Capella de Sant Josep de Pardinella
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
A la part posterior de la casa de Pardinella al terme de
Gavarrós
A la part posterior de Pardinella. Pista de Gavarrós a Pardinella 2

Emplaçament:
pk. S'hi pot anar per Castellar
Alçada:
1352,6
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.27734
1.94107
412683
4681113

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:
Casa de Pardinella
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08099-177
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic Popular
XVIII
1762
Bo
Capella restaurada i mantinguda en un excel·lent estat de
conservació.
Inexistent
Si. Núm.3424 IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya)
Fàcil
Religiós
Privada
08098A00300005

Elements arquitectònics de la casa de Pa
Pere Cascante i Torrella
dt., 11/04/2017 - 02:00

Descripció
Capella de Sant Josep de Pardinella situada a la part posterior de la casa homònima a tocar
de la cantonada nord-est. Té una planta rectangular allargassada i orientada en sentit est
oest amb la capçalera situada a llevant i la porta d'entrada a ponent. La coberta és a dues
vessants de teula ceràmica i el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a
ponent. La porta, oberta a l'oest està formada per una obertura en arc rebaixat i coronada
per un bloc monolític de pedra rogenca i amb les inicials de "any 1762" que correspondria al
moment de la seva construcció. Damunt seu hi ha un òcul circular i a sobre de la testera de
ponent un ràfec amb acabat de dues filades de teula girada i maó pla i també un campanar
de cadireta i d'un sol ull. L'aparell de les seves façanes és de maçoneria de filades de pedra
mal treballades i escairades, unides amb argamassa de calç i col·locada en filades
irregulars. Únicament són en pedra picada els bastiments de les obertures i les cantonades.
La teulada ha estat sobrealçada. L'interior està cobert amb una volta de llunetes i forma tres
crugies amb sengles arcs torals que arrenquen d'una cornisa de guix. El paviment és de
maons ceràmics de 15 x 15 centímetres. Damunt de la porta d'entrada hi ha un cor de fusta
amb la barana i el passamà treballats i a sota seu hi ha una pica beneitera tallada en un sol
bloc de pedra calcària i amb decoració externa formant motius molt simples. El presbiteri és
salvat mitjançant dos graons de pedra i delimitat per una petita . Darrere de l'altra hi ha una
petita sagristia a la que s'hi accedeix per dues portes emplafonades i pintades en color blau
amb motius florals damunt un fons blanc. L'armari dels objectes litúrgics també és
emplafonat i pintat en color verd i vermell. Es troba en un excel·lent estat de conservació.
Observacions:
Aquesta capella d'ús familiar continua funcionant com a panteó familiar i hi trobem encara
ara algunes tombes a la sagristia. Està comunicada amb l'interior de la casa i sembla que
va ser erigida en posterioritat a la finca ja que pareda unes arcades de pedra amb la data
de 1724 del cos nord-est de la casa. La capella encara està en culte i conté restes del
mobiliari litúrgic com ara els armaris per guardar els objectes de les celebracions, el banc
de la família realitzat en boix i amb el respatller massís.

Història
La capella va ser construïda al 1762 com a capella familiar dels Pardinella coincidint en el
moment de més expansió i importància de la finca. Amb tot i gràcies a alguns documents
consultats a la cúria diocesana i a l'arxiu diocesà de Solsona sabem que el bisbat els va concedir
alguns permisos per celebrar-hi missa el 1817 "En vista de las letras ejercidas por el M.Sr. Don
Gil Esteve Gobernador eclesiastico capitular de la Diocesis de Solsona en 23 de junio de 1847
por las cuales se les concede a don Francisco Pujol y Pardinella y a su familia permiso para
hacer celebración de la santa misa en la capilla de su propiedad sita en la parroquia de
Gavarrós". La carta va ser signada el 1894 i és el resultat d'un seguit de peticions del propietari
de la finca per celebrar-hi missa diària. Encara avui és la capella familiar i malgrat que no s'hi
faci missa continuada està en culte. Aquesta capella va ser inventariada per Josep Mª Gavin a
l'inventari de les esglésies amb el núm. 160

Pàgina 2

Bibliografia
ADCS. "documents de la curia". Inèdit. CLARET, J; ROCA, A (1982) "Casa Pardinella".
Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament
de Cultura. GAVIN, JOSEP Mª ( 1985). Inventari d'esglésies. Vol. 17, el Berguedà. P-82

Pàgina 3

Pàgina 4

Pàgina 5

