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Anglesola sotmetrà a anàlisis les
relíquies de la Vera Creu
L'Ajuntament d'Anglesola i representants de la Prohomia han aprovat sol·licitar
aquestes proves per datar les relíquies que contè

Paraules del bisbe Xavier Novell ()

  Contemplant la Santa creu desmuntada, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona Foto: Ramon Estany

	L'Ajuntament i els representants de la Prohomia (una associació amb referències al segle XIII
integrada per membres de 9 famílies del municipi)  han donat el vist-i-plau  a sol·licitar una anàlisi
per datar les relíquies de la Vera Creu aparegudes per sorpresa a l'interior d'una creu del segle
XII, quan aquesta es va obrir per ser restaurada.
	La creença popular les atribueix a la creu de Crist i s'hi identifiquen terra, pedretes, fustes, llavors,
os i tela.
	Després d'aquesta decisió, que no tots els representants dels Prohoms van votar a favor, es
requerirà al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya que iniciï l'anàlisi. Actualment, la
creu està exposada al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, fins a l'1 de setembre. Després es
portarà de nou a Sant Cugat on tornaran a muntar-la. El 13 de setembre està previst instal·lar-la
definitivament a Anglesola.
	El rector de l'església de Sant Josep d'Anglesola, mossèn Joan Carreras, en declaracions a
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NacióSolsona ha manifestat que se sent dolgut per aquesta decissió, especialment per les presses
que s'ha tingut per prendre-la, comunicant-ho abans als mitjans de comunicació que al mateix
Bisbat o a la Comissió d'Art Sacre i Bens Mobles del Bisbat.
	Per Carrera, aquesta prova no és necessària i  "no ens aportarà res de nou" , i des de la
parròquia, que s'ha mantingut al marge, no es veu necessari fer més proves a les relíquies, i és
que, interessa molt més el simbolisme de les relíquies i la devoció que generen. Carreras s'ha
volgut remetre a l'important i extens estudi que s'ha fet de la Vera Creu d'Anglesola, per part de
la Dra. Francesc Español  i que serà publicat en un llibre.
	El Bisbe de Solsona, Xavier Novell, també ha manifestat sempre les seves reserves a fer una
anàlisi més intensa de les relíquies, i sempre ha recomanat a Anglesola  "que ens quedem on
hem arribat, un altre cosa seria voler racionalitzar la nostra fe" , com va dir en la presentació
de l'exposició a Solsona, i que podeu escoltar al fitxer de so adjunt.
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