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t32..— licllcairo : Sant Joan

Ln particular estranger es proposava des-

muntat- els detalls i endur-se'ls a altre lloc.

L 'arquitecte del Servei de Jlonuments nacio-

nals senyor Jeroni \Jartorell, adreçà( una comu-

nicaciú raonada al \Jinisteri per tal d ' evitar-ho,

cosa que s 'aconseguí, i es lliura una R . O . dene-
gant l'autoritzaciú convenient per aquest trasllat.

I ;ra ais. . l 'any 19o.

Restauracions del "Servei de Conser-
vació de Monuments de la Diputa-
ció de Girona"

Gll :ox,A . - - Ii :A\1S 1\I .ARS, . La Diputació

de Girona, l 'anv- 1929 va acordar un conveni

amb la comunitat del convent de \longes Ca-

putsines, segons cl qual, a canvi de millores en

l'interior d'altres dependi'ncies, passava a pro-

pietat de la corporació 1' ;irea dels Ilanvs ,

segregait de l'altra part de la clausura.

Es tracta d'una construcció la planta de la

dual (s igual a la dels banys musulmans feta

al segle xiti (1224-1220), segons els maodes

constructius i detalls decoratius de l'arquitec-

tura romänica catalana.

.Xv-ui pot apreciar-se el v-aluús monument net

de construccions paräsites, desfeta la cuina i saiaretxos del convent . La part m(~s important és

I ' i~ . 3117 .

	

Bellcaire : Sant loan . Detall dels foina.culs de l'absis



Fig . 328 . -- Hostalric : Torre de la muralla Fig . 329 .

	

Hostalric : Torre de la muralla

Fig . 3U. — Ilostalric : Reconstrucció de la muralla
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la sala d ' entrada o

ri(rri, amb les vuit colum-
nes centrals que sostenen la
volta, que deixa entrar pel
mig la llum ; c1 cupulf supe-
rior, les columnes del qual
eren nli g amagades, es pot
apreciar ara íntegrament
(figs . 315-321) . Alerci's a la
restauració, ja torça aven-
çada, han retornat en lo pos-

sible a la alsposi_iú primi-
tiva les dependncies del
(rp(1(lit('ri, tepi(l(rri i c(Il-
(i(lri ; s 'ha retrobat el pas
de les conduccions d'aigua i
vist clarament i reconstruit

en part l'hipocautit('.
S'han trobat escampats,

al desfer massissos mo
derns, trossos de capitells i
columnes, que s 'han tornat
a lloc amh tot fonament.

L'obra fou dirigida pels
arqulteCtes SCrlvors 1 er 0111

Martorell, Director del Ser-
vei de Monuments de Bar-
celona, Rafel Masó, de Gi-
rona, i 1?mili Blanch, facul-
tatiu aquest de la 1)iputaciú
dt ' Girona.

Els treballs de restaura-
ció han portat a fer interes-
sants descobertes i han rec-
tilicat la situació de les
entrades a l'editiri . Potser
ha estat excesiva la restau-
ració, que hauríem preferit
veure Limitada a la con-
servació dels departaments
existents.

Fi ;; . 3',1 . amant Feliu de ( ;uíxol : furta Ferrada . betall ahan, de la r~~tauracio \LT1:ES RESI :AUI: .AC10\s.

La I)iputaciú de Girona ha

dut a bon terme altres diverses restauracions fetes amh la major discreció sota la direcció de

Joan Suhias . La campanya començà en 1927 í segueix amb entusiasme . A ]'obra de la Diputació

s'ajunta en 1929 l'acció episcopal creant la Comissiú Protectora del Patrimoni :Artístic-I IistOric

de la Diócesi que actua assessorada pel Sr- . Suhias.
La Diputació ha consolidat i netejat el claustre romilnic del vell monestir de Vilabertran,

tan ple de records histOrics (fig . 323), ha suplert els carreus i columnes caigudes del campanar

de Sant Miquel de Fluvià (figs . 324 i 321), ha reparat l'absis de l'església del segle x1 de

Sant Joan de Bellcaire coronada de finestres cegues, una de les quals és sostinguda per un
fust de columna grega procedent de la propera Empúries (figs . 326 i 327) . L'acció conservadora

gironina s'ha esmerçat també en una de les torres de les muralles, cada dia més malme-

ses (figs . 328-330), que tanquen el vell recinte de la pintoresca vila d' 1 Iostalric (1920),

muralles que, com les de Montblanc, es peren l'acció pública que les salvi definitivament de

]a reina .
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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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