INVENTARI DEL PATRIMONI CONSTRUÏT

Elements de patrimoni històricartístic

Sant Feliuet de Savassona
Municipi

Tavèrnoles

Època s. X - XI; XVI
Estil

Cos pre-romànic i nau i porta romànica

Codi Pla Especial p.12
Règim de protecció

Vista general de l'església (2001). Autor. XPN

Descripció

Dades històriques

Església d’una sola nau, orientada de llevant a ponent, amb el absis rectangular; és
un magnífic exemplar de construcció anterior a la importació dels mestres lombards.
Les mides de la nau són 9 metres de llarg per 3,5 d’ample.
L’edifici està format per un cos pre-romànic (que és el santuari o capçalera amb volta
de pedra i arc ultrapassat) i una part romànica (la nau que està la porta principal que
mira a migdia).
La façana amb un petit òcul en forma de cresu i el capçer coronat per un campanar
d’espadanya, format per dos finestrals d’arc de mig punt, que actualment no contenen
les campanes, té la porta adintellada amb un arc escarcer.
A la actualment paret lateral encarada al sud, està la porta que és arquejada i a la
part interior adintellada.
La part més antiga està feta amb pedres sense polir, tallades a la pedrera i cobertes
de lloses. La resta, més nova, feta ja amb més cura, són murs tancats amb volta de
canó que potser substituïen a una coberta de fusta sobre parets de tàpia.
Del segle XVI és l’estrella salomònica a la clau central de la porta principal.

Per les restes arqueològiques de la zona, es creu en l’existència d’una primitiva ocupació
del cim d’aquest turó. Poblament que degué romandre al llarg dels temps.
La reconstrucció de la nau ha d’ésser del segle XI, època en que els comptes d’Ausona
aixecaren Casserres, Sant Pere de Savassona i Sant Esteve de Tavèrnoles.
Hi ha poques notícies històriques d’aquesta capella, la més antiga de l’any 1037. Fou
coneguda com Sant Feliu de la Roca, segons un testament de 1302.
Va passar a fondre’s amb la parròquia de Tavèrnoles i segons consta l’any 1691, es
celebrava missa una vegada a l’any, coincidint amb que els fides hi anaven en procesó.
Abandonadà més tard, les seves parets varen degradar-se fins que la Unió Excursionista
de Vic, va acudir al seu socors i sota la direcció del Servei de Conservació de
Monuments de la Diputació de Barcelona.
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