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Zenobita edicions publica una obra, en 
vers i en prosa, que recrea l’antiga 
rondalla manresana de la Creu de la Culla 
i recupera de l’oblit textos de més de cent 
anys enrere sobre el tema.  
 
L'obra està escrita per Joan Vilamala i Terricabras i conté a 
més una auca de 24 vinyetes dibuixada per Jaume Gubianas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Creu de la Culla 
 
Autor: Joan Vilamala i Terricabres 
Pàgines: 20 
Format:  21 x 21 cm 
Tiratge: 500 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-84-0 
P.V.P:  9 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica La Creu de la Culla, de Joan Vilamala i Terricabres, una 

obra que recull escrits sobre aquest lloc ignasià tant conegut a la ciutat de Manresa.  

El lector hi trobarà des del conegut poema de Jacint Verdaguer i Santaló; la poesia de 

Marian Vallès i Vallès; la narrativa de Joaquim Sarret i Arbós, Norbert Font i Sagué, 
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Jaume Maspons i Camarassa, Ignasi Ribera i Rovira i Enric Casassas i Cantó, i també 

un vers i una prosa de l’autor del llibre Joan Vilamala i Terricabres. Al fina de l’obra 

també s’hi inclou una auca dibuixada per Jaume Gubianas. 

La Creu de la Culla és una de les creus de terme més antigues de Manresa, actualment el 

capcer de l’original es troba al Museu Comarcal de la Ciutat, però anys enrere estava 

situada al peu de l’antic camí ral de Manresa a Barcelona, on ara hi ha una rèplica. 

El llibre es publica arran de la commemoració prevista del Cinquè Centenari de l’estada 

de Sant Ignasi a Manresa i pretén posar de manifest la importància d’aquesta creu així 

com desempolsinar i divulgar el patrimoni literari relacionat. 
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