Quan tothom s'havia fet la
idea de la pérdua definitiva de la
major part del grup de Sant
Enterrament que el canvista de
Girona Francesa Savarrcs havia
encarregat l'any 1350 a l'escuitor
Aloi de Montbrai per a l'església
de Sant Feliu, l'alzar ha fet que en
el decurs deis treballs de
rehabilitació que el Departament
de Cultura de la Generalitat, la
Diputado i el Bisbat de Girona
duen a terme des de fa quatre anys
a les cobertes i a les golfes
d'aquest temple, hagin aparegut
dues espléndides escultures
d'alabastre de Tesmentat sepulcre.

Les esculíures d'alabasíre
recuperades, i algunes fases
deis trehalls de rehahiUtació
de l'església de Sanl Feliu
de Girona.

L'indret de la feli? troballa ha
cstat un farcit de runa a Textradós
de la vüita de la sagristia. La
descoberta inesperada de la
imatge d'una de les Maries va fer
suposar Texisténcia d'altres
escultures del conjunt sepulcral
enterrades en el mateix Uoc. El
resultal de la recerca ha estat fins
ara rexhumació, a banda de
monedes i fragments escultorics i
de cerámica, d'una segona imatge
pertanyent a una figura masculina
que representa versemblantment
r apóstol Sant Joan.

U interés d'aquest sobtat
increment del nostre patrimoni
artístic ultrapassa el maro local en
facilitar un nou impuls al procés
de clarificació d'un deis capílols
mes controvertits de les arts
figuratives medievals a Catalunya,
coincident en el temps amb la
gestació de la identitat del gotic

cátala. La clau d'aquest procés es
troba en el tándem Cascalls-Aloi,
el primer un cátala de Berga i el
segon un immigrat del nord de
Franca. Tot i el coneixement
present de la qüestió, plañen
encara seriosos dubtes a l'hora de
destriar una part de l'activitat de
cadascun i, sobretot, aquella
referida a Aloi. Per causa de la
diversitat estilística que evidencia
la producció d'aquest notabilíssim
escultor -deguda a la seva
condició d'empresari d'un actiu
taller que, de vegades, podía haver
subcontractat encárrecs-, se'ns fa
difícil encara ara de precisar la
veritable dimensió de la seva
personalitat artística.
Sigui com siguí, Aloi es va
comprometre l'any 1350, com
s'ha dit, a obrar un grup del Sant
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Enterrament per al teiTiple de Sant
Feliu. Temps hi haurá de
reflexionar i d'escatir l'abast deis
continguts icünográfic i
iconologic de les recents troballes.
Des d'aquí ens limitem a
enregistrar la Iroballa de Íes
imatges i a assajar una primera
valoració d'urgéncia.
Les dues imatges recuperadas
son de mig eos i amiden prop de
90 cm d'ait, uns 50 cm d'ampia i
gairebé 30 cm de fons.
Coincideixen en mides i estilemes
amb els fragments, també de mig
eos, conserváis al Museu d'Art de
Girona que representen una figura
femenina (núm. 1745) i una altra
identificada potser erroniament
com a un personatge masculí
(núm. 1754). Per bé que el mateix
museu conserva altres vuit
fragments escullorics (núms.
1744, 1746 a 1748, 1750 a 1753)
no és possible, arran de les
darreres descobertes i sabent que
falcada de les imatges se situaría
a Fentom d'un metre i mig,
assegurar una identificació clara
de la majoria
d'aquests
fragments amb
el Sant
Enterrament.
Les dues
imatges de mig
eos irobades a
Sant Feliu
mostren un
aspecte eleganl i
estilitzat. La
Maria vesteix
una túnica de
manigues cenyides i cordadas
amb una filera de petits botons,
semblantment a altres imatges de
répoca. El mantell damunt el cap
es recuU amb una senzilla águila
circular i deixa veurc els cabells
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ondulats. Amb restes de
policromia, no conserva les mans,
en posició de pregária, i ha patit
notables escrostonaments al
rostre. Per la seva banda, la figura
masculina, també en actitud
d'oració, té el mateix aspecte
distingit i semblant rictus de dolor,
d'acord amb el context
iconográfic. El mantel! es recull a
Tallada del pit amb unjoiell
romboidal ornat amb una
quadrifolia. En ambdues imatges,
el plegat de la vestimenta s'ordena
suaument, remarcant la postura
inclinada del eos, molt mes palesa
si poguéssim
observar-Íes
de eos
sencer.
En
definitiva, la
1
troballa de
Sant Feliu
ha permés
d'obíenirel
testimoni
gairebé
definitiu per
constatar
Tobservan^a del contráete per part
d'Aloi de Montbrai i el fet de
confirmar amb tota seguretat la
presencia a Girona i a Catalunya
del model iconográfic del Sant
Enterrament, prcsent a Catalunya

a raitjan seglc XIV,
molt abans que els
sants sepulcres francesos.
Abans de cloure, em sembla
oportú de remarcar que fesglésia
de Sant Feliu amaga ben segur
for^a mes test; monis, no tant de
béns artístics n'obles, com d'altres
relatius a la maleixa fabrica de
l'edifici, la historia constructiva
del quai conté llacuncs
importants. Per bé que les darreres
campanyes arqueológiques
iniciades l'any 1984atocarel
temple van pennetre de conéixer
noves dades, el cert és que no han
aportat cap nou elemenl decisiu,
Uevat de fabast i les
característiques de la
fonamentaciü del campanar.
A la vista de les llacunes,
dubtes i incerteses que encara ara
emmarquen els precedents i les
primeres intervencions
constructives conservades del
conjunt arquitectónic de Sant
Feliu, només la programació d'un
pía d'excavacions donarla
resultáis a l'hora d'omplir buits i
aclarir equívocs, mes que no pas
les intervencions circumstancials
que fins ara s'han s'ha dul a
lerme, gairebé sempre a remole de
situacions límit.
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