
PATRIMONI EN PERILLLa Seu de Manresa ha guanyat una entrada principal com déu mana gràcies a les obres de restauració ex-
ecutades. Per contra, no s’ha renovat el conveni i el claustre es va veure afectat per un incendi que va destrossar una valuosa obra del barroc

quest hauria estat un
bon any per a la Seu de
Manresa gràcies als re-
sultats de les obres de

rehabilitació de la façana principal.
Un desgraciat incendi a darrera
hora fruit de la perillosa i irres-
ponsable combinació entre foc i
patrimoni, però, va debilitar no-
vament, i a traïció, la delicada sa-
lut del temple manresà.

Les obres a la façana inacabada
d’Alexandre Soler i March, l’oest, la
de la Reforma, van culminar el
setembre deixant a la vista uns re-
sultats espectaculars, sobretot pel
que fa a l’atri, que es va transformar
mitjançant la construcció d’un
sostre nou amb voltes i claus de
volta que substituïa el que hi havia
hagut fins aleshores, amb revoltons
i bigues de ferro. També es van res-
taurar la porta per sortir des de l’in-
terior del temple a l’atri, les parets
i el terra,  i l’escala i la terrassa ex-
teriors, a banda de tota la pedra i els
ornaments des de la barana de
sota de la rosassa en avall. Final-
ment, es podria utilitzar la que va
ser ideada per funcionar com l’en-
trada principal sense el perill que
caigués un tros de pedra al cap d’al-
gú. Al mateix temps aquest conjunt
d’actuacions posaven punt final
al darrer conveni de restauració de
la Seu a quatre bandes entre la Ge-
neralitat, la Diputació, el Bisbat
de Vic i l’Ajuntament. Els resultats
se sumaven a altres millores dins el
mateix conveni quadriennal, com
les corresponents a la restauració
de la sala gòtica, que preveu aco-
llir el museu de la Seu; i del passa-

dís que la uneix amb el claustre. 
L’atri restaurat l’havia d’inau-

gurar el President Artur Mas però
la manifestació de l’Onze de Se-
tembre  i tot el que va generar (la
convocatòria d’eleccions al cap de
dos mesos) van trastocar aquests
plans, de manera que la inaugu-
ració oficial encara resta pendent. 

Els resultats de la rehabilitació de
la façana de Soler i March han es-
tat la notícia bona de l’any pel que
fa a la Seu. Malauradament, en
quantitat, n’hi ha hagut més de do-
lentes. La primera ha estat la im-
possibilitat per renovar el conveni
de rehabilitació del temple per a
període 2013 al 2016 abans d’aca-
bar l’any, de manera que les obres
es puguin reprendre ben aviat,
com era desig de l’Associació d’A-
mics de la Seu. La propera fase se
centrarà en la façana sud, la que
dóna al riu, que està molt malme-
sa, fruit dels moviments estructu-
rals que hi va haver abans de con-
solidar el temple. Un exemple d’ai-
xò és el finestral i el vitrall de la ca-
pella de la Puríssima, que estan
desfets i per als quals hi ha en
marxa un acapte popular perquè
perillen de caure. El conveni 2009-
2012 va trigar un any a estar lligat
i seria la pitjor de les notícies que
el proper tardés tant. Només els
Amics de la Seu (que en el conve-
ni a quatre bandes exhaurit van
aportar el 25% dels diners que hi
havia de posar el bisbat) i l’Ajun-
tament han manifestat el ple con-
venciment que és imprescindible
renovar aquest tracte. El setembre
passat semblava que estava més
que embastat, però des d’aleshores

no se n’ha sabut res més. 
L’altra notícia negativa va tenir

lloc el dia 14 d’aquest mes  en for-
ma d’incendi. És el que van pro-
vocar els centenars d’espelmes
ofertes a santa Llúcia que van que-
dar cremant tota la nit en un late-
ral del claustre. No era la primera
vegada que es portava a terme
aquesta tradició, que no fa gaires
anys fins i tot s’havia fet a l’interior
de la Seu. Hi van haver d’interve-
nir els Bombers. El foc va destros-
sar el sepulcre del canonge Mulet,
una obra de l’escultor Josep Suny-
er (s. XVIII) que caldrà veure si es
podrà restaurar. També van rebre
una paret i una columna, dues
portes de vidre, el terra d’una sala,
que es va omplir de la cera desfe-
ta, i totes les voltes de la part co-
berta del claustre. Sortosament,
estructuralment parlant, no es van
haver de lamentar danys impor-
tants. Fins que no s’hi facin les ob-
res necessàries el claustre ha que-
dat restringit a les visites.
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Un incendi ataca a
traïció la delicada
salut de la Seu 

Les obres a la façana de Soler
i March van culminar el
setembre i van deixar a la
vista resultats espectaculars 

El conveni 2009-2012 va
trigar un any a estar lligat i
seria la pitjor de les notícies
que el proper tardés tant

L’incendi va destrossar el
sepulcre del canonge Mulet,
una obra de l’escultor Josep
Sunyer (segle XVIII) 

El setembre van finalitzar les obres de rehabilitació de la façana de
Soler i March. Una bona notícia que han deslluït un incendi al claustre
i la no-renovació del conveni a quatre bandes abans d’acabar l’any 



El nou sostre de l’atri, fruit del darrer conveni per a la restauració
de la basílica de la Seu. Les obres van finalitzar el setembre passat
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Balanç del 2012: Manresa

El sepulcre del canonge Mulet tal com va quedar després de l’incendi
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