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SANT FELIU
Als goigs és explicada la seva vida, només dir que era “africà” com l’anomenen a Beuda,
germà de sant Cugat i fou tirat al mar, amb una roda de molí, a sant Feliu de Guíxols. A la
nostra diòcesi, Girona, és força venerat, com a Sant Feliu la Major de Girona, i a la comarca
a Sant Feliu de Pallerols, Sant Feliu de Beuda, Sant Feliu del Bac, Sant Feliu de Riu, de la
parròquia de Sadernes, i Sant Feliu de Ventajol, avui derruït és el cementiri del Collell.
LA PARRÒQUIA
És esmentada per primera vegada el 1097, en una donació feta a l’abat de Sant Pere de
Camprodon, Sancti Felicis de Rochabruna, si bé en documents posteriors com a
Rocapruna, nom que encara li donen els més grans de la Vall.
A començament del segle XVIII, a més del major, hi havia els altars del Roser, Sant Crist,
Mare de Déu de la Salut, i els de sant Isidre i sant Sebastià.
El bisbe Bastero, 1728-1745, va fer enguixar l’església, que es va retirar el 1929. El 1936 tot
l’interior fou destruït.
L’EDIFICI
És del segle XII, d’una sola nau de canó apuntada. L’absis semicircular és més estret,
cobert amb una volta de quart d’esfera. Al centre hi ha una finestra de doble esqueixada,
amb arc de mig punt. Exteriorment és ornat, sota la cornisa amb un fris que té al centre
una decoració de dents de serra i és sostingut per mènsules simples, en cavet.
Les parets laterals són recorregudes, a l’interior del temple, per una imposta senzilla que
marca l’arrencament de la volta i que s’estén també per l’absis. A la façana de migdia hi ha
dues finestres de doble esqueixada, alterades per la decoració de les capelles interiors.
La porta d’entrada, situada gairebé a l’extrem sud-oest, té el llum rectangular, llinda i
timpà llisos; és formada per tres plecs acabats amb una imposta que marca l’arrencada de
les corresponents arquivoltes. L’arc central és ornat amb motllura cilíndrica. Als batents de
la porta hi ha ferramenta romànica, i un forrellat que acaba amb un cap d’animal, amb
orelles aixecades, però que recorda el cap de serp de d’altres ermites de la Garrotxa.
A la façana de ponent hi ha una finestra de doble esqueixada amb arc de mig punt. El
campanar, reconvertit amb torre, amb accés per una escala situada a la paret nord-est.
Durant les bres de restauració, 1983-1986, es varen reconstruir les cobertes amb lloses de
pedra del país, es va refer el campanar i es derruïren elements sense interès que havien
estat afegits a la construcció romànica, com el cor i la petita sagristia bastida al mur de
tramuntana, a tocar l’absis.

