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Horaris
De dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 18 h  
(d’octubre a març)
Dissabtes de 10 a 19 h 
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Tancat: dilluns, 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener

Amb la Col·laboració de:

Amb el suport de:

El 
tresor 
ocult
La creu de Sant Joan 
de les Abadesses

Exposició
Del 28 d’octubre de 2017 
al 25 de febrer de 2018

Conferències
Amb motiu de l'exposició i durant els mesos d'obertura es 
realitzaran conferències sobre diferents aspectes a l'entorn 
de la creu de Sant Joan de les Abadesses:

-La tècnica de l'esmalt a l'edat mitjana

-Tipologia, estil i funció de la creu de Sant Joan de les Abadesses

-Les accions de conservació-restauració

Col·loqui
La creu de Sant Joan i l'orfebreria medieval catalana.  
Febrer 2018

Visites comentades
Visita guiada acompanyats de Judit Verdaguer i Marc Sureda, 
comissaris de l’exposició. Dijous 2 de novembre a les 18 h

Visites especials pel Mercat Medieval de Vic. Desembre 2017

Consulteu el calendari d'activitats al web del museu



El  
tresor 
ocult

El tesoro oculto
La cruz de Sant Joan de las Abadesses

The hidden treasure
The Cross of Sant Joan de les Abadesses

La creu de Sant Joan 
de les Abadesses

Quin tresor s’ocultava a la creu  
de Sant Joan de les Abadesses?

La creu de Sant Joan ha tingut sempre a la vista el tresor que 
representen els seus materials preciosos: l’argent daurat i els 
meravellosos esmalts. Però també custodiava altres tresors, 
fins fa poc invisibles, que són més espirituals que materials. 
Durant les accions de conservació-restauració dutes a terme 
els anys 2015 i 2016, es van descobrir dins dels medallons 
superior i inferior petits conjunts de relíquies embolcallats 
en teixits antics, un d’ells decorat amb un bell motiu d’aus 
d’ascendència oriental.

L’exposició-dossier «El tresor ocult. La creu de Sant Joan de les 
Abadesses», a més de donar a conèixer aquestes espectaculars 
novetats, presenta la creu de Sant Joan, una de les primeres 
obres importants de l’orfebreria gòtica catalana, en les seves 
dimensions artística, funcional i tècnica, així com les accions 
de conservació-restauració que s’hi han dut a terme en 
col·laboració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya. A banda de la mateixa creu, de les relíquies i dels 
teixits i pergamins que les acompanyaven, també s’exposa una 
petita selecció de reliquiaris i d’objectes esmaltats que ajuden 
a comprendre els diferents temes tractats a l’exposició.

A més d’això, i dins el ressò del 125è aniversari del MEV, l’exposició 
també explica quina és la feina d’un museu: conservar, investigar, 
exhibir i divulgar el patrimoni. Molts objectes del fons del 
Museu i la feina que es desenvolupa al seu entorn també són, 
moltes vegades, un «tresor ocult» que cal donar a conèixer.

¿Qué tesoro ocultaba la cruz  
de Sant Joan de les Abadesses?

La cruz de Sant Joan ha tenido siempre a la vista el tesoro 
que constituyen sus materiales preciosos: la plata dorada y sus 
maravillosos esmaltes. Pero también custodiaba otros tesoros 
–hasta hace poco invisibles– que más que materiales son 
espirituales. Durante las acciones de conservación-restauración 
de la cruz, llevadas a cabo entre 2015 y 2016, se descubrió dentro 
de los medallones superior e inferior un pequeño conjunto de 
reliquias envueltas en tejidos antiguos, uno de los cuales 
decorado con un bello motivo de aves de ascendencia oriental.

Además de dar a conocer estas espectaculares novedades, la 
exposición-dosier «El tesoro oculto. La cruz de Sant Joan de les 
Abadesses» presenta La cruz de Sant Joan, una de las primeras 
obras importantes de la orfebrería gótica catalana, en sus 
dimensiones artística, funcional y técnica, así como las acciones 
de conservación-restauración realizadas en colaboración con el 
Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña. Aparte 
de la cruz en sí, de las reliquias y de los tejidos y pergaminos 
que las acompañaban, también se exhibe una pequeña 
selección de relicarios y de objetos esmaltados que ayudan  
a comprender los diferentes temas tratados en la exposición.

Asimismo, siguiendo la estela del 125 aniversario del MEV, la 
exposición explica cuál es el trabajo de un museo: conservar, 
investigar, exhibir y divulgar el patrimonio. Muchos objetos del 
fondo del Museo y el trabajo que se realiza a su alrededor también 
son, muchas veces, un «tesoro oculto» que hay que dar a conocer.

What treasure was hidden in the  
Cross of Sant Joan de les Abadesses?

One of the treasures of the Cross of Sant Joan has always been
in plain sight, namely its precious materials: silver gilt and 
wonderful enamels. But it also housed other treasures, concealed 
until recently, whose value is spiritual rather than material. 
During the conservation-restoration work carried out in 2015-
2016, small sets of relics were discovered hidden inside the 
upper and lower medallions, bundled in ancient fabrics. One of
them is decorated with a beautiful bird motif of eastern origin.

“The hidden treasure. The Cross of Sant Joan de les Abadesses”, 
is an exhibition-dossier which, in addition to showcasing 
these spectacular new finds, presents the Cross of Sant 
Joan, one of the first important examples of Catalan Gothic 
precious metalwork on an artistic, functional and technical 
level. It also explains the conservation-restoration work that 
has been carried out in conjunction with the Catalan Centre 
for the Restoration of Movable Heritage Objects. Apart from 
the cross itself, the relics, and the fabrics and parchments in 
which they were wrapped, the exhibition includes a small 
selection of reliquaries and enamelled objects that facilitate 
an understanding of the different aspects addressed.

As part of the 125th anniversary of the MEV, the exhibition 
also explains the work of a museum: to conserve, research, 
exhibit and disseminate Cultural Heritage. Many objects 
housed in the Museum and the work associated with them 
are also often a “hidden treasure” worth discovering.


