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ESGLÉSIA DE SANT PERE DE CORBERA 
Carrne Martí i Argente 
Antoni Molina i Marcos 

L'Església de Sant Pere de Corbera (Terra 
Alta) dominai presideix tot el poble. Actualment 
I'estat d'abandonament en que es troba, recor- 
da als seus habitants ladestrucció del poble vell 
durant la Batalla de I'Ebre. 

Els parroquians no poden assistir als oficis 
jaque el seu estat és ruinós; té el sostre enfon- 
sat i presenta nombroses esquerdes arreu. 

En I'actualitat el culte es fa en I'església 
construida I'any 1945, que es troba a la part 
nova del poble. Malgrat tot, tant les autoritats 
com la població han demanat arnb insistencia la 

restauració de la seu vella, la qual cosa de 
mornent ha estat impossible. 

L'estudi de la historia de I'església ha estat 
difícil per la manca de fonts docurnentals, cre- 
rnades en gran part. Es pot utilitzar, aixo sí, el 
LLibre de Visites de I'Arxiu Parroquia1 de Corbe- 
ra i de I'Arxiu Episcopal de Tortosa, també les 
Actes Capitulars de I'Arxiu de la Catedral de 
Tortosa; amb tot, es pot establir una certa evo- 
lució de laconstrucció i aventurar hipótesisde la 
data de la conclusió de I'obra. Especialment 
cornplicat ha estat trobar el nom de I'autor, 
solament nombrat per Mascar6 en una breu 
notadel seu llibre referent ala histbriade Batea. 

/ Pianta de I'Esgi6cia de San, Pere t t  : A .  t'e.',, 
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Del retaule, imatges de sants i pintures, res 
es conserva ja que tot va desapar8ixer; potser 
per aixb ningú I'ha tinguda en compte fins ara, i 
és impossible trobar I'ecglésiaesrnentadaen la 
bibliografia que d'aquest període artístic exis- 
teix. 

La nostra atenció es centrara en: I'analisi de 
la biografia de I'autor, I'emplacament de 
I'església. I'evolució de la construcció, situació 
en el marc econbmic i artístic del moment i 
finalment una detallada descripció de les faca- 
nes i I'interior. 

EL MESTRE D'OBRES: Francesc Melet 

L'única dada que es troba indicant que 
I'autor de I'església de Corbera va ser Francesc 
Melet, es constata a I'obra d'A. Mascar6 on es 
Ilegeix: 

u... Y en un libramiento de pago a favor del 
mencionado Melet, con fecha de 12 de abril, se 
hace notar que es la tercera vez que vino. 

( Detaii ae cos superior ae la ponada 

Todavía del 15 de septiembre, existe otra orden 
de pago, en favor del mismo, a quien se dice 

... Maestro Arquitecto de la Obra de la Igle- 
sia de Corbera>>.l 

Aquest mateix llibre ens diu que va ser 
arquitecte de la Catedral de Tortosa (va realitzar 
la Sagristia Major des de 1775 a 1814), i també 
vadirigir les obresde I'esglésiade Batea. Aquest 
fet és facil d'esbrinar si comparem totes dues 
construccions, ja que presenten gran similitud 
en la seva concepció maiestuosa i semblant 1 
disposició dels diferents cossos de la facana. l 

Es pot esbossar la seva biografia a ran de la 
consulta del llibre d'en Joseo Matamoros i de les 
Actes Capitulars de la catedral de Tortosa. 
Segons aquestes, Melet va succeir al mestre 
Ferrer en I'obra de la Sagristia de Tortosa, 
ocupant el carrecdesde 1775 fins 1814. Repro- 
duim a continuació la carta en la qual Francesc 
Melet demana li sigui concedida la placa 
d'arquitecte: 

Y.. M.lltre. S. 
SeRor: FrancQ Melet Mr8 de obra. y residen- 

te en la presente ciudad con el mas debido 
respeto al SQ d. 

Que hallandose vacante la Maestria de la 
obra de la Sta. Igta. Catedc. y de deseando 
emplearse en servicio de detrasla. Iglta. y del S. 
con el mayor celo, y cuidado 

A V.S. rendidament Suppca. se sirba non- 
brarle. y admitirle. para Mr8de las obrasde Ntra. 
Sta. Igta., g.e. en ello reciba merced. 

FrancP Melet Maestro de Obras~J 

L'any 1775 el mestre Melet estava treba- 
Ilant, doncs, a la Catedral de Tortosa i tamb6 a 
I'església de Batea. Amb tota probabilitat, ja 
hauria comencat les obres de I'església de 
Corbera. 

Les Ultimes dades que hem pogut trobar 
indiquen que I'any 1792, i a I'edat de 76 anys, 
sol4icita un ajut amb motiu de lasevamalasalut 
i li foren concedits 4 reals diaris sobre el pa i una 
porció del jornal que percebia. Aquesta qüestió 
es recolleix en una carta escrita per Francesc 
Melet ondemanasocors al Capítol, i laconcessió 
aprovada en la junta d'aquest organisme. Els 
esmentatsdocumentssón forca interessantsde 
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reproduir, perque constitueixen i'única font 
d'informació referent a la seva vida. 

<c. . .  Muy Iltr. Senor: 
FrancWelet Maestro de Obras de esta Sta. 

Iglta. Cathedral; 2V.S. con la mayor veneración 
expone: Que se halla de setenta y seis años de 
edad y con el motivo de no haver en lo presente 
q.e. trabajar se vé precisado 3 vender lo poco 
q.e. tiene para poderse alimentar; por tanto 

Suplica 3 V.S. se digne consignarle alguna 
limosna en los dias q.e. no tenga q.e. trabajar. 

Favor y Gracia q.e. espera de la notoria 
piedad de V.S. 

Tortosa 13 de julio de 1792. > B  

Els membres del Capitol van contestar-li: 

... Deliberaron que no deviendo este Cuerpo 
abandonara los s.e. le han servido, haciendose 
con sus serviciosacrehedoresala remuneracion 
quando su avanzada edad los inabilita a ganar 
con su trabajo e1sustento;se le den de la Mensa 
Capitular, sobre e l  Pan y porcion q.e. percibe 
por su plaza, quatro real s vellon diarios, que- 
dandole la obligacion de cuidarydirigirlas obras 
necesarias en la Iglesia, y de trabajar en ellas lo 
que queda sin otro salario algunoi3. 

L'any 1814 a conseqüencia de la seva 
avancada edat (98 anys). cessa en la direccio 
de les obres de la Sagristia Major de la Catedral 
de Tortosa. Per tant. podem deduir que va 
abandonar també tota activitat en els treballs de 
I'Església de Corbera. 

l .  EMPLACAMENT 

L'església es troba al bell mig del poble vell 
de Corbera, envoltadapercases enderrocades. 
Es pot accedir pel carrer Calvari i carrer Arraval, 
aquest es perllonga per I'antic carrer Dr. Ferran. 

En el lloc on actualment podem veure 
I'església de Sant Pere, existia anteriorment 
una altra d'estil romanic. de dimensions més 
reduides. Queda constatat en la visita pastoral 
realitzadapel BisbedeTortosa, Ilmo. Sr. D. Luis 
García Manero: 

U... Y hall6 estar con la debida decensia, 
pero informado S.S.I. de que esta Igta. Parroq. 
es muy reducida para los vecinos que hay en 
esta villa, pues no pueden caber todos en Igta. 
de forma que en las principales festividades y 
especial en los de Quaresma, y de concurso a 
los Sermones mucha parte de otros vecinos era 
preciso se quedasen en la parte fuera de la Igta. 
expuestos a la incomodidad del tiempo, a más 
de no poder oir de cerca la palabra Divina. Para 
evitar estos inconvenientes tan notorios: Exhor- 
lava y encargaba S. l. a los Regidores y demás 
vecinos de esta villa vean elmodo de hacer Igta. 
que tenga la capacidad correspondiente val&- 

La seva situacib. dalt d'un tur6, ofereix una 
extraordinaria perspectiva de I'edifici des de 
qualsevol punt de la ciutat i del territori que 
I'envolta. És el punt de referencia obligada del 
poble dins del paisatge. A mes, des del campa- 
narde I'edifici esveuen unes magnifiques vistes 
de les serres de Cavalls i Pandols. 

Counines I ietropiastres d e  p8imer cos de  la por!ada 
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doce para este fin de los medios y arbitrios que 
juzgasen conveniente y oportuno>>: 

També es veu la necessitat d'un nou temple 
en aquesta altra cita corresponent a la mateixa 
visita: 

<l . . .  ha hallado S.S.I. que la comunion se 
ministra en este altar (Altar Mayor), y que se 
executa con alguna incomodidad por ser el 
presbiterio reducido, y que en los dias festivos 
era preciso esperar los que havian de rexivir la 
Comunion en aquella hora, se concluyese la 
Missa, estando en el entrenando delante de los 
del Ayuntamiento y q.e. teniendo la misma Igta. 
una capilla destinada para este fin con su Sagra- 
rio ... 

Segons es dedueix, tot i que les obres van 
tardar uns anys en cornencar, es pot datar el seu 
inici de construcció a finals del segle XVIII. 
Aquestes es van perllongar moltes dkcades, 
potser degut a la Guerra del Francks, ja que 

Altar major 

I'any 1815 I'església no estava acabada com 
indica aquest paragraf: 

[L. Altares laterales. El de Nacimiento de 
Ntro. Sñor. Jesucristo, o Belen, cuyos adornos 
6 iluminación corren a cargo de Joaquin Pitiol, 
Labrador Acendado de esta villa mediante Esc. 
publica, que autorizó Carlos CabiriAn EscnQ RI. 
de la villa de Batea en día Veinte y ocho de 
Agosto delaño 1796 se obligó a ello y a contruir 
un retablo Mayor, cuando esté la Igla. concluida, 
cuya Esc. obra en el dia en poder del 

També d'aquesta visita es pot extreure el 
següent: 

* l . . .  Edificio. El edificio de la Igla. está 
construyendose y tambikn la torrepara las cam- 
panas que son quatro, dos de grandes, la una 
rota y dos de pequetias.,17 

Igualment, quatre anys despr6s hi ha cons- 
tancia que I'edifici no s'havia acabat: 

<c... Edificio. El edificio de la Iglesia está 
construgendose, y también la torre para las 
campanas que son quatro dos grandes, la una 
rota, y dos de pequeñas.me 

Les obres van continuar amb la mateixa 
lentitud, jaque la 1825 I'edifici encara no estava 
complert: 

-... Edificio. El edificio está construyéndose 
y se trabaja en la nueva igla. y aunque en este 
año no puede concluirse pero siguiendo como 
siguen los Sres. Perceptores del Diezmo y Pri- 
micia de esta villa pagando lo que les correspon- 
de según los convenios que se hicieron. y con lo 
que se obligaron los vecinos de la misma se 
concluirá. habiendose vencido para ello por 
S.En. algunas dificultades que le estorbaban y 
para desvanecerlas del todo ha impuesto que el 
S6r. Bayle y dos Comisionados por el Ayunta- 
miento bajen lo mas pronto posible a Toriosa a 
fin de que reunidos con el S6r. Canonigo que 
destina el mismo Cavildo otro de los Percepto- 
res, y con S.Em. que tambien lo es diriman y 
finalicen la pugna de modo que ninguno de los 
que contriubuyen quede perjudicado. Por ahora 
no tiene torre y las campanas estan en la Pla- 
zuela de la Igla. de donde tocan. Hay cuatro, de 
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ellas dos grandes pero rota la una y la otra con 
una grieta aunque se usa de ellas y dos media- 
nas  corriente^.^^^ 

La construcci6 del temple comporta alguns 
problemes de financament entre els contribue- 
nts que agreujaria la conclusi6 de I'obra. 

En una carta existent a I'Arxiu Parroquia1 de 
Corbera es troba la correspondencia entre 
I'Ajuntament i el rector del poble, on es detecta 
que I'any 181 1 havien uns eartistes~~ que paga- 
va el mossen: 

[c... A la sexta, y última se satisface diciendo: 
que respeto de Artistas con la villa el Retorno 
tiene ningún trato y por consiguiente nada le 
puede exigir. Hasta aora a diferentes Regido- 
res, y secretarios A instado no le pongan en 
ninguna lista de artistas, ni otra del Pueblo, por 
no estar comprendido en ninguna ley, siendole 
libre el ajustarse con ellos cuando le acomode 
haciendo la gracia al AyuntWe entregarle aque- 
llo lo que le pudiese caber para aliviar alpueblo 
como lo he executado hasta a q ~ i ~ ~ ' ~  

En unes dades de I'any 1860 corresponents 
a la lectura de la Visita realitzada pel bisbe de 
Tortosa D. Benito Vilamitjana i Vila, s'infereix 
que i'interior esta acabat: 

e... Se enterd del edificio que parece ser de 
buena construccidn y solidez>$. l l 

Per concloure, es pot dir que I'església de 
Sant Pere de Corbera segurament fou comen- 
cada en la decada dels anys vuitanta del segle 
XVIII. La portalada i I'exterior van acabar-se 
I'any 1804 (com es veu en el relleu que hi ha 
damunt de la porta d'accés a I'església), i la 
resta de I'obra no es conclogué fins la decada 
dels anys trenta del segle XIX. El campanar, 
pero, 6s de principis del segle XX. 

111.1. L'esglBsia de Sant Pere dins del 
Barroc Final 

Abans no arribés la nova dinastia Borbbni- 
ca, circulaven per Espanya unes idees artisti- 

Columna I pilastra de la nau lateral l 
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ques potenciades per l'influent clergat, con- 
trariarnent. la noblesa era rnés receptiva a la 
influencia francesa i italiana. 

Durant aquest periode I'arquitectura buscava 
ladificultat, I'artifici, seguint unes linies barroques 
molt arrelades en el poble. Segons diu 
A.Quintana: -Esta arquitectura caminaba muy 
de acuerdo con elgenio hispánico, que ademas 
estaba muy influido por el  amor a la escenogra- 
fia que venia caracterizando por igual la fiestas 
y los funerales de los Austrias ... 

Los arquitectos de este momento  castizo^^ 
ignoraban ciertamente que en el resto de Euro- 
pa habia triunfado la idea de Vitrubio sobre la 
practica del Bernini.,,'2 

Tarnbe Triadó indica: -... és en poques pa- 
raules la dictadura de la intel.ligencia sobre els 
sentiments del p ~ b l e . ) . ' ~  

Els Borbons que ara regnaven van intentar 
capgirar I'artespanyol orientant-loversel barroc 
italih i frances, o sigui fer un barroc rnenys 
particularista i rnés universal. Aquest apropa- 
rnent a les noves tendencies que arribaven 
d'Europaeren estirnulades perla Il~lustracióque 
porta una rnentalitat reformista i va perrnetre 
col.locar el país dins les idees europees. En 
aquest periode de difusió de noves idees hem 
de incloure la creació de I'Acadernia de Bellas 
Artes de San Fernando, arnb ella s'aconsegui 
una severitat en les rnanifestacions. seguint a 
A.Quintana, es va abolir la retorica barroca i la 
independencia de les seves pretensions abso- 
lutistes. Inicia un carni vers el Neoclassicisrne 
durant I'últirn ter$ del segle XVIII. essent la 
institució capdavantera en la consecució de 
I'ideal clAssic. 

La influencia de IPAcadernia a Catalunya 
queda patent. pero de forma diferent i arnb 
rnenys rigor que a Castella. C. Martinell referint- 
se a aquesta qüestió diu: -La creació acade- 
mica de Sant Ferran a Madrid (1 752) tingué a 
Catalunya una eficacia mes estimulant que pe- 
dagdgi~a.1.'~ 

Els arquitectes eren rnés receptius a la 
influencia italiana, pero Ilurs obres sernpre 
rnostraven solucionsde clarainspiraciófrancesa. 
Espot observar en IaSeu Novade Lleida (1 761- 

1781) i en l'església de Sant Miquel de la Barce 
loneta (1 735-1755). 

Aixi doncs, ¡'Academia de San Fernando 
havia instituit I'ensenyanca de les belles arts a 
Madrid, pero I'acció pedagogica a Catalunya 
I'ernprengue la Junta Particular de Cornerc de 
Sarcelona (1758). Malgrat la manca d'edificis 
rellevants a Catalunya. els nostres artistes es 
van sotrnetre a les prescripcions provinents de 
Madrid que tenien corn objectiu lliurar-se de les 
exageracions barroques, pero I'esperit acade- 
rnic va haver de lluitar arnb forca per irnposar el 
seu principis al poble i als rnateixos artistes, que 
preferien els costurns establerts. Martinell ho 
confirma: << Per ako  I'arquitectura que es produi 
a la segona meitat delsegle XVIII ésde decidida 
intenció acadernica, pero no assoleix alliberar- 
se del tot de lec ornamentacions barroq~es.,,'~ 

Igual que l'obra analitzada en aquest article, 
la gran majoria de les obres arquitectoniques 
d'aquestaepoca, s'encabeixen rnillor per laseva 
datació dins I'art Neoclassic, rnalgrat que 
s'observin rnoltes reminiscencies barroques tant 
en I'esperit corn en laforma. Seguint un altre cop 
a Martinell: c.Tot elsegle XVlll és de lluita entre 
un arfple de vida que els erudits han condemnat 
a rnort i les formules academiques que 
s'imposaven en nomde la m~dernitat.).'~ EIs POCS 

artistes que van cultivar les ultimes tendencies 
van presentar una clara inclinació vers el gust 
barroc, pero encoberts sota un afany de depura- 
ció. 

L'església de Corbera s'irnbueix plenarnenl 
dins d'aquest context i presenta, a finals del 
segle XVIII, elernents de clara inclinació barroca 
(per exernple. el frontó sernicircular partit i la 
curvatura de la seva portalada). Aquesta, 4s un 
exponent rnés de la coexistencia entre Neoclas- 
sicisrne i Barroc. 

Les esglésies catalanes d'aquesta epoca 
presenten característiques del barroc final. La 
Seu Nova de Lleida (1761-1781) és l'edifici 
religiós mes irnportant dels fets a Catalunya en 
aquest rnornent, la seva proporció i linies s6n 
neoclassicistes, pero es veu un seguirnent ba- 
rroc. Altres temples de transició són: Nostra 
Senyora de la Merce. Sant Agusti Nou, Sant 
Felip Neri i la Capella de la Ciutadella. que 
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rnarcaren les pautes a seguir. 

La construcció de I'església de Corbera 
coincideix en el temps amb un moment d'amplia 
activitat constructivaen tot el principat, afavorida 
perla prosperitat economica del país. Triadó ho 
assenyala: .<La remodelació de les ciutats fou 
una practica comuna delmoment i raons econo- 
miques han de seresgrimidesperexplicaraquest 
nouredrecamentcatala. La costa tornaraagafar 
embranzida per raó del comerc marítim. Així, 
Tarragona 6s una de les ciutats arnb millores 
més palpables ... Pero la dinamica constructiva 
tarragonina tindra el seu desenvolupament al 
darrer quart del segle XVIIl.~~17 

Les cornarques de Tarragona es van bene- 
ficiar tarnbé del desenvolupament economic, 
gracies a la producció i comercialització de vins, 
olis i fruits secs, que augmentaren el nivel1 de 
vidai el nombre de les transaccions comercials. 
Aixb afavorí I'edificació de tem~les Der tota la 
geografia tarragonina; bons ex&nples són les 
esglésies parroquials de Falset, Alcover, Bar- 
be&, ~inestar,  ~ilallonga del Carnp, Batea. 

Per tant, com es pot constatar, la construc- 
ció de I'església de Corbera es fa en un moment 
precís de prosperitat, que perrnetra la substitu- 
ció de I'anterior esglksia rornanica per una altra 
amb suficient capacitat per a tots els parro- 
quians. Malgrat que les posteriors guerres i la 
incertesa política, retardaren I'acabarnent de 
I'obra fins aproxirnadarnent la decada deis anys 
trenta del segle XIX. 

111. 2. Descrlpcld general de I'esgl6sla 

Es un temple barroc de finals del segle XVlll 
de grans dimensions. De planta basilical rectan- 
gular, amb tres naus aixecades gairebé a la 
mateixa altura. La capcalera té un absis central 
amb dues capelles copulades situades a banda 
i banda d'aquest (la de la dreta amb. funció de 
sagristia). 

A la facana principal, la portalada mostra un 
cornposició en forma de retaule, arnb tres pisos 
i unaarquitecturai decoració de caracterbarroc, 
arnb columnes, cornises i fornicules. La divició 
de la facana en tres cossos arnb tester sernicir- 
cular i portada arquitrauada arnb fornícula que 

conté la imatge del sant titular o la verge, és 
característica comuna de les esglésies de Ca- 
talunya en aquest període. 

El campanar, situat a la bandade I'Evangeli, 
es de planta quadrangular i esta format per dos 
CosSoS. 

111.3. Descripció detallada 

A) Exterior 

És un edifici molt compacte i d'aspecte 
irnpressionant amb aparenca de fortalesa, em- 
placat en un fortdesnivell del terreny. L'exterior 
presenta aparell regular de pedra tallada de 
notable homogeneitat en el seu acabat. 

La facana nord-oest presenta en la part 
inferior un arcde descarrega, i en lasuperiortres 
finestrals rectangulars arnb la funció probable- 
ment, d3il.luminar els tres altars laterals. També 
la facana sud-est té en la seva part alta tres 
finestrals rectangulars que es corresponen a 
tres altars laterals als quals il.lurninen. S'ha 

Detall de la porlada l 
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d'assenyalar que la zona inferior mostra tres 
grans finestrals que s'obriren posteriorrnent, 
tarnbé un altrede dirnensions reduides en I'absis 
lateral. 

La part inferior de la facana de I'absis dispo- 
sa d'una finestra tapiada que es correspon a 
I'interior arnb el lloc on es trobava I'altar major 
(segurarnent s'obrí en la passada Guerra Civil). 
La capella central rnostra unapetitafinestraque 
il4urninaria I'altar rnajor i una coberta a tres 
vessants. Per contra, la coberta de les capelles 
laterals té un cirnbori octogonal arnb vuit fines- 
tretes forrnades per arcs de mig punt, quatre 
d'elles cegues, tot rernatat amb coberta a vuit 
vessants. 

El cobrirnent del sostre utilitza teula arab, 
seguint la tipologia arquitectbnica de la vila. 

És curiós observar corn la fasana sud-est i 
la de I'absis presenten una motllura arnb forma 
de rnitja canya que neix a nivel1 de terra en la 
fasana principal, rnostrant el fort desnivel1 del 
terreny. 

La ubicació del carnoanar és la tíoica de les 

temple, la facana quedaria dividida en dos cos- 
sos sirnétrics on els elernents es repeteixen a 
banda i banda. 

La portaladaes troba flanquejadaperparells 
de pilastres 

d'ordre gegant sobre pedestal a la que se- 
gueix un espai on hi ha una petita finestra, i a 
continuació una altra pilastra de les mateixes 
característiaues de 13anterior.En la oart suoerior 
apareixen unes bandes arnb deco;ació incisa 

Especial atenció rnereix la portalada que 
presenta tres cossos ascendents en forma de 
retaule. Aquesta característica no es constata 
en cap esglésiadel voltant, sols es trobaria una 
certasernblancaarnb la Catedral de Girona. Les 
altres esglésies segueixen el canon d'un únic 
cos arnb fornícula i rosetó, arnb aquestes 
caracteristiques tenirn a finals del segle XVIII: 
Santa Maria de les Borges del Carnp (1777), la 
Parroquia de I'Assurnpció de Marca, Sant Pere 
de Poboleda(1750-1753) iSantaMariadeFalset 
(1 768-1 780). 

La curvaturaque s'observa arnbdos cossos 
inferiors de la wortalada dóna una sensació de 

esglésiesque es constrUiren en aquesta epoca, dinarnisrne al conjunt. al rnateix ternps propor- 
aixecata I'entradadel temple, al llocde I'Evangeli. ciona un joc de llums i ornbres que sernblen 
Aquesta rnateixa caracteristica la trobern a 
I'Església de Santa Maria de Falset, realitzada 
aproxirnadament entre 1768 i 1780. El material 
de construccio es diferent al de la resta de 
I'església ja que es va acabar de construir a 
principisdelsegle XX. Aquest, fetd'obravista, té 
dos cossos realitzats en totxo, el superior de 
dirnensions rnés reduides. Els cos inferior té 
dues finestres en forma d'arc de rnig punt 
envoltades per motllures rectangulars en relleu 
rebaixat. El cos superior presenta alternanca de 
finestra circular i finestra d'arc de mig punt en 
cadascuna de les seves cares. 

Lafa~anaprincipal, situadaen I'antigaplaca 
Major. sorpren per la rnajestuositat i el sentit 
ascendent que donen les pilastres d'ordre ge- 
gant, la portalada, el campanar i I'espadanya; 

abrasar al fidel que entrara dins I'església, invi- 
tant-lo apenetraral recinte sagrat, al recollirnent 
espiritual. 

En la clau de I'arc rebaixat de I'entrada 
arquitrauada es veuen els atributs de la catedra 
de Sant Pere: la tiara papal i les claus, dins d'un 
rnedalló on hi ha un corb (en clara referencia a 
Corbera -niu de corbs-). 

A cadascun dels costats de la porta trobem 
dues colurnnes exernptes de capitell compost, 
sobre pedestals, i dues retropilastres amb el 
mateix tipus de capitell. Damunt les colurnnes 
s'alcael segon cos, on es veu unafornícula i una 
cartebla que resa: -X.P.M.S. año 1804~(Jesu- 
crist Maria Santíssima 1804). La fornícula té 
dues colurnnes adossades de capitell compost 

verticalitat contrarestada per I'horitzontalitat de i recolzades en rn8nsules. En els seus extrerns 1 I'entaulament i les rnotllures de la zona superior hi ha la rnateixa cornposicióde colurnnaexern~ta 1 
que s'uneixen en un tester sernicircular. sobre pedestal del cos inferior. ~ a r n k t  

Si es tracés un eix imaginari des de I'entaulament de les colurnnes del segon cos 
I'espadanya al centre de la porta d'accés al havien dues grans volutes, solarnent una es 
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conserva. Com a guarniment s'utilitzen uns ge- 
rros que sostenen dues boles (símbol de la 
universalitat de I'Església). 

Hi ha una gran finestra rectangular que 
il.lumina I'interior envoltada per unes petites 
pilastres adossades i una gran voluta en alt 
relleu rematat per frontó semicircular partit. 

La motlluracorbadel cos central contribueix 
al seu dinarnisme, característica que es pot 
observar en la majoria de les esglésies catala- 
nes de l'últim barroc: Església de la Santa Cova 
de Manresa (1759-1763), Sant Felip Neri de 
Barcelona (1 721 -1 752), o la Parroquia1 de Riba- 
roja dSEbre. 

8) Interior 

L'edifici és de planta basilical, per la qual 
cosa presenta una concepció unitaria de I'espai 
interior, que ens permet una delimitació d'arees 
rnitjanqant rnampares. Hi ha una nau central i 
dues laterals de quasi la mateix altura, on hi 
havien sic altars, tres en cadascuna. Aquestes 
naus devien estar cobertes per volta d'aresta. 
Es potveure, encaraavui. lacúpula semiesferica 
del presbiteri, i les cúpules esferiques de la 
capella i sagristia lateral, del mateix tipus que 
I'anterior. 

Damunt el capitell dels pilars i pilastres hi ha 
un cos superior, on descansen els arcs faixons 
de la volta. Aquesta estructura es troba en 
I'arquitectura de Brunelleschi (Església de Sant 
Llorenc de Florbncia), i més proper a la nostra 
geografia, la Capellade la Universitatde Cervera. 
Els pilars separen la nau central de les laterals, 
en tant les pilastres divideixen I'espai dedicat a 
cadascun dels altars de les naus laterals. 

El cor. amb accés per I'escala de la torre del 
campanar. es troba actualment enfonsat. 

La coberta, a dues aigües de teula arab 
sobre jasseres de fusta. descansava sobre els 
arcs faixons que formen una estructura octogo- 
nal. Aquests arcs estan construits amb totxos, 
material també utilitzat en el campanar. 

Les pilastres. pilars i murs interiors estan 
recoberts per un estucat de dos centímetres de 

gruix. Les bases i capitells de pilars i pilastres 
estan fetes en aparell regular de pedra arenosa 
de pedreresdel país. Els rnurs no presenten una 
acabat homogeni, existeixen amplies superfí- 
cies fetes amb argarnassade morter i pedres no 
tallades, anteriorment estucades, moltes d'elles 
van ser recobertes per pintures policromades. 
Actualment hi ha restes de policrornia, formant 
figures en ziga-zaga de color roig teula i ocre en 
el capitell de les pilastres, que potser recorria 
tota la zona alta de I'edifici. -nicament es con- 
serven motius decoratius policromats a I'altar 
lateral que hi ha junt la capella. on es veu unes 
rosetes de color verd sobre fons negre, 
col~locades al capitell de les pilastres, que de- 
vien estar pintades en blau fort i roig teula. 

La capella ens mostra la policromia millor 
conservada, ja que tan la paret com la cúpula 
guarden un viu blau cel, combinat amb I'ocre 
pintat als nervis de la cúpula. 

En la clau de volta de I'absis central apa- 
reixen pintades les claus de Sant Pere i la tiara 
papal. element repetit en la portalada. 

Detall de la portada 
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Lail~luminaciónatural de I'interiorde I'edifici, 
s'aconsegueix gracies a les nombroses fines- 
tres de les naus laterals. 

Com hem pogut observar en les dades 
aportades, I'església de Sant Pere de Corbera 
posseeix elements de composició i decoració 
que poden ser emmarcats, uns dins I'estil Ba- 
rroc i els altres en el Neoclassic. Pero definiti- 
vament, es pot catalogar com a Barroc tarda, 
igual que moltes esglésiesque en aquel1 moment 
es van fer a Catalunya. 

La veila església romanica es va veure 
substituida per aquesta, per a donar major ca- 
buda al nombre de fidels, sobretot en moments 
festius quant molts d'ells havien de quedar-se 
fora. Aquesta tasca es va veure afavorida per un 
període de prosperitat general a tota Catalunya, 
i que a les comarques de Tarragona va tenir el 
seu exponent en la producció i exportació de 
vins, aiguardents i fruits secs. 

Corberaaprofitaper cridar al mestre d'obres 
de la Catedral de Tortosa i també de I'Església 
Parroquial de Batea, Francesc Melet, perdura 
terme la realització de les obres. Pero malgrat 
aquesta bona marxa del país, els problemes 
politics i la Guerra del Frands van retardar el 
seu acabament. 

Aquest temple sorpren al visitant per laseva 
magnitud, unitat, alturai elseu aspectecompacte 
que li donen un aspecte majestubs. Especial- 
ment aconseguida es la portalada de tres cos- 
sos en forma de retaule. que no segueix el 
canon del mornent. 
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