Pica a Santa Maria de l'Estany
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
(Bages).

Osona
Monestir de Santa Maria de l'Estany
Església del Monestir de Santa Maria de l'Estany. 08138 L'Estany

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.87796
2.17735
431740
4636554

Classificació

Número de fitxa:
08129-128
Àmbit:
Patrimoni moble
Tipologia:
Objecte
Estil / època:
Medieval Romànic
Segle:
XII
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Inexistent
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Ornamental
Titularitat:
Privada accessible
Titular:
Bisbat de Vic. Pl. de la Catedral n.1. 08500. Vic.
Fitxes associades:
Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola
Arxiu Parroquial de Sant Quirze i Santa J
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Anna M. Gómez Bach
dj., 26/10/2006 - 02:00

Descripció
Pica d'estructura ovalada i de base circular que presenta un rebaix intern en forma de
semicercle on es disposaria l'aigua beneïda. A l'exterior la decoració està formada per un
esculpit de línies paral·leles entre elles i que convergeixen al centre inferior de la peça.
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Aquestes es troben força erosionades i gastades pel pas del temps. Es tracta d'un gran bloc
de pedra calcària, ben treballada i de dimensions mitjanes que oscil·len entre 0'5 m per 40
cm. Aquest pilar, de forma hexagonal, es troba situat dins l'església de Santa Maria de
l'Estany i ha perdut part de la base, peu o pedestal on aniria encaixada.

Història
Històricament i associat a la simbologia cristiana, apareixen una sèrie d'objectes d'un marcat ús
litúrgic, com és el cas de les piques o beneiteries. Aquestes peces ornamentals i de caire
monumental podien presentar diverses morfologies, abarcant des de peces d'orfebreria a peces
esculpides amb un tractament més o menys elaborat. Les piques pròpiament de pedra apareixen
en un moment indeterminat de l'Alta Edat Mitjana, relacionades amb el poder eclesiàstic i
sobretot la litúrgia de la missa. Serà en els segles XIV i XV que es documentaran de forma
regular aquests tipus d'elements arquitectònics; tot i això, molt pocs elements estan datats o es
poden datar. La pica, originària de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola, es troba actualment
al monestir de Santa Maria de l'Estany, tot i que és de cronologia força inexacta, ja que només
en queda el basament en pedra. A grans trets, però, es podria atribuir, pel seu treball de la
pedra, a l'Edat Mitjana, un romànic tardà.
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