Retaule Sant Andreu de l'Espà
Saldes
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
L'Espà. Església de Sant Andreu de l'Espà.

Coordenades:

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

42.21756
1.6933
392151
4674759

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08190-15
Patrimoni moble
Objecte
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Privada accessible
Bisbat de Solsona. Palau Episcopal. 25280 SOLSONA

Sant Andreu de l'Espà

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Cortés Elía, Mª del Agua
dg., 25/11/2007 - 01:00

Descripció
Retaule de factura moderna d'estil neoclassicista rural ubicat a l'altar major de l'església. És d'estructura
arquitectònica, de línies senzilles, decorat amb relleus i policromia, amb els tres carrers separats per
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columnes, i mesa d'altar davant. El cos del retaule és decorat amb policromia que imita marbre, en el que
destaca el carrer central amb fornícula que conté la imatge de Sant Andreu i dues imatges als carrera
laterals, Santa Bàrbara i Sant Sebastià. El pis superior forma una motllura arquitectònica rematada per tres
frontons triangulars i pinacles, tot decorat amb policromia i daurats . Tot el retaule està recolzat sobre un
pedestal fet amb totxo i guix, constituït per l'altar i una graonada. Tot aquest pedestal, junt amb l'altar, estan
pintats simulant marbre i policromia en formes geomètriques. A la part central del retaule hi ha una
capelleta constituïda per una fornícula de planta semicircular amb façana formada per una porta d'arc
retallat flanquejada per dues columnes salomòniques, tot daurat.

Història
Probablement el retaule es reconstruís després de la Guerra Civil, ja que consta que el 1936 es va cremar la
documentació parroquial i molt objectes de culte d'aquesta església, probablement incloent l'antic retaule
del que no es conserva cap element.
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