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Llindes i d’altres elements de pedra de Cruïlles 

 

Des de fa temps col·laboro aportant algun text a El Llentiscle de Torrent, un butlletí que 
es publica una vegada l’any i al del desembre de 2020 hi vaig presentar Llindes i 
esgrafiats que parlen (Torrent s. XVI-XVI).  A causa d’algun comentari positiu envers 
l’article, poc desprès vaig incorporar a aquest bloc Símbols i inscripcions de les llindes 
de Pals i ara he continuat aportant algun tipus d’informació de Cruïlles seguint la línia de 
simplement observar els elements de pedra que trobem al passejar per la vila. 

 Comentar que he treballat d’infermera a aquests tres pobles esmentats dels que ja en tenia 
un coneixement previ però, dins de la basant humana.  Referent a  Cruïlles l’any 2018 
vaig escriure un text que tractava de la Torre de l’Homenatge, publicat a la Revista del 
Baix Empordà número 61. 

 Presentem tot seguit algunes de les fotografies i  un breu comentari d’aquest  bonic poble 
de Cruïlles i de Sant Miquel de Cruïlles. 

 

Finestres d’estil gòtic 

Va ser bastant sorprenent que sense anar a buscar res en concret, ens trobéssim amb una 
col·lecció d’unes vuits finestres d’estil gòtic, tot que potser n’hi han d’altres que no he 
localitzat.  
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Detall d’un sector de la muralla i 
llindes amb inscripcions  

La imatge que tot seguit presentem es 
veu una llinda bastant llegible que 
sembla dir: 17 Antoni Alenya y Ullà 
SHAS.64. El 17 està al inici i el 64 al 
final que en conjunt fa  referència a 
l’any 1764. En altres ocasions hem vist 
que aquest estil de fraccionar l’any en 
dos sectors  hi havia el costum  de fer-ho. 

 

La primera llinda de la esquerra ens sembla llegir 1976, encara que el nou podria ser un 
cinc que de vegades el dibuixaven com si fos una S, en aquets cas seria la més antiga 
localitzada  fins ara a una llinda del poble. La següent a la dreta hi diu: 1646 separat el 16 

per un triangle que serveix  de 
base  a una creu i seguit del 
número  46, ho sigui que podem 
llegir any 1646. 

A sota de la primera llinda hi ha 
quelcom d’escrit que no sabem 
interpretar i la següent hi diu: 
16 seguit d’un gràfic poc 
visible que sembla està format 
per un conjunt de flors de cinc 
o sis pètals o bé d’un disseny 
que ens pot recordar a la Flor de 
la vida i seguit de 46. Ho sigui 
any 1646. 

 

  

A la primera llinda, seguin 
com abans en ordre de 
lectura, hi veiem uns 
números pocs clars on al 
mig hi ha un esquema 
consistent amb un triangle 
travessat per un segment 
vertical que forma una 
creu. 
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 La següent hi llegim: 166 - , a l’ altre, - - 77 i la darrera  més clara hi veiem unes lletres 
majúscules que diuen S I al mig dues altres is que configuren  dues columnes unides per 
dos eixos transversals formant un triangle que continua amb una creu, a ha sota l’ any 
1681. 

Continuem amb d’altres imatges. La primera hi diu: 1777, la segona 1773, la següent 174 
– i la darrera 1870. Hem inclòs  un gràfic de la  Flor de la vida que abans hem esmentat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La església de Santa Eulàlia i elements religiosos  

La església data del segle XVII que està situada a pocs metres de la Torra de l’Homenatge 
datada del segle XI-XII. 

A la façana de la església hi veiem la petxina símbol de l’ aigua i també del pelegrinatge 
i a sobre tres boles o orbs que de lluny  poden 
interpretar que potser simbolitzen  uns cors amb 
flames. Al lateral i per sota de la petxina dues 
serpentines enroscades dels extrems que  l’una gira en 
sentit levogir i l’altre dextrogir, tipus de figura molt 
representada en altres esglésies. Qui sap si poden  
simbolitzar l’energia, com la llum i en conjunt 
formarien el que coneixem pels quatre elements, la 
terra per la pedra, l’aigua, la llum o foc també 
simbolitzat per les fames dels cors i l’aire que ho 
envolta  tot. 

En aquesta mateixa façana hi la Creu de les Missions 
amb l’any 1946 i es diu que simbolitza el compromís 
contret per la parròquia envers a dur a terme  tasques 
evangelitzadores. També a la llinda de marbre que veurem més endavant  hi ha la 
inscripció 17 X 54.  
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  Podem veure també la Creu de terme d’estil modern, destaca d’ella el capitell o base on 
està assentada que forma sis cares de configuració  trapezoïdal cada on  hi ha una estrella 
de quatre puntes encerclada per setze punts que formant una figura ovalada. 

 Al centre de la composició d’aquestes imatges hi hem adjuntat una placa que està situada 
a la cara posterior  de la Font del poble on hi consta l’any 1954, donat que no hi cap 
inscripció no sabem a que correspon aquest any, per algú es sabut que el dia 1 de febrer 
d’aquest any 1954 va ser constituïda la Falange Española, però també podia  referir-se a 
algun d’altre esdeveniment. 

 A la imatge de la font, a dalt de tot, hi veien una creu amb una ma 
que fa el signe de la benedicció amb els dits índex i mig  elevats 
cap amunt i l’anul·lar i el  petit tancats  envers el palmell de la mà. 

 

                                            

       Pantocràtor de Taüll fent el gest de la benedicció (a títol d’ exemple) 

Sota de la mà en acció de beneir hi ha una persona amb barba que podria ser un sant i 
potser relacionat amb l’aigua, com per exemple sant Joan Baptista i amb les mans 
creuades a sobre del pit formant una X , gest que segons el llenguatge corporal es diu que 

significa submissió. Al seu costat, a la 
altura del cap sembla que hi hagi dos 
àngels. 

Just a la entrada de la església a mà dreta 
hi ha la imatge de santa Eulalia, la santa 
que va néixer l’any 299 aC. a Sarrià -
Barcelona - i va morir màrtir amb només 
tretze anys i va ser declarada la copatrona 
de Barcelona. 

 A la imatge que hi ha a la església la 
veiem vestida amb una túnica blanca i un 
cinturó rosa lligat formant una vaga de 
dos segments, darrera seu es veu una 
creu en forma de X. 

 Disposa també les mans creuades a 
sobre del pit i entre elles sobresurt una 
branca de palmera símbol dels sants 
màrtirs.   En aquesta composició hi veien 

la llinda de la façana de la església amb l’any 17 X 54. 
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D’altres elements d’interès 

Adjuntem la imatge de la Torre de 
l’Homenatge i del campanar de la església 
en una perspectiva que semblen dos 
elements agermanats. També el plafó 
informatiu de la vila que indiquen els llocs 
d’interès per visitar.  

La imatge d’un morter quadrat que hi ha a 
una façana ens ha fet pensar amb un morter 
perquè al cantó esquerra de l’angle de baix 
hi ha una ranura per on fer sortir els 
elements que continguessin. Al costat una 
pedra de molí escapçada  de la part de sota 
possiblement facilitar-li  un millor 
assentament al terra. 

 

 

Exterior de Sant Miquel de Cruïlles 

Actualment , el mes de març de l’any 2021 hem vist que s’estan fent treballs de 
condicionament d’aquest monestir benedictí romànic datat del segle XI. Al museu Art de 
Girona es guarda un retaule, un crist i una biga que pertanyien als monestir. 

 

Posats de cara a la porta del monestir al costat de ma 
dreta hi ha un camí que et porta a un mas  on hi veien  
habilitat un espai a estil  jardí botànic inclòs el mon 

de les plantes. És una zona molt agradable. 
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Al nucli poblacional de Sant Miquel de Cruïlles hi vivia 
l’escriptor Manuel Vázquez Montalvan on es diu que en 
aquesta casa hi havia escrit diversos llibres de la seva  
extensa i reconeguda obra literària, entre els seus variats 
temes que va tractar, també va escriure sobre aspectes 
relacionats amb la gastronomia.  

 

Fent d’infermera de Cruïlles 

Considero també adient comentar que durant més de trenta dies vaig viure a una casa on 
el balcons de l’habitació donaven a la plaça de l’Església i al davant  mateix de la Torre 
de l’Homenatge. Baix allotjar-me aquí  mentre feia una substitució al practicant titular de 
la Bisbal  Moisès Ramírez. 

 El partit sanitari de la Bisbal li corresponia també Cruïlles i Sant Sadurní de l’Heure on 
vaig atendre a domicili diverses  persones  que pel seu estat no 
podien assistir a la consulta.  

Més endavant vaig treballar a Torre Maria de la Bisbal, antic 
consultori i llavors em vaig allotjar en un altre lloc i  a més de 
la Bisbal continuava atenden a les persones d’aquests dos 
municipis. 

Referent a la casa de Cruïlles, tinc fet un breu escrit a títol d’ 
anècdota que em va succeir en aquest immoble que te un punt  
de film de terror, està en aquest bloc  amb el nom de La 
infermera rural i el fantasma Jordi.  

A baix la casa  com era quan hi vaig  anar a viure i a dalt vista 
en conjunt  com és ara amb la façana estucada de manera que 
es veu la pedra  com havia de ser en el seu origen. 

El poble de Cruïlles  en el seu conjunt està molt ben cuidat.  

 

                      

                                                                                La Bisbal, 13 de març de l’any 2021 

 

 


