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Poble
Sispony
Parròquia
La Massana
Adreça
Plaça de Sant Joan
Tipus de bé:
Església
Estil
Arquitectura religiosa d'època barroca
Datació
Segle XVII
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Monument
Data protecció
2003-07-16
Descripció
L'església de Sant Joan de Sispony fou construïda al segle XVII, en concret l'any 1641, segons les dues inscripcions conservades a sobre la porta
d'entrada de l'edifici. Va reemplaçar una antiga església romànica coneguda com Sant Joan Vell, situada en un altre lloc.
L’església és de planta rectangular, amb una petita construcció adossada al mur de ponent que fa funció de sagristia. La teulada presenta dos nivells
diferents, i un ràfec considerable que protegeix els murs de la pluja.
La façana és orientada a llevant, i hi trobem una porta d’accés coberta amb arc de mig punt, sobre la qual hi ha un òcul. Adossat a la façana trobem el
campanar de torre, de planta quadrada i de cinc nivells d’alçada. Als tres primers pisos presenta petites obertures d’espitllera i al quart pis una finestra
coberta amb arc de mig punt. Al darrer pis presenta obertures més grans, cobertes amb arcs de mig punt, una a cada cantó. La coberta del campanar és a
quatre vessants.
A l’interior, la nau està coberta amb volta de canó de guix. Trobem un cor de fusta als peus de la nau i una capçalera rectangular que està tancada amb una
reixa de ferro.
A l’església es conserva una talla d’època gòtica de sant Joan, restaurada, amb importants pèrdues de suport. I una talla de la Mare de Déu de final s. XV principi s. XVI que es troba a la zona de l’absis, acompanyada d’un dels dos exemples que es conserven al Principat de davant d’altar de cuir, treballat amb
repujats i policromat. L’absis està totalment decorat -la volta i l’arc triomfal inclosos-, amb pintures murals del s. XIX de Josep Oromí. Trobem altres exemples
d’aquest autor a Sant Miquel de la Mosquera, a Encamp, i a l’església de Sant Ermengol de l’Aldosa
Entorn de protecció
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