
arribar a l’ermita. D’igual forma, les

creus podien ser l’indret on s’anava

a rebre solemnement l’arquebisbe a

la seva arribada a la vila.

Per poder reconèixer una creu

de terme hem de tenir en compte

que té una sèrie de característiques

arquitectòniques i artístiques.

Les característiques arquitec-

tòniques o parts són únicament pre-

sents en aquest tipus de creus, el que

ens permet distingir-les de la resta.

La primera part d’una creu de terme

que trobem és la mola (part inferior

i elevada on s’alça la creu; no s’ha de

confondre amb les escales que al-

gunes tenen), el basament amb el

pedestal (peu de suport, present en

algunes creus) i la base (part on des-

cansa la columna), la columna (pilar

de pedra, normalment, de planta oc-

togonal i circular), el pom amb el

capitell (part on acaba la columna) i

la peanya (part de la creu que sus-

tenta el creuer i la creu: ha de ser

d’un material resistent, ja que supor-

ta el pes d’una creu), i la creu, amb el

peu, el creuer (lloc on els dos braços

de la creu es troben i on es poden

observar figures com la de Crist cla-

vat a la creu i la Mare de Déu amb

el nen Jesús) i els braços de la creu.

Passejant per les nostres contrades,

vora una cruïlla de camins o a l’en-

trada d’alguns pobles, podem veure

encara unes construccions de pedra

de caire religiós, les anomenades

creus de terme. Encara que, estricta-

ment, les creus de terme són monu-

ments que serveixen per indicar el

lloc on fineix el terme d’una vila o

ciutat, el cert és que popularment el

nom s’aplica genèricament a moltes

creus de pedra que fiten el territori.

La nostra cultura està impregnada

des d’antic per les creences cristianes

i ja des de temps medievals, per as-

senyalar la delimitació dels termes

municipals i les parròquies, s’empra-

ren fites en forma de creu. Creus de

terme, altrament dites pedrons, creus,

creus de pedra, creus al vent o –nom no

gaire apropiat per a denominar-les–

creus monumentals.

Aquest tipus de monuments no

sempre fou de pedra. Antigament,

n’hi havia de fusta,material molt sen-

sible a les inclemències temporals.

Per aquesta raó, les que han perviscut

en el temps han estat les de pedra.

La forma d’aquests monuments

els hi atorga una doble funcionalitat.

D’una part, la senyalització d’un ter-

ritori; de l’altra, la religiosa, volent

que aquesta presidís tots els actes de

la vida, no sols en llocs determinats

per a l’oració i el culte. De fet, els

indrets on estan ubicades les creus

esdevenen llocs de religiositat i de

pràctiques de culte.

La seva funció no seria exclusi-

vament la de delimitar els termes

municipals, sinó també la de beneir-

los, ja que les creus de terme, com

estaven –i algunes encara resten en

el lloc de la seva construcció–, ser-

vien per donar la benvinguda als viat-

gers i deixar clar que hom estava en

terra de cristians.

A aquesta funció també hi po-

dem afegir la de protegir les terres

de les adversitats temporals que po-

dien deixar sense collita els campe-

rols. Algunes creus de terme eren el

punt on s’anava en processó per

procedir a la benedicció del terme,

per la festa de la Creu de Maig. Al-

tres, cobertes, servien de comuni-

dor, indret des d’on el capellà ma-

nava, en nom de Déu, que es

dispersessin les tempestats. També

són nombrosos els exemples de pre-

gàries a les ermites en què es man-

tenia l’ordre de la professó des del

poble fins a la creu de terme i es

refeia l’estructura del seguici en
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LES CREUS DE TERME

Alguns exemples del Baix Camp

Meritxell Salvat Prieto

D’esquerra a dreta: Creu de Pedra (Alforja); Creu Blanca o Creu dels Peus Llevats i Creu Coberta (la Selva del Camp).



Com a característiques artísti-
ques, cal destacar que les creus de
terme tenen una simbologia que els
altres tipus de creus no tenen i que
fa que se’n diferenciïn: la represen-
tació de la crucifixió de Crist, en un
costat, i la figura de la Mare de Déu,
a l’anvers.

Una gran font d’informació so-
bre les característiques artístiques
de les creus de terme és el llibre de
Josep Gudil i Cunill, Les Creus Mo-

numentals de Catalunya, publicat l’any
1919, on es fa una seriació i classifi-
cació de les diferents creus de terme
que ens podem trobar en algun punt
del nostre territori.

Si la creu de terme és de ferro,
en lloc de pedra, aquestes carac-
terístiques arquitectòniques i artís-
tiques desapareixen, sobretot en la
columna, el pom i la creu, i les re-
presentacions de la crucifixió de
Crist i la Mare de Déu esdevenen
inexistents per la dificultat del tre-
ball del ferro.

Alguns exemples significatius i,
per tant, que cal destacar de creus de
terme de la comarca del Baix Camp
serien les trobades a les poblacions
d’Alforja, la Selva del Camp –amb la
Creu Blanca i la Creu Coberta–, les
Borges del Camp, Pratdip i Reus,
de les quals donem tot seguit unes
breus notícies.

A Alforja trobem dues creus de
terme: una la trobem dins el nucli
urbà (només en resta el pom i la
creu, que és de ferro), i la segona,
anomenada Creu de Pedra, situada
al camí de Sant Antoni, a l’inici del
coll d’Alforja, a uns 300 m del po-
ble, prop d’un barranc. És un exem-
ple molt bo de creu de terme, ja
que té tots els elements característics
d’una creu d’aquest tipus.

Les úniques dades que es tenen
d’aquesta creu és que, segurament,
fou construïda l’any 1609, com in-
dica una inscripció a la seva base, fou
destruïda l’any 1936, a causa de la
Guerra Civil espanyola, i va ésser res-
taurada l’any 1947, com assenyala
una inscripció a la columna. És una
creu gòtica tardana.

Gràcies a una base feta amb
pedres, la creu de terme s’alça uns
metres per damunt nostre, fet amb
el qual es vol deixar clar que, a sobre
nostre, hi ha el poder diví de Déu.

A la Selva del Camp trobem les
tres millors creus de terme,per la seva
magnífica conservació i elements
artístics.

treforc del camí d’Alcover i el camí
de l’ermita de la Mare de Déu de
Paretdelgada.

Aquesta creu de terme ja és es-
mentada en un inventari de l’any
1364. Més tard, l’any 1472, apareix
en l’escriptura de venda d’un hort
on ja se l’anomena amb aquest nom.
Gràcies a aquests documents podem
saber que, originàriament, la Creu
Coberta no duia la cobertura que
avui la resguarda.

Aquesta creu de terme ha sofert
moltes restauracions (1701, segle
XIX, 1935, 1953 i, l’última, als anys
1960-1970). Fou malmesa per dife-
rents agents bèl·lics (durant la guer-
ra del Francès, a principis del segle
XIX, i durant la Guerra Civil es-
panyola).

La Creu Coberta guarda una
gran importància, deixant de banda
la seva funció delimitadora: era el
lloc on el municipi rebia l’arque-
bisbe si aquest arribava a la Selva
del Camp procedent d’Alcover o de
Valls. Una comissió l’anava a esperar
a la partió del terme (com succeïa
amb la creu del camí de Tarragona
del mateix municipi). Igualment,
des del segle XVI fins al XVIII, les
forques d’execució eren posades
prop d’aquesta creu.
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La primera que presentem és la
Creu Blanca o Creu dels Peus Lle-
vats, situada al camí de l’ermita de la
Mare de Déu de Paretdelgada, con-
struïda segurament l’any 1604, com
podem llegir a la inscripció cor-
responent. L’any 1936, com totes
les creus de terme del municipi sel-
vatà, fou malmesa. Passada la Guer-
ra Civil, la varen tornar a aixecar i
va recuperar l’esplendor que havia
tingut.

El nom de Creu Blanca li ve per
la qualitat blanquinosa de la pedra
amb què fou obrada, avui ja de-
gradada. El segon nom, no tan co-
negut, Creu dels Peus Llevats, li ve
d’una llegenda que explica que un
miquelet, en una de les lluites civils
–durant la guerra dels Set Anys–, tirà
a la imatge del Crist uns quants trets
i li llevà les cames. Déu, però, el cas-
tigà, ja que la seva muller va infan-
tar-li un fill sense cames. Deixant de
banda si és o no llegenda, el que sí
que podem observar d’aquesta creu
de terme és que el Crist, efectiva-
ment, no té cames.

Una altra creu de terme de la
Selva del Camp a destacar per la se-
va arquitectura esplendorosa és la
Creu Coberta, situada a la sortida
del poble selvatà, antigament a l’en-

Creu dels Corbs 

o Creu de Cal Sanç,

a la plaça de la Sang

de Reus.



Aquesta creu ha estat menciona-

da en l’obra Les Creus Monumentals

de Catalunya ja esmentada, cosa

que dóna a entendre la importància

d’aquesta obra d’art selvatana, una de

les millors de tota la comarca del

Baix Camp.

Com a anècdota cal explicar

que l’avi del senyor Masdéu Guiter

va fer un motlle d’aquesta creu i

gràcies a això es va poder tornar a

erigir després de la darrera guerra,

que l’havia malmès. Una altra anèc-

dota significativa és que un llamp

va foradar la teulada que la cobreix

i va tocar la punta de creu, fet que

va fer necessària una restauració de

la teulada i també de la creu (anys

1960-1970).

La Creu Coberta té una inscrip-

ció llatina en un dels pilars de pedra

que sostenen la cobertura de la

creu, la traducció de la qual seria:

«El Senat i el poble selvatà manen

que s’alci de nou l’anomenada Creu

Coberta, feta pel tallant de l’artesà

(arcàngel) Sant Miquel, després de

la devastació de la vila l’any 825».

Cal remarcar que aquesta és una

de les poques creus de terme co-

bertes que es conserven a tot Cata-

lunya i en bon estat de conservació.

A les Borges del Camp trobem

una altra creu de terme, anomena-

da Creueta i, antigament, Creu de

Sant Bartomeu, situada a l’en-

creuament del camí de Riudoms

amb el de Riudecols, prop de l’es-

cola municipal.

La història d’aquesta creu passa

per molts conflictes. Se sap que des

de l’any 1735 ja hi hagué en aquest

mateix lloc una creu gòtica, proce-

dent del fossar de Sant Bartomeu (la

construcció de la qual va ser mana-

da per les dues parròquies del poble

per delimitar els seus límits), que

fou derruïda l’any 1934 enmig d’un

gran malestar local.

El 1935, coincidint amb el bi-

centenari de la col·locació de la pri-

mera creu, s’hi aixecà una nova creu,

finançada amb diners populars que,

malauradament, fou colgada i des-

truïda, de nou, durant els avalots de

l’any 1936.

L’actual creu de terme és obra

d’un escultor reusenc i fou beneïda

i reinaugurada per la festa major del

municipi el setembre de 1940.

La funció de la creu de terme del

municipi de Pratdip fou delimitar el

terme de Pratdip, del camí vell de

Santa Marina (que duu a la seva er-

mita), i el terme de Vandellòs.

Com que aquesta creu de terme

és de ferro ha sofert més les in-

clemències del temps.A més, se li va

realitzar una restauració l’any 1953,

com indica la corresponent inscrip-

ció a la columna d’aquesta.

A Reus podem trobar la creu de

terme anomenada antigament Creu

dels Corbs o Creu de Cal Sanç, que

actualment se sol anomenar Creu de

la Sang, per la seva ubicació a la pla-

ça de la Puríssima Sang.

Antigament, aquesta creu estava

situada a la bifurcació del camí de

Riudoms amb el de Cambrils. Se la

va traslladar al lloc que avui ocupa

l’11 d’abril del 1739. Aquesta creu

de terme és l’única que té una font

incorporada al basament, col·locada

l’any 1779 (com indica la corres-

ponent inscripció) i sol·licitada pel

gremi de blanquers i assaonadors

reusencs.

Podríem datar la seva construc-

ció (fixant-nos en el seu estil gòtic

tardà) a partir del segle XV.

La seva funció era delimitar el

terme municipal de Reus dels ter-

mes de Valls i de la Selva del Camp

(en la ubicació actual, després del

trasllat) i el terme de Reus dels de

Riudoms i Cambrils (en la ubicació

original).

Com hem dit abans, aquesta

creu s’aixecava, originàriament, al

camí de Riudoms, prop de les for-

ques d’execució (com passava amb

la Creu Coberta de la Selva del

Camp), on es penjaven els delin-

qüents per donar exemple i per re-

cordar-los que Déu els havia acom-

panyat durant tota la seva vida i que

estava present, fins i tot, en el mo-

ment de la seva mort. Per aquest

motiu, aquesta creu de terme agafà

el nom de Creu dels Corbs, perquè

els corbs anaven a menjar-s’hi les

despulles dels penjats.

El nom de Creu de Cal Sanç

també fa referència a la procedència

de la creu; les terres de Cal Sanç, on

s’aixecava, es trobaven vora el bar-

ranc de l’Escorial, en el camí vell de

Riudoms.

D’aquesta creu podem donar

notícia de dues anècdotes, prou cu-

rioses, referents al trencament de la

columna, i que s’expliquen a la ciu-

tat. Segons unes fonts, quan van tor-

nar a col·locar la creu de terme, res-

taurada, la grua dels bombers que la

col·locava, en el moment de col·lo-

car la creu a terra, la columna es

va trencar. Altres fonts asseguren

que va ser l’alcalde d’aleshores qui,

quan va reinaugurar-la, va estirar

massa fort el plàstic que la tapava i

va trencar la columna. El trenca-

ment de la columna el podem apre-

ciar, encara avui, ja que la pedra en

què està feta la columna és més fosca

que la resta de parts de la creu, que

conserven un to més blanquinós.
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Creu de terme 

del municipi 

de Pratdip.


