


CRÓNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Museu no té cap pressupost fixat i que tots els objectes procedeixen quasi per donació i única-
ment de la diócesi de Barcelona . Actualment el Museu consta d'uns 1,5oo exemplars.

D'entre tots scbïessurten : l'antipcndi romànic de Santa Perpètua; els retaules gòtics de Tots
els Sants (Serra), Santa Justa i Rufina (Alemany?), Sant Jaume (Serra), Sant Vicens (Serra), Santa
Julita i Quirze (Huguet ?), Sant Joan (Ramon de Mur ?) ; taules de la Verge, Sant Julict i Santa
Oliva (Serra), Sant Jordi, quatre taules d'En Vergós, dues d'En Gascó i cinc o sis d'atribució més
dubtosa . Hi ha una bona representació de pintura dels segles XVII i XVIII ; del XVII hi ha es-
pecialment quatre magnífiques taules goticiants, i del XVIII hi lla, entre altres coses, tres Vila-
domats i un Juan de Juanes.

L'escultura : hi ha un capitell romà-cristià, un de pre-romànic que serví d'ara, un sarcòfag

romànic esculpit amb la inscripció Arnald de Vilanova ; el bàcul de fusta policromada de l'abat
Glascari (segle XIII) ; vàries Verges romàniques, cinc d'alabastre gòtiques, tres quasi de tamany

natural de pedra i altra, d'iguals dimensions, de fusta ; un banc gòtic de confraria catedralici de

prodigiosa execució escultòrica ; Verges, sants i àngels barrocs ; un altar barroc ; tot un sepulcre

italià de marbre, i una estàtua jacent ; etc.
Dintre l'orfebreria és digne de notar-se : un cncolpiunn de bronze ; una Veracnu romànica de

plata repujada ; una creu romànica de plata repujada i, en certs indrets, daurada i ornada de ca-
buixons ; vàries creus gòtiques amb esmalts, que, junt amb altres exemplars de fusta i crestall de
roca, formen una interessant col'lecció de creus . Hi ha, demés, reliquiaris i copons-custòdies gòtics,

(los reliquiaris-veròniques de plata repujada i puntejada de rubis, una interessantíssima collecció
de portapaus, aspersoris, etc., etc.

Hi ha una nutrida col'lecció de bacines de metall, d'hostiers, canalobres de ferro, arquetes,
ceràmica, vidres, cornucòpies, guadamacils, esmalts (dos amb la firma de I . Laudin de Limoges),

gravats, etc., etc.
Entre la indumentària litúrgica, cal esmentar la cèlebre capa pluvial de l'abat Biure (XIII),

de teixit de molt discutida procedència, junt amb l'alba tenyida amb la seva sang ; vàries capes

pluvials ricament brodades ; casulles gòtiques d'escapulari brodat ; una casulla feta d'un teixit

que havia pertenescut a Lleó X, portant-ne el seu nom i heràldica ; casulles i dalmàtiques de més

baixa època, formant una bella sèrie . Demés, hi ha gonfanons brodats, drap gremial de morts, drap

episcopal, fragments molt interessants de teixits àrabs, bizantins, etc ., etc.
El Museu està instal'lat a la planta baixa del Seminari Conciliar (carrer de la Diputació).

Museu Arqueològic-Artístic Episcopal de Vich

Mn. Josep Gudiol, conservador i ànima d'aquest Museu, publica anvalmcnt una Memòria
donant compte de les adquisicions fetes, dels donatius rebuts, dels treballs executats . Això ens

permet ésser més breus en aquesta nota : el lector interessat podrà fàcilment trobar en les 31entòries
esmentades l'historial detallat de l'activitat del Museu vigatà . Ens cal assenyalar la importància

que ha pres la secció pròpiament arqueològica que fins fa pocs anys pot dir-se que no existía ; avui,

mercès a l'activitat infatigable de Mn . Gudiol i a la col'laboració que sortosament ha pogut trobar

sovint entre la gent, facilitant les exploracions i comunicant les descobertes, ei Musen compta

amb un material arqueològic ple d'interès per la seva qualitat i quantitat i que procedeix quasi
totalment de la comarca vigatana, esmentem una punta de sageta de Collsacabra ; l'anell de bronze,

de Seva ; el vas de Centelles; el material abundós que han donat les exploracions dels dòlmens

d'Ayguafreda, Cornet, Cruilles, Puigrodó de l'Estany, etc ., així com la cista de Rejols i les sitges

del Puig d'En Planes d'època romana i les més antigues de Manlleu, amb ceràmica ibèrica . Objectes

procedents d'Empúries, de Mallorca i d'Eivissa completen aqdesta secció, una de les més floreixents

del Museu. Mes el nucli principal d'aquest serà sempre el de l'art religiós medieval ; l'esplèndida

col•lecció de taules pintades i, en general, d'objectes de mobiliari litúrgic que el zel perseverant

i infatigable de Mn . Gudiol acreix cada any, donen al Museu vigatà un interès extraordinari . Les

noves adquisicions van completant i enriquint les sèries ja existents ; cada any trobarem noves

arquetes i piscis i incensers i creus . Assenyalem especialment l'entrada de l'ara de Sant Pere de

Casserres, no posterior al segle XI, plena d'inscripcions; la d'una coberta de baldaquí, pintada,

del XIV; la de dos copons de fusta (un del XIV, altre del XVI), la d'una sèrie de creus dels se-

gles XIII-XVI, mentres s'acreix aixímateix amb noves escultures, algunes dcl XIV, la sèrie icono-

gràfica de la Verge . Les adquisicions de taules pintades tenen també un interès excepcional : anotem,
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