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Campana d’església
Número d’inventari: MdT 1866
Nom de l’objecte: campana d’església
Materials: bronze, fusta i ferro
Fonedor: Gibert
Data: 1638
Mides: total 91 x 70 i 38,5 cm de diàmetre
Pes campana 33 kg aproximadament
Procedència: desconeguda

El Dia Internacional dels Museus està organitzat pel Consell Internacional de
Museus (ICOM). Una de les iniciatives que promou és La joia del Museu, que ens
permet presentar al públic obres inèdites del nostre fons, donacions recents o
bé peces actualitzades gràcies a una restauració.
En el present cas, i en ocasió del 80è aniversari de la fi de la Guerra Civil
espanyola, mostrem aquesta campana d’església, que probablement va ser
salvada de ser fosa durant els primers mesos convulsos del 1936.
Sembla ser que Josep Rigol, comissionat per a la salvaguarda del patrimoni
vallesà, l’havia rebut del mossèn de Sant Pere, Josep Homs.
Malgrat desconèixer-se’n la procedència, cal suposar que pot provenir d’alguna
de les esglésies o ermites de la comarca.
La campana conserva el jou amb tota la ferralla necessària per al contrapès del
volteig amb corda i llurs tiges de subjecció al campanar. No es conserva el batall,
que devia ser probablement de ferro.

Parts de la campana:
1. Nansa - 2. Espatlla - 3. Terç - 4. Mig alt - 5. Mig baix - 6. Mig peu - 7. Peu
8. Anella - 9. Jou - 10. Contrapès - 11. Reforç jou - 12. Mecanisme de volteig
- 13. Tija d’ancoratge
DISTRIBUCIÓ DEL SIMBOLISME RELIGIÓS DECORATIU

TERÇ:
Llegenda «AVE MARIA DE GRACIA PLENA». Inici d’oració. Trobem dos pelicans
al peu de la creu, com a simbolisme eucarístic del sacrifici de Jesús en la seva
crucificació, donant la seva sang per alimentar els seu fills.
Al final apareix el segell retallat del fonedor GIBERT.

MIG ALT: Quatre motius iconogràfics centrats seguint els quarts del rellotge.

(00) Figura de l’eccehomo acompanyat dels
elements identificadors de la passió: columna,
flagell, corona d’espines, tenalles, martell,
claus, tres daus amb els números 4, 5 i 3 que
sumen 12 (número que representa la perfecció
eterna, i que apareix molt repetit a la Bíblia:
12 apòstols, 12 tribus d’Israel...), i la creu.

(03) Segell complet del fonedor GIBERT.

(06) Representació de la Verge i el Nen.

(09) L’arcàngel Sant Miquel matant el drac (el
dimoni).

MIG BAIX:

(00) La creu amb pedestal, símbol del calvari, representa el Gòlgota (muntanya on Jesús
fou crucificat). Aquest tipus de creu és coneguda també com a «espanta dimonis». Està
flanquejada per la data de la fosa: 1638.
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