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La Comissió Protectora del Patrimoni Artístic-Històric de la Diòcesi gironina ha promogut
la restauració i neteja general del claustre de la Catedral . Aquesta restauració posa al descobert
alguns elements escultòrics de singular interès, esmentem especialment uns reconditoris i en
aquests dos bells sarcòfags gòtics amb escultura que conserva decoració polícroma, un dels quals

ha estat ide tificat corn a vas funerari del bisbe Arnau de Creixells (mort en 1214 . Cal potser
fer observacions a la forma en què s ' ha renovat el paviment.

Restauracions dels "Amics de l'Art Vell"

L'associació \mies de l'Art Vell» nasqué l'any 1930 en plena Dictadura per a suplir
la manca de l 'acció pública sobre els monuments . Heus-ací resumida la seva obra.

SANT FI;LIu DE GU[xol_s . -- Poixo DE LA PORTA FERRAD :v . Es tracta de dues galeries
sobreposades, d'arcs de forma de ferradura, ben declarada en les amples arcades de planta
baixa i quasi inapreciable en les tres petites arcuacions, corresponents a cada una d'aquelles
superior . "Iota l'obra és de pedra picada, finament treballada en els paraments i de junts irregu-
lars. Una arqueria cega, del segle acaba l ' obra antiga . Els arcs de ferradura de pedra, de
la planta baixa, de gran caracter i vigoria són quelcom únic a Catalunya.

Les formes de l'art mossàrab del segle x, d'arrel musulmana, apareixen junt amb les de l'art
romànic del segle xn . Ens trobem davant de la influencia musulmana en la part septentrional de
Catalunya, junt amb la que ofereix Sant Pere de Roda de l'art del Califat a Espanya.

El conjunt restaurat era sols visible per parts . Un passadís cobert, que conduïa a la porta de
l'església, tancava les arcades de l 'esquerra ; la galeria alta era oculta amb embans construits
per la part exterior del mur.

Fou derruit tot el que amagava la visió del conjunt, i consolidat ço mutilat, ha quedat així el
monument net i a plena 11umn . Com que el monument era essencialment sencer, res no fou precís
d'innovar ; parts accessòries, tal eoln el nivell de la teulada, es deixaren com eren d ' acord amb
les necessitats actuals, amb preferencia a una solució hipotètica (figs . 331 i 332).

La porta d 'entrada a l'església en el porxo, va ésser revestida de planxes de ferro per jus-
tificar el nom tradicional . Per separar el petit espai lliure immediat al porxo de la gran plaça
del Monestir anexa, fou construida una banqueta de pedra picada amb senzill reixat sobreposat.

Fig . 332.- Sant Feliu de ( ;uixols : Porta Ferrada . Estat actual
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Es inexplicable el mur nou que s'ha aixecat sobre

la cornisa d'arquets que asseny'alav'a la terminaciO de

l'obra del s('gl( xil.

lis treballs es realitzaren l ' any' 19 :10.

C ' (3II31 .R :A . — I?s( ;I .ISI \ 0F, SANT . IONS . I, :t planta
d 'aquesta esglúsia del segle xl es de creu llatina . ;lI h
tres absis 1 cimbori en el creuer ; apareix exteriorment
segons un :;ran massís de planta rect;tnt triar, on
recolza el camp:mar. Una decoraciú de grans arcades

en els absis i arcuacions i faixes lombardes en els

murs defineix c'1 tipus constructiu.

.Anys enrera fou restaurada l'esglcsia, els murs de

la qual estan sensiblement desviats de la verticalitat.

L'empenta de les voltes i deficiencies de fon ;imentaciú

foren causa els darrers temps de que s 'obrís unit :;rossa

esquerda, al braç de l'esguerrat del creuer . I .a repar;t-

ciú h ;t consistit en treh :tlis de refonam(ntaciO i en

tapar les esquerdes.

Fil . 333 .

	

Cull de Nargó : Sant Climent .\km.
de la restauració

COLI. I)l'. \ .\I :()(") .

	

l .S()I .Isl .A I)1 : SANT CI .IMKNT.

Es,g-lesia ronlalnica d'una nau, anlh c :unpanar ;nexe.

Es força típic el conjunt d'aquest monument per

1 e sp('clal aspecte del campanar alllb els murs de pal-alllt'llt inclinats (fig . 33 i!.

La coberta fou 1-eno\- ;tda, les esquerdes rejuntadcs, els paraln('ntS ('S(' ;tt ;ttS d'arrehOS-atS

barroers . En el campanar es retornaren als Iinestrals les línies arquitectimiques primitives . Fou

oberta la porta lateral t ;tpiad ;t . l'interior de l'('SgI sia es rebaixat cl nivell tornant-lo a l 'estat

primitiu i es netejaren els murs . Hs destruireu

tuls nínxols sepulcrals encastats a la Iaç ;tna (figu-

ra

En rebaixar les terres de l'entorn del temple,

es trobaren els fonaments d'una altra esglesia

adossada, d'una nau amb absis; foren deixats

descoberts i protegits de destruecieí ainh 1 ' ;crea

per ells ocupada sense enterraments, com una

zona d 'urbanitzaciú que dúna major valor al tem-

ple que resta en peu . Va esser adquirida una

parcel'la per tal d ' obtenir la més perfecta con-

serv:tci() del conjunt.

I?1s treballs s ' executaren l'any 19 :11 1 .

C.I I :I .I .FI•I,LIT ni I\IL'i ;wi ús . — I .s()I .I :SIA

RoM .ANICA . S'ha consolidat aquesta esglesia espe

cialment la part davantera i l'absis . S'ha obert

un finestral tapiat i s'ha tret l'arrebossat on n'hi

havia . .\ixi ha quedat visible l'estructura d'a-

questa esglesia romanica del segle Xn . .Aquesta

consolidaci(") es portat a cap l'any 1( ►: ;1 ligs . : ; : ; .-)

: ;' ;t)

Restauracions dels Ajuntaments de
Barcelona i Lleida

I . .\ C .\S.\ DEI, C .-\RI'ER 1)1 ; \r1RC .\UK.RRS I)E

Ii .ARCELONA . I,a Casa del carrer de Alercaders

correspon al tipus de casa senyorial barcelonina .

Fig . 3..I.

Coll de Nargó : Sant Climent . I)eeres de la restaurach
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