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En un acte presidit pel bisbe de Solsona, Xavier Novell, es presentaren públicament els treballs de
la intervenció del Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya a Sant Cugat del Vallès,
realitzats darrerament a la peça d’orfebreria medieval de la Veracreu d'Anglesola, una relíquia
venerada pels anglesolins des de fa molts segles.

La trobada despertà molta expectació entre els feligresos que ompliren el temple parroquial de Sant
Pau Narbonenc. Les tasques de dita restauració donaren com a resultat la gran descoberta d'una
segona creu d'unes característiques i d'una notable qualitat, i d'una antiguitat que en un principi
podria situar-ne els seus orígens en el segle XII.

Acompanyaven al bisbe solsoní, Xavier Novell, l’alcaldessa d’Anglesola, Rosa Maria Mora; el rector
de la vila, Mn. Joan Carreres; la directora del Centre de Restauració de la Generalitat, Àngels Solè i
el Delegat del Patrimoni Diocesà, Mn. Lluís Prat. També hi assistiren diversos membres pertanyents
als Prohoms d'Anglesola.

Segons explicà la restauradora, Maria Àngels Jorba, la gran sorpresa fou al trobar-se sota la creu
visible fins ara pels fidels i que fou restaurada després de la guerra civil, aquesta segona creu de
gran bellesa. La descoberta es produí al caure uns petits claus molt danyats que portaren a aixecar
dues lamines frontals, anvers i revers, i altres peces laterals de la creu,sota les quals hi havia
aquesta segona fins ara desconeguda. A més dintre d’aquesta s’hi trobaren en una cavitat unes
relíquies: os, unes pedretes blanques i vermelles i restes d’unes estelles arbòries. Aquestes
troballes donen a la Creu a més del seu valor espiritual un extraordinari valor artístic. De moment, i
abans de ser estudiada la peça en més profunditat per especialistes medievals, sembla ser que
aquesta creu pot ser única a Catalunya i de les poques existents a l'Estat, o semblants a altres com
la de Santiago de Compostel·la o la del Museu del Louvre de París. El seus orígens podrien estar
basats en que la Veracreu fos portada des de Terra Santa pel Senyor d’Anglesola l’any 1176.

El bisbe Novell explicà les decisions de fer-ne un estudi en profunditat que durarà un mes i  mig al
Museu Diocesà de Solsona, on després serà exposada aquesta Santa Creu els mesos de juliol i
agost, per retornar a la vila el dia 14 del mes de setembre, data en que es fa una altra festa per



venerar-la. I també l’estudi d’obres de seguretat i adequació per posar-la a la seva veneració a
l'altar de la parroquial. Ara, durant tot aquest cap se setmana amb motiu de les Festes de la Santa
Creu, de l'1 al 4 de maig, estarà exposada a l’església d'Anglesola.

Les dues creus i els seus elements estigueren exposats al públic en aquest acte, acabant amb un
col·loqui en que es posà de manifest el sentiment d'afecte dels devots anglesolins. Ara els veïns
hauran de prendre decisions juntament amb la parròquia, els Prohoms i l’Ajuntament, com
mostrar-la a la seva veneració a partir d’aquesta gran troballa artística.
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