
La creu de terme de la
En un últim homenatge póstum al nostre

amic Joan Bonavia i Jacas, "SENDE-

ROS" publicá en el número de gener

d'aquest any, un article arnb el següent

títol: "Heráldica confusa". A I'esmentat

trebal/, en "Bernat del Gaiá" parlava de

la Creu de Sant Gregori de Vilanova i la

Geltrú, la qual veritablement, no és "un

exemplar que es faci mirar qaire" i és

qué es veu un xic adobada, de quari'Ia va-

ren replantar despreés de la última gue-
rra civil.

En Bonavia deia que Sañt Gregori fou

Papa, i que un deis atributs pontificis és

I,a tiara. Recordava que la mitra és herál-

dica d'abats, bisbes i arquebisbes. I no

veia prou ciar el perqué en el centre de
la creu de Sant Gregori de Vilanova, en un

cantó hi havia un bácul i a l'altre una mi-

tra. I afeg,ia: "El bácut i la mitra desdiu

de la nominació de la Creu, com és evi-

dent".1 si al geltrunenc arquebisbe Ar-
rnanyá, li corresponia l'heráldlca de bacul

i mitra, preguntava: "¿Per qué, i corn, en

la Creu de Sant Gregori no hi ha la tiara

papal? ¿Caldrá sospitar si l'heráldlca de

la Creu de Sant G,regori és la que corres-

pon, precisament, a la dedicació vilano-

vina-qeltrunenca de l'Arquebisbe Arman-

ya? ¿Per qué aquesta Creu no és anorne-

nada de l'A,rquebisbe Arrnanyá?

Una vegada I'anterior preárnbul, anirem

a parlar una mica de I'esmentada creu

que porta de cap al nostre inoblidable

amic.

La creu esta ubicada a la Col/ada (an-

tigament coneguda par la Col/ada d'En-

veja ). tocant al camí vel/ de Vilanova a

Cubelles. Per aquest motiu, a /'.esmenta-

da creu també se la coneix per la Creu
de la Collada_

Fins fa poc en sabiern molt 'poca cosa

d'aquesta creu. Pel maig de 1889 fou

col.locada en el I/oc on abans n'hi havia

una de rnés antiga, "comp'etamente de-

teriorada" (1), que feia poc havia esat

retirada (2). La creu nova, construida

amb pedra del país, fou feta pel vilanoví

Collada' clergat beneía el terme municipal. La tes-

ta s'acabava srnb una costellada i es bai.

xava arnb ginesta .i rosel/es (5).

Sant Gregori, a Vilanova i la Geltrú,

se celebrava cenes el dia g de maiq, fes-

ta de Sant Gregori, bisbe d'Ostia, i testa,
també, de San; Gregori Naciancer. En rea-

litat, al menys hi ha vint-i-set sants Gre-

gori: cinc Papas, un cardenal, tretze bis-

bes, quatre beats, un abat, un prevers i

dos, simplement sants. A Vilanova i la

Geltrú, van esco!lir el bisbe d'Ostia i no
sense cap motiu.

San! Grego,i dOstia era monjo bene-

dictí i abat del rnonestir deis Sants Cos-

me i Damiá. Cardenal en 1034 i bisbe

d'Ostia Tiberina ncmenat per Benet IX, el

qual l'enviá en i039 a Navara, atenent

les súpliques que d'al/í arribaven, per qué

enviés en el seu nom ah;;ú ~~!e atures !a

plaga de l/agosta que assoíava els carnps.

Mitjancant -Sant Gregori, ','a de saparelxer

la l/agosta, i encara mé s, els grans pe-

cats que per al/i pul.lulaven. En aquest

viatge, conegué a Sant Domingo de la

Calzada, que es teu deixeble seu, acom-

panyant-Io íins la seva mort, que succei

el 9 de maig del 1054, dia en qué se ce-

lebra actualment la seva festa (6).

Així com els feligresos de la Geltrú

-construiren la seva creu per causa de la

Félix Bal/ester i Noya, d'estil bizanti i se-

gúrament, copia de la vel/a. Está dividida

en tres .peces: la base que amida un me-

tre d'altura, la canya o arbre, de 1'75 me-

tres d'alcada, de forma octogonal i la

creu propiament dita, en el centre de la

qual i part anterior esta representat el

bácul i a la part oposada la mitra, atrl-

buts de la dignitat de bisbe, que exercia

el Sant (¿) (3).

Ara, trebal/ant amb el Cadastre de Vi-

lanova de I'any 1739, ens assabentem de

qué la creu ja existia en aquel/a época,

doncs la peca de terra anomenada "La

Creu de Sn. Gregori", amb el número 916,
estava ubicada a la partida de "el Ara-

gay", tocant a la dé "la Collada d'Enve-
ja".

Es de creure que si hagués estat feta

durant el seqle passat, podriem relacio-

nar el bácul i la mitra amb una dedicació

a /'arquebisbe Arrnanyá (1718 - 1803),
bisbe en 1768 i arquebisbe en 1781, pero
si ja era construida en 1739, sernbla que

no pot haver-hl tal relació.

Cal dir que a la parroquia de la Geltrú

també tenen una creu dedicada al mateix
Sant, situada davant del cementírt,' al peu

de la carretera de Vilafranca. Ésmés anti.

ga, ja que fou col. locada a l'abrü del

1771, essent paqada rnitjancant les alrnoi-

nes dels feligresos de la Geltrú, efec-

tuant-se processons i precs implorant in-

tercesió contra la secada i la plaga de

I'eruga que en aquel/s ternps hi havia en
els camps (4).

En quan a les representacions herál-

diques de la creu amb S. Gregori, sern-

bla que aquest Sant no era Papa i que

tan sois era conequt com a bisbe.

Efectivament, el dia 9 de maig de cada

any, festa de Sant G.regori, bisbe d'Ostia,

a Vilanova i la Geltrú, fins no fa garres

anys, se celebraven romiatges a les creus

de la rodalia. Els dé la Geltrú anaven a

la Creu del Cemenliri, i els de la parro-

quia de Sant Antoní de Vilanova sarriba-

ven a la Creu de' la Collada. Des d'allá, el
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secz.ca i plaga de I'eruga '7"" ~.'

ers es Vilancva semb!a que ja ho havien

íet rno..s anys avams, segurament davarn

la plaga de Ilagosta que asscf tot el

Principal des de 1687 a 1689 (7), o 13

d·en.!~2 de i any i734 (8), quan encara

la ~.E.:r6qui3 portava el nom de Vilanova
de Cubelies.

.é,c,uesta es, sens dubte. _la solució a

les p~egé!n,es que ieia el rnalaur at ·'3e-·
nat dei Gaia".

VICEN<;: CARSONEL.
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Crun Espeleologic T alaia
Fa molt de ternps que es tenia noticia

que en les immediacions de la cova-

avenc de la Merla hi havia una altra ea-

vitat. Hom definia una cova de la Merla

i un avenc de la Merla. altres deien que

es tractava d'una única cavitat. Grácies

a I'obstinació d'en Joan Ferrer, Albert

'Bayo i altres, per últim s'ha localitzat la

cova coneguda amb el nom "d'en Duran".

Es relativament próxima a J'avenc de la

Merla, en un barranc convergent i .ituat a

occident del d'aquell. Te una entrada

relativament redurda, eixamplant-se a

continuació en forma de sala d'uns 11

rn. de Ilargada per 15 d'ample i 2 d'altura.

S'ignora fins al moment si está cataÍogada

o no. Queda situada dins el terme de Ro-
da de Bará. ' _ I

També s'ha aconseguit la localitz ació

del petit avenc del's-cirerers del Montgrós,

conegut de molts anys enrera pero fins

fa poc introbable. La tr oballa actual

d'aquest avenc, de 6,5 m. de profunditat,

J'han realitzada membres de l'Espeleo

Club Arrnanya, de Vilanova. En el nos-

tre propósit que no quedi cap petit tenó-

men kárstic comarcal per catalogar, felicl-

tem el Clum germa, encoratjant.toj, a pros-
seguir la tasca.


