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Pláiiol í ()cr/ils qwL' rL:/li.'ctc'íxt'n -mi com es din d documcni- A /iriíiiíiiH projcclc per a l'espliiíia (ora muraües
que coTres¡y¡men ai ¡nojccie de Cermeño (Archivo Histórico Miliiar).

Ves^lésia de
Santa María extramurs
de Roses
Pablo de la Fuente
de Pablo

a prnjecció i construcció de la
nova esHlésiii parroquial J e
S a n t a María e x t r a m u r s de
Roses cal encendre-la dins el
procés de retíulació urbanística
que patira el raval de la torfalcsa durant la sef>ona mcitat tiel
segle XVIII. Maijírar aixo, també s'ba de dir
que la l"ormaeió del raval la tenim documentada a partir del setge que a mitjan sef^le XVII
patita Rcises diiranr la j^iierra deis Sef;adors.
La conquesta per part deis franccsos motivara
l'expídsió de la població civil del recinte
intramurs i la formació d'una arca suburbial a
llevant de la íortalesa, encara que, a cop d'ull,
ptxiem considerar sorprenent que la refíiilarització de la zona polémica fos un tema quasi
oblidat durant mes d'un segle.
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Raons per a la construcció
Existeixcn una serie de raoiis que expliquen el moment en el qual els enginycrs reials
entendran en l'assuínpte, essent els principáis
exponents conjunturals els següents:
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a) Els dictamens realitzats a mitjan segle
XVIII pels enginycrs Pedro de Liicuzc i Juan
Martín Cermeiio, en els quals creuen conven i e n t la rehabilitaciü de la fortalesa de
Roses, secundaritzada fins nquell moment
cnfront d'altres actuacions, fonamentalmcnt
la ciutadella de Barcelona, obra LIC l'enginyer Jorge Próspero Verboom. Precisament,
coneixem informes Lpatiuesl últim enginyer i
també de Pedro de Superviela anteriors a la
mcitat del segle en els quals es recomana
Tabantlonament de Roses.
b) Les clares instruccions de la Reial
Ortlenaní^a de 1768, en la c]ual s'estipulava
un rigorós control sobre les zoncs p(ilémic]ues,
netejant de tot obstacle Tarca compresa en
un petimetre de 1.500 vares castellanes
cntorn a les íortificacions. Malgrat aixó, en el
cas de Roses coneixem una ordenan<;a específica de comeni^ament tle segle XVIII en la
qual es liinitava parcialnicnt -una mica mes
de 500 vares- la zona polémica a llevant,
establint com a límit la riera de Ginjolers.
Malgrat aixo, una hona part del raval queilava inclosa ditis aquesta zona de restricció.
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c) L;Í política de noves tLindacinns
encetudíi per la monarquía borbónica
durant la scj^ona meitat del segle. En
el cas de TEmporda tenim prou noticies al respecte, essent e!s casos mes
coneguts i estudiats l'establiment de la
vila de S a n t Miquel de Colera i la
malograda fundació de Sant Lluís deis
Reíais Lliuraments.
Martín-Paredes Cermeño
Sota aquests condicionaments, a h
de rejiiilaritzar la zona polémica, intervindrá el 1772 l'enííinyer Paredes Cermeño, el qual realitzara un projecte de
nova població per a Roses basat en un
model urbanístic ortogonal. Malgrat
que en el prescnr article no aproíundirem dins temes urbanístics, sí que cal
dir que Cermeño cercara la transftirmació del raval en una veritable població
autónoma -proposta que no ha estat
observada per alguns aurors-, trencant
d'una forma definitiva la subordinaciú
vers la fortalesa del poblament extramurs. Significativa sobre aqucst punt és
la proposta de construcció d'una esglesia parroquial a la pla^a Major de la
nova vila, ja que fins aquell nuiment els
veíns del raval depenien de l'csglcsia de
Santa María intramurs.
L'autoria de Cermeño sobre el projecte de la nova parroquia podem provar-la gracies a una serie de raons de
diversa índole. En primer lloc, cal dir
que al llarg del segle XVIII és basraní
coneguda Tactiva participació deis
enginyers militars en projcctes d'arquitectura civil, essent Sabatini el mes
notable e.vomple al respecte. Peí que ta
referencia a l'experiéncia de Cernieño
com a arquitecte religiós, podem documentar la seva intervenció en els projectes de la nova catedral de Lleida, el
claustre nou del monestir de Montserrat, l'església de Sant Miqtiel de Barcelona o l'església del castell de Sant
Ferran de Figueres, exemple d'arquitectura religiosa castrense amb el scu voltam a prova de bomba. Corroborant
aqucst indici, disposem d'un plamil de
comeni;ament de segle XIX en el qual
s'aMudeix que aqucst respon a la disposició primitiva pensada per a l'e.sglésia.
Podem afirmar que les limitacions
arquirectóniques imposades per a totes
les construccions de Tarea afectada pels
enginyers que intcrvindran després de
Cermeño fa que puguem eliminar-los.

Caracten'stiques del temple
L'església que apareix a la tra^a
presenta una planta rectangular i tres
naus longitudinals. La ñau central o
principal -i.le doble amplatla i mes alta
que les ducs naus laterals- té un absis
poligonal embotit dins la planta, disposant-se el cor sobre la porta principal,
al qual s'accedeix mitjan(;ant una escala que es troba a la ñau de Tesquerra, a
la capt;alera d'aquesta ñau s'bi troba la
sagrisfia. La torre del cloquer és a la
tai^ana ¡-principal sobre la ñau lateral
dreta: al costat del c a m p a n a r , a la
mateixa ñau, trobem el baptisteri i a la
seva capt^alera una perita capella. Des
LVÍIU punt de vista estilístic podem qualificar els recurso.s a r q u i t e c t o n i c s
emprats dins una pauta neoclássica,
aspecte que coincidcix amb els criteris
academicistes de Cermeño.
Anguiano i López Sopeña
Dins aquesta línia també és importan! dir que, malgrat que el projecte
urbanístic de C'ermeño íou aprovat, el
1788 TAjuntanient de Roses obtindra
- p e r raons en les quals ara n o ens
entlinsarem- la revisió del projecte,
assumpte en el qual entendra Tengínyer
R a m ó n de A n g u i a n o . Malgrat t o t ,
aquest projecte sera refusat pels seus
superiors, per la qual cosa el 1791, sera
el també enginyer Antonio López Sopeña qui elaliorara un nou projecte que
sera definitivament aprovat. Val a dir
que tant Anguiano com Sopeña es mostraran rai-licalment contrarís a la idea de
la nova parroquia, i autorítzaran solament la construcció -en un índret diferent i amb els condicionants ja expres-

sats- d'una església sutragania de Santa
María intramurs, amb la qual cosa -malgmt la reestmcturacíó urbana- es perdía
aquesc carácter de nova població del
projecte de Cermeño i no se superava la
condició suburbial del niicli fora muralles respecte de la tortalesa.
Malgrat tot, el críteri inicial i.le
Scipeña canviará després del setge que
durant la Guerra Gran patira Roses. La
destrucció de l'església parroquial de
Santa María intramurs i la proposta deis
veíns d'assumir els costos de Tobra taran
mes flexibles els criteris de Sopeña, el
qual, fins i tot, autoritzara el trasllat de
les campanes de Tenrunada església de
la fortalesa a la nova parroquia.
La construcciií de la nova església
es perllongara durant bitna part del
segle XIX, essent el projecte inicial
alterat a mitjan segle per Tarquitecte
Martí Sureda. L'objectiu d'aquest article ha estat exposar l'autoria del projecte inicial i contextualit:ar-lo, aportant un nou element divulgatíu sobre
la importaní tasca deis enginyers militars de la monarquía borbónica com a
vertebradors del territori, a la vegada
que exponents de Ta\'aniguarda arquitectónica duranr el segle XVIII.
Pablo de la Fuente és historiador.
Nota
Atesa Textensiil de l'article í el seu carücter
diviilfiatiii, rcmctci tris Icctnrs intercssacs per a
uiiii iiprotunJiJii consulta al capítol 2.7 de I<1
nieva proxini:i tesi doctoral Las fíinificaciiincs reales del Golfa ik /ííiscs fti ¿poca moíliniíi, dirigida
per la dtKiora Alicia Cámuni Muño: i inscrita al
[\'part;uiicnto do Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación ;> Distancia, on
ttacto amb bastaní detall l'evolució de la :ona
polemicíi ¡ raciuació deis ciit.'invt'rs roials.

El projecte definkiu, rcaliizai ci i/'^i per i'cn^m'cr Anumio Lope-: Sopeña, un podcw apreciar la
nova ubicado de 1'cí.^lcsia -iJitíiaidu íiiiií'' d tiiíiiifro 4 - fora mumiÍL's (Archivo HísnínVo Miíilíir).
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