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AfvUARÍ DT L ' 1\STITUT D ' ESTUDIS CATALANS 111CMXXI-XXVI

Museu del Seminari de Barcelona

L'any- IQ15 fou trobat, dins un sepulcre dcl monestir (le Sant Cugat del Vallis, la part superior
d'un bàcul de fusta, sense 1'astil que hi aniria encaixat i subjectat per un travesseret del mateix

material. E1 sepulcre porta aquesta ins-
cripci( : Hic iacct frater Geraldaas de ('—

asclari10 abbas ,Sam:1i CncaaOhat — is vi
Manc capellans. ediflcavit et — dotavir

obiit iiii „ kalendas novevu — gris dur„
Domini Hl” cc" Xc"

	

Claliis anl%üa

reluiescat in tace . .1nieu.

I:l bàcul és daurat i policromat : la (i,--
coració s 'extén per tots els caires cL I ,

Voluta amb un terna vegetal, ondulao
(lue s'aixampla en acostar-se a la ha
deixant lloc a un escut ,pttntat ai l
representaci(í d'una campana damunt 1
camper pintat de groc . En el pom ne ! .i
ha cap vestigi de decoració, però a 1'( -
trem inferior (les bàcul, on comença p -
piamcnt e1 bast( trobem, contraposa
dos escuts, iguals a 1'usmentat abans i q
tenen afluí cant una palma, molt confia . ;
als costats . La voluta, que imita la figa '
d'un dragA, té al centre I'AnVell c rnc
que amb la pota alçada, sosté una cn
dues colomes acaben d'omplir els cspa
Cota la (Itcoraci( és huidada en una
peça de fusta.

No cus és conegut I'cscut propi
l'abat ('asclari, el nom del qual tamil(
no sembla avenir-se massa amb la cal
pana que hi és figurada, purù la (lata
la inscripciO funerària en res no deHI
(1( la que hom podria assenyalar al bit( '.

trobat en cl sepulcre : romànic en la forn
i la decoració correspon evidentncent
una època tardana per la justcsa de pr
porcions, per la finor d'execuci(, per '
comprensi(', extrema que mostra del sent
decoratiu. La influencia de les obres (i,
metall esmaltat, singularment dels bàcul

llemosins del xiii es per altra part evident . I)iríem que és conc una rèplica, en fusta, del bàcui
de Jaume de Vitrv, superior a aquest, però, en proporci(, precisió de linies i en valor i riquesa d~
decoració.

Aquest interessant objecte litúrgic es troba al Museu del Seminari de Barcelona .
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Museu Arqueològico- Artístic Episcopal de V ich

El Museu de Vich ha seguit publicant cada any la corresponent Memòria (rel Conservador
Mossèn Josep Gudiol i Cnnill, i aizù ens permet na descriure les adquisicions d'aquesta interes-

sant institucl( episcopal.

Fig . 351 . — Bàcul c1c Saut Cugat dcl Vallès
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