Tresor parroquial
Sant Pere de Riudebitlles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Església parroquial
A la sagristia

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

41.4539
1.7031
391679
4589958

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Cal Boter

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08232-89
Patrimoni moble
Col·lecció
Medieval Gòtic Modern Renaixement Barroc
XV-XVIII
Bo
La col·lecció té una protecció mecànica, encara que seria
aconsellable reforçar-la.
Física
Restringit
Religiós
Privada accessible
Parròquia de Sant Pere, carrer Major, 37, 08776-SANT PERE
DE RIUDEBITLLES
Església de Sant Pere de Riudebitlles
Arxiu Parroquial
Plaça de l'Església
Sant Josep
Creu de cristall de roca
ARQUEOCIÈNCIA - J.M. Huélamo
ds., 15/05/1999 - 02:00

Descripció
A la sagristia, es conserva, dins d'una vitrina protegida, el tresor parroquial, compost per
deu objectes metàl·lics, pertanyents a diferents èpoques i de diversa vàlua artística. Hi
destaquen una creu processional, datable del 1570, feta d'or i plata, que surt a la processó
del Via Crucis per Divendres Sant, i també una Vera Creu, amb peu i canya d'estil gòtic. Un
altre objecte molt interessant el constitueix un calze de plata d'estil renaixentista, datat el
1511 i amb marca d'argenter: "BA". Del segle XVIII, concretament del 1757 és un reliquiari
de Sant Paulí i Sant Pere, amb un húmer, provinent de Sant Jeroni. Hi ha altres objectes
menors tals com una naveta, una arqueta, una conquilla, un encenser o un plat almoiner.
De tota manera, l'objecte que deuria ser més important del tresor és la creu processional de
cristall de roca, actualment dipositada al Museu Diocesà. Encara que no inclosa dins el
tresor parroquial també existeix una pintura a l'oli amb el cap de la verge Dolorosa datat de
l'any 1799. Al voltant del cap hi ha els forats que indiquen els llocs per on s'encaixava la
corona d'espines que s'hi col·locava el Dijous Sant. Actualment es conserva al despatx de la
rectoria.

Història
En la visita pastoral del bisbe Francesc Clemente i Sapera de l'any 1414 apareix la cita "Item
visitavit vestimenta sacerdotalia: duos calices et custodiam argenteos atque crucem cristallinam,
libros...". Així mateix en la visita pastoral del bisbe Jaume Català i Albosa de l'any 1891es parla
de "una cruz procesional, una de plata, otra de metal y una de cristal para los párvulos". Es
desconeix el moment en que la creu de cristall va passar a formar part dels fons del Museu
Diocesà. Entre els estris litúrgics, inventariats l'any 1926, hi havia algunes peces de notable
interès com un calze de plata daurada plateresc, una Vera Creu gòtica de plata daurada, un
reliquiari barroc de plata i un calze barroc, també de plata. Actualment a la sagristia es
conserven alguns d'aquests objectes, que sortosament, es van poder preservar de la desfeta de
l'any 1936.
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