Església de Sant Salvador de Les Gunyoles
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
LES GUNYOLES.- 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Plaça de l'Església

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.35228
1.78011
397953
4578582

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Torre de Les Gunyoles
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08013-8
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Neoclàssic
XVIII
1776
Bo
L'església presideix i contribueix a crear una petita plaça, i
forma amb tot el casc antic de Les Gunyoles un conjunt molt
harmoniós, la qual vista resta trencada per una restauració
d'acabat molt poc afortunat que és visible des de la resta del
poble, ocultant la noblesa de l'edifici.
Legal
IPAC Núms. 2524 (les pintures) i 2534 (l'església) ACCN
Fàcil
Religiós
Privada
Arquebisbat de Barcelona C/ Bisbe, 5, 08002-BARCELONA

J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Gran edifici de caire religiós que consta de tres naus, la central de les quals presenta
coberta amb volta de canó seguit amb llunetes, mentre que les laterals tenen coberta de
volta d'aresta. La capçalera és quadrada, amb volta de quart d'esfera sobre trompes. El
campanar, de planta quadrada, s'alça sobre una nau lateral i té coberta de pavelló. La
façana, d'estructura senzilla, és coronada per un frontó rodó, té una rosassa i el portal
d'accés és allindat, amb elements decoratius (pilastres laterals, frontó circular...) propis del
Neoclasicisme. Destaca la torre campanar, que te 17 metres d'alçada, és de planta
quadrada i es troba situada a la dreta de la façana. Presenta quatre finestres de mig punt i
està rematada per una coberta de pavelló vestida amb teules. Conserva dues campanes,
una a la finestra de la cara sud i l'altra a la finestra de la cara oest. La campana encarada al
sud fa 35 centímetres de diàmetre i porta la següent inscripció: "Jesús, maria, Joseph.
1701. Yauma Gomà". La de la cara oest, medeix 70 centímetres de diàmetre i porta una
inscripció que diu: "Misionera. Guñolas 19 de marzo de 1952. Siendo cura párroco D.
Francisco Monllau Benaiges. Pilar Cecilia. Refundida en abril de 1961. Fundición Salvador
Manllús. València". El seu nom és "la Gran". Pel lateral que dona a l'antic edifici de la
rectoria, hi ha un rellotge de sol, que es va descobrir en fer les darreres obres de
restauració de l'edifici l'any 1990. Està tallat a la pedra. La numeració, que va de les 6 del
matí a les 6 de la tarda (6/6), barreja les xifres aràbigues i les romanes. Les primeres són el
6, el 7, el 8, el 9, l'11 i el 12, mentre que les romanes són el X, l'I, el II, el III i el IIII
(MORATÓ I VIA, 1992a). L'interior del temple, de gran simplicitat, segueix les directrius del
llenguatge clàssic. Destaca la pica baptismal d'estil romànic, que es troba als peus de la
nau central, i que està decorada amb arquacions cegues. Un altre element d'interès són les
pintures murals policromes que hi ha a l'absis, que representen els temes religiosos de
l'Ascensió (amb el Crist dins d'una ametlla lluminosa, voltat d'apòstols en actitud d'esglai,
vestits amb túniques i amb orla i disposats sobre un fons de paisatge -oblidant la llei de la
perspectiva-), l'Anunciació i Sant Miquel.
Observacions:
Per la seva construcció es van utilitzar carreus de la torre romana de les Gunyoles (RIBÉ
ET AL, 1989-1998). Inclòs a l'inventari de l'Arxiu Històric del C.O.A.C. Respecte del rellotge
de la torre, com a curiositat, s'ha de dir que quan va ser descobert l'any 1990, se li va
col·locar un gnòmon que, per desconeixement de l'operari, està mal orientat (MORATÓ I
VIA, 1992a).

Història
La parròquia de Sant Salvador de les Gunyoles apareix esmentada ja l'any 1185, separada de la
de Sant Pere. L'església actual fou construïda en el segle XVIIII, segons indica la data del 1776
que figura en una inscripció de la llinda del portal d'accés, en la seva obra sembla ser que es van
utilitzar carreus de la propera torre romana (INVENTARI, 1986: 23-24). El nou edifici és de
proporcions més grans que l'anterior romànic, s'aixeca sota l'advocació de la Transfiguració del
Senyor, patró de Les Gunyoles. Resulta interessant el seu campanar.
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