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Troballa a l'interior de la Veracreu
d'Anglesola

	 

	El passat dia 29 d'abril, a l'església de Sant Pau Narbonenc d'Anglesola, es presentaren
públicament els treballs realitzats, pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, en
la peça d'orfebreria medieval de la Veracreu d'Anglesola, relíquia venerada des de fa molts segles. 

	 

	L'acte despertà molta expectació entre els feligresos ja que aquesta restauració ha donat com a
resultat la descoberta d'una segona creu d'unes belles característiques i d'una notable qualitat, i
d'una antiguitat que podria situar els seus orígens en el segle XII.

	 

	Aquesta presentació fou presidida pel bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, l'alcaldessa
d'Anglesola, Sra. Rosa M. Mora, el rector de la parròquia, Mn. Joan Carreres, la directora del
Centre de Restauració de Béns Mobles, Sra. Àngels Solé, i el Delegat diocesà de Patrimoni, Mn.
Lluís Prat. També hi assistiren alguns dels Prohoms d'Anglesola.

	 

	La restauradora M. Àngels Jorba explicà que la descoberta d'aquesta segona creu es produí al
caure uns petits claus que portaren a aixecar les dues lamines frontals i altres peces laterals,
sota les quals hi havia la creu. A més, a dins d'aquesta segona creu s'hi trobaren unes relíquies:
un os, unes pedretes i unes estelles arbòries. Aquestes troballes donen a la creu, a més del seu
valor espiritual, un extraordinari valor artístic. 
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	Sembla ser que aquesta creu pot ser única a Catalunya i de les poques existents a l'Estat,
semblant a altres com la de Santiago de Compostela o la del Museu del Louvre de Paris. El seus
orígens, segons sembla, són que el Senyor d'Anglesola podria haver portat la Veracreu des de
Terra Santa, l'any 1176.

	 

	El Sr. Bisbe explicà que les decisions adoptades són fer-ne un estudi en més profunditat i,
després, fer una exposició al Museu Diocesà de Solsona, durant aquest estiu. Tot seguit, la creu
retornarà a la parròquia d'Anglesola.
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