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Poble
El Tarter
Parròquia
Canillo
Adreça
El Tarter
Tipus de bé:
Església
Estil
Arquitectura religiosa d'època barroca
Datació
Segles XVI
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Monument
Data protecció
2003-07-16
Descripció
Església situada en una petita esplanada en el nucli de Sant Pere del Tarter prop de les cases de cal Motxo i cal Casaler; a l’espai que
antigament era conegut amb el nom de Prada Redó, i arran del camí ral que anava de Canillo a Soldeu.
És una església de planta rectangular, amb absis quadrangular en planta i amb volta de canó, no marcat en alçada a l’exterior, construïda adaptant-se al
desnivell del terreny. La façana principal està orientada al nord-oest, és perpendicular al carener i s’hi obre una porta que dóna als peus de la nau. Al costat
de la porta trobem dues finestres d’arc rebaixat i a la part superior de la façana, sobre la porta, hi ha una finestra quadrada amb llinda de fusta. La coberta és
a dues aigües amb encavallades de fusta i coberta amb petites lloses de pissarra. Els murs han estat construïts amb pedra, disposada en filades irregulars, a
excepció dels angles. Presenta pedra tosca a les obertures, les finestres i la porta. A la façana principal encara s’hi conserva el morter de fang relligat amb
morter de calç i ciment. El campanar és d’espadanya senzilla amb arc de mig punt. A l’interior el soler és de fusta. L’església va experimentar una restauració
integral l’any 1966.
Va ser aixecada al segle XVI, més concretament el 1527. Se sap la data perquè hi ha un document que ho confirma: el permís d’edificació atorgat per Joan
Despés, bisbe d’Urgell, el 22 de març de 1527, on deixa clar que es tracta d’un edifici de nova planta. Se suposa que l’obra va ser acabada abans de 1545, ja
que porta gravada aquesta data.

Page 2

