ensenvança, de Barcelona

amb nu poligonal ornat
de rombes, que dóna el
punt de partida de tres
branques : la del mig
destinada a sostenir el
reliquiari, en forma de
templet hexagonal re-
matat amb pinacle i creu
flordelisada amb Cruci-
fix ; les laterals destina-
des a sostenir clos àngels
amb llibres a les mans.
E1 reliquiari té dues ca-
res, l'anterior i posterior,
amb vidres que perme-
ten veure les santes relí-
quies ; les altres vénen
ornades per plaques d'es-
malt translúcid on apa-
reix una rnitja figura de
Santa Margarida, un es-
cut format per bàcul
amb tovallola i una fer-
radura, i dos àngels . En
el peu hi ha en tres dels
lòbuls unes plaques, ara
sense color, on hi va el
Crist in Sede i escut
d'armes d'arbre, Sant
Pere i empresa de cam-

pana, i Sant Pau amb
armes de torre (núm . 51,
mid . 53 centímetres alt .)
Aquest reliquiari té certs
punts de contacte amb
la custòdia de Tronchon,
que se sap que fou obra-

da a Morella (u, podent
com aquesta haver pos-

(1) L ' Orfebreria en l'Exposi_ió de Saragossa, p . 9 .



Fig . 79 . — Vera-Creu de l'Espluga de Francolí (reversi
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seït viril al cim, en lloc de la creu
(fig . 77).

El convent de 1'Ensenvança diu Bar-
celona té una Vera-creu, feta segons
ells mcdels usuals de nostra terra, amb
gran creu, portant a' mig la tlic•ca, po-

sada aluella sobre un peu . A'luest apa-
reix ornat amb recursDs arquitectònics,
formant respatllers i gàrgoles i pinacles
elegantíssims . La creu va guarnida de
bells escardots en els extrems i de fron-

des d'aquesta planta en totes ses ares-
tes, no mancant-hi quadrifolis orna-
mentats amb trepadares cegues que

ressalten sobre esmalt blau, que ta

ocupa tots els plans . En el peu, de gar-
rit perfil crucífer, té uns quad-ifolis
amb esmalts, on b i lla e naixement de
Crist, Sant Bernat de Clarava'_ i Saut
Esteve, un escut de torre d'or sobre
atzur i un cc311 a manera d'oca b lava
sobre plata . La marca barcelonina en
dues ratlles, indica prou bé la ciutat

on fou produïda una tan notable peça, d'orfebreria (núm . ISZ ; té 57 0 2 55
mil . límetres) (fig . 78).

La Catedral de Tarragona té una rica Vera-Creu amb l ' anvers ornat de vint
i quatre pedreries i vidrots i una àgata de tres capes romana, representant un
guerrer romà ; l'altra cara porta els símbols dels Evangelistes voltant la figura
del Pantocrator, tot fet en gran relleu i ardidament cisellat en plata . El contorn
general de tal peça és feixuc, però no pas desproveït de gràcia . N J conserva
pas l'antic peu (núm . 102).

La parròquia de l'Espluga de Francolí en té un exemplar pediculat, que cal
suposar de dues èpoques, ja que la placa o solera és diferent de la creu i tija,
que són per figurar entre les obres del segle XV . Aquesta darrera té un nu format
per sis botons lobulats i amb imatges esmaltades . També hi ha esmalts en els
quadrifolis que duu la flordelisada creu, en els de davant el pelicà, la Verge,
Sant Joan i Sant Jordi ; al darrera hi ha les representacions dels Evangelistes
(n . 92 ; mid . 55 27 centímetres) (fig . 79).

La Catedral de Girona posseeix una creu reliquiari (Míd . 243 >: 163 mil . líme-
tres), flordelisada, que en sa part anterior, junt amb el Crucifix que en ses línies
generals és ben gòtic, i porta dues tlregues, la una al mig de la creuera, l'altra
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Fig . 80 . — Creu-reliquiari de la Catedral de Girona
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més amunt, proveïdes de cristall . L'or-
namentació de tot el que és d'argen-
teria és senzillíssima, plana, amb sos
burilats, entre els quals ressalta la lle-
tra B . En el revers hi ha cinc relleus
(fig . 8o).

A Sant Joan de les Abadesses es
pot veure altre petit reliquiari del
Ligiaí'rin Crucis fet d'argent daurat i
ornat de perles . Els caps de la creu
sén floronats, notant-se com la peça
central de l'anvers pot obrir-se per
deixar veure la reliquia., que així que-
dava scta el Ciucifix . E1 peu és de sis
lòbuls amb bells dibuixos burilats (Mi-
deix 85 mil . límetres) . Se diu si
aquesta joia antigament portava l'es-
cut de l'abat Arnau Vilalta, ço que la
faria accstar als començaments del se-

gle XV, cosa per altra part no discon-
forme amb el seu caràcter i gentilesa
(fig . 8z).

En l'església d'Anglesola pet trobar
el visitant una ben curiosa Vera-Creu
de doble travesser, que apar datar de
la quinzena centúria . Es de contorns carrats, però ornats amb cresteries i fron-

des de tot caràcter gòtic . En l'anvers hi lia dues theques per a les relíquies,
quedant els plans amb burilats d'ornat amb foliacions . El peu que alça aquesta
interessant custòdia no pertany pas al temps a què fa referencia la part
descrita.

La Catedral de Vich que té un Lignum Crucis de mida excepcional, que es
diu que fou provat per foc, del qual no és pas ben clara la precedència, avui del
tot desproveït de argenteria ; durant el segle XV es pogué mostrar enriquit
i magnificent . Per les notícies dels vells inventaris d'aquella Seu podem imagi-
nar-nos-el, pesant no menys de vintiquatre marcs d'argent, amb la creu del
Sant fust a posta per ser treta . Aquesta tenia un àngel al cim i altres dos en els
braços . El nu devia ser esplèndid, ja que tenia esmalts de les armes del capítol
i les imatges de Mestra Senvora, Sant Pere, Sant Pau i Sant Andreu, dins taber-

nacles o capelletes . El peu tenia un Crist crucificat en camp esmaltat, bases de
plata daurada amb dragcnets i sis piràmides o pinacles amb àngels sota tem-
plets, aquestos acostats al Hoc central d'on s'alçava la tija i pom. En un prin-
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Fig. Vii . — Creu•rel'.quiari de Sant Jean de les Abadesses
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Vera-Creu de la Catedral de Tortosa (anvers)
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Fig . >, ; . — Vera-Creu de la Catedral d, I t sa (revers)

361

46. — Institut d 'Estudis Catalans

	

4F>



362

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS : MCMXIX-XX

cipi apar que la creu duia també esmalts dels Quatre Evangelistes, havent-n'hi
tres més en el peu amb quarters de lleons i escacs (I ).

A la parròquia de Sant Pere de Ribes hi 1Ta un reliquiari de la Vera-Creu
amb una peça més antiga que el restant, correspenent al segle que ens ocupa,
formant corn un pinacle o agulla amb tres cossos sobreposats, ornats amb fines-
trals i elements arquitectònics . Evidentment aquesta part devia pertànver a
una joia de bon gust admirable.

A més d'aquestes creu:.-reliquiers, el segle XV en presentà algunes purament
destinades a servir d'ornament a l'altar i per això eren pediculades . L'inventari
dels béns del Rei Martí, de 1410, parla de una creu dargent petita ab son peti

dargent blau (pctser diria blanc), eia algun lloch daurat ab senyal regal e de Aragó (2) .
Es molt especial que siguin tant poques les creus d'altar que han arribat fins

a nostres dies, sense haver estat mc dificades per contenir també el reliquiari
amb la relíquia de la Creu, fixat en. elles amb millor o menor respecte a les exi-
gències del bon gust.

La Catedral de Tortosa en té una que resulta ser cosa certament excep-

cional i inusitada, i que s'ha d'atribuir a l'art italià, donant llet a pensar-ho no
sols la forma general d'aquesta peça d'orfebreria, sinó fins les coloracions dels
esmalts . La past sr pericr o sia la creu duu els quadrifolis en els extrems, pres-
cindint del tot de les flors de lis, per resultar trevolada . En la part del Crucifix,
que va en tres clacs i té subpedani, hi lla al mig, en placa cctilobulada, el Panto-
crator voltat d'aurèola d'àngels, pesat amb tot honor en cadira de majestat.
En els quadrifolis es dibuixa un àngel, la Verge i Sant Joan en actitud trista
tal corn pertcca als que acompanyaren el Redemptor en el Calvari, i Sant Pere,
en més de mitges figures dins n_cdallcns circulars . En el revers, en les plaques
quadrifoliades, s'hi reconeix les representacions dels quatre escriptors evangè-
lics, i en la central l'anyell de Déu amb sa banderola crucífera . Els plans de la
creu van revestits d'esmalt amb flcrcnets i quadrifolis, contenint figuretes de
Sz nts, reconeixent-se'n tant sols en el revers set de diferents . Al mig de cada
rzi dels braços de la creu, en la part que 1_auria de ser llisa hi ha uns lòbuls que
fa n l'efecte de resultar rn record d'un nu o de les expansions dels quadrifolis
en les crees flordelisades . El peu és compcst d'una plataforma de forma floro-
nada quant a sa superfície o planta, sostenint cada una de les seves expansions
un lleonet i essent aquestos en ncmbre de vuit . El pla resulta a dues represes o
graons que van enriquits amb plaques quadrifoliades d'esmalt, alçant-se de la
secció inferior uns ii aldaquins amb pinacles que antigament podien soplujar
figuretes de Sants . Del mig s'alça la tija quadrangular, amb nu de perfil també
quadrat que sosté uns llecnets . Sobre la tija hi ha un capitell florejat, amb son
plinte, al damunt del qual hi ha sis lleonets, clavant-se entre ells la creu ja des-

( 1) A. C. V . . Armari de Tresoreria, inventaris A, B, C, I), E.

(2)

	

Edició L' .-I z . erç, p . 35 .
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crita i partint-ne també dues branques que aguanten belles escultures de la
Verge i Sant Joan, que així queden constituint un Calvari amb la creu i el ( Cru-
cifix . El conjunt, que és riquíssim, té uns 66 centímetres d'alt, lluint-hi extra-
ordinàriament les coloracions dels esmalts que abunden per tot . Allà un blau
lapis opac, altre blau translúcid, un altre celest i. un roig opac, altre moradenc
translúcid, igual que un verd i groc, quedant encara un verd intransparent . In
el peu es veu l'escut format per vuit pans d'or, del Bisbe Cardenal Oth de
Moncada, qui costejà aquesta joia (1415-1473) (I) (figs . 82 i 83).

A Núria hi ha altra creu pediculada, feta d'estany, que ha estat objecte d'una
tradició relacionada amb la troballa de la imatge de la Mare de Déu de les mun-
tanves pirenenques . Avui aquesta creu, ficada clins feixuga muntura de plata,
quasi no és visible . Es fosa i té en son anvers, dintre quadrifolis, els símbols
dels Evangelistes . El peu sisavat porta en petit relleu ornamentació i figures
entre les quals hi és ben coneixedora la Verge amb son Fill mort posat sobre la
falda . (Té d'alçada 32 centímetres .) =Aquesta creu anava antigament enriquida
amb pedreries o imitacions d'aquestes, restant-ne encara alguns detalls.

IX

Entre la documentació que pertocant a creus processionals coneixem del
segle XVI, hem de posar en primer lloc la que fa referència a la creu d'or o major
de Girona . L'argenter barceloní Pere Joan Palau va fer el drsignt' de pic-

titrra, obrant-la en companyia dels argenters Jeroni Antoni Coll i Joan, fill
d'aquest . El contracte fou fermat als 3o de gener de 15o3, contenint entre les
coses que es puntualitzaren, que «los trossos ciels coers qui van dels florons fins
al crucifix seran ab aquelles letres gregues segons es en dit designa,, . Els argen-
ters citats s'encarregaren de fer «les obres vmagens, smalts é totes altres pesses,>.
La creu havia de pesar de deu a deu i mig marcs d'or fi ; el pom o llanterna de
divuit a vint marcs de plata ben daurada . Es donà als orfebres nou ducats per
marc d'or obrat, i cinc i mig per marc de plata ja daurada, amb l'entès que se'ls
proporcionarien els metalls i la pedreria que s'hi volgués afegir . L'última clàu-
sula del contracte a l'especificar que «lo dit palau promet e conve de no dexar
la dita obra, ans de present metre mai-13 en aquella e continuarla ab tota dili-
gencia», apar indicar que a l'argenter barceloní, més que als Coll, és deguda la
obra . Als 8 d'octubre de 1507 la creu era acabada ; a 28 de gener de 1507, els
Coll, en representació del Palau, trameteren la joia, que fou assajada resultant
bé i segons els pactes . Aleshores es féu el complement de les 299 lliures, 14 sous,

1) Segons nota que deve-n a \Iosèn Eduard Salé, de Tortosa, fou aquesta joia constluïJa per un tal
Bernat Santslínea, qui firmà àpoca, als 20 (le mar; de 1428, pel preu de 165 lliures barcelonines de torn,

pesant 23 marcs i 3 ui :ces i mitja .
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4 diners, que se trobà que costaven les mans . Resultaren esmerçades 83 unces
d'or i 253 de plata daurada, sense comptar-hi les perles (1) .

En Gabriel Bonet, argenter de Cervera, als 12 d'agost de 1505, tractà fer
una creu per a la confraria dels peraires i teixidors de Santa Coloma de Que-

ralt, obra que en 1501 havia ja estat encarregada a altre cer\ erí, dit Francesc
Penyes ( 2 ).

En 151o, als 23 de febrer, l'argenter vigatà Marc Polo concordava amb els
parroquians de Granollers de la Plana sobre fer una creu de plata daurada «de
la obra e forma que es feta e obrada una creu de la sglesia de Sant Andreu de
Gurb- . Això pot donar a entendre que dit Polo també havia feta la creu de la
parròquia darrerament citada . Havia d'estar llesta la de Granollers ans dels
finals de juliol, tractant-se a nou lliures i cinc sous per marc si la volien blanca
els parroquians; a deu lliures i deu sous si la desitjaven daurada (3).

L'any següent, als 17 de setembre, l'argenter perpinyanenc Agustí de Agosti,
enviava 79 lliures a l'argenter d'Illa, Gradafre, que s'havia encarregat de fer
el peu (serà el pom) d'argent de la creu grossa d'Illa (4) .

En Pere Miquel Carbonell, argenter d'Olot, als 12 de març de 1513, cobrà

per fer la creu de Santa Margarida de Bianya.
De nom castellà és l'argenter de Perpinyà Gonsalbo de Carmona, que, a 12 de

setembre de 1515, tractà l'obra d'una creu d'argent per Santa Maria de Baixàs,
posant-hi personatges, claraboies, pilars i obradura d'esmalt, fent-la a la ma-

nera i millor, que la creu d'Apià, a 5 lliures per marc, devent remetre-la dau-
rada ans de quatre mesos (3).

D'en Guerau Ferrer, de Barcelona, molt renomenat en el seu temps com a
orfebre de mèrit, sembla que es pot dir que en 1515 féu una creu dita de Torroella
per la Catedral de Barcelona . A 26 de novembre de 1533 encara se li donava
un riell d'argent a obs de la creu nova (6) .

Mestre Gabriel Comalada, també de Barcelona, als 5 de gener de 1521, es
comprometé a fer una creu d'argent per Sant Julià i Sant Martí de Riudeperes,
de pes de sis marcs, com la de Sant Vicents de Malla, amb quatre braços de
plata, però la guaspa, pom i canó de coure daurat, a onze lliures cinc sous cada
marc de plata i quatre lliures, quatre sous per marc d'or i coure, que devia fer
cosa de altres tres marcs . Devia estar per Corpus del dit any (7) .

El barceloní Pere Camps, pel preu de 68 lliures, 12 SOUS i 6 diners, treballà

en 1523 una creu processional de plata per Mediona i Sant Joan de les Cònies (8) .

(1) ENRIC CLAUDI GIRBAL : Revista de Gerona, Any VII, n. 6. — Arxiu Capitular de Girona. Repostori folis

44 1 i 442 .
(2) A . DURAN : Orfebreria, p . 35.

(3) C . F . de Vich: Caps. Matr . i Concord . B . DE PRAT.
(4) Arx. Pyr. Orient . G. 990.
(5) Arx. Pyr. Orient . G. 725.
(6) Arx. Cap. Barc ., Sagristia, 1515-17, fol . 38 i 1533-95, fols . 65-66.

(7) C. F. Vich, Concordies de SALVI BEULO.
(8) JOSEP MAS : Lo Pensament Catald, II, ns . 36 i 37 .
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En Joan Nebot, argenter de Barcelona, des de 3 d'agost 1535, fins a juliol
de 1543 cobrava diferents partides per una creu a obs de la Catedral de Barce-
lona (I).

Mestre Pere Navarro, argenter, fill de pares valencians, establert a Vich,
als 23 de febrer de 1538 concordava sobre fer una creu d'argent, de pes cosa de
deu o onze marcs, per a Sant Andreu de Tena, feta a manera de la de Malla
poc ha al . ludida en altre document . Havia de quedar llesta a finals de setembre
comptant-se a onze lliures per marc, donant-se-li el metall (2) . Anvs després, en

1 543, als 20 de maig, s'encarregà de fer altra creu, semblant a la del monestir
del Carme de Vich i de pes sis marcs, per a la parròquia de Folgaroles . Havia
de portar quatre esmalts en cada faç, ser daurada dels plans i estar llesta a
mitjans d'agost . Se fixà el preu a 64 lliures, a raó de 10 lliures, 13 sous, 4 di-
ners, per marc . A 31 de maig de 1 544 la creu fou remesa, cobrant-ne 77 lliures,
vint sous i quatre diners (3) . A 26 de gener de 15 44 s'avingué sobre fer una
creu per a Sant Martí Sescorts, de pes 5 marcs Foc més o menys, a raó de vuit
lliures i quinze sous per marc (4) . A 1 d'agost del mateix any encara emprenia
una. creu per a Balenyà, de pes sis marcs i mig fins a set, ben daurada, a manera
de la creu de Seva, pagant-se-li a deu lliures i mitja per mar') . Pels efectes
trobats en son obrador en 1J48 a principis de març, quan morí en Pere
Navarro, es pot dir que seria artífex que hauria obrat encara altres creus pro-
cessionals (6).

Són diverses les creus que degué fer l'argenter Sebastià Roure, alias Sitjar,
que segons consta, des de Barcelcna se traslladà a Vich diferents vegades
per tractar aquelles a obs de les esglésies del Bisbat ausetà . A 19 de novembre de
1557 s'avingué per fer la de la Confraria del Cos de Jesucrist de la Catedral viga-
tana, marcada a Barcelona, de setze marcs de pes, a vuit lliures per marc (7).
Una vegada llesta en 1559, costà 120 lliures i 4 sous (8) . En 1J59 havia feta una
creu per a Sarrià (9).

En Pere Parers, oriünd de CFntelles, establert ja a Vich als 6 de desembre
de 1560, tractà una creu per a Castelltersol, a nou lliures i 10 sous per marc,
podent fer-ne fins a quinze (I °) . Als zo de gener de 1568, concordà fer altra creu
per a Sant Martí d'Aiguafreda, a raó de nou lliures i tres sous per marc, devent
pesar-ne de set a set i mig, fent-se de la forma de la citada de la Confraria del

(I) Arx . Cat . Barcelona . Sagristia, 1535-37, fol . 76; id . 37-39, fol . 18 ; 1541-43, fols . 15-17 ; id . 41-43, fol . 63;

id . 43-45, fol . 15-
(2) C . F., Vich, Caps . Matri ., SALVI BEULO.
(3) Id ., Manual de SALVI BEULO.
(4) Id ., Manual de SALVADOR JUNYENT . —A casa seva hi foren trobats vuyt florons, dos daus, vuyt evan-

.gelistes, lo crucifix y la maria.
(5) C. F ., Manual de SALVI BEULO.
(6) Id ., Inventaris de SALVADOR JUNYENT.
(7) Ice, Capítols Matrimonials de SALVI BEULO.

(8) Id ., Manual de GASPAR BENET PRAT, 20 març I559.

(9) Id ., Manual de GASPAR BENET PRAT, 6 desembre 1560.
(Io) Id ., Manual de GASPAR BENET PRAT .
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Cos de Jesucrist establerta a Vich 0) . També féu la de Vilalleons, a raó de nou
lliures i deu sous per marc, devent fer-ne cosa de setze o disset . Els pactes foren
firmats a io dE' gener de 1568, quedant llesta ans de Pasqua (-) . Amb data de
25 de març de 1569, s'entenia amb els prohoms de Ripoll per a l tra creu de 8 a
9 ma -cs a raó de 9 lliures i mitja per marc daurat i obrat, però proporcionant-se-li
l'or . La llanterna seria a .nb pilaria y sis apostols o persoilatges tots corporis;
sobre ciels pilars ha de posar un gall (3).

D'en Pere Salís, també de Vich, sabem notícies referents a creus des de 1567.
A io de juny de dit anv feia acord amb els obrers de la parroquial de Santa Euge-

nia de Berga sobre construir-ne una de 15 marcs a nou lliures i io sous, que devia
quedar finida ans del següent principi de Quaresma (4) . Aquesta creu digué
agraciar ja que serví de model per a la obra de la de Santa Maria de Besora,
que tractà el mateix Pere Salís a 8 d2 desembre de 1581, devent fe_ vuit marcs,
a niu lliures i estar enllestida ans de Pasqua (5) . A 28 d?, desembre de 1583, els
parroquians de Sant Andeu de la Bola citaren la de Besora com a patró per
fer la creu que dit argenter amb ells contractava ( 6 ) . A 22 de gener de 1584 el
rector i obrers de la parròquia de Malla, no contents de tenir sa creu amb canó,
guaspa i pom d'aram daurat, tractaren fer-los de plata blanca . A això es refereix
el tracte en què es parla de fer el peu anb sa llanterna amb figures i pilaria
necessària, de pes de 4 a .4 i mig marcs, a 8 lliures 14 SOUS, devent enllestir-se
ans de la vinent setmana de passió (7) . Encara a 12 d'abril de 1586 concordà
per fer altra creu amb sa llanterna per a Sant Pere de Cabrera, que costà 62 lliures
11 sous, pesant 6 marcs 6 unces i 6 argens al donar-se per llesta a 18 d'octubre
de dit anv (8) , i a 1 de febrer de 1589 féu bases per a la creu processional de
Santa Cecília de Voltregà ( 9 ), amb llanterna, costant a 9 lliures per marc, cosa
de 70 lliures i devent ser acabada ans de Sant Miquel de maig.

Mestre Joan Font, altre argenter de Vich, a 18 de desembre de 1568, concordà
per fer una creu d'entre vuit i nou marcs per a la parròquia de Valldeneu, enlles-
tida ans de Pasqua, a raó de vuit lliures per marc (I °) . A 26 de febrer següent
n'emparaulava altra per Vespella, de 5 marcs a 9 lliures i 15 sous el marc devent
ser acabada ans de la setmana santa (10 . Aquest argenter també, a 28 de març
de 1569, se comprometia a fer la de Sant Genis d'Orís, a deu lliures cada un dels
vuit marcs que podia pesar (I ' ) . No tardà a començar la de Corcó, ja que sabem

(I) C . F. de vich, Concordies de GASPAR BENET PRAT.

(2) Id . id.

(3) Id . id.

(4) Id . id.

(5) Id . id.

( 6 ) Id . id.

(7) Id . id.

(8) C . F ., Manual XXXIX y XL de JOAN TORRA

(9) Id . Irlvcntaris de I.NRIC :iRGE M IR .
Id . Concordics de GASPAR BENET PRAT.
Id . id.
Id. id.
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que fou per ell tractada a 9 lliures per mai c, segons escrit de 27 de febrer de
1570 (I).

En Lluís Cr curell a, de Ma nresa., a 6 de gener de 1572 féu tracte per corn-
pletar amb pom i fer els adobs necessaris de la creu prccessienal de Sampedor,
feta j a quasi dos segles abans (').

De l'argenter cerverí Llorenç Domènech se sap que, pels anus de 1575, féu
quatre creus processicnals, tres d'elles per a cenfraries de sa població i l'altra
per a la parròquia de Frexanet (3) .

El vigatà ntcni Ballès, a 9 de gener 1574 tractà fer una creu d'argf nt blanc
per a Sant Vicents de Torelló, semblant a la de la parròquia de Sant Feliu de
Torelló, de pes 6 marcs, costant 73 lliures (4) . Pel principi de novembre del mateix
any estava pagada aquesta obra . A 13 de març de 1574 ccncordà sobre fer la
creu d'argent de Sant Marcel de Sederra, de plata blanca per l'estil de la de
Vespella que ja hem vist que féu En Janot Font . Se fixava que pesaria 4 marcs,
a 10 lliures per marc (5) . En 1583, a 26 de novembre, feia convinença amb el
rector i obrers de Sant Martí de Sentfores sobre fer una creu de catorze mai es,
a raó de nou lliures i 5 sous, semblant a la de Taradell, ab sas linternas ( 6 ) . A
31 d'cctubre de 1584 havia ja tractat la creu de l'Estanv, a compte de la qual
rebia 50 lliures (7) . A 3o de novembre de 1585 li fou encarregada la fabricació
de la creu de Sant Martí de Sobremr nt, que devia quedar enllestida ans ciel
15 d'abril pròxim, essent de plata blanca, com la de Sant Esteve de Vinvoles,
que aleshores l'argenter Ballès estava ultimant . La de Sobrement no podia
passar d'un valor de 5o lliures ( 8 ) . Als 14 de març de 1586, el mateix se compro-
meté a fer la creu de Santa Coloma Sasserra, pel valor de roo lliures, a 9 lliures,
10 sous per marc . Als 6 de junv de 1587 se feia àpcca final en aquest contracte (9).
Sabem també que a 10 de junv de 1586 se feia còmput darrer de les 143 lliures,
7 sous, 6 diners, que costa la creu de Calders, convinguda a 4 de maig de 1585 '10) .
Altra convinença de 28 de febrer de 1587 dóna notícia de com també aquest
argenter féu la creu de Sant Genis d'Orís, que pcdia pesar uns (leu marcs i es
pactava a raó de nou lliures cada marc (II) . També a 3 de setembre de 1587
convenia per fer la de Santa Maria d'Oló, cobrant, a 3 de febrer de 1588, la quan-
titat de 33 lliures 13 sous 02) . La llanterna devia ser com la de Santa Eulària
de Riuprimer ( 1 3) . A 30 de desembre de 1587 cobrava 137 lliures, puix havia

C. F. de Vlch, Manual IX de JoAN TORRA.
A . DURA N : Orfebreria, p . 36.
ANTONI VILA, PVre . : Histeria de Santpedor, cap . XIII.
C. F., Manual de BENET PUIG.
Id.
Id . Concordies (.e GASPAR BENET PRAT.
Id . Manual XXVII de JOAN TORRE.
Id. id . XXXVIII.
Id . Protocol de JOAN VIN VES.
Id . Manual de MONTSERRAT PRIXANA.
Id . Manual Ci ' ENRIc ARGEMIR.
Id . Protocol (?e JOAN CODINA i JOAN VINYES.
I(' . Capítols llatrinionials de JOAN CODINA.

(I)

( 2 )
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Io)

(II)
(12)

('3)
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acabada la del monestir de 1'Estanv (1) . Amb data de 30 de junv de 1589 s'ave-
nia En Ballés a fer altra creu pels frares Dominics de Vich, a obs de la Confraria
del Roser, podent fer de dotze a catorze marcs, a raó de nou lliures cada un (2) .
Finalment, a 3 d'octubre de 1599 es comprometia a fer-ne una per a Santa
Eulària de Gironella, Bisbat d'Urgell, podent fer cosa de 12 marcs i mig, a
raó de io lliures . Tindria llanterna y figures en semblants creus posar acostu-

mades (3) .

Era també de Vich l'Onofre Rafart, que, a 22 de junv de 1577, concordà
amb els obrers de Sant Hipòlit de Voltregà, sobre fer una creu de plata, de 18
marcs, a lo lliures, remetent-se-li una creu vella i havent de ser cim la crea
de Sant Feliu de Torelló, amb sa corresponent llanterna (4) . Amb els obrers de
Santa Eulària de Riuprimer feia reconeixement als 24 de desembre de 1584,
de haver rebudes 20 lliures per una creu que tenia en obra (5) i a 19 abril de 1585
n'acceptava trenta més per comput final (6) .

El tarragoní Pere Coloma, en 1578, fabricà una creu per la Confraria del
Santíssim de Valls (7).

Mestre Joan Pere Pujol, perpinvaninc, a 3 de juliol 1589 s'avingué per fer
una creu per a l'església de Sant Julià de Soler (8) .

Mestre Pere Companv, a 23 de gener de 1590 tractà fer la creu de Sant Martí
de Sentfores, d'argent daurat . Era argenter que per algun temps residí a Vich.
Devia ser com la de Santa Eulària de Riuprimer, trets certs defectes, aprofi-
tant part d'una creu vella i corregint-ne les imperfeccions . Se li daria 26 lliures
i havia de quedar llesta en el dissabte dels Rams, fent-se-li remissió dels mate-
rials i dels colors que serien menester per encarnar les figures . Als 9 de maig,
se cancel . là el tracte . Sembla que es pot entendre que es tractà del perfecciona-
ment de la creu feta per Antoni Ballés (9) . Sis dies després, o sia als 29 de gener,
se comprometé a fer una creu processional per a Sant Esteve de Vilacebrú, ans
de Cincogesma, devent pesar 5 marcs a raó de 9 lliures i io sous (10).

El barceloní Jeroni Balle o Batllès en 1591 féu la creu de Castellgalí, valent
67 lliures i 4 sous, comptant per les mans un preu de 21 lliures i 15 sous (II) .

L'argenter manresà Antich o Anton Lloreda, a 20 març de 1597, concordà
per l'obra de la creu de Massana, encara existent, de 9 marcs de pes i feta
segons la que tenien els frares Predicadors de la Ciutat . A 5 març de 1598,
s'avenia per treballar altra creu de tretze marcs per Navarcles; i, a 28 maig

C. F . (le Vich, Manual (le JOAN TORRA.
Id. id.
I(1 . Concordics d ' ONOFRE CALVET.
Id . Concordats de GASPAR BENET PRAT.
Id . Manual de JOAN TORRA.
Id. id.
N)ta comunicada hYr D. Fidel de Moragas.
Ara . Pyr. Orient . G . 878.

C . F., Manual de MONTSERRAT PRIXANA.
I(1 . id.
ANTONI VILA : Gazeta Montanyesa, febrer de 1913 .
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de 1598 feia tracte per altra peça semblant que tindria llanterna amb imatges
i valdria unes 75 lliures (I) .

De l'Andreu Cucurella, també manresà, se sap que, a 7 octubre de 1 599,
féu compromís per la creu de la parròquia del Vilar, de 8 marcs de pes, obra
per sort existent (').

El vigatà Salvador Sala àlias Serrarols, a 24 de gener de 1J98 féu tracte per a
la creu de la Mora, de cinc marcs i mig de pes, a nou lliures i mitja . Tindria llan-
terna i devia quedar acabada ans de Pasqua (3).

X

La documentació anteriorment citada permet establir una classificació entre
la gran multitud de creus d'argenteria que ens són conegudes.

La creu d'or de Girona, començada en 1503 i acabada tres anus més tard,
introdueix un nou tipus que tingué ben poca requesta, amb tot i sa bellesa.
Ella prescindeix dels caps flordelisats, sembla que pretengui en tot introduir
novetats, al combinar uns florons estrellats de vuit puntes terminades en poms
i acabats en unes pinyes de perles . El pom és arquitectònic de dos cossos en
pinacle ple d'agulles i arcs botants, entre els quals hi ha capella amb dotze
santets, sis a cada cos . Sota el pons hi ha unes aplicacions de bellíssims escar-
dots (figs . 84, 85 i 85).

L'esmalt avalora en gran manera aquesta creu magnífica, donant un dels
primers assaigs del procediment que és anomenat pintat, fent superposicions de
color, encara que sigui en alguns tons translúcid . En un floró del darrera el cap
de Jesús hi ha el monograma IHS i en els medallons dels extrems el pelicà, la fla-
gel.lació, el camí d'amargura i l'oració a l'hort . Els florons, com el Crucifix, duen
esmalt no ja en superfície plana, com se veu en els llisos de la creu . En la cara
posterior hi ha el nom de Maria, l'Assumpció, l'adoració dels Reis, el Naixe-
ment de Crist i l'Anunciació, anant l'escultura de la Verge igualment esmal-
tada . Els colors són un roig i verd de gran trasparència, un blau quelcom opac,
tocs de blanc i or . Les plaques amb històries són de camper vermell, donà
després el verd i el blau, posant-se al damunt el blanc i l'or, essent de notar que
les cares tenen per fons el blau, donant el clar-obscur amb el blanc posat amb
habilitat extraordinària . Es també digne d'esment que el mantell de l'es-
tatueta de la Verge va en blau amb tocs al buril perquè deixi sortir l'or
del fons i formi un estofat esplèndid . La marca, en trifoli, és la gironina.
(Mid . 1'6o x o'63 metres).

(I) JOAQUIM SARRET I ARBÓS : Ait i Artistes mansesans.
(2) Id . id.
(3) C. F. de Wich, Concordies de CALVET.

47. — Institut d'Estudis Catalans 47
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Fig. 84. — Creu de la Catedral de Girona (anvers) Fig . 85 . — Creu de la Catedral de Girona (revers)

Un inventari de 1588 la descriu en aquests termes : «Item sa llanterna

ques de plata sobredaurada y es de la creu de or, que pesa vint y vuyt marchs

justos, y te los dotze apostols y sis angels en lo enrededor . Item la creu de

or ab lo basto de dintre ab una Nostra Senyora que te un Jesus a la part squerra

de una part y Christo de laltre part, de or smeltats y dita Nostra Senyora te

un ram ab quatre perles groses y a la peanya de Nostra Senyora hi ha un fil

de perles en . quey ha desanou perles entre grosses y xiques y als cantons dels

tres brassos de la creu hi ha una pera de perles a cadahu dels brassos que pesa

quinze marchs y una onsa (I ) .»

(I) Revista de Ciencias Históricas, III, p. 71 .
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La parròquia de
Sant Esteve de Gra-
nollers del Vallès té
una creu processional
que ha de relacionar-
se amb la gironina,
podent-se fins atribuir
a una mateixa mà,
admetent no obstant
que fou feta posterior-
ment a aquella. Els
motius dels extrems
dels braços són iguals,
encara que la creu va-
llesana no tingui pas
esmalts, sinó relleus
que en la part del Crist
són els símbols dels
Evangelistes i capets
de serafí en la de la
Verge Maria. La llan-
terna o pom és arqui-
tectònica, no tant gò-
tica corn la gironina,
però també amb p in-
xos, contraforts i pi-

nacles, gàrgoles i dos-
serets i àngels . La
marca és 1M , que pot
fer referència al Pere
Joan Palau, que aquí
s'acredità d'ésser un
valentíssim cisellador,
ja que d'aquesta mena
de treball és la major
part d'aquesta creu
de Granollers (mideix
1 ' 12 x o ' 6o metres,
número 144 de l'Ex-
posició) (figs . 87 i
88) . Malauradament Fig. 8' . — Pom de la creu de la Catedral de Girona
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Fig . s ; . — Creu de sant Esteve de Granollers (anvers) Fig . 88 . — Creu de Sant Esteve de Granollers (revers)

no tenim dades que permetin puntualitzar quelcom niés sobre això.
Aquestes dues creus, una del Museu de Barcelona (n . 215, mid . 50 /36 cen-

tímetres) una del Seminari de Lleida (n . 116, mid . 65 x33), una de la catedral
lleidetana (n . 124, mid . 74 x 40 cm .), la de Poboleda (n . 105, mid . 97 X45 cm .)
i la de Llissà de Munt (n . 16o, mid . 35 x 98 cm .) són quasi les úniques que cal
citar del segle XVI, que corn a guions processionals de fabricació catalana pres-
cindeixin de la forma flordelisada, tan repetida en les altres creus . La primera
és de fusta coberta de planxes de plata repujada, mostrant els caps com tri-
foliats i els plans coberts d'ornamentació foliada, no pas de vituperable gust,
deixant uns quadrifolis en els quals hi ha els animals que simbolitzen els Evan-

gelistes . No hi ha Crucifix ni cap altra imatge, essent el nu, petit i quadrangulat
de secció, molt senzill (fig . 89) . La marca (*mil no dóna lloc a dubtar respecte
a la població (Tarragona) on fou obrada aquesta creu . La segona, o sia la per-



LES CREUS D ' ARGENTERIA A CATALUNYA
373

tanvent al Museu del Seminari de
Lleida, duu la marca que hem notat
en la creu de Granollers que l'acredita
de barcelonina . Sa forma és indescrip-
tible, sols pot donar-se'n una idea
dient que amb ella apar que l'orfebre
pretengué imitar la disposició de les
creus de cristall de roca amb sos cossos
enfilerats en unes tiges que fan de sus-
tentacle al conjunt . La de la Seu de
Lleida dóna disposició encara més es-
tranva, amb cossos i motlluratges po-
sats els uns sobre els altres, enriquits
amb peces d'aplicació i fullatges, me-
dallons amb bustos i alguns més ninxos
amb figures . El pom és tornejat amb
altres aplicacions ornamentals saltant
de l'una a l'altra motllura de les que
ornen el nucli, posades aquelles for-

mant trepats, de manera que la llum
contribueixi a donar caràcter mogut al
conjunt . Porta un escut amb porta
flanquejada per dúes torres i un floró . En aquesta creu (figs . do i 91) ni en
l'anterior res no s'hi troba que doni idea de la fermesa pròpia de les creus
processionals, fent la darrera venir a la memòria les petites insígnies penjants
i pectorals, de les quals sembla ser-ne una creixença o augment.

La creu de Poboleda és a ncstre objecte ben interessant, ja que podem con-
siderar-la, si no com a firmada, almenvs amb certitud ben datada . Ve a donar-
ncs una mostra d'estrany barroquisme i de gust especial, comprensible en un
argenter que fugia de fer allò que feien els seus companys i anava insegur
de com li iesultaria l'obra que tenia entre mans . La creu té als extrems una
espècie de quadrifolis voltats de poms floronats, anant sota d'ells unes plan-
xes amb les representacions dels Evangelistes en l'anvers i uns caps d'àngels
en la part on va la representació de la Mare de Déu amb el Nen als braços . El
pom és en canvi de llanterna, gòtic, amb pinacles i contraforts . L'especialitat
d'aquesta creu és no portar marca, a no ser que pogués considerar-se com a
tal una T burilada, posada dins un oval i acabat son traç vertical amb punta,
però deixant llegir : IOAN BONET, i la data 1589, que resulta incomprensible
en un objecte que podríem pensar que té coses de ple segle XVII, ja que no es
comprèn un tal gènere d'ornamentació pel temps que ens dóna la llegenda.

La creu de Llissà d'Àmunt (n . 16o) té niés sobrietat . La forma és semblant

Fig . So . — Creu dß•1 Musen de Barcelona
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Fig . 9o.—Creu del Museu del Seminari de Lleida (anvers)

	

Fig . )r .—Creu del Museu del Seminari de Lleida (revers)

a l'anterior, quant a la disposició de la creu, que mostra en els plans bella orna-
mentació dins la manera de fer d'un artista neoclàssic . La marca sembla ser
barcelonina . El pom, de caràcter gòtic flamigerat, porta sis ninxos amb belles
figures de sants, essent de notar corn al cim dels pinacles hi ha uns àngels
ben graciosos . Tot en aquest exemplar és ben tocat i digne d'acreditar un ar-
genter de bon gust i d'excel•lent manera d'executar . L'estil general correspon
a ben entrat el segle XVI, havent-hi, com en la de Poboleda, una evident dis-
conformitat d'estil entre la part superior i la inferior, encara que en aquesta
una i altra parts siguin dignes d'un excellent artífex (fig . 92).

I aquí serà del cas consignar l'existència de la creu del Museu de Barcelona

(n . 222 de l'Exposició, mid. 1 ' 07 x o' 58 metres), que ha estat pregonada entu-
siàsticament, atribuint-la al famós Juan de Arphe, admetent-se com a autèntica
una inscripció que té tot l'aire d'una falsedat i afegidura feta fa ben pocs anys
i amb poca habilitat en la mateixa creu ; sens dubte posada per donar més valor,
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en moneda corrent, a la peça d'or-
febreria, per altra part ben nota-

ble corn a dibuix i treball de cise-
Ilador . Es tracta d'una obra que
res no té que veure amb l'orfebre-
ria catalana i, per tant, poc inte-

ressant a nostre objecte, provinent
del centre d'Espanya, presentant
com a demostració autèntica el
punxó RIZ, que deu donar el nom
de l'orfebre que treballà aquesta
creu, qui prescindí de la disposi-
ció floronada i feu gala d'abdicar
a tota tradició goticista i prodi-

gar els motius del Renaixement
classista.

I, entrant a parlar de creus de
documentació segura, s'ha de do-

nar la deguda importància a la de
Sant Esteve de Granollers de la
Plana, deguda a l'argenter Marc
Polo i atribuïble a l'any 151o . La
flor de lis torna en ella a capçar
la santa ensenya de la Redempció,
ornant-la també amb els quadrifo-
lis, que vénen ocupats per relleus
que en l'anvers figuren un àngel,
la Verge, Sant Joan i Adam, for-

mant joc amb la imatge del Cru-

cifix, aquesta de caràcter arcaït-
zant . En l'altra part es veu la
imatge de la Mare de Déu, amb
l'àguila de Sant Joan, el lleó, el
pelicà i el brau . El pom és en
forma de llanterna d'un sol cos,
amb sis imatges sota dosserets i
entre contraforts i pinacles de ca-
ràcter goticista.

La nota documental que hem
apuntat referint-nos a la creu
processional de Sant Julià i Sant
Martí de Riudeperes, en I32I,
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Fig . 9z . — Creu de Llissà d'Amunt
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avui no conservada, apar que té un interès ben estimable per puntualitzar
quelcom pertocant a la creu processional de la parròquia de Rupit, encara
que d'aquesta no en tinguem pas notícies ben fixes . Com l'al . ludida en el
document, la de Tavertet té de plata les planxes que constitueixen el prin-
cipal ornament de la cretí i van al davant i al darrera de la mateixa, cla-
vades en el suport de fusta bugida . Es de caps flordelisats, amb quadrifolis
ornats de flors, essent d'argent el Crucifix i la imatge de la Santa Verge.
La marca d'aquesta part de metall ric és la barcelonina , , avenint-se o
coincidint això prou bé per referir-nos a l'argenter Gabriel Comolada de què
parla el document de 1521 . El pom esfèric, el canó on es fixa l'astil que aixeca
i fa fàcilment transportable la dita creu i igualment les planxes que tapen
els costats del lloc on van les plaques d'argenteria, són d'aram daurat ; notant-
se en el mentat canó, corn a motiu ornamental, una inscripció, que es des-
enrotlla en hèlix, i duu en grans lletres minúscules gòtiques aquestes paraules:
lo cano pom y gospa es de coura, certificant que si es tracta d'obra poc valiosa

no es preté pas donar quelcom fals i garantint-se així el compliment de les dis-
posicions gremials dels orfebres encaminades a demostrar l'honorabilitat dels
oficials . Recordi's que en la creu de Riudeperes s'hi devia fer, segons el contracte,
la guaspa, pom i canó de coure daurat, a la manera de la creu de Malla, segons
s'hi puntualitzava explícitament en el contracte . Aquesta coincidència d'ús de
metall bast, i fins de paraules per designar les parts que en aquest se feren, és
digne d'éssser tingut en compte corn a cosa no fortuïta, per corroborar ço que
tenim dit ans d'ara sobre la fabricació catalana de creus d'aram daurat a imi-
tació de les d'orfebreria, qüestió sobre la qual encara més endavant caldrà in-

sistir.

La catedral de Barcelona té una creu processional que sembla que podem
donar per datada i feta per En Joan Nebot entre 1J35 i 1543 . Sembla que per
aquesta creu s'haguessen aprofitat esmalts solters d'una creu del segle XV.

Té els plans ornats amb escardots aplicats a la manera de la creu de Sant Pere
de Vilamajor (n . 37 de l'Exposició, mid . 1'2o x o'5o metres) que es presenta
massa restaurada, marcada amb el punxó barceloní poc ha citat, i la de

Teià (n . 177) que no fóra pas estrany que tingués peces d'època posterior

(mid. 1'32 ; 0 ' 45 metres), mostrant igual punxó . D'aquest no en porta la creu

barcelonina.
Les creus de Vilamajor i Teià presenten llanterna de belles línies amb imat-

geria corpòria . Les figures de la segona tenen per a l'estudi de l'antiguitat un

major interès . En la part del Crucifix hi ha relleus amb el pelicà, Sant Marc,

Sant Lluc i Adam . En el revers, on hi ha presidint la in.atge del Sant Bisbe o
Pontífex patró de la parròquia, hi veiem Sant Joan Evangelista al peu del Cal-
vari, el mateix amb l'àguila simbòlica, Sant Mateu i la Santa Verge adolorida

(figs . 93 i 94) .
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Fig . 0 3 . — Crea de Teisl (anvers) Fig . o-{ . — Creu de Temi (revers)

Amb aquestes creus hi té també força coincidència una de Cardona, que
guarda part dels escardots que decoraven els seus plans . Sa llanterna, tota ar-
quitectònica i sense imatges, és ben elegant . Amb ei Crucifix de sa part anterior
hi van el pelicà i les mitges figures de la Verge, Sant Joan i Adam . Ien el revers

48. — Institut d'Estudis Catalans 4 8
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hi ha una imatge i els símbols dels Evangelistes fent de peanva a mitges
figures dels quatre Escriptors de la vida de Crist . Aquesta creu porta un escut
amb insígnies de l'ofici dels sabaters i, com les anteriors, no sembla pas pos-
terior a mitjans del segle XVI . És obra barcelonina, puix duu la marca
(n . 7, mid . 1 ' 40 x 0 ' 38 metres).

La creu de Seva, citada al fer-se la concòrdia per la construcció de la de
Balenvà, encara existeix . La manera com se la menciona en l'al.ludit document
indica prou bé que deu ser anterior a l'any 1544 . Té 87 x 40 centímetres, pre-
sentant la marca de la Tavertet, ço que demostra que, encara que feta fora de
la Plana, degué cridar prou l'atenció perquè fos posada com a model per ésser
seguit quan l'argenter Pere Navarro tractà la de Balenyà . En l'anvers, a més del
Crucifix, porta mitges figures dels Evangelistes, cada una amb son símbol . En
l'altra cara, a més de la representació de la Verge amb el Diví Infantó, hi ha les
imatges ciels Sants més venerats en la Parròquia a mitjans del mil cinc cents, re-
coneixent-s'hi Sant Sebastià, un altre màrtir, potser Sant Genis, Sant Rcc i Sant
Miquel Arcàngel . Els plans, com la creu de Granollers de la Plana, tenen fullatges
burilats, omplint-se d'elegantíssim dibuix i sense carregar-los . El nu no és pas
de llanterna arquitectònica, sinó de línies senzilles, sisavat, donant plans a
manera de dues piràmides contraposades per la base i aquesta ornada amb un
motiu claraboiat gòtic . S'ha de dir, no obstant, que aquest nu ha estat objecte
d'una mala restauració posterior.

La de la catedral de Vich, pertanyent ala, confraria del Santíssim Sagra-
ment, fou tractada en 1 557 i acabada dos anys després, essent obra de Sebastià
Sitjar . És, com les anteriors, flordelisada amb quadrifolis que aquí contenen
plaques que primitivament foren esmaltades en els campers . En l'anvers, darrera
el Crist, hi ha dos àngels presentant la Custòdia Eucarística, i en els braços
l'àguila, el brav, el lleó i les claus i tiara, insígnies del Patró de la catedral de
Vich . En el revers, darrera la Verge, hi ha una placa amb Sant Pere, voltant-la en
els quadrifolis l'àngel de Sant Mateu, dos escuts de la Confraria (un càlzer amb
hòstia i dcs grups de claus apostòliques) i el distintiu o armes de la ciutat
de V~ch . Els plans presenten bons burilats inspirats en motius florals . Té
1'o6 0' }9 metres.

Es conserva la creu de Castelltersol, obra de Pere Parers, feta en 1560, i
també la de Valldeneu, de vuit anys després . Difereixen poc . Tenen el nu poli-
gonal sisavat, amb imatges de planxa repujada en l'anvers i revers, no man-
cant-hi els símbols dels Evangelistes . La de Sant Genís d'Orís, de 1569, també
obrada, com la de Valldeneu, per Joan Font, duu el pom en forma de llanterna
arquitectònica, amb dos ordes de ninxos, l'inferior amb imatges . I noti's que
encara que els documents de construcció es refereixin a altre exemplar, aquest
devia ésser seguit llunvanament, puix si en la concòrdia per la creu de Vall-
deneu se fa esment de la de la confraria del Sagrament de la catedral de Vich,

Y+
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en aquella se prescindí de plaques planes d'esmalt per anar a les figures de
planxa, que donessin gran relleu i cridessin fortament l'atenció . I aquest fet
del desús de l'esmalt substituint-lo per elements corporis és cosa característica
del segle XVI, que abandona l'objecte per al qual havien estat creats els quadri-
folis de sota les flors de lis que capcen la creu processional, i els tapa sense pre-
ocupar-se de la seva raó de ser.

A la creu de Sampedor en 1572 En Lluís Cucurella hi afegí llanterna, quelcom
feixuga de forma, a causa d'haver volgut donar força a la unió d'aquella a-nb
la creu, a fi que no es presentés flac un lloc que en molts exemplars resulta tren-
cadís i que avui contemplem objecte d'adobs sovint fets barroerament . Molt
més elegant tal llanterna resulta en les obres dels argenters vigatans del temps,
com pot veure's en la creu de Sant Hipòlit de Voltregà, que ve marcada
i datada en 1577, essent obra d'Onofre Rafart.

De la creu de Sentfores hi ha clos documents de 1583 i 1590 . Per ells es veu
que fou començada per Antoni Ballés i completada per En Pere Companys . Una
nota, que podem treure de la visita pastoral que a tal parròquia fou feta en 1590,
diu que tal creu «es estada crescuda i deurada de nou, essent obres los honora-

bles Gaspar Antich Serrabassa v Gaspar Ponti, la qual pesa desevuvt marchs
de plata i tres onzes à costat, compres les mans, dos centes sinquanta sis lliures
dos sous y vuyt e axi matex se es deurada la vera-creu» (1) . D'això sembla deduir-
se'n que en l'any darrerament citat se féu la llanterna, que es presenta amb
els acostumats respatllers amb gàrgoles i pinacles i les capelletes amb imatges.

La de l'Estany, que fou feta entre 1584 i 1587, té també sa llanterna d'ele-
ments trets de l'arquitectura gòtica, més o menys transformats al convertir-se
en obratge decoratiu . La de Vinyoles d'Orís, deguda al mateix argenter, porta
nu poligonal, mentre que la de Sant Genís d'Orís torna a la llanterna, essent
totes d'Antoni Ballés i respectivament de 1585 i 1587, fetes a Vich . Res com
això indica que en aquestos anys es feia indistintament una cosa o l'altra, segons
se volía despendre més o menys en la construcció de la creu processional . Té
la creu de dit antic monestir 1'07 x o'56 metres, portant la marca de la voltre-
ganenca, que també apareix en la creu de Sant Vicents de Torelló.

En Brutails, en ses Notes sobre l'Art Religiós en el Rosselló, ha reproduït
la creu de Colliure, que se sap feta en 1592 . Corn les creus ben catalanes, és
flordelisada, amb els plans burilats . En els quadrifolis no hi ha figures, sinó uns
florons ornamentals de caràcter vegetal . La seva llanterna té dos rengles de
ninxos amb motius deduïts de l'arquitectura gòtica i figures de sants.

La creu processional de Sant Cebrià de la Mora pertany als darrers temps
del segle XVI, ja que fou tractada en 1598, devent-se a Salvador Serrarols, ar-

genter vigatà que ens introdueix a l'art del segle XVII.

(I) Arxiu Episcopal : Visites ciel temps .
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La del Vilar de Castellbell, obra del manresà Cucurella, feta en 15ß9, dóna
el tipus de le del començ del segle XVII més senzilles . Va signada amb les
lletres

Digna d'atenció és la creu de la capella de la Pietat de la Seu d'Urgell . Es

obra barcelonina marcada --BA: midant x 0 . 55 metres . Consta fou donada
pel Venerable Segimon Quintana, qui posseí el benifet de l'enunciació fundat
pel ßisbe Vilanova en el claustre de aquella Catedral, vivint entre 1562 i 1591.
Ï~s tal joia d'obratge al romano, amb bella 1.'antezna de tradició ogival.

En aquesta sèrie de creus, la major part datades, hi podem veure la via feta
per l'art de l'argenter aplicat a la insígnia-guió processional . En les del primer
terç del segle XVI abunden els motius gòtics, especialment en les figures i tot
allò que sien eresteries i peces d'aplicació de caràcter crnamental i arquitectònic.
Els plans són ja decorats amb elements trets dels principis preconitzats pel
Renaixement, generalment executats amb finor . Sembla glte en això darrer
els argenters s'inspirin en els models vinguts d'Itàlia vulgaritzats pel gravat i
les estampacions que ens eren importades.

A mesura que avença el segle els elements gòtics són més transformats, més
allunvats de la tradició . tenint els de caràcter arquitectònic tina menor estabi-
litat i raó de ser, agafant formes purament d€coratives i combinant-se amb
altres del tot exòtics al goticisme . Els elements que decoren els plans de les
creus són més granats, carregats de motius inútils i menvs elegants, anant a

produir efecte vistos de Ilunv més que de prop.
En els darrers trenta anvs aquestes tendències s'exageren, colombrant-se

l'entrada del carregament exagerat que devia portar e1 barroquisme.

XI

Del segle XVI ens en queda una quantitat veritablement gran de creus d'ar-
genteria, de les quals no hem pogut pas veure dccument que faci referència a
la seva construcció . A finals de segle fou cosa general que les esglésies parro-
quials tinguessen la seva creu de plata, feta amb més o menvs despesa, havent-se
en això acomodat els nostres argenters al gust del qui pagava . Església hi hagué
en què les creus foren en gran nombre, ja que les confraries totes volgueren tenir
el seu especial guió que agrupés al seu entorn els asscciats i germans. Per això
pogué donar-se en l'Exposició de Creus de 1913 el cas de Cardona que presentà
deu creus processional; de plata, algunes d'elles daurades i significant un estat
d'antiga riquesa.

De les creus que coneixem i hem pogut estudiar n'hi ha alguna que cal atri-

buir als primers anvs del segle XVI, que encara porta totes les solucions ben gò-
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Fig. 95 .

	

Creu de Tiana (anvers) Fig . 9 r• . — Cr( u de Tiana (revers)

tiques . A aquest tipus pertanyen la de Tiana (n . 198, mid . 1'o05 o'4o met .)

i la de Ulldemolins (n . 95, mid . 98 x 39 cent .) La primera duu la marca

-té plaques que en altres temps foren esmaltades, veient-se en les de l'an-
vers, en el mig dos àngels aguantant una creu, i en els quadrifolis el pelicà, cl
bou, el lleó i Adam . En el revers, darrera d'una imatge de Sant Cebrià Bisbe,
hi ha dos àngels al costat d'una càtedra, notant-se en els braços l'àguila, la
Mare de Déu, Sant Joan i l'àngel . Els plans de la creu porten repujat un motiu
foliat ben gòtic . El pom forma com un templet de sis cares amb imagineria
sota dosserets separats per contraforts (figs . 95 i 96).

La creu d'Ulldemolins és feta a Tarragona : llegint-se en son punxó les lletres
que fan indubitable la fabricació . En ella els plans duen també motius

'Mg
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Fig. 97 . — Creu de La Geltrú (anvers) Fig . 98 . — Creu de La Geltrú (revers)

foliats que l'argenter repuj à fortament i repartí de manera que s'escampessin
per tot allà on hi hagués algun espai . En els quadrifolis hi té les acostumades
figures i símbols, mancant el de l'Evangelista Sant Mateu . El nu, formant dos
cossos superposats, és ja concebut admetent els principis preconitzats per l'art
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aleshores nou, a lo romano, o del Renaixement, tais coin ninxos de volta empet-
xinada, notant-se en això un veritable desacord entre aquesta part inferior i la
superior o creu pròpiament dita.

Després d'aquestes creus, sens dubte anteriors a l'any- 1525, cal posar les que
a judicar pels seus caràcters les segueixen, sempre presentant el nu arquitectò-
nic o llanterna, amb imagineria sota dosserets o abrigada per ninxos . Coin una de
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les més antigues citarem la de Fi-
guerola d'Orcau (n . 195, mid . 98 x 42
centímetres), que prescindeix ja ab-
solutament de plaques d'esmalt, por-

tant sos quadrifolis amagats sota
mitges figures de relleu . Els plans
van tots coberts de foliacions quel-
com rellevades i d'aire classicista . E1
nu o pom és d'un sol cos i encara que
sia actualment força mutilat, demos-
tra ser fet per algú que tenia ben
presents els elements d'arquitectura
gòtica . En aquesta part hi ha sis
àngels amb improperis de la passió,
semblants als que adornen certes
capses o custòdies eucarístiques pe-
diculades . Es digne de notar en
aquesta creu la posa de les mitges
figures dels quadrifolis i especialment
l'Adam sortint de la tomba, que fa
l'efecte d'un bust amb sa peanya.
Aquesta representació ben especial
apareix en altres creus certament re-
lacionables amb la descrita . La mar-

ca és barcelonina : la ja notada en la
creu de Granollers del Vallés.

La trobem en les de La Geltrú (n . 6o, mid . I'17 x 0 ' 47 metres) que duu
la marca 63i , que apar barcelonina, de plans decorats amb foliacions cisellades
i nu amb calats del tot gòtics (figs . 97 i 98) ; la de Cerdanyola (n . 16, mid . I'31 x
0' 47 metres) força semblant a l'anterior i signada amb identic punxó . Pot equi-

parar-se amb les dues dites la creu de Corró d'Amunt (n . 173, mid . 1 ' 18 x o'46
metres) que porta els punxons	 i el de la creu de Tiana, que, si no té
l'especial figura d'Adam, té les altres ben semblants a les d'aquelles . El pom,
no obstant, és d'un art força inferior.

La de Collsabadell (n . 176, mid . 86 x 45 centímetres) dubtosa, marcada com
la de Figuerola, té els braços allargats i aquestos proveïts d'elegantíssims burilats
de finíssim acabat, tots plans i inspirats en les foliacions dels grotescos italians.
El pom porta sis bones escultures sota bells dosserets i amb arquitectura molt
ben entesa, anant al damunt del cos historiat un altre prismàtic amb claraboiats
cecs . Amb aquesta creu apar que pot agrupar-se la de Vallformosa (n . 1 47,
mid . I'04 0' 44 metres) amb distintiu barceloní r'73, amb bella imatge de

Fig .
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Nostradona i llanterna ben elegant.
També pot lligar-s'hi la de Montblanch
que duu la llegenda LA CRIN — DE
LACO	 NFRARY	 A DE SENT
— GVAN Y I)	 E SANT -- ALOU

	

q >
(n . 89, mid . 1'o6 , 0'43 metres), que
ostenta el punxó que hem vist en la de

	

._
La Geltrú.

La de Santa Agnès de Malanvanes
(n . 179, mid. 1'03 O'40 metres), és de
diversa factura. Els plans són cisellats
amb gran traça desenrotllant motius
del Renaixement . Les mitges figures
són d'una certa expressió dramàtica ; el
poni és un esplèndid fanal o baldaquí
amb ninxos oberts, que deixen passar
la llum de part a part, decorant-lo
pinacles, dosserets, agulles i imatges,
aquestes posades davant les finestres
o portals de la construcció i entre ele-
gants respatllers . La marca és com la
de Figuerola.

La de Palaudaries té un pom arqui-
tectònic ben poc digne d'atenció, però
els plans repuj ats amb pomposa i gra-

nada decoració encara recordant els
motius gòtics . Els símbols dels Evan-
gelistes de l'anvers són arcaïtzants i
ficats dins els quadrifolis ; la marca és
igual a la de la creu anteriorment men-

tada (figs . 99 i 100).
Cal també citar les creus de Sant

Julià d'Altura (n . 13, mid . 1 ' 15 0'47
metres), marcada com la de Cerda-
nvola, corresponent a entrada la segona
meitat del segle XVI, amb senzill nu i relleus amb el pelicà, Sant Lluc, Sant
Marc, Adam, Sant Joan, la Mare de Deu, Sant Jlateu i Sant Joan Evangelista;

la de Llerona signada corn la de Vallformo ;a (n . 161, mid . 1'32 0'57 metres),
amb relleus molt més petits que totes les anteriors, i la de Palafolls (n . 18,
mid . 1 ' 25 0 ' 56), per l'estil de la penúltima quant als relleus que li resten
antics i marcada corn la de Llerona . E1 pom de la de Palafolls és mutilat,

4 j . — Institut d ' Estudis Catalans

3 8 5

Fig. i(2 . — Creu de1 Rosari, dr. Canluna

4)
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resultant ara prismàtic hexagonal
(fig . ioi).

La creu de Tarroja que'ns ha
donada a conèixer l' Agustí Duran,
és obra cerverina de finals del se-
gle XVI í11

Semblen ja de molt finals de segle
i alguna potser arriba a tocar els anys
del segle XVII, les creus de Sant Pere
de Ribes (n . 63, mid . 1'14 o'46 me-
tres), marcada com la d'Altura, amb
plans d'ornamentació foliada, però
feta amb poc mirament i pom feixuc
i pcc afiligranat ; una amb distintiu
de Sant Miquel Arcàngel, de Cardona,
amb igual punxó que introdueix al-
guns motius ornamentals de línia,
amb motllures i cintes decoratives,
prescindint de foliacions (n . 9, té 1 ' 13
x o'45 metres) i la de Cabrera de Ma-

taró plenament decorada segons la
moda dels temps de Felip III, amb
el troquell igual a les dites (n . 172,

té 1'32 x 0'53 metres) . La creu del Ro-
sari, de Cardona (n . i, mid . 1'39 o'56
metres), porta punxó diferent dels an-
teriors exemplars encara que mostri
també la creu i les lletres mateixes
(fig . 102) . La creu de Castelló d'Em-
púries (1'13 metres d'alçària) presenta

punxó amb unes A i S en-
trellaçades en monograma.

Moltes altres són Ies creus conservades en terra catalana que porten caps
flordelisats, imatges i pom arquitectònic amb ninxos . Citarem entre elles la de

Sant Bartomeu del Grau, que s'hauria de col . locar entre les de darrer temps o

del començ del segle XVII ; la d'Orís, que li sembla anterior de mig segle, guar-

dant molta cosa dels temps plenament gòtics, amb pom esplèndid, i la de Sant
Hipòlit de Voltregà, força més feixuga i no tant elegant ; totes en la plana de

Vich.

ri2. Ini .— Creu de Santa Perpètua de Moguda

([) Orfebreria, làmina 8.

)
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Al Rosselló, a més de la de Colliure,
hi ha la de Camelàs amb tot l'aire de
cosa catalana 0), així corn la de Rigardà
i després les de Sant Feliu d'avall i
Terrats no hi tenen gran cosa que s'hi
relacioni, prescindint de la flor (le lis.

Tenen l'aire de cosa nostra les creus
de Pla del Penedès, Llissà d'amunt
(n . 16o, mid . 1 ' 12 0 '42), marcada corn

la de Figuerola i Vilanova de la Reca,
a més de les de Talarn, Tredós,Mont-
corban, Artiés, Aubert i Arros . També
pot citar-se les creus de Serinvà, Fals,
Castelltallat, Castellar de Sagarra, etc .,
ja que són incomptables les que tenim
en nostra terra fetes a Barcelona, Man-
resa, Vich, Perpinvà, Lleida, Tarragona,
Girona i en altres poblacions i que avui
poden mostrar-se, havent-se salvat de
les devastacions i guerres sofertes per
Catalunya des que foren fetes fins a
nostre:; dies.

Moltes són també les creus proces-
sionals de nu poligonal o polièdric, do-
nant un cos geomètric que podríem dir
que és format per dues piràmides con-
traposades, unint-ne les bases una faixa
que pel comú va ornada amb un trepat
cec, mostrant un motiu (le dibuix més
o menvs complicat i amb elements de
tradició gòtica . Es aquest nu o pom el
que correspon als guions crucífers de
preu niés mòdic que els que tenen dis-
posició de pinacle o llanterna arquitec-
tònica, ja que en aquells hi entrava molt menvs metall i eren menors les despeses
a pagar a l'argenter per l'obratge de capelles, dosserets, contratorts, gàrgoles,
pinacles i agulles, i no hi havia necessitat de encabir-hi imatges escultòriques.

Entre les creus d'aquest gènere val a comptar-hi la de Santa Perpètua de
Moguda (n . 38, mid. 11 ' 34 x o'6o metres) (fig . 103), que duu l' Imprompta bar-

Ft g .

	

— Creu :ne l) . Ceh=[i L)uponc

ri
(1) BRUTAILS : Notes sobre l'Art religiós en l RosselLÓ, lamina 34 .
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iu ; . — Creu de Sant Cugat del Vallès

(i) En un retó d'aquesta Creu es llegeix COV ., que no
sembla pas poder-se atribuir als argenters Coyes, de 1599 a 1648 .

celonina tantes vegades cita-

da, que hem vist ja en la creu
de Figuerola, amb quadrifolis
de plaques ornamentades al
buril purament decoratives i
fina foliació als blans ; la de
Llerona (n . 162, mid . 85 x 40
centímetres), de marca igual
amb relleus semblants als de la
creu de Figuerola d'Orcau (1), i

una del Seminari de Lleida
(n . 118, mid. 61 x 35 centím.),
amb caps de serafí suplint els
antics relleus dels quadrifolis i
proveïda en el pom de la lle-
genda MOSSEN : MARTIN :

ALIS : RETOR : IXE : A :
IZO : ES : TA : CRVZ, que
fou teta a Barcelona, segons
demostra la llegenda BAR.

A aquestes deuen seguir els
exemplars de la parròquia del
Papiol (n . 152, mid . 95 x 42
centímetres), amb plans de
granada ornamentació vegetal,
amb distintiu BA : la de l'an-
tiquari Celestí Dupont (n . 77,
mid . 82 X 44 centímetres), sig-
nada com la d'Altura (figu-

ra To4), amb curiosos símbols
ciels Evangelistes, i la de l'Ar-
bós (n . 76, mid. 81 x 43 cen-
tímetres), que tenen alguns
relleus, fets obeint a uns ma-
teixos models . La creu de Puig-
vert (n . 125, mid . i'o8 x o'48

metres), deu també ésser in-
closa en aquesta agrupació,
pel que pertoca al temps de sa
construcció . Fou marcada corn
la del Papiol .

r

5
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Són quelcom més avençades, a judicar per l'ornamentació que ocupa els
plans, la creu de Barberà del Vallès (n . 14, mid . 87 42 centímetres), de marca
de la del Papiol ; la de Santa Perpètua de Moguda (n . 32, mid . i 34), també
amb el mateix punxó, i la de Bonastre (n . 62, mid . 8o 39 centímetres), aquesta
ja tocant els principis del segle XVII, amb l'anvers mostrant una figura en la
flor de lis inferior.

Una creu de Sant Cugat del Vallès (n . 26, mid. o'93 o'49 metres), forma
un tipus especial entre totes les que cal atribuir a finals del segle XVI . I)uu els
plans ornamentals amb motius deduïts dels grotcschi italians, vigorosament
repujats i quatre quadrifolis amb florons crucífers d'un mateix treball repetit,
quedant els braços per fixar-hi les mitges figures repujades ciels Evangelistes.
Tot això dóna la sospita de si hi ha en aquesta creu adobs fets molt posterior-
ment al temps de construcció de la creu . El nu hi és ben especial, ja que resulta
de secció poligonal amb corbes en lloc de plans, fent difícil donar-li altre nom
que el d'apagullat . La marca és la de la creu d'Orcau (fig . Zoo).

El Museu Episcopal de Vich posseeix altra creu de tipus especial amb nu
deduït de la forma esfèrica aixafada, ornat de quatre botons en losange o gra
d'ordi amb escuts . Els plans són llisos i deurien portar peces d'argenteria d'apli-
cació . Els quadrifolis de sota les flors de lis porten actualment uns capets de
serafí. La marca és
segle XVI.

L'església de Cadaqués posseeix una creu
tímetres) que té per característica la marca

, cosa que per si sola ja és indici de molt principis del

aMSO
c:yL'o

de tipus normal (alt . 83 cen-
que correspon a Castelló

d'Empúries . També n'hi ha altres a Sau i a Vinvoles d'Orís, fetes per l'estil de
la de Seva, ja citada i sens dubte de fabricació vigatana . Encara podria men-
cionar-se la d'Avinyonet, Llívia (marcada com la d'_Àltura) i aigiunes niés.

XII

Curt té d'ésser el capítol dedicat a les creus que no sien de plata, encara que
fetes del metall niés similar i les que més relació tenen amb les de veritable orfe-
breria.

En l'Exposició de creus de 1913 figurà un exemplar d'aram molt ben obrat
que, segons notícies, havia estat tret del convent de Santa Clara de Tortosa
(n . 21, mid. 83 x 39 centímetres) . Era flordelisat, amb arestes resseguides per
frondes gòtiques, quadrifolis i nu semblant a un cos geomètric de cares trian-
gulars . Tots els plans de la creu, igualment els del mi i broquer o guaspa de
portar l'astil, eren completament treballats al buril, amb motius semblants als
de les obres d'argenteria de la primera meitat del segle XVI . En la part del
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Crucifix, en els quadrifolis, hi havia
els símbols dels Evangelistes, àngel,
lleó, brau i àguila, que es repetien
en la superfície on hi havia la . Mare
de Déu, que per cert tenia bon estil
i era de no defectuoses condicions.
En conjunt era una peça que feia
gran efecte i resultava digna de ser
pesada entre les obres degudes als
argenters catalans (fig . io6).

EI Sr. Marquès de Casa. -Brusi
en presentà un altre exemplar ben
diferent, feta de metall semblant
al llautó, fos . Era de forma lanceo-
lada en els braços (n . 24, mid . 885

465 mil . límetres), presentant-los,
per estranyesa gran, vorejats de
cresteria en flors de lis petites inter-
rompudes per altres de niés grans
formant calats d'estrany aspecte.
Anava colJlocada sobre un pons es-
fèric motllurat . En conjunt era im-
possible admetre aquesta creu com
a catalana, fent pensar en les obres
de la clàssica fabricació de Dinant i
dels països flamencs (fig . 107).

A fabricació també forastera de-
via poder referir-se una creu de don
Maurici Vilumara (n . 70, mid . 13

x II centímetres), potser niés con-
siderable com a coronament d'un
astil de bandera que no pas corn a
ensenya parroquial . Era de llautó
senzillíssima, ja que no tenia de
particular més que la silueta flor-

delisada i el Crucitix, per cert ben poc artístic.
El Museu de Barcelona té diferents creus d'aram . Una (n . 207, mid . 56 26

centímetres) va sense Crucifix i es presenta ornada d'un senzill esmalt en el mig

de la creuera . Els caps són trifoliats, amb obra de repujat i cisell . Un altra (nú-

mero 211, mid . SI x 43 centím .), va ornada segons la manera pròpia del Renaixe-
ment, amb bustos de Sants en medallons repartits en les dues cares de la creu.

39c

Fig . roh. — Creu de Santa Clata, de Tórtora
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Don Maurici Vilumara en té
un exemplar, tot fos i retocat al
buril (n . 75, mid . 33 43 centíme-
tres), que presenta també el gènere
de medallons que acaben' de men-

tar . Es difícil admetre una i altra
com a obres catalanes, apartant-se
ja d'allò que en podríem dir creus
d'orfebreria.

Tampcc en té el caràcter una
creu de D . a Cecília Farré, feta de
planxa gravada, en la qual hi ha
aplicacions representant el pelicà,
la Verge, Sant Joan i la Magda-
lena en posat gement, tal cc,m per-
tocava als assistents a la mort de
Crist (n . 136, mid. 395 240 cen-
tímetres) . Aquestes mitges figures
queden en els caps de la creu, flo-
ronats d ' estranya manera i donant
triples flor de lis en creu . El re-

vers d'aquesta peça és llis, no ha-
vent-hi pas medalló ni nombre
de cap classe que decori el mig de
l'encreuament.

Sols de pas farem notar que
en nostra terra, a finals del mil
cinc cents, degueren venir-hi en
gran abundància unes creus pro-
cessionals d'aram daurat, de bra-
ços cilindres terminats amb uns anells ornamentals que toquen a unes esfe-
res capçades d'estrelles flamígeres . Algunes porten encara aplicades unes flors
de lis, a més del Crucifix, la Mare de Deu i el títol de la creu . El nu és es-

fèric, quelcom aixafat, acostumant portar en sa part més bombada, repartits
al voltant, uns botons amb plaquetes d'esmalt, pintat sobre fons negre o de
color molt fosc a la manera llemosina, lluint capets que volen representar sants.
Aquestes creus tenen tot l'aire d'ésser-nos importades de França, no havent-hi
res que indueixi a pensar en una obra catalana.

El Museu Episcopal de Vich té dos exemplars de petites creus processionals,
que no arriben a vint centímetres d'alçada, comptant-hi el broquer, amb tot i
donar en totes ses parts la disposició de les grans creus processionals . Són mostra

t~
';
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Fig . 107 . — Creu del Sr . \Iarquès de Casa-Brusi
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de les que servien en les parròquies rurals per a les processons de enterraments
que s'havien de fer transitant per llocs dificultosos, entre arbres i pedruscalls,
on no era fàcil passar anant amb una creu alçada de grans dimensions.

També s'usaren durant el segle XVI algunes creus de fusta cobertes de
primes planxes de llautó estampades . El Museu de Barcelona en té dos exem-
plars : l'una (n . 205, mid. 67 x 36 centímetres) flordelisada amb ornamentació ben
elegant, i l'altra quadrifoliada amb monòton decorat simulant calats gòtics
en relleu (n . 213, mid. 1 ' 02 x 0' 45 metres).

D'aquest gènere de creus les colleccions episcopals vigatanes poden ofirir dos
nous models: l'una estranyament flordelisada, porta en els quadrifolis els símbols
dels Evangelistes ; l'altra hi llueix motius al ro;nano, per l'estil dels que hi ha
en els plans de les mateixes creus.

El _Museu de Barcelona té una creu de cristall amb muntura de bronze i
ornamentació que es combina amb les acostumades peces cristallines d'aire
geomètric . Tota la part de metall resulta molt elegant i fina . El pom és mot-
llurat i com fet al torn . L'aire general d'aquesta creu és exòtic a la terra catalana
i data el més llum- de finals de la setzena centúria.

XIII

Amb tot i el gran nombre de creus disposades per contenir la partícula de la
creu veritable en què Crist consumà el seu sacrifici, que coneixem en nostra
terra, són poques les que se'ns presenten suficientment datades.

De l'argenter cerverí Francesc Pinves sabem que féu la Vera-Creu de plata
on havia d'ésser coLlocat el lignuin crrtcis que demanava el rector de Tarrós
en 1540, que, al voler ésser tallat del que tenia . la parroquial de Cervera, fou
causa, que succeís el prodigi conegut amb el nom de Santíssim Misteri (1).

L'argenter Joan Font, de Vich, a 1 de març de 1572, tractà amb els obrers
de Sant Martí d'Aiguafreda sobre la construcció d'una Vera-Creu d'argent
blanc, de pes tres marcs, que es comptaria a raó de nou lliures cada marc (2).
Aquest tracte no degué tenir efecte per quant, als 31 d'agost de 1577, els ma-
teixos obrers de la parròquia concordaven amb mestre Pere Salís per a dita
construcció, establint que podria pesar de 3 marcs a 3 i mig . L'argenter havia
de tenir cura de trobar el lignuin crucis ; no trobant-lo se li restarien (los escuts
de les nou lliures i quinze sous per marc que se li prometien, devent la joia estar
llesta per Tots-Sants (3).

(~) FAUST DE DALMASES : Historia die Cervera . 111 . — GISCAFRE : Triunfo del Santo Misterio, p . 25.
(- ) C . F., Concordies de GASPAR BENET IRAT.
( ) C. F., Concordies de ONOFRE COMA .
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Aquest orfebre, ciutadà de Vich, a
II de setembre de 1589, s'encarregava
de 1'obratge de la Vera-Creu de Sant
Martí Sescorts, devent ésser semblant
a la de Manlleu, però sense daurar,
remetent-se-li el metall ( r ).

En 159o, en Felip Ros féu una
Vera-Creu per a Mediona ('), i l'Antoni
Lloreda, en 1596 una per Guardiola, í
en 1598, altra per a Boixadors, aquesta
prenent per model la de Rajadell . Altre
orfebre de Manresa, l'Andreu Cucurella,
en 1599, pactava per la de Catllús '3).

No és feina senzilla agrupar d'una
manera clara els diferents tipus de re-
conditoris per a la Vera-Creu que tenien
del segle XVI . Hi ha alguns exemplars
que, com les velles custòdies, presenten
des braços amb imatges d'àngels, fent
costat a la creu que porta en el mig
de sa creuera el reliquiari del Liglluin
Domini. En aquesta classe s'ha de com-
pendre el de Sant Feliu de Girona i el
de Corsà, els dos tan semblants que es
podrien arribar a confondre . La creu
és capritxosament capçada donant un
motiu crucífer claraboiat i son perfil ge-
neral va amb frondes . Els àngels por-
ten improperis de la passió, essent el
nu inferior, entre la creu i el peu, com
format per un templet de sis grans
finestrals amb trepats, sobre el qual
s'alça un pinacle amb carxofa en la
sumitat, fent d'encaix al reliquiari cru-
cífer . El peu dóna una espècie d'es-
trella més ampla que llarga.

La Vera-Creu de Teià té el cimal per

( t ) C. F., Protocnl de JOAN CODINA,
(a) Lo Prlrsarlrcrrt Català, any II, ns. 36 i 37.
(3) J. SARRET : Art i Artistes mataresaus.

ço . — Institut d'Estudis Catalans
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Fig . 108 . — Vera-Creu de Sant Martí de l'rovensals

l'estil de les anteriors, encara que
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sense frondes . Els braços són també
més senzills, acabant amb àngels, ben
dignes de lloança corn a figures de me-
tall . El nu és de llanterna, tenint l'aire
de quedar-nos bastant mutilat . El peu
és modern en relació amb la resta de
l'obra d'argenteria (n . 171, mid. 56 x 22

centímetres) . La marca és la barcelo-
nina que hem ja vist en la creu pro-
cessional de Figuerola.

La parròquia de Sant Martí de Pro-
vençals posseeix també un exemplar
de creu amb àngels, encara que de gè-
nere ben divers dels citats . Té de re-
ferir-se a molt finals del segle (n . 184,
mid . 57 x 19 centímetres) . La creu del
cim és de planxa burilada., amb aplica-
cions de cresteries, essent fins possible
que sia posterior al restant de la obra.
Sota d'ella hi ha un reliquiari cilíndric
terminat amb pinacle, la qual cosa
dóna al conjunt un aspecte estrany i
fa que tingui una doble destinació, ja
que tant serveix per n_ostrança del
lignum crucis com de les relíquies de
sants . Als costats del reliquiari hi ha
els dos àngels que són aguantats per
dos braços que presenten foliacions i
surten de sobre el nu en forma de ger-
ret . El peu floronat duu bella orna-
mentació cisellada (fig . io8).

Altre tipus el donen algunes custò-
dies del fust de la creu de Crist presen-
tant un nu disposat a manera de fanal
o reliquiari . L'exemplar pertanyent a
l'església de Cardona (n . 12, mid . 57

x 14 centímetres) resulta en això ben
especial, ja que és una veritable mos-

trança per relíquies que, sobre el cos pediculat on van aquestes, hi duu la creu
que ostenta en sa part mitgera la teca on hi va la Vera-Creu . Aquesta és amb

frondes, terminant amo uns motius cisellats ben ornamentals . El reliquiari és

394

F i g . ro9 . — Vera Creu de Cardona
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sisavat i en des cossos superposats i
amb pinacles i arcs botants, anant sota
d ' aquest un nu arquitectònic també gò-
tic i després el peu de forma crucífera,
bellament obrat i amb escuts (l'arbre
i d'una espècie de JI i de a . Duu la
marca de la creu (le Tiana o sia la dels
argenters de Barcelona en dues ratlles
(fig . 109).

No tenen relíquies, donant per ço
gran importància al nu, que sembla un
ric fanal arquitectònic gòtic, les Veres-

de Sant Pere de Vilamajor (nú-
29, Mid . 47 25 centímetres),

marcada com la creu processional de
Cerdanvola que té bella silueta i bon
treball ; la de Mollet (n . 36, mid . J9 16
centímetres), amb la creu flordelisada
(fig. IIO) ; la de Martorelles (núm . 33,
mid. 34 23 centímetres), marca ß ; la
de la catedral de S3lsona amb bells mo-
tius repujats en el peu i crea trepada
i terminada per ceps de serafí (n . 187,
mid . 46 12 centímetres), marcada corn
l'anterior (fig . I I I) ; la de Santa Maria
de Corbera (n . 57, mid . 53 ; 23 centí-
metres) ; la de Palau Tordera (n . 31,
mid . 5o x 22 centímetres), signada corn
l'anterior (fig . 112) ; la de Barberà del
Vallès (n . 15, mid . 46 x 16 centímetres),
amb el mateix punxó i amb el nu que
ara resulta formant sols 1'armaçó d'un
templet . Del gènere de les anteriors és
la de Sant Joan d'Horta, que també deixa
(n . 53, mid. 49 23 centím .), notant-s'hi la
una filacteria al voltant del Ligz itm Crucis

Creus
mero

37i
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— Vera-Cteu de Mollet

veure el mateix punxí) barceloní
particularitat de deixar llegir en
la següent explicació ben digna

de menció : HOC LIGNVM SANCTE CRVCIS . A REVERENDO DOMNO —
ARCHIEPISCOPO MIRALLES RITE — ENAMINATUM I' VIT — ANNO
DOMINI 153o 6 .° NONIS OCTOBRIS AD LAV — DEM ET GLORIÀM
DEI — PER IGNEM E1AMINATVM. En el peu hi té un escut amb des
penyals (fig . 113) . A Cadaqués la marca és corn les anteriors (mid . 515 mil . lí-
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metres) . Dins ciel gènere s'ha de
comptar encara la Vera-Greu de
Sant Feliu d' Avall (I

Les creus de Sant Genis de Vi-
lassar i Llerona (2) presenten el nu
en forma de templet, abrigant el
de la primera una representació
del Sant Crist i el de la segona
una imatge en actitud de beneir
(fig . 114) . Aquella duu la marca
de Ies anteriors (n. 159, mid . 70

82 centímetres), ostentant el re-
mat profusament trepat ; l'altra va
signada com la prc cession al de la
Geltrú (n . 163, mid . 46 22 centí-
metres), essent de notar-hi una
major persistència de goticisme en
la part mitgera, o sia en el dosse-

ret, que no pas en el restant.
La Vera-Creu de Cardona (nú-

mero 11, mid . 39 12 centíme-
tres) té el nu també arquitectònic,
essent de notar per sa esveltesa i
encertat dibuix . No és ja la idea
del reliquiari que hem vist ans
d'ara, sinó la d'una torella sobre
la qual s'aixeca la, creu que porta
la teca del Lignum Crucis . Per-
tanv a principis del segle XVI,
resultant millor tot el suport que
el cimal . Semblant li és el peu de

y
la Vera-Creu de Colliure, en la
qual hi ha major unitat de com-
ponents que en l'anterior (?).

La seu de Tortosa venera la relíquia del Lignum en una peça d'orfebreria
de gran caracter goticista, que en el peu hi duu esmalts opacs . La marca és
com la de Vilassar (mid . 555 milíms . d'alt).

L'exemplar de Castelló de Farfanya (n . 127) (fig . 115), dóna un tipus en

Fig . Iii . — Veia Ci eu de .a Catedl al de Solsona

(t) BRUTAILS : Notes sobre 1' .-1rt religiós en el Rosselló, làm . 32.

(2) lis especial que s'adquiris relíquia per aquesta joia en 1802 (MAS : Notes Històriques, III p . 74).

(3) RRUTAILS, Iàm . 41 .
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realitat especial entre tots . La creu del
cim és d'aire massís, quasi sense cap-
çadura, amb sols cresteries ben me-
nudes vorejant l'aresta, quadrangular,
amb plans ornats amb bells motius del
Renaixement . El nu és prismàtic hexa-
gonal amb ninxos gòtics . El peu és de
capritxosa àrea amb fris de trepats gò-
tics i rampants amb relleus a lo ro-
mano . La marca és , corresponent
a Lleida.

També és especial la de Falset, que
duu punxó d'orfebre tarragoní,
(n . 112), que prescindeix de tota in-
fluència o tradició gòtica . La creu és
formada per quatre peces a manera
de gerro amb un floró al cim ; va sobre
una, amforeta que reposa sobre un pe-

destal suportat pel peu que mostra
bell treball de repujat i cisell . Es cu-

riosa la semblança que té aquesta obra
d'argenteria amb la creu de sobrealtar
de Terol, que es pogué admirar en
1'Exposició de Saragossa de 1908.

La d'Alcoletge (n . 13o) té una sem-
blança amb la de Castelló de Farfanva,
mostrant igual marca, encara que el
pom és en forma d'àmfora (fig . 116).

Aquesta característica presenten també
les Veres-Creus de l'església del Pí de
Barcelona (alt . 55 centímetres) marcada amb punxó de creu i cinc lletres; la
de Valls (n . Too) que porta el signe BA (fig . 117) i de Cabrera de Mataró
(n . 168, mid . 49 18 centímetres), que pertanyen a molt finals del segle XVI.

Angle ;ola té una Vera-Creu de doble travesser, encara que de poc efecte.

No són moltes les creus pediculades, no destinades a reliquiari, que ens han
arribat fins als nostre ; dies, amb tot i que podrien treure's notícies d'Haver
existit, principalment després d'haver pertangut a algun personatge que les
llegava a l'església. En 1573 entrà a formar part del tresor de la catedral de
Vich, per haver pertangut al Bisbe Bertran de Guevara una creu petita de ar-
gent sobredaurada, lo (arbre rodo orb ;volts tronclrs y iria crucifixo de argent ta ;rabe

97

Fig . ri — Vera Creu de Palau Tordera
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Fig. 114 . — Vera Creu de Llerona (revers)Fig. 113 . — Vera•Creu de Sant Joan d Horta

sobredaura,` ab lo peu triangular en lo ;nitg orat (1) . Un inventari vigatà del se-

gle XVII descriu una creu petita de plata sobredaurada esmaltada nova ab un

xpa. crucificat y a la part dreta la yrnage de nostra senyora, a la part esquerra la

Image de sant Joan, assentadas en peu sobre dos pilastres quadrats ab son peu

de pedra gasee vert, coberta de plata daurada ab molta varietat de obra, ço es

quatre peus de lleo ab diversos cartrons ab quatre pedras amatistas sobre cada peu

y quatre serafins sobre dells ab les armes del Bisbe Don Francesch Robuster y

Sala, en lo mig y en cada part de dit puc, dels quals pengen dos fruytes de cada

(1) Episcopologio de Vich, 1II, p. 16 .
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part y tenen a la fi un serafi a cada fart
y al pcit de la dita creu v lia un cap de
mort ab dos ossos dargent sobredaurat (').

Una descripció de les pertenències del
beneficiat Joan Junvent, en 1578, con-
signa : un christo dargent sobredaurat ab
sen peu dargent daurat (c ) . Altra de la
ermita del Reme- de Vich, en 1 574,
retreu unna creat francesa demunt del

altar destany o coure (3).

La catedral de Tortosa posseeix
una bellíssima creu d'altar d'orfebre-
ria, sense marca.

Durant el segle XVI es modifiquen
les creus pectcrals com a distintiu epis-
copal, deixant d'ésser el fermall de
capa dit mosca o racional . El pectoral-
insígnia fou en forma de creu, general-
ment, de rica confecció, que penjava
del coll per medi d'una cadeneta me-
tàl lica o cordó . Els Bisbes, en sos tes-

taments, feien llegats de t als creus a
a f

les esglésies titolars, però són ben es-
casses les que essent antigues han

	

-i
~,.•„~.,

	

-
‘vt&&resistit les cobdícies, les guerres i les

	

—=:

necessitats . La mateixa preciositat,
ha estat causa de la desaparició dels

	

Fig . 115. - Vera creu d2 Castelló de Farfanya

antics pectorals.
Es la centúria de mil cinc cents quan es troben abundants notícies de joves

en forma de creu, que les dames lluïen en son coll . Per no allargar les cites
que sobre això donen els antics documents, retraurem solament una descrip-
ció que llegim en l'inventari del Governador Carles d'Olms, en 1578 : una creat

de or ab un christo ab son titol de una fart y en la altra part lia un titol qui dina

es vera crux dins la gual sta engastat un tros del lign um e nteis lo qual es de la

Senyora dona Ra phaela (4) .
En 1566 trobem a casa un Guillem Ramon de Carós X l'I creuetes d or

(r) Aix . C p., I uuratari E.
(2) C. F., 1 ;ezyutari BFNET PUIG.
( ;) Id . rd . G. B. PRAT.

(4) Id. id . G. B. PR ‘T .
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Fig . 116 . — Vera-Cl eu d'Alcoletge

dcstamj5a, que's venien ale persones
que no podien gastar en riques joies (I);
havent-n'hi encara de més senzille ;, o
sia fetes de nacre o destanv O .

XIV

Les notícies sobre construcció de
creus en el segle XVII no són pas
tant nombroses com les de la centúria
anterior . : mitjans de dit segle sembla
que s'estronqui el desig de les parrò-
quies i comunitats de posseir una bona
creu processional . Seria potser perquè
totes aquelles ja en tindrien i potser
també per la decadència palesa en què
restà Catalunya després de la revolta
i guerra de 164o . En canvi, cam veu-
rem, no manquen en nostres entrades
algunes creus amb data de construc-
ció gravada en l'obra d'argenter.

Als zS de juny de l'any i6oi l'orfe-
bre manresà Antich Lloreda tractava
amb els obrers de la parròquia de Sant
Pere de Viladecavalls sobre la construc-
ció d'una creu processional que reme-
tria del tot llesta dins el terme de vuit
mesos . En la concòrdia es fixava que
dita obra no podria passar d'un valor de

75 lliures, comptant-se a raó de 7 lliu-
res i quatre sous cada marc de plata

de la que el mateix argenter manresà tenía

(i) C. F ., Inventari ONOFRE COMA.

(2) Id. id . SALVI BENLÓ.

(3) Butlletí del C. E. de Bages, setembre-desembre de 1913.

que hi entrés, devent ser per l'esLil
feta per a la gent de Navarcles . Tindria llanterna amb imatges, devent posar-s'hi
les de Sant Pere, Sant Pau, Sant Salvador i Sants Just i Pastor, no mancant
al mig de la creuera la representació del Redemptor clavat i la de la Mare de
Deu del Roser (3) .
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L'honorable argenter de Vich Mi-
quel Boyer, amb data del 20 de marc
de 161o, féu tracte sobre una creu de
plata per a l'església del monestir de
Llussà . Entre les condicions que ales-
hores foren consignades referents a la
classe de treball i figures que devia por-

tar tal joia s'establia el cost que havia
d'ésser d'unes setanta lliures m .

El manresà Andreu Ci curella, que
havia obrat la creu per al monestir
de frares dominics de Manresa als

15 de desembre de 1607, tractà tina
creu de vint marcs de pes amb destí
a l'església de Sallent (2) ; als d'abril
de l'any 161o, s'avingué amb els ju-
rats del terme de Coaner, a la vegada
obrers de la parròquia, aleshores perta-
nvent al bisbat d'Urgell, sobre la cons-
trucció d'una creu de plata, que estaria
llesta ans de la diada de la Mare de

	

u' ' 'Yy

Fig . r i - . — Fera Creu de Falls

Deu d'agost primer vinent, en un pus
de dotze marcs, per l'estil de la ja ci-

tada dels frares predicadors . En la
llanterna hi havia d'haver sis figures
d'Apòstols (3).

D'En Salvador Sala, àlias Serrarols, n'hem dit ja quelcom al parlar dels
argenters del segle XVI, corn a autor de la creu de la parròquia de Sant Cebrià
de la flora en 1598, de cinc marcs i mig de metall (4) . No degué tardar a fer
altra creu per a Sant Bartomeu del Grau, més aparatosa i de major pes que la
citada., amb llanterna d'imagineria plena d'elements gòtics (5) . D'aquesta obra
degué quedar molt satisfet el seu autor, ja que la mencionà corn a model de la
que havia de fer per a Sant Julià Sasorba quan el dia 9 de gener de 1617 con-
cordà amb els obrers de dita parròquia, fixant que es comptaria a raó de 10 lliures
per marc, podent pesar-ne onze o dotze . En virtut d'aquesta dada la creu (le
Sant Bartomeu sabem que era feta pel mateix Serrarols ( 6).

C . F. Vich . Concordics ('.'ONOFRE CALVET.
Art i Artistes nzanresans.
Butlletí del C . E. de Bages, setembre-desembre de 1913.
C. F. Vich, Concordies (le CALVET.
Se conserva, com queda dit anteriorment.
C. F., Concordies (: 'ONOFRE CALVET.

51 . — Institut d'Estudis Catalans
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En 1628 l'argenter barceloní Antoni Gavarró, fill de Santa Coloma de Que-
ralt, tracta completar la creu processional de dita parròquia de sa naixença (1) .

El ja citat Antic Lloreda, als 15 novembre de 1629, tractà la creu de Santa
Maria d'Horta, de pes 11 marcs, conforme a la de Santa Eugènia de Relat (2) .

En Pau Matas i Cerntras, argenter de Barcelona, a 20 d'octubre de 1631
féu la liquidació per a la obra de la. creu parroquial de Berosa, amb llanterna

de massoneria ; pesant en conjunt 16 marcs 5 unces tres argensos, a raó de set
lliures quatre sous el marcí 3o rals per les mans, important finalment 228 lliu-

res, 14 sous i 4 diners (3).
La parròquia de Terrs, en 1636, encarregà a En Vicens Gairís, argenter de

Valls, una creu que devia ser corn la de la Confraria del Rcser vallesana, cos-
tant unes 128 lliures (4' .

Mestre Pere Pujol, en 1648, tractà fer una creu per a Salses, de 6o unces

de plata ( ;' . També era rossellonès 1'Honorat Segarró, que a 19 d'abril de 1644
es comprometé a fer del pes de dotze o tretze unces un creuhet (sembla que
seria el nu) per a l'església de Cornellà de la Ribera, per l'estil del fet per a la de
Millàs (6) . En Miquel Guri, orfebre de Tolosa de França, estant de pas a Per-
pinyà, a 11 de setembre i 28 d'octubre de 1678, féu tracte per a refer i muntar
de nou una. creu de plata desmuntada que hi havia a Sant Mateu de Perpinyà (7).

Una al•lcgació jurídica, de l'anv 1671, ens parla de la creu de Pontons, feta
poc abans, pesant 300 unces d' argent (3) .

Sembla que seria en 1682, quan En Josep Busquets, argenter de Vilafranca
del Penedès, obrà la creu parroquial de Mediona (9) . En 1689, altre argenter

vilafranquí, En Quintí Huguet, obrà per 129 lliures altra creu per a Sant Quint_
de Mediona (I " ) .

Del segle XVII en tenim unes quantes creus ben datades.
Un exemplar del Museu Episcopal de Via té d'especial que voltant el Cru-

cifix i la figura de la Verge del Roser, en lloc dels Evangelistes i altres figures,
porta uns medallons ovals amb relleus, que a l'anvers donen la Flagellació,
Circumcisió, Coronació d'espines i Oració de l'Hort, i al revers l'Anunciació,
Visitació, troballa de Crist entre'ls doctors i naixement del Salvador . En pre-

senta la marca EU,, evidentment manresana (mid . 1'19 x o'57 metres) . Els
relleus de què hem tet menció semblen els mateixos que servíen per als reli-

JOAN SEGURA : Santa Colonia de Queralt, cap . LVI.
Butlletí dcl C . E. de Bages, setembre-desembre de 1913. — Revista Jorba, any V,

SERRA I VILARÓ : Butlletí del C. E. de Catalunya, XIX, p. 273.
Nota de D. Fidel de Moragas.
MONSALVATGE : Noticias Históricas, XXIII, p . 70.
Arx. Pyr. Orient . G . 774 .
Id. íd., 631.
Bib . Ep . Vich, vol . 91 d'Ategaciones.
Lo Pensainent Català, any II, pp. 36 i J7.
JOSEP MAS, PVre . : Notas históricas, II, p. 70 .

n. 53 .
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Fig. II8. — Creu de Mataró (anvers) Fig. 119. — Creu de Mataró (revers)

quiaris i medallons de pastes d'agnus que encara avui trobem guardats en les
cases i families d'antiga representació . Aquesta creu sabem que es obra del
argenter Cucurella, tractada als 15 de desembre de 1706 . La creu de Formi-
guera, en el Rossellö, se sab que és de 16ro ( 0 . De la de Coaner, tractada en 161o,

(I) BRUTALLS: Notes sobre l'Art religiós, p. 1 95 .
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ja n'hem donat noticies . Té el
pom arquitectònic a dos còssos i
les acostumades figures de l'an-
vers i revers.

La de Mataró és ben espe-

cial per ses marques . En té
una que deixa llegir
que no és per ara atribui-

ble a determinada pobla-
cié ; altra amb una torra
i un punxó amb 1611 . El nu és
també de fanal amb pinacles i
dosserets . En les flors de lis hi
entra un element nou : uns capets
d ' àngels . El Crucifix és molt acu-
rat d'anatomia i fet segons els
bons models italians (n . 155, mi-
deix 1'8o 0'69 centímetres), re-
sultant una creu de les de majors
dimensions de Catalunya (figs . 118

119).

Semblant li és la creu de Be-
gues, amb igual marca i la data
1612 (n . 58, mid . 1 ' 20 0'50 me-
tres) . També la de Sant Vicents
de Castellet, va marcada de igual
p: nxó i 1613 (mid . 735 mil líme-
tres long .) i igualment la de Bo-
sost, que duu la data 1614 (mideix
1'15 metres alt .).

De la creu de Sant Julià Sasorba ja hem dit que consta feta poc ans de 1617
per l'argenter Salvador Serrarols . La de Santa Coloma de Queralt té de ser
aquella a què fa referència el document de 1628, podent-se judicar d'aquesta
època ; té també caps d'àngels en els lisos i nu de llanterna arquitectònica
(fig . 120).

Montblanch té un exemplar de creus, pertanyent a la confraria de la Llum,

q ue porta la data : FonciL /eia cua lo crisi de 1628 i la marca Fï ~~''~R~
.'
.I , corresponent~

a Tarragona . No és ja flordelisada, sinó que té els caps terminats en quadres
ornats de peces decoratives calades . Les arestes porten cresteries, no frondes.
No presenta altres imatges que les de la Verge Maria i. Crist clavat . El pom

és mctllura.t, rodó, corn tornejat i repujat, avalorat per algunes peces d'apli-

404

u dt . Santa Colnma de Queralt

~~
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cació . Res no hi és de tradició gò-
tica, abandonant-hi l'argenter tot
allò que era encara sistemàtic i in-
variable per la majoria de la gent
del seu ofici (n . 91, té % 36 cen-
tímetres) (fig . 121).

Un document que hem ja aduït
parla de la creu de Santa Eugè-
nia de Relat, als 20 de novembre
de 1629 . En aquesta obra d'argen-
ter el constructor s ' hi manifesta
amb preferència pel goticisme,
adoptant flors de lis, figures d'a-
plicació i el nu pompós de gènere
arquitectònic . En aquest, potser
per no entendre ja l'ús d'uns ele-
ments que ell tenia com a mostra
de taller llegada per un antic, hi
posà trabucats els dosserets, que-
dant cap-per-vall . I que això no
era pas una ccsa. que podria su-
posar-se feta per algun argenter
posterior, res no ho demostra mi-
llor que la creu processional de
Sant Joan d'O1ó, de treball abso-
lutament semblant al de Relat,
en la qual també els dosserets de
la llanterna són girats . En aquests
poms s ' hi nota una terminació en
cúpula hemisfèrica, element no
gòtic, que començà a sortir en la
creu de Sant Julià Sasorba, de-
guda al vigatà Serrarols.

En l'altar major de Girona, una

Fig . 121 . — Crcu di' Montblanch

de les tres creus, la que té el caràcter més
modern, mereix ser citada en aquest lloc . Es de silueta gòtica amb lisos, qua-
drifolis, frondes i pom amb dosserets i contraforts rematant en aquelles ; però
el detall és, més que del Renaixement, ja barroc, per cert molt granat, amb
perfecció d'obratge i bon gust (mid . 1'43 x 0'59 metres) . No hi hem sabut veure
marca, però potser no sia equivocat suposar-la filla d'un argenter d'aquells
que seguien la bella tradició de l'argenteria gironina . El Rc7orlori de l'Arxiu
Capitular d'aquella catedral ens dóna notícia que, als 9 d'abril i 26 de novembre
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Fig . 122 . — Creu de la Catedral de Girona (anvers) Fig. 123 . — Creu de la Catedral de Girona (revers)

de 163o, se feren nous una creu i candelers de plata (1) . La creu és ben rao-

nable que sia la que ens ocupa, ja que les seves característiques són pròpies

dels anys del mil siscents (figs . 122 i 123).

A Vilellalta hi ha una creu datada en 1634, marcada a Tarragona, del tot

semblant a la que ja hem retret de Montblanch (n. 1o8, mid. 78 x 36 centí-

metres) . Aquesta data i relació de formes té certament un interès en la qüestió

que estem estudiant.

La de la parròquia de Púbol deu entrar també en aquesta secció, ja que

és datada AIN 1639 (n . 189, mid . 1'02 x 0'45 metres) . La flor de lis capça els

braços, però el poni és el menys gòtic possible dintre el gènere arquitectònic

(1) Repor!ori, vol. I, fol. 1 44.



que vol informar aquesta part de la creu . La signació és gironina, amb el vell
trifoli i les sis lletres (figs . 12 .E i 125).

No té gran cosa de gòtica l'ensenya crucífera de la parròquia de Vila-
seca. Sols en els extrems presenta uns quadrifolis ornats amb els caps d'àngel
que són característics del segle XVII (n . 79 bis, mid . 8o x36 centímetres).
Res d'imatges en el nu, que és motllurat . La marca és tarragonina, com 1 i
de la creu de Montblanch, i la data és A\I 168 (fig . 126).

La creu de Castelldefels deu ser la darrera que és possible aduir datada,



4O8 ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXIX-_XX

Mg. 126 . — Creu de Vilaseca 127 . — Creu de Castelldefels

ja que dóna l'anv 1 6SS . Es obra barcelonina amb el punxó . Es florde-
lisada, però el pom, que per cert és esplèndid, és més que res motllurat, encara
que amb la part superior hexagonal proveïda de capelletes i contraforts que
sols per tradició llunvana podem referir al goticisme (n . 59, mid. 1 ' 20 X 0 ' 56
metres) (fig . 127).

Tota la munió de dades que suposen els documents i exemplars d'argenteria
aduïts és fàcil fer-los servir per a l'estudi de les creus processionals de què no
tenim nosaltres cap dada o notícia documental . Entre aquestes cal citar la creu
de Fonollosa, amb flors de lis, quadrifolis, frondes i pom de tipus gòtic, amb
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relleus en el llocs on van comunament les mitges figuro d'imatges . Ao en sabem
pas la marca . Per l'estil i també dins el gènere del segle XVII lii lla les creus de
blanes (n . 17, mid . 782 465 mil .límetres), que té el fanal ben elegant ; la de
Sant Genis de Vilassar, amb notable figura de la Mare de Deu, posada presidint
la creuera (n . 158, mid. 1 ' 37 0'57 metres) ; la de Cardona amb la figura d'un
sant bisbe (n . 4, mid . 96 ' 47 centímetres) ; altra de la mateixa vila de les sa-
lines, amb un Sant Isidre, que per si sol ja és una demostració d'època (n . 3,
mid . 1 ' 15 x o'43 centímetres), totes ostentant el puntó barceloní de la de Cas-
telldefels i amb ornamentació als plans, ja distinta de les dels bons temps
del Renaixement . Aquestes característiques són també a la creu de Sant Martí
Sarroca signada corn la Vera-Creu de Martorelles (n . 148, mid. 75 38 centí-
metres), que torna amb les mitges figures dels temps anteriors . I .es té igual-
ment la de Viladrau (mid . alt . 1'17 o ' 50 centímetres) que, encara que no
porta marca, cal suposar vigatana, tant sols sia per les ped1'os dc riel o ame-
tistes que ostenta . La del Prat de Llobregat va signada com la ple ('erdanvola
(alt . 1'o8 metres) . La de Vilagrassa, en canvi, és obra cerverina

	

,o .

La de Pont d'Armentera és digna d'esment per una signatura, ell la qual
sembla endevinar-se les due ; lletres del punxò de la de Begues (n . 70, mid . 1'3o
x o'56 metres) . En altra de Cardona (n . 8, té 1'21 -.0 ' 50 metres), lli ha punxó

per l'etil de la creu mataronina ; essent cosa d'elogiar en la d'Armentera la
figura de la Verge, que no té pas el valor de la Santa Llúcia de la segona.

No té marea la creu de la Mare de Deu dels Dolors i Sant Jaume, de ('ar-
dona (n . 2, mid. 1'15 )-' 0'43 metres), que presenta la raresa de prescindir del
Crucifix, tenint al centre de la creuera, una a cada part, les imatges que donen
nom a aquesta joia . Tampoc ne té la del Convent de Santa Clara de Vicll, de
caràcter molt gòtic, ni les d ' Avinvó (alt . 98 centímetre), Artés (alt . 44 centí-
metres) i Cornet (alt . l'oi metres) que semblen obra del Lloreda o (`ucurella,
de Manresa.

Les creus de nu poligonal, a doble piràmide contraposada, tant usuals al
segle XVI, desapareixen al segle XVII, però veurem com la. llur tradiciú surt
més tardanament . El fet és que no en sabem un sol exemplar per fer -li referir.
El nu es converteix, en els temps de què hem d'ocupar-nos, en una peça rodona,
més o menys motllurada, corn en part feta a torn, amb aplicacions que tendeixen
a ornar-lo i fer-li perdre la monotonia, llevant-li a la vegada la pesadesa.

A aquest gènere pertany- la creu de Bertí (mid . 82 ;' 41 centímetres), en la
qual sembla trobar-se alguna diferència entre pom i creu, resultant aquesta
quelcom més antiga que el restant . Va foliada amb la marca de la de Castelldefels.
La pertanyent a la parròquia de Santa Maria de Palau Tordera és un molt millor

exemplar (n . 41, mid . 1'11 ; 0 '45 metres), pacientment obrat, sense plànyer-lli

(t) A . DURAN : Orfebreria, p. 38, hg. 8.

52 . — Institut d'Estudis Catalans
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magníficament el treball del re-
puj ador i cisellador, fet amb bon
gust i molta saviesa, marcada coin

l'exemplar anterior . En el pom hi
ha dos ordes de capelletes amb
imatges, ans d'arribar a la part
inferior, que si és rcdona, queda
completament enriquida amb or-
namentació . La creu d'Esblada
(n . 196, inid . 66 42 centímetres)
és més senzilla i olora de treball,
portant el pom quasi llis ; la de
Dos Rius és molt millor en la seva
part superior que en el nu, que bé
podria ser una substitució (n . 175,
mid . 84 < 45 centímetres) . Amb-
dues llueixen el punxó de la de
Bertí.

A Palaudàries ens surt la creu
amb el punxó, que ja hein notat
en els exemplars de Mataró, Be-
gues, Sant Vicents de Castellet i
Bosost . El pom és sense relleus,
amb senzill burilat (n . 165, mid . 82
x }o centímetres) . El punxó man-

resà tenim entès que marca la creu
de Sant Mateu de Bages, feta amb
alguna major riquesa d'ornamen-
tació.

La creu de Sant Esteve de Pa-

lau Tordera (n . J9, mid. 1'o3 x 0'45
metres) torna a portar una faixa
de capelletes en el pom ; la de Sant
Pere de Ribes (n . 64, niid . 5 6 x J 9
centímetres) i la de Pobla de Se-
gur (n . 199, mid . 1'o8 x 0'49 me-
tres), coin la de Santa Maria de

Montblanch, el presenten molt senzill (n . 90, mideix 54 X47 centímetres) ; no
sabem que tinguin marca.

La parròquia de Sant Martí Sarroca posseeix una creu processional (n . 149,

mid . 1 ' 13 x 0'49 metres) que guarda en sa part superior la disposició de tantes

Fig. 123 . — Creu de Torres del Segre
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Fig. 129. — Vera-Creu de Sant Esteve de Cervelló Fig . 130 . — Vera-Creu de Cornudella

altres corn ne portem retretes, però el nu hi és especial, amb record als gòtics
d'esfera aplanada, proveït de losanges amb capets de serafí . Sa marca és
ostentant, a més, corn a distintiu un escut amb campana.

Rares són les creus no flordelisades que ens és possible retreure, per l'estil
de la ja citada de Poboleda, datada en 1589 . Del tipus d'aquesta i quelcom
més avençada sembla ser la creu de Torres del Segre, marcada a Lleida
(n. 126, mid . 1'o4 x o'48 centímetres) . En els extrems porta uns florons ami)
tres expansions ben sortides, al mig dels quals apareixen les acostumades mitges
figures dels Evangelistes, o unes peces d'aire poc antic . El pom constitueix un
hexàgon a dos cossos sobreposats i amb ninxos, descansant en una piràmide .
Això li dóna un caràcter especial, no desproveït de gracia (fig . r28).

A Ullach hi ha també una creu de tipus especial, no flordelisada, d'aire
castellà, sobre la qual, així, no és cosa d'aquí donar detalls .

*ß3~
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XV

~~fl

1 . i ; . 131 . — Vea-Creu de \'iLdecans

Poques són les noticies que ens és
possible aduir referents a construcció
de Veres-Creus durant el segle XVII.
Sols pcdem citar documentades la de
Cornet, que obrà, en 16o1, el yigatà
Alons Totosaus (alt . 5o centímetres),
i la de Sant Esteve de Cervelló, que
duu la data 1669 (n . 42, mid. 525 231
mil . límetres) i ens presenta una creu
fantasiosament trepada, seguint de
lluny els contorns d'un escardot gò
tic, pcsada sobre peu motllurat, rodó
i quelcom cisellat . La marca és
que correspon a Barcelona (fig, 129).

De l'església del monestir de L'Es-
tany sabem que, en 1687, l'argenter
Jaume Parer tractà per la construcció
de la Vera.-Creu, de plata daurada.
Aquesta peça, que avui es conserva és
marcada (mid. alt . 29 centímetres) i
també de tipus semblant a l'anterior,
encara que de treball més acurat en
el peu.

La de Cornudella posseeix un
exemplar notable principalment per
anar ornat d'esmalts pintats presen-

is per àngels . La creu sembla ornada ambportatsde la passió,tant els ii proper
petits medallons que es produïen durant la segona meitat del segle XVIII

a Barcelona i que servien de marc a les plaques d'esmalt a. colors lleugers

sobre fons blanc, generalment de dibuix detestable . No duu marca aquesta

creu, però sí la data AN 1688 (n . 98, mid . 55 x 27 centímetres) (fig . 13o).

Del manresà Lloreda se sap que en 1607 féu la Vera-Creu de Talamanca ( r !.

Entre les creus fetes per guardar el Ligiiu»i Calcis que tenim conegudes

cal citar : la de la parròquia de la Concc ci ó de Barcelona, semblant a la de

Cervelló, marcada igualment (n . 52, mid . 44 x 22 centímetres) i la de Santa

Coloma de Cervelló (n . 170, mid . 52 X28 centímetres), ben semblant també a

(r) Art i Artistes manresau s .
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aquella . La de Viladecans (n . 166, mid . 58 x31
centímetres) tira en sa creu més cap al tipus del
segle XVI, ostentant la marca de les anteriors
(fig . 131) . _1mb elles pot agrupar-,e la de la Mora.

Les de les parròquies de Palaudà.ries (n . 164,
inici. 46 20 centímetres) i de Sant Pere de Ri-
bes (n . 65, mid . 47 22 centímetres) presenten la
creu niés massissa i amb eresteries, demostrant
niés directament correspondre al segle XVII . La
indicació de fàbrica és corn en l'exemplar de
Cervelló . De la segona queda ja dit en paràgrafs
anteriors que una part de la tija que manté en-
laire la creu pertany' a una obra d'orfebreria ben
gòtica . La Vera-Creu de la parròquia de Sant
Martí de Sentfores és més elegant que les ante-
riors, terminant en losanges . El peu en el nu
mostra aplicacions ben elegants . I aquí és de
raó citar també la que posseeixen les parròquies
de Sora, Sallent, Avin} ó, Bolvir, Artés i la ciel
Vilar de Castellbell.

La Vera-Creu de Falgars
de calat, semblant a una blonda, d'elements ben

Fig . 132 . — V'era•Creu de Falgars

és tot un treball
combinats

gràcia . El pom forma una amforeta amb ses anses, que va
peu motllurat i cisellat (fig . 132).

La de Corbera (n . 68, mid . 48 i8 centímetres) té peu d'aram repujat i dau-
rat, amb creu de escardot per l'estil de les del segle XVI, que hem citat al
parlar de la de Sant Feliu de Girona . E1 punxó és el de Martorelles.

La parròquia de Sant Julià de Vilatorta té la creu de portar el Lignum Crucis

d'especial magnificència . El peu és de bell conjunt, anant adornat atub me-
dallons d'esmalt opac i pinacles . Sobre d'ell s'alça el nu amb ninxos en què
hi ha les figures de Sant Julià i Santa 1 asilisa, aixecant la creu, que va vorejada
de calats i capçada amb pinacles . En el pla lli ha florons en altre temps es-
maltats . No presenta marca, però té l'aire d'acreditar l'orfebreria vigatana del
començament del segle XVII.

L'església de Foix posseeix un exemplar que bé mereix el títol d 'excepcional

(n . 153, mid . 63 x32 centímetres) . La marca és la de la creu processional de
Mataró . Hi ha una evident desproporció entre la part superior destinada al
Sagrat Fust, molt massissa de línies, terminada en losanges lanceolats, ornada
esplèndidament amb motius neoclàssics entre els quals apareixen bells capots, i
la inferior o peu que és raquític i poc valent d'ornamentació purament burilada

o deliniada, quan aquella és en relleu cisellat (fig . 133) .

i no desproveïts de
col . locada sobre un
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Fig . 133 . — Vera-Creu de Fiox

pertany al gènere de la de Santa
Coloma de Cervelló (n . 151, mid . 53
x 27 centímetres).

En l 'Exposició es veié la part su-

perior en els exemplars de Belltall
(n . 94) i Vilosell (n . 84), fetes quasi
de planta amb arestes de cresteries,
i de Renau, que vol recordar un car-
dot, fet de planxa barroerament re-

pujada (n. 82) .

La Vera-Creu de Vilasseca (n . 79,
mid . 8o x 96 centímetres) és signada

presentant poc interès . La
de Serós (n . 131) té d ' interessant la
creu trepada, diferent, però, de la fi-

nura d' algunes que hem citat abans.
La seva marca, dubtosa de lectura,
té gran interès per a nosaltres, resul-
tant-nos desconeguda.

No tenen marca altres creus que
figuraren en l'Exposició de 1913 . Ci-
tarem la de Pobla de Ciérvols, molt
ampla i amb peu d'aram repujat
(n. 87) ; la de Santa Agnès de Mala-
nyanes (n . 169, mid . 52 x23) molt
senzilla i de tija i creu més elegant
que no el suport, i la de Papiol, que

Fig . 134. — Creu de Riudecols

.. ~ .,~ ... .~ . .,~



Fig. rag . — Creu de Subirats (anvers)

Encara són menvs que en la segona meitat del segle XVII, les creus pro-
cessionals dels anus del mil setcents que es poden admirar en nostra terra . El
capítol dedicat a elles té de ser curt forçosament.

Citarem en primer lloc la de Riudecols (núm . 113, mid . 95 x 6o centímetres)
que conserva la forma usual amb la flor de lis . La ornamentació hi és de caràc-
ter barroc, conjuminant-s'hi les frondes i quadrifolis on hi ha raquítiques figu-
racions d'àguila, pelicà, fènix i Adam, a més de la Verge, lleó, bou i àngel . El
pom és motllurat amb poc treball burilat i unes a manera d'anses . Presideixen
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Fig. 137 . — Creu de Sant Matí de Provençals

capaç
La

les ereueres el Crucifix i la Verge
dels Set Dolors .+M Llueix la mar-

ca barcelonina iBA\ i a més el pun-
xó d'orfebre constructor riE x Dos
argenters barcelonins coneixem d'a-
quest nom: en Felip Moner i Besa,
fill d'un tal Miquel Moner, que a
3o de setembre de 1 745 féu sa pas-
santia, dibuixant un candeler en els
llibres en què s ' insertaven des dels
darrers anvs del segle XV (~) els pro-
jectes de joies executades per a de-

mostrar la competència per tenir ne-
goci obert i obrador (dibuix 970).
L'altre de dit nom és En Josep Mo-

ner, també fill d'altre Miquel, que
és difícil que sia el ja. citat, ja que
no es passà en el col .legi barceloní
fins als 15 de febrer de 1764 (di-
buix 1313), formant un anell al qual
acompanya corn a sobrepuig una
tarja . Es improbable suposar dos
germans d'un mateix ofici amb di-
nou anvs de diferència . Sigui això
el que es vulgui, aquesta creu de
Piudecols és digna de nota com
a mostra de persistència en afer-
rar-se a la tradició . El conjunt re-

sulta fastuós, però el detall en
aquesta obra és de gust discutible
i poc digne d'acreditar un artista

d'ornamentar encertadament (fig . 1 J4).

de Subirats (n . 150, mid . 1'06 x o'45 metres) és també digna d'estudi.
Flordelisada, encara que d'una faisó estranya, porta motius ben gòtics, entre
altres el pom arquitectònic, que es combinen amb elements del tot barrocs.
Duu la marca barcelonina de la creu anterior, més una ferradura, i SORS.

Aquesta darrera correspon a un Vicents Sors que féu sa passantia en 1787, com
diuen els llibres del col-legi d'argenters de Barcelona (dibuix 1493) . Les figures
dels quadrifolis són ben menudes (figs . 135 i 136).

(

	

Av-Ui aquests llibres de passanties són orgull per al Museu de Barcelona .
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La de Sant Martí de Provençals
combina la flor de lis amb els motius
gènere Lluís XV. En canvi, el pom és
poligonal, a la manera dels tan abun-
dants en la segona meitat del mil cinc
cents (n . 185, mid . 1 x 0'53 metres) . No
té marques aquest exemplar (fig . 137).

A Falset lii ha una creu de plata
(n . 111, mid . 1'o5 x o'58 metres), que
s'aparta del tot dels altres . Res de flors
de lis sinó unes petxines pròpies de
l'estil roccocó en els caps . Unes cres-
teries barroques ocupen les arestes i
motius per l'estil van en el pla . El mi
és prismàtic i certament arquitectònic,
però donant un llunyà record de ço
que foren els més antics, encara que
porti sis ninxos amb figures de sants.
Sa marca és F i estrella de cinch pun-
tes, c3rresponent a l'argenter reusenc
Francesc Ferrando, que féu sa passan-
tia i rebé la marca en el Ilibre del col-
legi d'argenters barcelonins a 12 d'oc-
tubre de 1735 . Per sa llicència d'obrir
botiga dibuixà una bella piqueta d'es-
pona de llit (Dib . ioo6) (fig . 138).

La de Castellnou de Basella pertany al gènere barroc del segle XVIII . JIo

guda de perfils, sense que enlloc es vegi una línia determinada, anió abundàn-
cia de petxines i elements deduïts de l'art francès, constitueix un curiós exem-
plar ben digne d'atenció . Té Crucifix i Verge-Mare, però cap altra imatge lii
porta assignat un lloc . El pom és esfèric, però irregular, amb repujats orna-
mentals per totes parts . La marca està constituïda per una espècie de branca
vegetal, fent l'efecte de correspondre a un argenter no barceloní (le la segona
meitat del segle XVIII (n . 19, mid . o'85 x o'435 metres) (figs . 139 i 14o).

A això afegirem la notícia que un Domingo Ruaix, de Manresa, en 1775,

cobrà 115 lliures per l'obra de la creu de la parroquial de Santa Maria d' l forta,
prop d'Artés (I ), i que un Joan Mallol, en 1737, féu una creu processional per
a la col .legiata de Sant Feliu de Girona, costant 64 lliures (') . Aquesta encar se
conserva i té caràcter especialíssim . És de capçadures esplèndidament florona-

Fig . 138 . — Creu de f ahet

(I) Revista Jerba, any V, n. 53.
(2) GONZÁLEZ HURTEBISE: Rev. de la Asoc. Art. Arq. barcelonesa, any Ix, n . 44.

53 . — Institut d'Estudis Catalans 53
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Fig . 139 .

	

Creu de Castellnou cíe Basella (anvers) Fig . 14o . — Creu de Castellnou de Basella (revers)

eles, que deixen lloc a un medalló octogonal que en l'anvers porta les figures
dels Evangelistes en bons relleus cisellats i al revers Sant Miquel Arcàngel,
sant Narcís, Sant Feliu i potser Sant Isidre . El pom és de llanterna arquitec-
tònica amb rengles de ninxos i dosserets . El conjunt resulta fastuós, encara que
de poca finor.

La creu prccessional d' Alella apar introduir-nos ja al segle XIX . Dóna les
marques de ferradura, que deuen ésser del contrast, a més de la que correspon
a Barcelona, i ARO ER, que publica el nom de l'argenter . Aquest (leu ser En
Francesc Arquer, de qui sabem que féu sa passantia a 29 d'octubre de 1793,
dibuixant un anell (dib . 1532) . Es de línies fines aquesta creu i segons l'estil que
s'ha anomenat imperi (n . I67, mid . 93 X }o) (fig . 141).

Després d'aquestes no Iii ha pas gran cosa que valgui la pena de ser citada,
ja que no caurem en la temptació d'entretenir-nos en la feina de escatir coses
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corn la creu de Pobla de Ciérvols (nú-
mero 85) fetes de llauna i del tot inco-
lores corn a estil.

No és gaire tampoc y) que és pos-
sible afluir referent a Veres-Creus del
segle XVIII . Citar noms de poblacions
que posseeixen en ses esglésies els reli-
quiaris d'argenteria pel Lignttnt Crucis
sense interès fóra cosa fàcil . Ço que és
difícil és mencionar exemplars d'algu-
na importància.

Entre tots, ens hem d'ccupar del
del Vilar de Castellbell, marcat a Bar-

	

in

celona i a_nb els noms Casadevall i Prat.

El primer ens sembla correspondre a
En Josep, a l' Antoni o el Tomàs Casa-
devall, que respectivament feren sa
passantia a 9 d'agost 1769, 18 de de-
sembre 1778 i 6 de novembre de 1795
(dibuixos 1346, 1422 i 1527) . L'altre
no pot ser En Martí Prat, que féu sa
passantia, a 11 de novembre de 1799
(dib . 1 594), deixant en el llibre barce-
loní un anell i una representació de
Sant Martí de ben poc mèrit ; ni tam-
poc el Maurici Prat que a 9 de desem-
bre de 1705 dibuixà una copa entre les
proves de competència per exercir son
ofici a Barcelona . L'estil d'aquesta
obra, correspòn a l'Antoni o Josep Ca-
sadevall per ses influències de l'estil
Lluís XV, manifestades en les pompes
ornamentals del peu (mid . 382

	

200

	

Fig . 1 . 41 . — Creu d'Alella

mil • límetres) .
La de Viladrau és firmada : Autottius Santon Jle /ccit Barcinone . Anno 1780.

ad usunt Parroquie de Viladrau, portant tres marques . La primera correspòn

a Barcelona; la segona, a l'argenter Samon, i la tercera (DX —LA) ens és des-
coneguda, fent l'efecte, corn la Prat, de referir-se al contrastador de la bona
qualitat del metall (mid . alt . 475 mil.límetres) . L'estil d'aquesta joia és el barroc,
fortament influït per l'art francès modificat per nostres artistes esculptors .

419
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La de Castelldefels (n . 63, mi-
deix 50 24 centímetres), té el peu
barroc de gènere més nostre, no
tant influït per les mcdes decora-
tives de l'altra part ciel Pireneu.
El peu és molt florejat i engarlan-
dat . La indicació barcelonina hi va
acompanyada de la data 1732
(fig . 142).

La de la Geltrú sembla quel-
com més antiga . La marca és la de
la Vera-Creu de Cervelló, corres-
ponent al començ del segle XVIII.

En el peu hi ha, amb les flors,
capets d'àngels i igualment en el
pom (n . 66, mid . 50 25 centí-
metres).

La d'Ulldemolins signada, cor-
respon a. l'argenter Francesc Fer-

rando, ja citat ans d'ara, devent
fer-se per tant poc posterior a
l 'any 1735, í obrada a Reus . La
d'Osormort és de 1739.

La. parròquia de Poboleda pot
mostrar un exemplar de creu a
propòsit per exposar-s ' hi, a la ve-
neració dels fidels, la santa relíquia
de la Creu de Crist . sembla no-
tar-s'hi una desproporció entre
l'estil valent superior, repujat
sense vaciliacions a tot relleu,
amb abundància de petxines i el
peu que és més pla i mansoi de
dibuix . Correspon a la meitat del
segle XVIII, portant la marca CO

que ens és desconeguda (núm . 107) (fig . 143).
La creu de Campcentelles és també digna d'esment . El peu és garbosament

repujat, barrcc, segons les darreres influències del Lluís XV francès : la creu és

massissa i el conjunt, encara que pec elegant, no resulta pas despreciable . La
marca del contrast (la ferradura) i la de Barcelona, acompanyen el nom de
l'argenter GELI, qui sembla ser el Joan, que en 1i56 entrà entre els orfebres

420

142 . — Vera-Creu de Castelldefels



LES CREUS D ' ARGENTERIA A CATALUNYA

barcelonins, i s'examinà, presentant
un dibuix representant una ben bo-
nica piqueta (passantia 1264) (n . 34,
mid. 395 X 190 mil•límetres).

Al segle XVIII pertany la creu
desproveïda de base, de la parròquia
de Vilellalta (n. 1o9).

En l'Exposició de Creus de 1913
se presentaren també les de Riude-
cols i Alella . Corresponen més al se-

gle XIX que a altres temps, tenint
ben poca importància . La pri-

mera porta la marca R~E,US junt
amb la FO (Ferrando ?) i la A-YF.

(n . 114 1 174) . La de Sant Vicents de
Castellet és també d'aire molt aven-
çat, fent veure la indicació P . S_1L.1,
junt amb la marca usual de Barce-

lona. La primera correspon al Pau
Sala i Billà, que féu sa passantia als
31 de desembre de 1782 (Dib . 1447).

Podem considerar que hem arri-
bat al final de la tasca que ens en-
carregà la Junta de Museus de Barcelona, al fer-nos l'honor de designar-nos
per comentar l'Exposició de Creus, celebrada amb motiu de les festes cente-
nàries de l'edicte constantinià . No cal dir si voldríem haver sabut respondre a
l'honra que se ens féu i si desitjaríem ésser encertats en les planes que ante-
cedeixen . En elles hem volgut estudiar la producció més especial dels nostres
vells orfebres, fent notar les característiques i mutacions que amb els segles ha
presentat, a l'acomodar-se al canvi de gustos i de modes . Hem procurat dibuixar
les marques de les creus que ens lia sigut possible examinar, donant-ne copia-
des vàries fins al present inédites O) . No creiem pas que l'observació d'altres
joies no completi la llista de punxons catalans.

(1) Hagi plrlat de marques d 'orfebreria catalana el BARÓ IAVILLIER: Rechrrches sur l'Orfcvrerie en Espa-
gne, au iThIoyrn A ge et à la Renaissance, pp. 99, 100 i 111 ; MARC ROSENBERG : Der Goldschmiede .11erkzeichen,

1 . 95 1 , núm'• 5793 a 5799, i p. 594, núms . 5824 a 582 () ; 1 FELIU DURAN : La Orbbleria Catalana, pp . 27

següents . També hem de retreure nostre estudi referent a l 'Orfebreria cn l 'Exposició Hispà-Frau esa de Çara-

goça de 1908 i les notes ilustratives de l'Album de la mateixa Exposició, degudes a l ' Emili Bertaux ; . ' Agustí

Duran i Sanpere : Orfebreria Catalana, ha tractat de les marques clels argenters cerverins.

Fig . 143 . — Vera•C:eu de Poboleda
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En els paràgrafs que hem escrit parlant de creus d'argenteria catalana hem
procurat fer notar una evolució, tal corn resulta dels documents i dels monu-
ments que ens ha llegat el passat, dels quals potser mai més es veurà tant bella
aplega exposada en les sales d'un edifici català.

L'Exposició de Creus permeté estudiar coses que o no és possible conèixer
o cal anar a buscar a còpia de viatges pels diferents indrets de Catalunya . A
tot ço que a finals de 1913 se reuní a Barcelona, nosaltres hi hem adjuntat allò
que hem pensat que era necessari retreure per fer veure la importància que
tenien les obres d'orfebreria que aleshores fou fàcil admirar, i que calia rela-
cionar-hi per explicar les maneres com els nostres orfebres han presentat la
santa ensenva de la Creu.

Hem volgut donar una idea de conjunt, perquè ressortís més i més la im-
portància que tenien els elements que integraven aquell i perquè fos fàcil veure
la raó de la manera de presentar-se aquestos . Esperem que tant com el text,
hauran d'ajudar a ço que era la nostra tasca, les reproduccions que l'acompa-
nven i que hem fet els possibles per agrupar i classificar de manera que do-
nessin ràpidament idea del nostre objecte.

i
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