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MEMÒRIA ANY 2013

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2013
Novament, amb la finalització d’un altre any, ens cal fer esment de les
activitats dutes a terme per la nostra Associació AMICS DE LA SEU al llarg
d’aquest període anual i que, amb legítima satisfacció encara que modestament, anirem sumant a la trajectòria de la nostra Entitat fundada l’any 1971
D’antuvi hem de dir que l’any 2013 s’ha caracteritzat per un alentiment en
el nivell d’activitat en la restauració de la Seu. El conveni institucional que
tan bons resultats ha donat per a la conservació de la Seu, que es va iniciar
l’any 2001 i que amb una duració periòdica de quatre anys s’ha renovat en
dues ocasions finalitzant la darrera l’any 2012, ha sofert una aturada durant el
passat 2013 per diverses causes però que podríem resumir com a resultat de
la situació en que viu el nostre país amb una persistent crisi econòmica que
encara repercuteix a tots els nivells, comercial, institucional, i particulars.
Amb tot, recordarem que a primers de 2013 va tenir lloc a la Seu un fet
sense precedents com fou l’acte d’inauguració per la finalització de les obres
de restauració de l’atri i de la façana principal de la Basílica on es va poder
reunir en l’esmentat acte, als màxims representants de les institucions signants del Conveni encapçalats pel President de la Generalitat el Molt Honorable Sr. Artur Mas, fet que va suposar una magnífica ocasió i que van saber
aprofitar totes les autoritats presents per a manifestar-se a favor de donar
continuïtat al Conveni institucional per a la restauració de la Seu.
La Basílica, primer temple i monument de Manresa, i lloc ignasià per
excel·lència, és el baluard gloriós de la ciutat, fruit de construccions, devas3

tacions i restauracions que materialitza la voluntat de ser i els valors dels
manresans des de fa quasi set segles. Així doncs, els AMICS DE LA SEU
continuem assumint el repte de vetllar per la conservació i restauració de la
Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa.

Inauguració oficial de les obres de restauració
de l’atri de la basílica
El passat dissabte dia 26 de gener varem poder assistir a un d’aquells esdeveniments tan joiosos i engrescadors pels qui estimem la Seu que només
succeeixen molt de tant en tant. Poder assistir a un acte d’inauguració de les
darreres obres de restauració realitzades, és un fet que en els darrers anys,
afortunadament, ens hi hem anat acostumant, però poder reunir en un sol acte
els màxims representants de les institucions signants del Conveni de Restauració de la Basílica de la Seu, ens hauríem de remuntar a l’any 2001 quan
es va fer la presentació del Pla
Director, i encara no pas tots ells
eren els màxims representants.
El dissabte dia 26 a dos
quarts d’onze del matí, un dia
fred d’hivern, s’aplegaren a la
nostra Seu el Molt Hble. Artur
Mas, president de la Generalitat
de Catalunya, l’Exm. i Rvdm.
Mons. Romà Casanova, bisbe
de Vic, l’Excm. Sr. Salvador Esteve, president de la Diputació
de Barcelona i l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent, alcalde de Manresa.
L’acte fou senzill i modest però
no exempt de solemnitat. La comitiva feu l’entrada a la Seu pel
Portal Nord o de Santa Maria,
s’encaminà al peu de les esca4

les del presbiteri on pogueren observar la grandiositat i volums del nostre
estimat temple gòtic. Seguidament, tots els membres de la comitiva es detingueren breument davant del retaule del Sant Esperit per continuar cap el
Baptisteri. Hi hagué una visita llampec a dalt al Museu Històric i, finalment
les quatre autoritats abans esmentades s’adreçaren a un entarimat preparat a
l’efecte on pronunciaren els seus parlaments. També estaven acompanyats
pel Sr. Rector de la Seu, Antoni Boqueras i per la presidenta de l’Associació
Amics de la Seu la Sra. M. Pilar Pla.
Mn. Boqueras feu la presentació i salutació de l’acte i continuà com
a introductor dels diferents entrevinents. Totes les intervencions, totes,
foren molt ben acollides i aplaudides, lloant la feina feta i encoratjant de
cara al futur. Obriren l’esperança a la futura renovació del Conveni institucional malgrat els inconvenients que planteja la situació actual de crisi
econòmica persistent.
L’assistència fou notòria, amb una molt destacada presència de diferents
càrrecs públics, col·legis professionals, empresaris, sense oblidar els canonges, parroquians i amics de la Seu en general. No farem esment de totes les
personalitats assistents per temor d’oblidar-nos d’algú però si que mencionarem especialment la presència de l’Hble. Conseller de Cultura, Sr. Ferran
Mascarell i del Vicari General de la diòcesi de Vic Mn. David Compte.
Un cop finalitzats els parlaments, la comitiva s’encaminà cap el Claustre
de la Seu on pogueren observar de primera mà els treballs que s’hi estan realitzant per reparar els estralls que va produir el foc l’endemà del dia de Santa
Llúcia del passat mes de desembre. Cap a dos quarts de dotze, les autoritats
s’acomiadaren per anar a visitar la Cova de Sant Ignasi.

Campanya per a la restauració del finestral i
vitrall de la Puríssima
Com ja és ben sabut, des de finals de 2011 la nostra Associació promou la restauració del finestral i vitrall de l’altar lateral de la Puríssima
a l’interior de la Seu que es troben en molt mal estat. Comptant amb el
suport de la Confraria de la Puríssima s’han anat recollint donatius per
aquesta finalitat. Al finalitzar l’any, varem assolir la xifra d’uns 48.000,5

euros que suposen gairebé les dues terceres
parts del total pressupostat en el projecte:
uns 75.000,- euros.
Aniria molt bé de poder realitzar aquestes
obres en el moment que es poguessin iniciar
les obres del Conveni ja que així es podria
estalviar una bona part del pressupost al compartir lloguer de bastides i treballs de paleta.

Obres de rehabilitació al
claustre de la Seu
A primers d’any van tenir lloc unes obres
de rehabilitació, gens previstes inicialment
però que es van resoldre satisfactòriament i
en un temps gairebé rècord. Ens referim a la
total rehabilitació del sector del Claustre de
la Seu després del lamentable incendi ocorregut la nit de santa Llúcia de 2012. Afortunadament l’assegurança d’incendis existent es va fer càrrec de la totalitat de
la rehabilitació d’aquest lloc tan emblemàtic de la Seu.
A part d’aquestes obres i aprofitant que els paletes operaven en aquest
lloc, els tècnics van creure convenient de reparar un degoter de considerables
proporcions que afectava la part inferior del Claustre. Així dons es va haver
d’aixecar part del terra del Claustre, a la banda esquerre de la Capella dels
favets, i refer tota la impermeabilització. Aquestes obres es van sufragar a
parts iguals entre la Parròquia i els Amics de la Seu.

Restauració del Sant Crist romànic
Una de les peces més significatives exposades en el Museu Històric de la
Seu, és sens dubte el Sant Crist Romànic que des de feia temps i degut al
seu estat de conservació, li convenia una restauració a fons. Comptant amb
l’autorització i suport del Bisbat de Vic es va sol·licitar la restauració d’aquesta
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peça al Centre de Restauració de Béns mobles de la Generalitat de Catalunya
existent a Sant Cugat. Aquest Centre va enllestir els seus treballs cap a finals
d’abril, i tot seguit es va valorar la conveniència de col·locar el Sant Crist restaurat en alguna altra ubicació més idònia a l’interior de la Basílica. Finalment
però, s’optà per tornar-lo a col·locar al seu lloc del Museu, això sí, amb una
vitrina adequada i adient. Fou per la festa de la Puríssima quan es va poder
veure de nou al Museu, el Sant Crist exposat en la vitrina abans esmentada.

El sepulcre del Canonge Mulet
Com es recordarà una obra d’art que va resultar greument afectada per
l’incendi ocorregut la nit de Santa Llúcia de 2012 al Claustre de la Seu va ser
el Sepulcre del Canonge Mulet. obra de singular importància de l’escultor
barroc manresà Josep Sunyer (1719). Com a conseqüència del foc, aquesta
escultura d’alabastre resultà reduïda a bocins de dimensions diverses i tractant-se d’un Bé d’Interès Cultural la seva restauració corresponia al Centre
de Restauració de Béns Mobles ja citat anteriorment.
Des del Bisbat de Vic i la Parròquia de la Seu es va activar de seguida
el procés per a la seva restauració ja que l’assegurança que va cobrir els
desperfectes de l’incendi al Claustre no hi entrava la restauració d’aquesta
important escultura. Únicament hi destinava una quantitat simbòlica. En
aquests moments, per encàrrec del Bisbat i la Seu, els treballs per a la seva
restauració van per bon camí i esperem poder tenir ben aviat el sepulcre del
Canonge Mulet a la Seu.

El dia de la Seu
Novament la nostra Associació va celebrar una nova edició del “Dia de la
Seu” en l’escaiença de la commemoració de la Dedicació de la Basílica, el
segon diumenge d’octubre.
Els diferents actes s’iniciaren el dia 10 d’octubre passat amb una conferència a l’auditori de la Plana de l’Om pronunciada pel Dr. Joan Bosch
Ballbona amb el títol de “El barroc a la Seu: Art i societat”. Especialista
en art barroc com és el Dr. Ballbona, destacà la importància de la ciutat de
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Manresa com a centre difusor
d’aquest estil amb l’existència
dels tallers de diverses famílies de tallistes i escultors
com els Padró, Sunyer, etc.
Evidencià un profund coneixement de l’obra, existent o
perduda, d’aquestes nissagues
d’artistes dels segles XVII i
XVIII a casa nostra.
El dissabte 12 d’octubre va
tenir lloc a la Basílica de la Seu
un extraordinari concert simfònic a càrrec de la Jove Orquestra de la Catalunya Central, formada per músics
d’edats compreses entre 9 i 20 anys procedents de diferents pobles de la comarca i algú també de Manresa com el seu director el Sr Gabriel Coll. Oferiren
un programa variat amb especial accent als autors de l’època del barroc; Mozart, Haydn, Haendel, Purcell. El públic assistent agraí amb forts aplaudiments
les diferents peces executades per aquesta jove formació musical.
Seguidament, el diumenge 13 d’octubre, “Dia de la Seu”, va tenir lloc
l’acostumada celebració Eucarística en commemoració de la Dedicació de la
Basílica. Enguany es va voler convidar a presidir la celebració a Fra Valentí
Serra de Manresa, Arxiver dels caputxins de Catalunya i fill de la Parròquia
de la Seu, el qual estigué acompanyat per Mn. Antoni Boqueras, rector i canonge de la Seu. En l’homilia que pronuncià Fra Valentí destacà la importància que tenen i que han tingut al llarg de la història els temples com a lloc de
culte, com la nostra Seu, formats per pedres materials bellament cisellades i
que acullen l’altre temple de “pedres vives”, format per tots els fidels components de l’Església Universal. La Capella de Música de la Seu participà amb
els seus cants a qui hem d’agrair pel fet de donar relleu a la concorreguda
celebració de l’Eucaristia.
Com de costum, els assistents que ho van voler, van poder efectuar la visita lliure als diferents indrets del monument.
El dissabte dia 19 es va organitzar una visita a la Seu comentada per Fran8

cesc Vilà, director del Museu Comarcal de Manresa centrada especialment
en l’època del barroc fent referència explícitament a la conferència pronunciada dies abans per l’especialista d’aquesta època el Dr. Joan Bosch. Els
diversos participants a la visita guiada pogueren gaudir sobre el terreny de
l’exposició que els feu el Sr. Vilà sobre les peces que han arribat fins els
nostres dies, i també fent imaginar com devia ésser la Seu en aquella època
amb l’existència de grans retaules barrocs la majoria dels quals s’han perdut
i només en resta la descripció que n’han fet els historiadors i estudiosos.
Des de l’Associació Amics de la Seu creiem que, una vegada més, amb la
celebració del Dia de la Seu hem contribuït a una de les finalitats que tenim
establerta com és la de donar a conèixer i aprofundir en l’estima que tots els
manresans tenim vers el principal monument de la nostra ciutat: la Basílica
de Santa Maria de la Seu.

Composició de la Junta Directiva
Presidenta .. . . . . . . . ................................ Maria Pilar PLA ALLOZA
Vicepresident .. . ................................ Lluís GUERRERO SALA
Secretari . . . . . . . . . . . . ............................... Ramon PRAT PERRAMON
Vicesecretari .. . . . ............................... Antoni FARRÉ SANPERA
Tresorer . . . . . . . . . . . . ................................ Ramon OLLER SUBIRANA
Vocal, Rector de la Seu . ................ Mn. Antoni BOQUERAS BAILINA
Vocal, President Capítol
de Canonges . ............................. Mn. Josep M. GASOL ALMENDROS
Vocal, repres. Ajuntament
de Manresa .. ............................... Joan CALMET PIQUÉ
Vocal, repres. Consell de
Pastoral .. . . . . . . ............................... Antoni GARRIGA PRAT
Vocal .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... Roser PARCERISAS COLOMER
Vocal .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... Antoni RIERA VALL
Vocal .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... Jordi RODÓ RODÀ
Vocal .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... Montserrat ROVIRA BACH
Nombre d’associats a 31 de desembre de 2013: 237
9

“La Seu és un patrimoni antic
que ha anat passant dels uns als altres,
i a cada generació li ha tocat de conservar-lo,
d’enriquir-lo i de transmetre’l a la generació següent”

AMICS DE LA SEU
Baixada de la Seu, 1
08241 MANRESA

info@seudemanresa.cat
NIF: G-60944121
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