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MÉS SOBRE EL TRESOR PARROQUIAL 
 
Diumenge passat escrivíem en aquest Full Parroquial que els objectes litúrgics 
d’orfebreria que tenim exposats no són “peces de museu”, és a dir, quelcom molt 
bonic però que ja ha passat de moda, sinó que aquests objectes ens han de fer 
companyia en el nostre camí de fe. Aquests objectes són un record esplèndid de 
la fe dels nostres avantpassats però, alhora, ens posen un repte important al 
davant: conservar la fe, fer-la créixer i enfortir-la i, sobretot, transmetre-la a les 
noves generacions. Acostar-nos a les vitrines per a contemplar aquests objectes 
litúrgics és acostar-nos a molts anys de fe cristiana i també és acostar-nos a l’art 
sagrat, que, posat al servei de les celebracions litúrgiques, condueix 
“piadosament l’esperit de l’home cap a Déu”.    
 
A dins les vitrines podem contemplar una colla d’objectes litúrgics que ens 
remeten a aspectes fonamentals de la fe: Hi podem veure referències als tres 
sagraments de la iniciació cristiana: el baptisme (la pica baptismal, les crismeres, 
amb l’oli dels catecúmens i l’oli del sant crisma, i també hi hauríem d’afegir, 
encara que no sigui cap objecte, la pregària de benedicció i invocació de Déu 
sobre l’aigua que hi ha escrita en el plafó del fons del baptisteri), la confirmació 
(les crismeres amb l’oli del sant crisma) i l’eucaristia (els calzes, els cupons, la 
custòdia, l’encenser, la naveta, la cullereta). En un angle de les vitrines, en un 
lloc d’honor, hi tenim exposat el símbol per excel�lència de la nostra redempció, 
la creu, amb la figura de Crist crucificat (la creu processional, reliquiari de la 
Veracreu), que és el record permanent que la veritable vida cristiana consisteix 
en estimar Déu sobre totes les coses i el proïsme com a nosaltres mateixos. A 
més, també podem admirar dos reliquiaris (amb relíquies de sant Segimon i de 
sant Antoni Maria Claret) que assenyalen cap a l’objectiu que hauria d’assolir tot 
cristià: ser sant.      
 
Alegrem-nos que s’hagi pogut fer aquesta obra de remodelació del baptisteri i 
d’instal�lació de les vitrines per a exposar-hi i guardar-hi els objectes litúrgics 
d’orfebreria de la parròquia i, sobretot, demanem a Déu que ens doni uns ulls 
ben nets per a poder veure que aquests objectes no són “peces de museu”, 
coses del passat, sinó que són i han de ser un nou estímul i una nova empenta 
per a revifar la nostra fe.   
 

El mossèn 

___________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 21: per Carme Serra i Muntal, difunta; 
diumenge, dia 22: per Pere Morera i Palou i Josefa Blancafort i Vila, difunts; dijous, 
dia 26: per la feligresia de Viladrau; dissabte, dia 28: per Francesc i Carme Busquets, 
en acció de gràcies pels 65 anys de matrimoni; diumenge, dia 29: pel poble de 
Viladrau. 
 
APLEC DE L’EROLA:  Com cada any, al darrer diumenge de maig, hi ha l’aplec de l’Erola. 
La missa serà a 2/4 d’11 del matí. Després hi haurà sardanes i el dinar de germanor. La 
missa la celebrarà el P. Raimon Algueró, S.I., un jesuïta que molts de vosaltres coneixeu.  



INFORMACIONS 
 
COL�LECTA FUNERAL: en la missa exequial per Santiago  Vilà i Arumí, celebrada el 
proppasat dia 11 de maig, es van recollir 39,85 euros. Com sempre,  repartirem aquesta 
quantitat en tres parts: Misses pels difunts de la parròquia; una altra part per la parròquia; i 
una part, dividida a parts iguals, per a Càritas i Mans Unides.   
 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 15,00; 20,00. En la col�lecta de diumenge 
passat destinada a les vitrines es van recollir 707,57 euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 
5.998,13 euros. Moltes gràcies. 
 
 
ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 
 
Per tal que tots coneguem més i millor els objectes litúrgics d’orfebreria que tenim exposats 
en les vitrines del baptisteri i els puguem contemplar fixant-nos en els detalls, cada setmana, 
en el full parroquial, presentarem un d’aquests objectes: una fotografia i un breu comentari. 
Els comentaris tècnics els farà en Guillem Mercadal, que treballa al bisbat de Vic en la secció 
del Patrimoni Artístic.    
 

 
CREU PROCESSIONAL 

 
Creu d’argent datada, aproximadament, entre 1600 i 1650. En la part 
inferior de la creu hi ha una gran magolla o nus de forma arquitectònica  
i de tipus gòtic, dividida en dos pisos ben diferenciats. Al pis inferior està 
format per sis fornícules separades entre si per elements arquitectònics. 
A cada fornícula hi ha la imatge d’un sant i un d’aquests sants és sant 
Martí, muntat a cavall, patró de la parròquia. El pis superior, molt 
semblant a l’inferior, hi ha també sis fornícules separades entre sí per 
elements arquitectònics. A cada fornícula  hi ha una imatge d’un sant, 
entre ells, sant Tomàs i sant Andreu.  
 
Pel que fa a la creu, a l’anvers, hi ha la figura de fosa de Crist crucificat, 
amb el cap recolzat cap a la seva espatlla dreta. Porta corona d’espines. 
Per darrera seu el monograma IHS (Jesús Salvador dels homes) ocupa 
tot el quadrat de la creuera. A la seva dreta hi ha la figura de la Mare de 
Déu i a la seva esquerra la figura de sant Joan. Per sobre d’ell la figura del pelicà, que 

representa simbòlicament la figura de Crist, donant menjar a les seves 
cries. Per sota, hi ha la figura d’Adam sortint de la tomba. A revers, a la 
creuera hi ha la imatge de fosa de la Mare de Déu, dempeus, amb el nen 
Jesús sostingut amb el braç esquerre. En els quatre braços de la creu hi 
ha les imatges dels quatre evangelistes amb els seus símbols: Mateu 
(àngel); Marc (cap d’un lleó), Lluc (cap d’un brau) i Joan (àliga). 
 
Les creus d’orfebreria o creus processionals, a casa nostra,  començaren 
a ser nombroses després de l’any 1100, i anaven al davant de les 
processons. En les parròquies rurals foren corrents des del s. XVII fins  al 
s. XIX les processons mensuals del primer diumenge (Roser) i del tercer 
(Minerva). La creu processional es fa  servir en les grans celebracions 
litúrgiques que comencen amb una processó que surt de la sagristia i va 
fins al presbiteri i, sobretot, en les processons com és ara la de Rams i la       
de Corpus.  

 


