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Amigues, amics, hem arribat a la fi de curso
Ara gaudirem d'unes vacances merescudes.

No oblidarem, pero, el poc o molt que hem apres
ni les belles hores viscudes.

CAMINADA CULTURAL

MÉS QUE UN SONET UN FI DE CURS

LES CREUS DE TERME

'De la ma d'en Fabra i la Francesca
hem anat esbrinant els ets i uts de I'haver i el ser,
lexemes i morfemes, adverbis, noms i pronoms,

tot digerint les irregularitats del verbo

Ara ens acomiadarem dient-nos a reveure,
-en la ment les llicons apreses
que més d'una nit somniarern,

Les caminades cultural s són una activitat de l' Aula d' Extensió U niversitária.
En dites caminades hem tingut ocasió de visitar i admirar masies, corrals,
mulasses, restes arqueologiques, sitges, camins rurals, paranys. roderes mil·-
lenaries, muntanyes, petits turons amb unes vistes esplendides de diferents
110csde la vila, viaranys frondosos, tocar i olorar diversitat de plantes i arbusts.
pedres fossils, codols de riu i de mar... És a dir, hem pogut gaudir de la bellesa
"queens ofereix el nostre entorn més proxim. Enmig de tot aixo, no enspodem
pasoblidar de les creus de terrne, de les quals tant si sortim de la vil a per la pan
de llevant com de ponent, a tots dos indrets en tenim un bon exemple.

Dames i cavallers, valedors de l'ideallingüístic,
no ens aturem en els esculls del fet gramatical:

morfologies, sintaxis, temps i modes
de l'indicatiu, el subjuntiu o el potencial.

Hem assumit les llicons com un deure
acomplert, esperant que seran represes

el curs vinent que ... hi tomarem!

Dir-ne creus de terme pot ésser exposar-se una mica, ja que fins i tor hi ha
creusals cims de turons i muntanyes, pero a nosaltres, els vilanovins. ens
sembla que sí és adient dir-ne de terme.

'....• ":\.

Que és una creu de terme? És una creu plantada o alcada fora de la vila o
mura11es,al punt on s'acaba el nucli urba i prossegueixen les terres de csn-

reu; per aixo es creu que sí que és correcte anomenar-les de terrne. La nostra
ciutat en té quatre, i malgrat el pas del temps i la deixadesa es conserven en
bastant bon estat. . . -

Marcel-li Garriga i Cristiá

Entre les moltes coses que ens deixaen heretat l'Edat Mitjana, una d'elles
foren les humils creus de terme, plantades a l' entrada o sortida del poblé per
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assenyalarels Iímits o fites del terreny, a mesura que els cristians conquerien
terres dels moros. Quina finalitat pretenien tenir? En primer 110c,demostrar
als pobles la seva fe i donar gracies a Déu que els permeté recuperar aquestes
terres i, al mateix temps, poder demanar una bona collita, lapluja necessaria,
eradicar i combatre alguna o altra plaga,

les pedreres de Vilafranca del Penedes.La seva construcció és senziJla pero
amb una visible influencia renaixentista dins l ' estil gotic predorninant. La
forma és rectilínia, i per donar-hi una major elegancia fou adornada amb fu-
lles i figures renaixentistes.

Per aconseguir totes aquestescosesesfeien processons -quasi sempre de bon
rnatí- i també pregaries amb la mateixa finalitat.

Els ornaments es troben col-locats en els angles rectes de la creu per enve-'
llir i reforcar al mateix temps. Per aquesta raó es pot considerar una obra
dels segles XVI-XVII, epoca en que.eren moda aquestes tendencies artísti-
ques -segons Albert Ferrer i Soler (1922-54), erudit arqueoleg vilanoví.

CREU DE SANT JOAN D'ESTIL GaTIC

Creu de Sant Joan

En l' anvers, mirant l' oest de la creu, es troba esculpida la imatge de Jesucrist.
araamputada.

En el revés, hi ha la verge sostenint
amb un brac el nen, i, al seus peus, hi
ha el cap d'un ángel amb les ales es-
teses.Té un capitell, molt ben treba-
llat, de forma hexagonal i d'uns 30 cm
daltura, el qual consta de sis fornícu-
les.En cadauna d' elles hi ha una imat-
ge esculpida d'un sant difícil de des-
xifrar, tot i que un semblaser Sant
Joan.En duesdelles, i oposadesruna
de l' altra, en el lloc de la imatge hi
apareixen esculpides les quatre barres
catalanes.

La creu de Sant Joan és considerada la més antiga i de més valor de les que té
la nostra vila. Es creu que data dels segles XVI-XVII; sembla que el seu pri-
mer emplacament fou la playa de Cap de Creu que, en aquells temps, era el
límit de la vila. Es troba a 250 m de l' ermita hornonima en l' antiga partida

d'Enveja, en la confluencia amb la car-
rerada-caminal ramader- vella de Cu-
belles i el carní de Sant Joan. Actual-
ment és al cornencament de la carre-
tera que mena al panta de Foix.

-,L' alcada de la creu és de quasi 4 me-
tres. Esta composta, la base o
pedestral, per un alteró en forma d' es-
cala. Els tres primers escalons tenen
forma octogonal i l'últim, que és el
que aguanta la columna o fusr, és de
forma circular, de 25 cm d' ample per
60 de diametre. És d'una sola peca de
pedra calcaría i sembla ésser una an-
tiga roda de molí.

Aquesta creu és I'única que s'ha po-

gut recuperar i reconstruir peca per
peca i en la seva totalitat, desprésque
fou destruida la nit del 30 d;abril a

1'1 de maig de 1936.
El capitell i el fust que aguanten la
creu són de forma octogonal, amb un
petimetre de 77 cm i 2.90 m dalca-
da. La pedra és de Montjuic.

CREU D'ES XIRIVIA

t..!',.,

Creu d'es Xirivid'

Aquesta creu ja existia a principis del segle XVII, ja que-en un plano! rnolt
interessant de la nostra vila d' aquesta epoca'ja hi figura. El que sí que és
diferent és el seu emplacarnent, ja que es trobava a fora muralles i en-e! llocLa creu i el capitell són d'una sola peya i estan esculpits en pedra procedent de
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anomenat Portal d'en Bassa, des d'on sortia el camí per anar a Sitge i a
Barcelona. D' aquí vénen els noms que avui encara porten el carrer de la Creu
i el carrer de Barcelona.

,
en Muxart. Pel que sembla, el projecte i la direcció anaren a carrec de Teodor
Creus, quan era l' arxiprest de la parroquia de Sant Antoni Abat el Rd. Ignasi
Matheu. La seva construcció va ésser duta a terme en un temps record: sol
tardaren cinc setmanes.

Per causade l'expansió de la ciutat, decidiren traslladar-la de lloc.

Actualment esta emplacada al costat de la carretera que mena a Sant Pere de
Ribes -ara tallada per la variant-, pel darrere del cementiri.

La creu és d'estil bizantí i la pedra és del país. Esta dividida en tres peces: la
base, que té un metre d' alcada, el fust o canya, d' 1.75 m, que és de forma
octogonal, i la creu del centre. A la part anterior estarepresentat el bacul. i a la
part oposada la mitra, atributs de la dignitat del bisbe, que fou el sant advocat
l'oruga.El seu nom correspon al motiu de Damiá Torrents, Mies Xirivia, que I'any

1739 tenia el molí de vent existent prop d'aquell lloc.
Fou inaugurada i beneida el15 de maig de 1889.

La sevadecoració és mínima. Les imatges del Crist i de la Verge Maria tenen
un cert aire gotic. Sembla que tant poden ésserdel segle XVII com del XVIII.
Abans de la seva destrucció ja no tenia capitell.

tREU DE SANT GREGORI DE' LA GELTRÚ

Segurament es va perdre en alguna --..."..----,,--~~

reconstrucció que hom devia fer-hi
sense interés a conservar l' aparenca
primitiva.

El seu ernplacament és a l'entrada del poble, al costar mateix de la carretera
de Vilafranca i llindant el reixat que
tanca el fossar vilanoví pel costat de
ponent.

CREU DE SANT GREGORI O
TAMBÉDELACOLLADA

El seu emplacament es troba en el
tenne de la Collada, a la divisió entre
la carreteravella de Cubelles i el carní
que menaa la masia d'en Saró, en una
recolzadao perita placeta. Sembla que
en aquestmodest turó s'havien beneit
les terres de tot el terrne, i que hi ana-
va tot el poble en processó dúrant
molts anys.

La primitiva creu, ja molt ruinosa, fou
substituida per una de nova. La creu
actual fou esculpida per Felix Balles-
ter i Noia, picapedrer i conegut com

El seu treball escultoric és més aviat
rústec. A un costat té Jesús crucifi-
cat i a l' altre la Verge Maria. La seva
construcció es classifica entre els
segles XVII-XVIII. El capitell és oc-
togonal amb vuit figures gairebé ja
e borrades.

El seu escultor fou Joan Traver. Se-
gons el Pare Garí, en la seva historia
de Vilanova, després de la primera
meitat del segle XII es deixa sentir
l'eixut en els camps. Havent-se fet
moltes processons de rogatives per
obtenir de Nostre Senyor,per interces-
sió deis santsi en e pecial santGregori
Naciance, bisbe i doctor, la gracia de
la pluja, a l'abril de 1771 la Junta

Creu de Sant Gregori a
també de la Callada
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d'obra, d'acord amb el Sr. rector de la Geltrú, doctor Antoni Ucar, hi féu
col-locar la creu de Sant Gregori.

Fer aquest petit treball sobre les creus de terme ha estat molt agradable. per-
que investiganr en cosesés un forma d'aprendre a estimar-les. També ha ser-
vit per reflexionar i valorar la fe i els costums dels nostres avantpassatsi l ' es-
forc comunitari que empraven per aconseguir els seusproposits. Valla penar
furgar la paperassadels qui passaren abans que nosaltres i que ens deixaren
una bona petja.

Es demaná permís a la Sra. Maria Ballester, vídua de Francesc Ballester, dit
lo Chico Frare, actual propietaria de les terres on es volia aixecar la creu.
Aquesta senyora va donar el seu consentiment.

La pedra de dita creu ésde Moja. 1éscuriosa la ressenyaque esfa de les seves
despeses. Maria Rosa -Ayats i Perpinya

El Sr. Ramon Fiol per traginar-la cobra: 11 lliures, 8 sous i 6 diners.

L' escultor Joan Traver que va treballar-la: 28 lliures BIBLIOGRAFIA

El mestre de cases,JosepEsbert, per col-locar: 7411iures, 8 sous i 8 diners.

Que junt amb altres despesesper motlles i material s, fa que tot plegat cos-
tés: 116 lliures, 7 sous i 8 diners.

Títol: Diari de Vilanova i la Geltrú

Autor: L' econom de la Geltrú
Data: 1928

Tot fou pagat de.les almoines dels feligresos de la parroquia de la Geltrú. Títol: Gaig

Autor: Ricard Vives i Sabaté
Data: 1972

ENDERROCAMENTlRECONSTRUCCIÓDELESCREUSDETERME

La nit del 30 d'abril de 1936 foren destruides les quatre Creus de Vilanova i
la Geltrú per mans anonimes. Per sort, un grup dejoves militants de la Fede-
ració de JovesCristians de Catalunya, decidits i amb voluntat, van recollir tot

el que fou possible i ho guardaren en un racó dels magatzems municipals.

Títol: Diari de Vilanova i la Geltrú ,
Autor: Llorac Sentís
Data: 1973

Enel butlletí del 10 de febrer de 1944 surt publicada l' ordre ministerial de

Justícia, perestimular la iniciativa dels rriunicipis a la reconstrucció de les
creus de terme.

Títol: Diari de Vilanova i la Geltrú
Autor: Bonaventura Orriols i Ferret
Data: 1973

En la sessió del 17 de marc d'aquest any 1'Ajuntament prengué 1'acord de
restablir les creus en els seus llocs tradicionals.

Títol: Les Creus al vent

Autor: Albert Bastardes i Parera
Data: 1983

L'any següent, el 1945, el Centre d'Estudis Comarcals emprengué la seva

reconstrucció.

Títol: Cap de Creu

Autor: Lluís Albalate i Guillamon
Data: 1993-
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