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E ix-xiii

Al servei de l’al-

tar, amb el subtítol de Tresors d’orfebreria de les esglésies catalanes (segles ix-xiii). Són, efectivament,  

molt poques.

-

i del Museu Episcopal de la mateixa ciutat els anys 1898-1931. Amb ell les col·leccions d’orfebreria 

xii-xiii Nocions d’arqueologia sagrada catalana, publicada 

del Museu Episcopal, explica que va ser el mateix bisbe qui el va orientar vers aquests estudis. Gudiol, 

en les pintures al fresc, els quals li permeten datar-les amb més precisió. 

nou volums de l’obra titulada Arqueologia litúrgica de la província eclesiàstica tarragonina, premi 

qual, per sort, es conserva a la Biblioteca Episcopal de Vic. És l’obra de tota una vida, que ens mos-

doctoral sobre L’obra de Llemotges i d’altres orígens. L’obra de metall als segles xii-xiii a Catalunya, 

presentació



Lourdes de Sanjosé, bona coneixedora de l’obra de Mn. Gudiol, assídua visitant de l’Ar-

Esments d’or-

febreria litúrgica en la documentació catalana (segles ix-xiv). Recull provisional. Es tracta d’una obra 

que el lector té a les mans en conté el cos.

El text d’aquest volum es presenta dividit en dues parts. En la primera, repartida en cinc 
-

-

-
rents tipus antics, tot recordant les millors peces conservades, i dels materials que s’empraven en la 

-

Amb els capítols tercer i quart s’entra de ple en l’estudi. El tercer és dedicat a parlar dels 
ix-xi

xii-xiii

ix-xi.

xii-xiii. 
-

Però on l’autora mostra més bé la coneixença del tema és en presentar els encensers d’aquests dos 



 
xiii, amb la difusió d’obres de coure daurat 

-

i a l’aparició dels copons eucarístics esmaltats. 

datar-les amb força precisió.

-

xix o xx

-
nents d’esmentar. Cadascuna de les obres es compara amb altres que poden considerar-se properes 

medieval.

Miquel S. Gros i Pujol, prevere.

Director de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic 


