Creu de sa Parada
Laura Llull Pou

(Figura 3) Descripció detallada del revers de la creu

(F. 16) Detall de la cara posterior

(Fotograﬁa 17) Detall de l’àguila

(Fotograﬁa 18) Detall del lleó

(Fotograﬁa 19) Detall del bou o toro

(Foatograﬁa 20) Detall de l’àngel i l’home
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Tipus: Creu de terme
Titular: Municipi de Campos
Nom comú: Creu de Terme indicadora d’un Camí
Títol: Creu de sa Parada, creu des Pou Vell i creu del camí de Porreres
Classificació: Mobiliari religiós popular
Tipologia: Devocional
Elements: 19 entre la creu i el capitell o tambor
Ubicació urbana: placeta de sa Parada
Matèria: Marès
Tècnica: Paradament en verd
Datació: Anterior de l’any 1583, primera data documentada
Descripció estructures:
Base de dos cossos: un de secció octogonal i l’altre troncopiramidal.
El fust és de secció octogonal
Capitell de secció octogonal amb vuit figures i una cornisa a la part superior.
Creu llatina coronada, de braços rectes amb terminacions amb medallons circulars.
Una corona de pedra amb decoració de fulles d’acant que encercla tota la creu. A
l’anvers hi ha representat Jesús crucificat i, als medallons: d’esquerra a dreta: la
Verge, un pelicà i sant Joan. Al peu es representa la figures de Crist ressuscitat sortint
de la tomba i Maria Magdalena amb postura afligida. Al revers, la Verge amb el nin
sobre una mènsula amb un àngel que porta amb les dues mans una esfera; als medallons hi ha representació del Tetramorfos (una àguila, un àngel, un lleó i un toro)
Notes històriques:
Abans de l’actual emplaçament, a la sortida de la vila, al Camí de Ciutat, estava situada a la plaça anomenada aleshores del pou vell o de la creu del camí de Porreres.
Sembla bastida en el segle XV.
L’any 1583, el mostassaf i altres persones adobaren aquesta plaça i és anomenada
la creu: més dareu al honorable Onofre Ginard per quatorze jornals i mix de home
qui han adobat les creus i la plassa de la creu del camí de Porreres i devers ca’n Garcia… El mostassaf cobrà a raó de 5 sous i els altres 4.
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La ubicació original d’aquesta creu era a la plaça de sa Creu, on actualment es fa
mercat els dijous i dissabtes. A la plaça de sa Creu és on es bastí el primer pou en el
moment de fundar el pobla de Campos, per això aquesta creu també va ser coneguda com a creu del Pou Vell o creu del camí de Porreres.
Esbucada l’any 1936 i reconstruïda l’any següent (1937) pel mestre d’obres Julià Mascaró Ballestes (a) Manacor
Traslladada des de la plaça de sa Creu a sa Parada el 1884. Desplaçada el 2001, a
causa de la reestructuració viària de la carretera de Palma, formant una placeta de
nova construcció.
No és una creu de terme pròpiament dita, si bé Campos l’ha tenguda per aquesta
catalogació. El fet que el 1583 la trobam documentada com la creu del camí de Porreres ens dóna peu a la seva correcta interpretació. Entre els nuclis de població Campos i de Porreres, just després de la conquesta catalana, s’hi establí una comunitat
de monjos cistercencs a la possessió que té per topònim els Monjos a prop de Monti
Sion. Aquesta comunitat cistercenca s’establí, com d’altres arreu de Mallorca, amb
la finalitat d’exercitar als pobladors de la contrada en l’ofici de l’agricultura. El terme
de Campos, en aquells segles, era lloc de secà, en una part, i d’aiguamolls, a la resta.
L’horticultura no és present a Campos fins a darreries del segle XIX, de la mà dels
anglesos i dessecant els aiguamolls.
Descripció detallada del capitell
En el capitell estan representades diverses imatges amb el següent ordre, a partir
de la cara anterior: sant Benet, sant Mateu, emblema marià de l’orde del Císter, sant
Domingo de Silos, sant Bernat de Claravall, sant Pere, emblema de l’orde del Císter,
sant Jaume major (Santiago). (Figura 1 i Fotografies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)
Tots els sants i els emblemes estan sobre unes mènsules, que surten del tambor o
capitell, destinats a suportar les imatges dels sants.
Hi ha quatre imatges que porten filactèri. El filactèri, pels israelites pietosos són
petits trossos de pergamí que contenien fragments escrits dels sagrats llibres que
ells portaven sobre el braç esquerre o damunt el front, com a símbol de la presència
permanent dins ells de la paraula de Déu. En iconografia, el terme rep altre accepció:
els filactèris són tires o cintes que compleixen la mateixa funció que els “globus” o
“bocadillos” en el tebeo modern, es a dir, contenen en forma escrita les paraules
pronunciades pel personatge del que procedeixen.
L’ús dels filactèris per pintors, escultors o gravadors religiosos resta molta emoció
estètica als sants de la qual les seves respectives obres pogueren haver ocasionat;
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(Figura 2) Descripció detallada de l’anvers de la creu

(Fotograﬁa 10) Detall de la cara anterior

(F. 11) Detall de la Mare de Déu dolorosa

(Fotograﬁa 12) Detall pelicà

(Fotograﬁa 13) Detall Sant Joan Evangelista

(F- 14) Detall Maria Magdalena i resurrecció

(Fotograﬁa 15) Creu
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però, en canvi, les fan augmentar l’expressió i eficàcia comunicativa respecte als nivells populars dels fidels que en són devots.

(Fotograﬁa 7) Sant Pere

(Fotograﬁa 8) Emblema de l’Ordre del Cister

(Fotograﬁa 9) Sant Jaume Major (Santiago)

Sant Benet
Hagiografia
Natural de Nursia, Umbria, de família noble, devers l’any 480, es traslladà a Roma
per estudiar, però al poc temps es dirigí a les desertes muntanyes de Subiaco on
trobà un monjo que li donà i li mostrà una gruta on hi havia una cova recòndita. Allà
va viure Benet per espai de molts d’anys en pobresa, mortificació i oració; contra les
temptacions es rebolcava nu per damunt batzers. Qui el veia creia que era una bèstia
salvatge per mor del seu aspecte descuidat; quan es va saber que era un observant
de Déu, acudirien joves per ser deixebles seus, ocupant totes les coves properes i
retirant-se en solitud per dur una vida eremítica. Amb l’ajut dels seus deixebles fundà
dotze monestirs.
La seva fama es va estendre com a patriarca dels monjos d’occident, a qui prometeren
obediència. Hi va haver qui el volgué enverinar, el prevere Florenci que dirigia la propera església de sant Llorenç, sense aconseguir-ho. Vàries trampes tramaren els seus
enemics contra la seva castedat, però el sant sempre en sortí airós.
A Montecasino, destruí Benet un temple de Apol·lo i erigí una capella dedicada a sant
Joan Baptista. Morí l’any 543 a Montecasino, poc temps després d’haver succeït la
mort de la seva germana Escolàstica (21 de març), on es guarden les seves relíquies.
En el segle VII Montecasino fou devastat pels llombards i les seves relíquies foren
transportades al monestir de Fleury, a França (actualment Saint Benoit-sur-Loire),
devers l’any 672. El culte a sant Benet s’estengué des de França per tot Europa, motivat per l’enorme difusió de la Regla. La Regla Benedictina, redactada a Montecasino
entre els anys 530 i 560, és un codi legislatiu i espiritual que, encara que inicialment
escrit per als monjos de Montecasino, constituí el fonament bàsic de la vida monacal
occidental. El seu impuls definitiu arranca dels concilis d’Aquisgrà dels anys 816 i
817, promoguts pel rei Lluís el Pietós amb la finalitat d’imposar a tots els monjos de
l’imperi carolingi la Regla de sant Benet.
En podríem dir que el fundador de l’orde benedictina va ser decisiva per a la història
cultural d’Europa.
Atributs
Se li assignen diversos atributs; els més generals són un bàcul o un llibre, però també
manté com atributs: un colom, un corb, un pa, etc.

212

193

Patronatge
És el patró geogràfic d’Europa
A més és el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Agricultors i Arquitectes
Bronzedors i Espeleòlegs
Cavallistes i Conductors de màquines
Monjos i Peregrins
Professors
Protector
Moribunds
Invocacions
Contra les infeccions urinàries
Contra el verí
Contra els càlculs renals, biliars, etc.
Contra les intoxicacions
Sant Mateu
Hagiografia
Des de Papíes, bisbe d’Hieràpolis entre els anys 110 i 120, es suposa que Mateu, un
dels deixebles de Jesús, és l’autor del primer dels evangelis sinòptics, a qui s’identifica
a més a més amb el publicà Leví (Lc 5, 27-28; Mt., 9,9). També segons la tradició més
difosa, hauria escrit l’evangeli entre els anys 60 i 70, en hebreu o arameu, destinat
als jueus convertits als cristianisme amb la finalitat d’oferir-los un text que substituís
a l’antiga llei, perquè el tema central del seu evangeli és Jesús, a qui presenta com a
culminació de les profecies formulades a l’Antic Testament.
Després de l’Ascensió de Jesús al cel, els apòstols es dispersaren per a predicar la
Bona Nova. Mateu, que es trobava a Etiòpia, aconseguí moltes conversions al expulsar a dos dragons que havien introduït dos mags per esporuguir a la gent, i al dur a
terme la resurrecció del fill del rei Egido, que també es batejà juntament amb el seu
poble. La princesa Efigènia fou consagrada a Déu, i fundà i presidí una comunitat de
verges. Mort el rei Egido, fou nomenat rei Hitarco qui, enamorat de la princesa Efigenia, oferí a sant Mateu la meitat del seu regne a canvi de la seva intervenció davant
la princesa perquè l’acceptàs com espòs. Sant Mateu demanà al rei que anàs a l’església i escoltàs el sermó sobre el matrimoni; ja a l’església, Mateu va reprendre durament al rei per voler per esposa a una verge que s’havia consagrat voluntàriament
a Déu. Enutjat, Hitarco abandonà l’església i envià a un sicari que matà a sant Mateu
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(Figura 1) Descripció detallada del capitell.

(Fotograﬁa 1) Detall capitell.

(Fotograﬁa 2) Sant Benet

(Fotograﬁa 3) Sant Mateu

(Fotograﬁa 4) Emblema marià

(Fotograﬁa 5) Sant Domingo de Silos

(Fotograﬁa 6) Sant Bernat de Claravall
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Està representada així, la figura humana, simbolitzant el naixement de Jesús, perquè
així comença el seu evangeli
També anomenat Leví, era publicà, això és recaptador de tributs, abans de la seva
conversió. Si bé era jueu, era funcionari públic al servei d’Herodes Antípas, el representant dels romans a Israel, per això era odiat per tothom. Després de la mort de
Jesús, la seva activitat pastoral es centrà a Judea, escrivint el seu evangeli en arameu,
entre els anys 60 i 70, destinat als jueus conversos amb la finalitat d’oferir un text
que substituís a l’antiga llei, perquè el tema central del seu evangeli és Jesús, al que
presenta com culminació de les profecies formulades a l’Antic Testament. Quan els
apòstols es repartiren el món conegut en quatre parts per evangelitzar-lo, a Mateu
li correspongué Etiòpia, terra a la que convertí després d’evangelitzar durant molts
anys, on va ser martiritzat. (Fotografia 20)

Annex

Creu de Sa Parada o d’Es Pou Vell
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amb una destral quan encara es trobava celebrant missa.
Atributs
Con evangelista porta un filactèri i un àngel, la figura humana, simbolitzant el naixement de Jesús, perquè així comença el seu evangeli.
El filactèri de la imatge de la creu podria dur escrit Liber generationis Jesu Christi
(Llibre de la genealogia de Jesús Crist). Però la pedra està molt deteriorada.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Duaners
Banquers
Camvistes
Comptables
Expenedories de tabac
Financers
Loters
Recaptadors d’hisenda
Protector
Dels boigs (folls)
Emblema marià de l’orde del Císter
Escut hexagonal caironat que al centre apareix una corona devocional i la lletra uncial
(majúscula) V
Bernat de Claravall impulsà l’orde dels monjos blancs desenvolupant una gran obra
evangèlica a l’Europa Central i del Nord. Era un fervent marià. La verge Maria, mare
de Jesús, és objecte de la seva devoció personal que impulsà dins l’ordre del Císter.
Predicadors i sants i els nous ordes religiosos, com dominics, franciscans i carmelitans, que es posaren sota la protecció de Maria, difongueren per la cristiandat medieval la devoció a la Mare de Déu.
La corona està inspirada en una corona comtal, les puntes més o manco llargues
tenen formes corbes (sinuoses) donant-li una forma de foc, que la tradició cristiana
l’ha fet representació de l’amor diví. En termes generals, els conceptes relacionats
amb el foc continuen significant, als nostres dies, una excepcional intensitat de sentiments (recordar: foc de passió, de colera, d’impaciència, etc.). Del centre del foc
sorgeix un bàcul abacial. La lletra uncial V, és la representació de la Verge Maria,
mare de Jesús. La virginitat simbolitza la disponibilitat plena. Els místics fan referència
sovint a “l’ànima verge” en quant està disposta per a rebre la llum divina. La paradoxa
de la verge-mare no és una innovació en el cristianisme, sinó que es registra en di195

versos precedents religiosos. Però quan la Verge es precisament la Mare de Déu es
fa símbol de l’ànima humana plenament oberta a la gràcia, en qui Déu actua i en fa
el seu recés.
El foc és un dels quatre elements en la cosmologia tradicional. Com l’aire, és masculí
i actiu, amb caràcters més enèrgics. L’experiència del foc impressionà als homes des
dels albors de la seva raó: realitat devastadora e implacable, però al mateix temps,
ja dominada, imprescindible per a la vida (calor, llum, cocció d’aliments, arruixar les
feres, etc.). Al foc s’han atribuït significats de regeneració i purificació, acció fecundant i il·luminadora. Desgraciadament, del mateix simbolisme deriven fets tan penosos com les fogueres dels autes de fe. El caràcter avassallador del foc l’ha posat
en relació amb l’experiència amorosa. L’associació entre el foc i la sexualitat és molt
antiga i l’acte d’encendre foc s’ha vist amb freqüència com un homòleg de l’acte sexual. El foc està dormit dins la fusta i, com el desig en el cos humà, desperta pel fregament.
El foc ha estat, de sempre, un símbol carregat de d’aspectes divins, i per això és present en tot el món de les religions. A diferència de la pedra i de l’aigua, el foc fou
descobert per l’home, i sempre pot ser reactivat. Aquest aspecte humà-diví del foc
és expressat sobre tot en el mite de Prometeu: el foc és d’origen diví, robat al cel,
però és, alhora, una adquisició humana. El foc, símbol de la presència i de l’acció de
Déu, és també imatge de les proves amb què Déu purifica als seus elegits. El foc té,
finalment, un lloc de privilegi en l’escatologia de la major part de les religions com a
representació de la fi del món, i serveix, alhora, per expressar el càstig a què han de
ser sotmesos els dolents.
La pietat del rei Jaume I, és on es manifesten clarament els trets de la devoció medieval a Maria, singularment en la conquesta de Mallorca, segons el Llibre dels Feits.
En el discurs a les corts de Barcelona de 1228, el rei comença per invocar nostre Senyor Déus e la Verge sancta Maria mare sua per tal que les seves paraules siguin a
plaer de Déu e de la sua mare nostra dona sancta Maria. Aquesta pietat mariana es
resumida i abreviada en la lletra majúscula V (Verge) de l’escut.
La V figura a l’art de Ramon Llull emprada a l’etapa de l’ars abreujada d’atrobar veritat i l’ars demostrativa, on ens mostra dins un cercle les set virtuts (fe, esperança,
caritat, justícia, prudència, fortitud i temprança) i els set vicis (gola, luxúria, avarícia,
orgull, accídia, enveja i ira) alternant les unes amb els altres. Dibuixa les primeres
en blau i els segons en vermell, així que empra els termes “V blava” o “V vermella”
per referir-se conjuntament a les virtuts o als vicis.
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als altres tres – anomenats sinòptics – tendint a complementar-los i omet un gran
número de fets que ja tenen recollits els altres. (Fotografia 17)
Lleó
Considerat tradicionalment el rei dels animals, el lleó s’ha reconegut com un símbol
d’energia i de rotunditat; força, poder, sobirania, sol, llum, or, verb. Aquests significats, que arriben dels més remots temps, expliquen que el cristianisme s’apropiàs
del lleó com a símbol de Crist i de la resurrecció que aporta: tal és la raó de la seva
presència a sarcòfags cristians. El lleó devorant un bou simbolitza el dia que venç a
la nit, l’estiu a l’hivern, etc. Així mateix és un símbol quasi universal de la reialesa. El
lleó situat a l’entrada dels temples romànics, a vegades en acció d’esquarterar o devorar una víctima, fa al·lusió a la mort de l’home vell (el pecador) per la necessària
renovació del creient que ha de traspassar el llindar purificat de tota lacra.
Sant Marc, simbolitzat pel lleó, era jueu, la seva conversió al cristianisme es posterior
a la resurrecció de Jesús. Es creu que era parent de sant Pere. Va escriure el seu
evangeli basant-se en els relats de sant Pere. Va ser enviat a predicar a Egipte, sent
nomenat bisbe d’Alexandria, on el consideraren un bruixot i el volien linxar, al final
va ser escarrassat pels carrers de la ciutat, mentre li tiraven pedres; al dia següent li
succeí el mateix fins a morir, era l’any 62. (Fotografia 18)
Toro o bou
Animal que ha simbolitzat generalment la força física en el seu màxim grau i en el
seu doble aspecte més evident: capacitat tant agressiva com sexual. Per això, al concebre al déu com el ser més poderós, era inevitable que s’associàs amb el més poderós dels animals i se’l representàs en forma de bou: el donador de vida per
excel·lència (potència genèssica), però també l’anihilador (potència guerrera o justiciera, segons el cas). Les banyes són sovint representació abreujada del déu-toro.
Per extensió, les banyes, en quant atribut reial, indiquen el caràcter diví de la reialesa
en les monarquies del pròxim orient antic.
Sant Lluc, simbolitzat pel toro, va néixer a Antioquia, Síria, convertit al cristianisme
per sant Pau. Era metge. Es creu que sant Lluc morí a Patràs d’Acaia segons comte
sant Jeroni, als 84 anys. Va ser pintor de la Verge Maria, a qui conegué personalment,
arribant a pintar set retrats. (Fotografia 19)
Àngel
Sant Mateu, en quant a evangelista, està representat per un àngel o un mosso jove.
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La Verge amb el Nin Jesús a la creu apareix sobre una mènsula suportada per un
àngel. L’àngel amb les dues mans porta un objecte quadrat, probablement era un filactèri amb la llegenda “monstro me esse matrem” (MMEM), que és la resposta de
Maria a Bernat. Per la degradació de la pedra només pot ser una hipòtesi, una apreciació. (Fotografia 16)
Tetramorfos
Acompanya a la Verge i al Nin, un Tetramorfos. El tetramorfos és la representació
simbòlica quàdruple que la tradició cristiana ha adaptat a partir d’Ez., 1, 5-14 i d’Apoc., 4, 6-8, aplicant-la als evangelistes: el toro correspon a Lluc, l’àguila a Joan, el
lleó a Marc i el jove o àngel a Mateu. En la iconografia romànica solien escortar, en
el quatre cantons, a la representació del Pantocràtor. Posteriorment es freqüent que
les respectives figures acompanyin la imatge de la Verge Maria o a cadascun dels
evangelistes.
Àguila
És la més poderosa i temuda de les aus, s’empra generalment amb significacions envejoses i nobles. Els grecs creien que l’àguila remuntava el vol des del confí del món,
ascendint fins arribar a la vertical de Delfos, repetint la trajectòria solar. Era l’au de
Zeus-Júpiter. El déu revestí la seva forma per arrapar a Ganímedes. La seva freqüent
representació agafant uns raigs amb una garra subratlla també el seu poder, tenint
en compte la transcendència del raig per a la mentalitat antiga, així com la familiaritat
respecte del déu que en sap de la seva maniobra (el propi Zeus).
Per extensió, l’àguila és emblema imperial per antonomàsia, ja que tradueix les nocions de paternitat, poder, vigor i dignitat. L’altura del seu vol i la seva fama d’agudesa
en la vista –única capaç de suportar fixament el llum del sol– la feren emblemàtica
de l’elevació intel·lectual. Per això l’àguila en el Tetramorfos correspon a sant Joan
evangelista, de qui es diu que aconseguí remuntar fins a la més alta contemplació
del Verb diví. Amb expressió més pobra, un sentiment semblant es conserva en l’expressió actual de ser un àguila, senyalant actituds excepcionals de penetració i agudesa, no exemptes de força per l’acció. Degut a la renovació periòdica del seu
plomatge, ja en els primers segles cristians l’àguila s’emprà també com a símbol de
resurrecció.
Sant Joan, simbolitzat per l’àguila, era germà de sant Jaume (Santiago) el major, era
tengut com a predilecte per Jesús. Morí de mort natural, sense martiritzar, en edat
molt avançada, després d’haver escrit o inspirat el seu evangeli. Un evangeli posterior
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Sant Domingo de Silos
Hagiografia
Benedictí i abat. Domingo Manso va néixer a la villa de Cañas (La Rioja) i, des de molt
jove, es dedicà a guardar el bestiar dels seus pares. Després es consagrà a l’estudi i
s’ordenà capellà, però l’atreia la vida solitària i decidí viure com un ermità un determinat temps. Creient que necessitava la direcció d’un mestre espiritual, vestí l’hàbit
benedictí en el monestir de sant Millán de la Cogolla l’any 1025. El 1034, Sanç, abat
del monestir de sant Millán, l’envià a Cañas com a prior del monestir de santa Maria
amb l’objectiu de treure’l de la misèria en què es trobava; complí tan bé la seva missió que després de dos anys tornà a sant Millán ocupant el càrrec, també, de prior.
Passat un temps, el seu zel en la conservació dels béns del monestir li suposarà tenir
problemes amb el rei de Navarra, García Sánchez de Nájera (1035-1054), quan fou
requerit, amb béns o diners, per continuar les campanyes reials contra els musulmans.
Encara que la primera hagiografia de sant Domingo de Silos fou escrita a finals del
segle XI pel monjo Grimaldo segons encàrrec de l’abat Fortunio, successor del sant
en el monestir, va ser Gonzalo de Berceo qui la va difondre i popularitzà amb el seu
llibre Vida de sancto Domingo de Silos, escrit el 1236. El poeta es recrea en el tibat
diàleg que manté sant Domingo i un rei sorprès per la fermesa i l’atreviment del prior
de Sant Millán: Lo que una vegada a Dios es ofreçido / nunca en otros usos debe ser
metido ? Qui ende lo cambiase seríe loco tollido / en díe de los judiçio seríele retrahído/ (...). / Rey, guarda tu alma, non fagas tal pecado/ ca seríe sacrilegio, un crimen
muy vedado. El rei enfurit li contesta: Don monge denodado / fablades como qui
siede en castiello alzado / mas si prender vos puedo fuera del sagrado / seades bien
seguro, que seredes colgado. Per això Domingo decidí exiliar-se i partí a la cort de
Ferran I de Castella l’any 1040.
La seva fama de bon administrador el precedí, el rei Ferran l’envià al monestir de
sant Sebastià, a Silos, que canviaria la seva primitiva advocació per la de sant Domingo a partir de 1076. En el monestir de Silos, ocupà el càrrec d’abat durant 33
anys, fins el dia de la seva mort, qui rebé la visita de la Verge Maria i de Jesús i uns
àngels li imposaren tres corones. Dels miracles post mortem realitzats pel sant destaca, per damunt de tots, l’alliberament dels captius cristians que l’advocaren. En
agraïment, els alliberats per la seva intercessió li oferiren les seves cadenes: En
tierra de christianos yo por ti aparesco/ (...) / como tú me mandaste los fierros te
ofresco.
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Sant Bernat de Claravall
Hagiografia
Bernat va néixer a la Borgonya l’any 1090, el seu naixement fou precedit d’un presagi:
estant embarassada la seva mare somnià que havia concebut “un cadell blanc amb
el llom tacat de vermell” que lladrava sense aturar. Un capellà li anuncià a la mare
que pariria un “excel·lent ca que defensaria la casa de Déu amb particular cura i donaria grans lladrucs contra els enemics de la fe”. Altre somni que tengué Bernat una
nit de Nadal, que influirà decisivament en la seva vida, quan es trobava dins una església reflexionant sobre l’hora que hauria nascut Jesús i es quedà dormit: va veure
com se li apareixia el Nin Jesús. D’aquest somni va concloure que hauria nascut en
el mateix instant de la seva visió. Des de llavors sant Bernat sentirà una profunda
atracció pel misteri de l’Encarnació i una gran devoció a la Verge.
El 1112, quan tenia 22 anys, s’ordenà monjo de l’Orde del Císter a l’abadia de Citeaux,
i el 1115, sant Esteva Harding, l’abat, l’envià juntament a altres dotze companys a
fundar una nova abadia a Claravall. Des de llavors va créixer considerablement la influència i la popularitat de sant Bernat, es multiplicaren les fundacions cistercenques
i li oferiren els bisbats de vàries diòcesis, entre elles les de Gènova i Milà, però sant
Bernat les refusà. No per això deixà d’intervenir en la política del seu temps, aconseguint, com legat pontifici, la reconciliació de la Església amb Guillem, duc d’Aquitània; durant el cisma provocat per la designació de l’antipapa Anaclet II, l’any 1130,
sant Bernat es posà al servei del papa Innocenci II, aconseguint les adhesions d’Enric
I, rei d’Anglaterra, i de l’emperador Lotari III; i el març de 1146, inicià a Vezelay la
predicació de la segona croada per designi del papa Urbà II.
Sant Bernat morí el 20 d’agost de 1153, i el 1174 fou canonitzat pel papa Alexandre
III. La seva labor com escriptor fou també intensa, la qual cosa li confereix l’apel·latiu

és el cas del famós tema de la lactatio que conta com un dia que estava resant davant
una imatge de la Verge, al començar el res, en veu alta, amb la frase: “monstra te
esse matrem”, es va aparèixer la Verge amb el Nin Jesús en braços regalant al sant
agenollat un rajolí de llet dels seus pits al temps que li responia: “monstro me esse
matrem”. La font literària d’aquesta miraculosa lactació de sant Bernat pot estar en
els seus Sermons al Cantar dels Cantars, o en el Sermó del Diumenge en la Octava
de l’Assumpció: “Que tem arribar, i apropar-se a Maria, la nostra fragilitat humana?.
Res té d’aspre, ni repelenc; res de sorruda, tota és suavitat i a tots ofereix el més
humà abric, i el nèctar dels seus pits (...). Alimentau avui, Senyora, a vostres pobres,
donau-los beure del vostre copiós vas.
Encara que és possible localitzar passatges en la biografia de sant Bernat en els que
apareix la Verge, en aquest cas el tema no respon a un episodi concret, sinó al desig
d’expressar al·legòricament que és la mateixa Verge la font de tota la doctrina contenguda en els escrits de Bernat. Dins una recopilació francesa de Exempla titulada Ci
nos dit, composta en el segle XIV, es comta que sant Bernat fou designat per l’abat de
Cîteaux per a predicar davant el bisbe de Chalon. El sant cercà excuses, però l’abat s’oposà i, preocupat, començà una oració davant una imatge de la Verge quedant-se dormit: I nostra Senyora li posà el sant pit en la boca i li mostrà la divina ciència. I des de
llavors fou un dels més subtils predicadors del seu temps i predicà davant el bisbe. La
representació més antiga que es coneix d’aquest tema es troba en una taula anònima
datada el 1290 que conserva el Museu Lul·lià de Palma. A l’art és una representació
molt freqüent i respon generalment a un esquema ben definit: sant Bernat apareix
agenollat en actitud de resar i la Verge, damunt un altar, amb el Nin Jesús en braços,
oprimeix el seu pit per fer arribar un rajolí de llet a la boca entrebadada del sant.
La lactància mística de sant Bernat, ens porta a una transposició de l’al·legoria a la
narrativa, que pogué ser eloqüent o edificant a altres èpoques, però que es converteix en extravagant o desconcertant per a mentalitats posteriors. Sigui com sigui, el
seu sentit sembla que és voler fer patent una excepcional comunicació de la gràcia
(o, en un ordre més restringit, la sapiència) precisament per medi de Maria. L’acció
obvia d’alletament de Maria directament a Bernat, que es troba a una certa distància,
s’ha eliminat qualsevol ubicació familiar per mostrar que el beneficiari es troba en
un ordre inferior, subjecte passiu d’un favor arribat des de dalt (ordre superior). Altre
qüestió que planteja aquesta llegenda cristiana, que lluny d’una deïficació de sant
Bernat, ni tan sols aproximativa, expressa només un amor material particular, implicant al mateix temps un concepte de coneixement privilegiat o revelació personal
“sui generis”.
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Atributs
Cadenes o grillons i manilles.
El filactèri de la imatge de la creu podria dur escrit Timete Dominum et date illihonorem (Temeu al Senyor i donau-li honor...). Però la pedra està molt deteriorada.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Costureres, Paperers i Parteres
Invocacions
Contra la febre
En la benedicció de pous

En el moment de la resurrecció, la Vulgata, atribueix a Jesús, adreçant-se a Maria
Magdalena, les paraules Noli me tangere. És una frase en el moment que Jesús s’apareix a Maria Magdalena. Un error en la traducció d’aquesta frase ha determinat
una iconografia discordant amb l’esperit dels evangelis quan es refereixen a la relació
entre Jesús i Maria Magdalena. Es traduí del llatí No me toquis!, per tant els artistes
representaven a Jesús refusant, esquivant a la dona o bé separant-se un tant displicent d’ella, com si està temerós del seu contacte. L’escultor romànic de la catedral
de Tudela li va conferí un gest, amb la ma oberta, de determinant contenció: propi
de qui desitja mantenir enfora a algú no grat. Només hi ha un pas entre aquestes
actituds en l’art i la deducció – que seria heterodoxa – de què el cos gloriós del ressuscitat no es pot posar a l’abast contaminant d’un cos mortal. Aquesta interpretació
és un desmentiment en el relat del dubte de Sant Tomás (Jn., 20, 27-29) o en la del
darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles, quan comparteix els seus menjars precisament per a què volia confirmar la seva tangibilitat després de ressuscitat (Jn.,
21, 12-14). Molt manco es pot acceptar – avui, encara menys que mai – una prevenció o un distanciament respecte de la dona, per ser dona, quan a l’evangeli es comte
que Jesús s’havia deixat acariciar per la – probablement – mateixa protagonista d’aquest fet, en la anomenada unció de Betània (Jn., 12, 1-7).
Assenyat, idò, que ens trobam davant una corrupció extrabíblica, la traducció fidel
de la frase seria: No m’entreténguis!. O sigui, Jesús ha departit gustosament amb
Maria Magdalena – no s’explicaria altra manera que fos a la primera persona que es
va aparèixer, abans que a ningú, després de ressuscitar – però finalment li recorda
que no es pot quedar indefinidament en la seva companyia. Aquesta versió respecta
la impressió de profunda estimació, inclusiu predilecte, que Jesús manifesta a Magdalena a altres passatges i que desgraciadament ha escapat de la interpretació habitual. (Fotografia 15)

de Mestre Mel·lifluent, encara que aquesta consideració no fou oficialment declarada
fins l’any 1830, durant el pontificat de Pius VIII
Atributs
Bàcul d’abat, mitra en terra (simbolitza les dignitats episcopals refusades), llibre
(degut a la fundació de l’orde del Císter i la seva activitat literària) i dimoni als seus
peus (com a referència a les nombroses ocasions que fou vençut pel sant). En el cas
de la creu de sa Parada, la mitra ha desaparegut per efecte de l’erosió (s’intueix) i el
llibre que el sant té a la mà esquerra té unes figures, a la manera d’acotació marginal
que intueix l’adjectiu de mel·lifer comentat abans.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Agricultors, Apicultors, Bovers, Llauradors i Conradors
Protector
Abelles
Pobres
Invocacions
És invocat per manca d’aigua

Revers
Al revers, la Verge amb el nin Jesús sobre una mènsula amb un àngel que porta un
filactèri amb les dues mans; als medallons hi ha representació del Tetramorfos (una
àguila, un àngel, un lleó i un toro). (Figura 3)
Maria amb el nin
Totes les biografies de sant Bernat de Claravall es basen en la Vita Prima escrita per
Guillem de Saint Thierry, contemporani del sant. No és la única font, s’han d’incloure
els seus propis escrits, alguns dels quals donaren origen a representacions al·legòriques singulars que s’incorporarien com episodis vertaders a biografies posteriors;

Sant Pere
Hagiografia
Quan l’emperador Neró, l’any 68, calà foc a Roma, va encendre una horrible persecució contra els cristians. Pere intentà sortir de Roma i, a les portes de la ciutat, trobà
a Jesús ressuscitat que volia entrar dins la ciutat. “Senyor, on anau?”, li demanà Pere.
“Vaig a Roma, a ser de nou crucificat”, li respongué Jesús. Va entendre Pere el missatge, tornat a la ciutat i es disposar al martiri.
Pere era de Betsaida, un poble de Galilea, fill de Jonàs i pescador de professió. Fou
Andreu, el seu germà, qui li parlà de Jesús. Pere volgué conèixer a Jesús i ben aviat
es convertí en el seu primer apòstol. “Pedra” sobre la qual el Senyor edificà la seva
Església. Havent-lo acompanyat a l’oració de l’hort de Getsemaní el negà tres vegades, però es va penedir del seu pecat i va ser al primer dels deixebles a qui Jesús es
va aparèixer després de la seva Resurrecció.
Apòstol en qui Jesús deposità els principals poders, el que condueix a què tengui la
consideració de primer papa. El seu principal atribut són les claus, referint-se al passatge evangèlic del seu solemne compromís (Mat., 16, 13-20). A vegades, la clau és
només una i de gran tamany, però en altres ocasions són dues, referint-se al doble
poder de “fermar i desfermar”, o inclusiu tres, en aquest cas simbolitzen l’extensió
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de les facultats de Pere sobre el cel, la terra i l’infern.
Atributs
Dues claus (un poc malmeses actualment) una s’entén que és per la potestat de l’absolució i la segona clau, per la de l’excomunió. Llibre o filàcteri.
El filactèri de la imatge de la creu podria dur escrit Nos predicamus Christum crucifixum (Predicam a Crist crucificat). Però la pedra està molt deteriorada.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Picapedrers
Serradors
Serraller
Panerer
Pescadors i peixeters
Trencadors
Rellotgers
Vermadors
Guixers
Protector
Pecadors penedits
Invocacions
Contra excoriacions
Emblema de l’orde del Císter
Escut hexagonal caironat que al centre apareix una corona reial i una lletra “r” semiuncial carolina.
En heràldica, la corona és catalogada actualment com a marquesal. Les formes de
les primeres corones de la Casa Reial Aragonesa són desconegudes, només hi ha
constància a partir del segle XV. Es representa un cercle d’or enriquit de pedreria
amb quatre florons o fulles d’api, intercalats entre quatre grups de tres perles cadascun, posats sobre unes petites puntes. Aquesta corona apareix a tots els indrets
on l’Orde del Císter tengué monestirs, per tant hem de suposar que és la representació d’una corona reial, tota vegada que cada monestir era fundat amb l’autorització
reial.
La lletra correspon a l’escriptura carolina imposada per Carles Magne en tots els ordres culturals. En el sistema elaborat per Ramon Llull a l’art demostrativa, s’aplica a
la dignitat de la senyoria. El rei Jaume I, el 1232, concedí l’autorització reial per establir el primer monestir, on els monjos s’hi instal·laren el 1239, que estava ubicat a

cions als cristians, però s’ha d’advertir que morí de mort natural en edat molt avançada, després d’haver escrit o tal vegada inspirat el seu evangeli. També s’ha atribuït
a Joan l’Apocalípsi. Però aquesta és una qüestió molt discutida pels escripturistes.
Hi ha una notable diferència entre la imatge de Joan a Orient i a Occident. A occident
se’l representa, generalment, jove i imberbe; a orient, ancià amb barba blanca i calb.
A la iconografia del darrer sopar, Joan ocupa sempre un lloc imminent a Jesús, el
que li permet reclinat sobre el seu pit, en posició més o manco forçada, degut al
convencionalisme de representar asseguts, i no estesos, als comensals. També en la
iconografia de la crucifixió, Joan és amb Maria Magdalena el personatge més pròxim
a la creu. (Fotografia 13)
Maria Magdalena
Maria Magdalena era una membre més de les dones que seguien a Jesús (Luc.,8,2),
que cobra un realçament singular a Jn., 20, 11-18. Tradicionalment se li ha atribuït
la unció de Jesús amb un costós perfum, acció que els evangelis narren, de manera
que s’han de distingir dues ocasions diferents: una, per Maria de Betània, germana
de Llàtzer; i l’altra per una pecadora, que no manifesten el nom, que fou perdonada
per aquell gest d’amor humil però arravatat. No hem de descartar que ambdós relats
siguin coincidents en la mateixa dona i la mateixa ocasió. De qualsevol manera, Magdalena apareix sovint representada amb un pot d’ungüent, ostentosament mostrat;
o bé separat, a un costat, però visible.
També s’inclou a Magdalena en les escenes de crucifixió, encara que els evangelis
indiquin que hi assistí d’enfora, amb un grup de dones. La pietat de la gent senzilla
havia captat des de molt antic la intensa vinculació afectiva de Magdalena amb Jesús.
Per això va ser objecte de primerenca predilecció popular. (Fotografia 14)
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Jesús ressuscitat
La resurrecció de Jesús, és un fet fonamental en el cristianisme: Si Crist no ressuscità,
vana és la nostra predicació, vana la nostra fe (I Cor., 15,11). Fins el segle XIII el moment de la resurrecció no va ser representat per l’art cristià, era entès, fins llavors,
el·lípticament per mor de les dones que acudeixen al sepulcre. Aquesta el·lipsi és
precisament la dels texts evangèlics, que no descriuen el fet en sí mateix (Mat., 28,
1-8; Mc., 16, 1-8; Luc., 24, 1-11; Jn., 20, 1-18) . L’acte mateix de la resurrecció aixecant-se de la tomba, que posteriorment (Piero della Francesca) representà amb una
bandera desplegada, naturalment és un tema dominant en la iconografia cristiana,
però extra-evangèlica.

Mare de Déu Dolorosa
La representació de Maria sofrint durant la Passió de Jesús, il·lustra la creença en la
corredempció de Maria, veritat no definida per l’Església, però acceptada per mols
d’autors. És un tema molt preat per la imatgeria, sobre tot la barroca espanyola, on
els artistes presten tota una gamma de matisos: una contenció recollida, un gran patetisme en el rostre o un plor molt humà.
La Verge dels Dolors, és una advocació mariana de gran impacte sobre la pietat popular, coneixedora dels moments més atroços que va haver de viure com a mare,
encara que fos la Mare de Déu.
El dolor representat pels clàssics, era un mascle d’edat adulta amb una torxa acabada
d’apagar en la ma esquerra i amb la ma dreta intenta evitar que una serp, enroscada
a la meitat inferior del seu cos, li doni una mossegada mortal en el pit. El contrari de
les èpoques posteriors que els artistes representen al dolor en figura femenina, vetllada i amb gest decaigut, amb una urna cinerària als peus. (Fotografia 11)
Pelicà
Una antiga convicció, basada en fantasies d’història natural, segons la qual el pelicà
alimenta als seus pollets, en cas de necessitat, infringint-se amb el bec una ferida en
pitera per a que així puguin beure la seva sang i sobreviure, donà base al simbolisme
cristià pel qual aquesta au manté referència a Jesús Salvador. També se deia que el
pelicà, que desapareix l’estiu degut a la calor del sol i reapareix l’hivern, al·ludia a la
resurrecció de Jesús i inclusiu a la de Llàtzer, si bé aquesta darrera va ser manco comuna. Un relleu on apareix ferint-se la pitera, rodejat de la seva prole ansiosa d’aliment, decora encara la porta del Tabernacle de moltes esglésies. (Fotografia 12)

la possessió de La Real per carta definitiva de fundació atorgada pel comte Nunó
Sanç, conco del rei. El monjos del Císter sempre empraren la denominació de regalis
a tots els monestirs que fundaren. L’escriptura semiuncial gòtica abusà d’abreviatures
tenint-ne present un exemple: de regalis, r. Els escultors medievals ornaren la lletra
minúscula r (caràcter carolí o francès) inserint una forma de bàcul abacial, aconseguint completament fer el que avui en dia anomenaríem una marca corporativa.
L’abat de la Real fou membre del Consell Consultiu reial constituït pel rei Jaume III
de Mallorca i ocupà a les Corts la segona cadira després del bisbe. Posseí uns dominis
molt considerables, sobre els quals l’abat tenia jurisdicció civil.
L’orde del Císter caigué en decadència abans de la Reforma. La Reforma fou una gran
revolució religiosa i política que en el segle XVI arrencà nombrosos estats en el sí de
l’església Catòlica i creà noves esglésies i confessions cristianes. Per això, al produirse molts dels monestirs cistercencs ja s’havien tancat. No obstant això, tengueren
temps de contribuir al progrés social per medi del fenomen de l’agricultura. Actualment només conserva l’ordre alguns monestirs escampats per Europa i Amèrica.

Sant Joan Evangelista
Sant Joan Evangelista, és un dels dotze apòstols, fills de Zebedeu i germà de Sant
Jaume – Santiago – Major, era un dels predilectes de Jesús en base a les expressions
que figuren repetides en el seu evangeli – el deixeble a qui estimava – (Jn., 20,2)
Segons l’encàrrec explícit formulat al peu de la creu (Jas aquí a ta mare, Jn., 19, 2627) la llegenda assegura que Joan s’endugué a Maria a Éfesso i visqué en la seva
companyia fins a la fi de la vida mortal d’ella. Altre és la versió coincident dels apòcrifs assumpcionistes, que donen a Joan per absent predicant pel món, com la resta
dels apòstols, però li reserven un paper d’especial realçament en ser el primer – miraculosament – que es presenta a ca seva per assistir als prodigis de l’Assumpció.
Són també diverses les llegendes dels turments soferts per Joan durant les persecu-

Sant Jaume major (Santiago)
Hagiografia
Sant Jaume és un dels dotze apòstols que amb Pere i Joan, el seu germà, composen
el trio dels més íntims de Jesús. Jesús els anomenava “fills del tro” pel seu caràcter
impetuós i turbulent.
L’activitat de Jaume (Santiago) després de l’ascensió de Jesús es enterament llegendària, existint vàries tradicions contraposades. A Espanya gaudí del comprensible
èxit de la seva venguda a predicar, conferint al cristianisme hispànic uns títols de noblesa excepcionals per haver rebut la fe precisament d’un personatge tan insigne.
Aquest cicle comprèn l’aparició de la Verge a Jaume quan encara vivia, i la translació
mareaellosa del sarcòfag de l’apòstol, martiritzat a Jerusalem, fins Iria Flàvia, Galícia.
Si bé, no hi ha constància del descobriment de tan important sepulcre fins el regnat
d’Alfons II el Cast. Tots aquests fets increïbles exerciren durant segles una decisiva
influència, no només religiosa, sinó social i cultural, generant un corrent europeu de
la peregrinació a Santiago de Compostel·la, amb tot el que suposà per haver vitalitzat
el nord peninsular. Així mateix, els innumerables miracles atribuïts, relats fantàstics
i conversions sensacionals –dels quals Gonzalo de Berceo ens ha deixat alguns testimonis llecorosos – originaren a la vegada un ampli repertori iconogràfic.
Sant Jaume (Santiago) s’ha representat com apòstol poques vegades. La major part
de les representacions és com a peregrí. A una gran part de la península ibèrica es
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cultivà l’accepció com Santiago Matamoros, genet damunt un esplèndid cavall blanc,
brandint una espasa i amb freqüència tallant el cap o atropellant figures de musulmans, que tenen uns rostres bestials identificables amb “les forces del mal”. Semblant interpretació antievangèlica procedeix de la llegenda de la batalla de Clavijo –
que fou ordida en el segle XII per un clergue anomenat Pau Marcio – i s’acceptà amb
acritud dins un context d’islamofòbia.
Atributs
Espasa del martiri (que la imatge porta a la ma dreta), vestimenta de peregrí, bàcul
o bordó de peregrí (al capitell pot estar mig amagat en part davall el filactèri), esclavina – capa curta -, i capell d’ala ample, girat cap endavant mostrant la petxina de la
vieira.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Farmacèutics
Fruiters
Peregrins
Telegrafistes
Protector
Dels cavallers
Dels cereals
Invocacions
És invocat contra el reuma

ficat de triomf, en quant no s’obté còmodament.
Al revers de la corona hi figura unes fulles de llorer. Llorer, és símbol d’immortalitat,
en els diversos ordres que aquesta es reputés assolible. És també símbol de qualsevol
glòria humana, en quant s’assembli o evoqui la immortalitat. A Grècia el llorer es
vinculà a Apol·lo. A Xina revesteix d’un simbolisme anàleg, degut a la seva fulla perenne. Els vencedors de les Olimpíades en la Hélade, guanyaven per tot premi una
corona de llorer. Més tard s’assignà als generals que tornaven victoriosos i, així, coronat amb llorer, feia la seva entrada espectacular a Roma sent honorat pel triomf.
Per acabar, s’ha destinat també als grans poetes i, en general, a aquells que fossin
considerats eximis de qualque àmbit.

Descripció detallada de la creu
Creu llatina de braços rectes amb terminacions amb medallons. Està suportada per
vuit àngels, figurant-ne un a cada cara, just després d’un sòcol situat per damunt les
figures del capitell i que l’enrevolta.
Una corona de pedra encercla tota la creu que presenta, a l’anvers, una decoració
de fulles d’acant, amb la figura de Crist central. Al revers la decoració del cercle és
de fulles de llorer, amb la figura central de la Verge amb el Nin, sostengut per un
àngel que sembla portar un filactèri (deteriorat) a les mans.
A l’anvers de la corona hi figuren unes fulles d’acant. Acant, era una nimfa que va
ser convertida per Apol·lo en la planta d’aquest nom. La fulla d’acant, tan emprada
en ornamentació des de l’antiguitat, passant per tota l’Edat Mitjana, passà a ser representativa de les arts. Per altra part, les seves punxes o pues evoquen una noció
de dificultat o adversitat que superar; per això s’empra la fulla d’acant amb un signi-

Anvers
A l’anvers hi ha representat Jesús crucificat i, als medallons: d’esquerra a dreta, la
Verge, un pelicà i sant Joan Evangelista. Al peu es representa la figures de Crist ressuscitat sortint de la tomba i Maria Magdalena amb postura afligida. (Figura 2)
Crist
Els imatgers medievals d’aquesta creu ja deixen entreveure la influència del gòtic.
La imatge, que si bé manté el convencionalisme del cos erecte, alineat respecte a la
vertical de la creu, desafia molt la llei de la gravetat. En el pit les costelles estan ben
marcades, els músculs del cos no estan crispats ans al contrari. Els braços estan ben
estirats, sense tensió aparent, i completament perpendiculars al cos seguint paral·lels
al creuer de la creu. El rostre té una expressió demacrada, de patiment, amb els ulls
tancats i la boca manté un rictus de dolor. D’un gran realisme és el moviment imprès
a la llarga barba i als cabells llargs, ambdós rulls i fent tirabuixons, i que sembla són
colpejats pel vent. El cap està inclinat sobre el braç dret, lleugerament girat també
a la dreta, que permet observar la corona d’espines i el rètol il·legible ( només es
pot llegir una I final a la banda dreta de l’observador). Els peus estan enclavat per
separat – el peu esquerre del Crist esta lleugerament tapat per la cabellera de Maria
Magdalena.
Du una corona d’espines – un dels atributs de la Passió de Crist – que augmenten el
sentiment de comunicació o el pas a la salvació mitjançant el sacrifici sagnant. La
corona i la coronació adquireixen el valor simbòlic de culminació espiritual.
Damunt el cap coronat de Crist, apareix un rètol que es suposa amb la llegenda: INRI.
Només es pot llegir la darrera “I”. És la inscripció que figura habitualment a la iconografia del crucifix; són sigles que corresponen a les inicials de les paraules Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. (Fotografia 10)
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