L’ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA DE LA PURIFICACIÓ
Un temple amb una façana sorprenent
Sabies que al poble d’Algerri hi ha l’església de Nostra
Senyora de la Purificació i que la seva façana barroca
és una de les més grans de Catalunya i de les més
boniques de la província de Lleida? Els pobles petits
també tenen tresors que val la pena conèixer.
L'església es va construir al segle XVIII al centre del
poble, on hi havia l'antic temple. En la seva construcció
hi van intervenir el mestre d’obres Remigio Burria, el
rector Blas Martínez, el prevere Josep Fontova, i els
veïns d’Algerri que van ajudar a finançar l’obra, ja que
era un edifici estimat i desitjat pel poble.
El primer que crida l’atenció de la façana de Nostra
Senyora de la Purificació és el color rogenc de la pedra.
Exclusivament per a aquesta part de l’església es va
utilitzar una pedra noble i luxosa que s’usava en els
edificis de l’època. Un professional especialitzat, el
picapedrer, va treballar-la.
També és curiós que tota la façana és llisa, amb pilastres adossades que sobresurten una mica, però la porta
d’accés està molt treballada, com és propi de l’estil
barroc. Aquest contrast fa que ens hi fixem ràpidament.
Flanquejada per dues columnes, la porta està decorada
amb figures naturals i motius d’espiritualitat cristiana,
com les petxines que simbolitzen la puresa.
Al pis superior hi ha entre columnes l’estàtua de la
Verge amb el Nen. La Verge, dempeus, sosté el seu fill
amb la mà esquerra i porta dos coloms en una cistella.
La Mare de Déu presideix l’entrada a l’església.
Un frontó clàssic i un òcul o finestra de forma circular
completa la façana. I hi ha un altre element que no
se’ns escapa quan mirem l’exterior de Nostra Senyora
de la Purificació: el campanar de planta quadrada.
Si mai t’has parat a observar la façana d’una església,
ara tens l’oportunitat de fer-ho i de descobrir tots els
detalls explicats, i fins i tot més!
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