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Les casemes
de la fortatesa de Roses
Pablo de la Fuente

n deis principáis prohlemes
que es presentaran en les
rclacions del Principar de
Catalunya amb la monarquia hispana será el tema
de rallütjament de tropes.
Ben conegut es que aquest afer será e¡ desagradable teló de fons de nombroses disputes.
Malgrat que coneixem diferents projectes de
construcció de casemes per a aquesta fortalesa, en el present articie centrarem la qüestiü en l'únic projecte de construcció que es
va portar a termc.
L'allotjament de tropes
En el cas específic de Roses, cal dir que el
seu presidí reial tindrá al llarg de tota la segona meitat del segle XVI la condició d'allotjat,
i aquest fet comportará una situació legal
summament complexa. Cal dir que les situacions d'allotjament de tropes se solen produir
en la major part de casos en contigents en
moviment o acantonats provisionalment.
L'especial problema rau en el fet que si bé la
fortaiesa i el seu presidi eren reials, la vila de
Roses fou senyoriu del comtat d'Empúries (1).
El problema de rallotjament de tropes va
ser vina prcocupació constant deis enginyers
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reials. L'enginyer Luis Pizaño ja es plantejá la
necessitat de «ciertos alojamientos en la parte de
dentro para los soldaájs» (2), la qual cosa suposava ia constaicció de les casemes a l'interior
del perímetre medieval de la vila, Malgrat tot,
aquesta idea no va ser portada a terme. Una
vegada mort Pizaño, l'enginyer Giovanni Battista Calvi realirzará un nou projecte de forrificació. Una de les idees que hem defensat respecte de l'actuació de Calvi en anteriors treballs és la voluntat d'aquest per tal de reduir al
máxim l'impacte de la fortificació sobre el
nucli urbá (3). Sabem que el 1555, Calvi treballá aspectes relatius a un nou tra^at de
carrers, cdificis i una nova pla^a per a la vila, a
mes de projectar un polvorí (4). Malauradament, aqüestes traces resten avui perdudes,
pero creiem que aquest projecte estava associat ais nous conceptes d'urbanisme militar de
i'época, o sia, els tra^ats radiáis (5).
Malgrat aixo, Tespai programat per a
l'eixample urbá de la vila de Roses dins el
nou perímetre íortificat quedava limitat en
ser aquest terreny una coromina del monestir de Santa Maria, la qual cosa dificultava
aquesta operació urbanística (6). Pensem
que és per aquest motiu que podem explicar
l'abandó de la primitiva idea de C a l v i .
T e n i m d o c u m e n t a t a l'any 1564 com es
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comencen les obres per tal de dotar la
fortalesa d'un polvorí i una caserna a
Tinterior de l'antic nucli urhá, les quals
serán aturades després de la protesta
del comre d'Empúries (7). Pensem que
el fet que la meitat oriental de la pla(;a
fos u n c o n d o m i n i m o n a c a l limita
l'expansió urbana de la vila, i repercutí
negativament sobre la població de la
vila que va haver de fer front a l'allotjament deis soldats del presidí.
Creíem que el punt d'inflexió a
aquesta s i t u a c i ó ve marcar per la
incorporació del monestir de Roses al
patronat reial el 1592 (8). Aquest fet
permetrá al rei disposar deis terrenys
de la coromina, i rescatar l'antic projecte de Calvi.
Construcció de les casernes
Aquesta nova condició de Santa
Maria com a monestir reial a partir de
1592 repercutirá en el fet que a partir
d'aquest moment tant el comte d'Empúries com la sindicatura de la vila de
Roses es dirigeixin al rei soMicitant la
constmcció de casernes (9). Finalment
es realitza l'adjudicació d'obres a Perpinyá el 6 de julioí de 1598 a favor de
l'arquitecte Pere Abril, en 5.690 Iliures
barcelonines a carree del patrimoni reial,
per a la construcció de dues casernes.
Malgrat aixo, les obres comeni^aren
a teñir seriosos problemes economics,
per la qual cosa s'han de fiiian9ar entre
1599 i 1604 - d a t a d ' a c a b a m e n t de
l'obra-amb 2.190 Iliures del fonsque les
corts de 158.5 destinaren a l'enllestiment d'obres de fortificació al Principar,
conducta de dubtosa legalitat (11).

difícil interpretado, pero que podria ser
una cuina. Amhdós edificis eren de tre.s
plantes -suportades per un bigam de
fusta- i tetilat a dos vessants a una altura
máxima de 10,75 m i dividir transvcrsalment en dues parts prácticament simétriques. Entre aqüestes dues parts hi
havia Taccés principal i a dins una esca'
la en sentit transversal a l'eíx longitudinal Cada part contenia tres moduls per
planta, i la comitnicació des de l'escala
principal a cada módul es feia m i t '
janf ant un passadís exterior pt)rticat que
d o n a v a al costat de p o n e n t . C a d a
modul es componía de dues habítacions,
i cadascuna d'aquestes en una llar pro'
pía, compartint els móduls de la mateixa
divisió vertical una xemeneia.
Un altre punt interessant és la ubi'
cació de les casernes. Creiem que la
seva disposició al conjunt está en con'
sonancia amb els trets urbanística
básics deis tra^ats radiáis, per la qual
cosa pensem que es recuperará !a vella
idea de Calvi,
Mig miler de soldats
Peí que fa referencia a la capacitat
d'allotjament de tropes d'aquestes ins'
tablacions, creiem que la xifra mes
indicada és de mig miler d'bomes, o
siguí, els efectius aproximats d'una uní'
tat tipus ter^, la c¡ual cosa feia que si bé
es soluciones l'allotjament de! presidí
en temps de pau, no es resolgués aquest
problema per al cas que la pla^a necessités per a la seva defensa concentracions de tropes molt mes considerables.
Pablo de la Fuente és historiador.

NOTES
S'han utilitzat Íes següencs abreviarures:
A C Á : Arxiu de la Corona dAragó
A H N : Archivo Histórico Nacional
A G S : Archivo General de Simancas
RN: Biblioteca Nacional
SHM: Servicio Hisrórico Militar
l.-Ai.]Uüst interessanr assuinpic el tracto en el
meu próxim articie '•jurisdicción y defensa
territorial en la España impetial; el caso de
Rosas», a Manuscrita- Revista ¿'hiau/na moderna. Bellaterra (en premsa).
2.-AGS: Estado, lÜg. 289.
3.-Líi fortdesa renaixentisiü de Roses. La intervenció de rerigin^rer Calvi. Assaig sobre eh projectt'S, les obres i reaUtzacúms i estudi val(rratiu de
les técniques constructives- Premis de recerca
«Costa Brava»- Página 85 i scgíients.
4.-AGS: Estado, Ilig. i20.
5.'Sobre aquest punt vegeu el treball de H. DE
LA C R O I X : «Military A r c h i t e c t u r e aiid
Radial City Plan in S e x r e e n t h C e n t u r y
Italy», a Art Bwííeim. New York, 1960. Pagines 263-290.
ó.-Vidsupranota 1.
7.-AGS: Registro del dmsejo, Uib. 25.
8.-RN: Miguel de Cervantes, ms. 2700 i cambé
A H N : Cámara de CastiHa, Ilig. 49.889.
9.'AGS:GMerraAnt;f;ua. tligs, 461 i 481.
10.-ACÁ: Cjeneraiitai, delibcracions t t i c n n i
1596.
11.-ACÁ: Cancillería Reul, reg. 4879 i Cornejo de
Aragón, Ilig. 230. Evidentment, el donatiu de
les cores de 1585 es r.=stringia a obres de fortificació. Al final del segle XVI, amh cairec a
aquest donatiu s'enlles'í la torre de Norfeu i
aqüestes casernes. Sobre els aspectes legáis
d'aquesta actuació cons.ilteu el meu arricie
nUn exemple d'arquitectura defensiva del
litoral cátala en época tno lerna: La torre de
N o r f e u » , a Annals de l'lnstituí
d'Estudis
Empardanesos. Figueres, 1993. Página 165.

" P l a n o s , perfiles y e l e v a c i o n e s

del cuartel de U. derecha
de las casernas de la plaza de Rosas"
(S.H.M.: Canoieca, núm. 2452).

L'únic plánol amb detall t^ue hem
trobat pertany a la caserna mes meridional. M a l a u r a d a m e n t , no t e n i m
coneixement ni de la data ni de l'autor
d'aquesta tra^a. Malgrat aixo, el fet que
Tescala sigui en toeses -mesura francesa utilitzada com a e s t á n d a r d pels
enginyers de la monarquía borbonicaens aporta la créenla que aquest plánol
és del segle XVIII.
Dos edificis idéntics
Les dues casernes -construídes en
mamposteria {fig. 2 ) - eren prácticament idéntiques, amb una planta de
39,5 X 14,25 m, encara que a l'edifici
mes meridional ht era adossada al seu
extrem sud una petita construcció de
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