
UNA TRIA DE SETZE 

brir qualsevol lligall dels que
guarda l’Arxiu de la Seu de Man-
resa és un autèntic plaer per a la
vista. La preciosa cal·ligrafia que

omple els documents ordenats als prestat-
ges convida a viatjar al passat i a imaginar de
qui podia ser aquella mà que amb paciència
infinita va deixar escrit quelcom que al cap
de molts segles encara perduraria. Escrivans
i notaris que, amb llum escadussera i
instal·lats entre les parets de pedra d’alguna
estança fredorosa, van immortalitzar un
trosset de la història de Manresa que els ca-
nonges de la Seu s’han encarregat de con-
servar al llarg dels segles.

En aquestes quatre pàgines hi ha setze
documents triats per l’actual arxiver de la
Seu, Abel Rubio, a petició d’aquest diari. Su-
ficients per fer-se una idea del valor de l’ar-
xiu. Rubio n’és el primer responsable que no
surt del capítol de canonges. És feina seva
atendre les persones que els divendres a la
tarda hi van a consultar-lo. L’arxiu és al costat
de Càritas, a la Baixada de la Seu. 

Parlem d’un arxiu de 150 metres lineals
amb pergamins i lligalls amb documents
que van del segle XI al XX i que, destaca Ru-
bio, tenen en els fragments de manuals no-
tarials del segle XIII una de les seves perles,
pel fet de ser molt inèdits a Catalunya.

Els grans enemics
Conservar un arxiu com aquest no és fàcil.
Rubio en situa com a principals enemics els
de molts altres arxius històrics. El foc, com
el que el va afectar el 1713; l’aigua o la humi-
tat, «present en alguna documentació, la
qual cosa hi va provocar la pèrdua de tintes
i de paper,  que es desfà en els extrems, bà-
sicament, i en alguns casos en facilita el tren-
cament». Els documents malmesos per ro-
segadors i insectes com el peixet de plata i el
corc, i els fongs, que poden afectar «docu-
mentació sotmesa a altes temperatures o
humitat», que cal tenir molt controlades.
«La situació ideal és d’uns 18ºC i un 45%
d’humitat; actualment, ens movem en uns
paràmetres prou raonables».

A més, «cal vigilar aspectes com la pre-
sència de pols o l’excés de llum, que deterio-
ren els documents». Oimés tenint en comp-
te que «la immensa majoria és en suport pa-
per». La seva qualitat «varia al llarg del
temps. El dels segles XIII i XIV pot ser més
aviat gruixut i fràgil i en podem trobar d’altre,
del segle XIX, molt prim». Tots els dels segles
XI i XII són en pergamí, «uns 400», mentre
que «a partir del XIII arriba el paper, utilitzat
de manera massiva, si bé encara es fa servir
el pergamí per a les escriptures originals».
També hi ha «moltes cobertes de volums en
suport pergamí i en fusta, algunes de les
quals amb elements metàl·lics, com tanques
i proteccions». A més a més, «conservem un
miler de clixés fotogràfics en vidre i plàstic».
Fotografies de la primera meitat del segle XX
llegades per [l’arquitecte de la Seu] Alexan-
dre Soler i March. «Detalls arquitectònics de
la Seu, pel que fa als negatius, i també hi ha
art religiós català i una miqueta de vida so-
cial manresana». 

Amb què s’escrivia? «Amb plomes que es
van anar sofisticant. La qualitat de la tinta
no sempre és òptima; cap al segle XVI co-
mencem a trobar en alguns casos tintes fer-
rogàl·liques, que s’oxiden i acaben foradant
el paper en els casos més extrems». 

Quant a la llengua, «la més utilitzada en
els documents medievals és el llatí, sempre
molt formal i gens literari, que va perdent
pes al llarg del temps. Al segle XIII decau i
als segles XIX i XX és molt residual i només
present en textos molt formals de caire reli-
giós. La llengua catalana, que podem veure
com evoluciona, la comencem a trobar, so-
bretot, en comptes i declaracions processals
a partir del segle XIV. Al llarg de l’època mo-
derna va guanyant presència, també, en es-
criptures notarials com testaments o capí-
tols matrimonials». Pel que fa al castellà,
«comença a fer-se notar a partir del segle
XVIII amb les disposicions que pretenen
que substitueixi el català i veiem com està
molt estès en els textos del segle XIX i XX,
amb més o menys convivència amb el cata-
là, segons el moment i el document». 

O

L’Arxiu de la Seu és un dels tresors més ben guardats de la basílica
de Manresa. Pergamins i lligalls amb documents dels segles XI al XX
omplen els seus 150 metres lineals. En descobrim una petita part. 
Textos: Abel Rubio i Gemma Camps. Fotografies: Mireia Arso

REVISTADESCOBRIM UN TRESOR DE LA SEU

Arxiu de la Seu
MANRESA
ENTRE
PERGAMINS
I LLIGALLS

LLIBRETA DE COMPTES DE LA CARNISSERIA (1371). És la llibreta on s’anoten
totes les quantitats que diferents particulars paguen pels moltons -el mascle

de l’ovella castrat- de la Seu. És un molt bon exemple del domini que tenia la Seu
sobre diferent bestiar que permetia abastir de carn els ciutadans manresans.

1

LLIBRE DE PARTITURES PER A OFICIS DE DIFUNTS (S. XVI-XVII). El llibre és
d’una mida considerable, així com les notes i els textos que conté (fotografia in-

ferior). D’aquesta manera, un organista podia llegir-lo sense haver de forçar gens la
vista. A la coberta de fusta hi ha gravada una calavera (fotografia superior). 
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LLIBRE EN EL QUAL S'ANOTEN LES PARTIDES DE VINYA DELS VOLTANTS
DE MANRESA que el 1720 pagaven censos (prestació periòdica dinerària

anual) a la Seu. Les rendes vi són típiques de molts dominis senyorials i permetien
gaudir d’unes rendes en espècie que tant podien ser consumides com venudes.

2 LLEVADOR DE CENSALS DE LA SEU DE MANRESA (1715-1725). En aquest registre es fa
constar que l’arxiu va ser incendiat l’any 1713 i es perdé documentació. Els censals són

l’instrument financer típic de l’època medieval i moderna i eren una de les principals fonts
d’ingressos de les institucions. A un costat de la pàgina s’hi pot veure el bonic segell oficial. 

3

PERGAMÍ DEL 1210 amb la
confirmació que Pere, pa-

borde de l’església de Santa Ma-
ria de Manresa, fa vitalíciament
Robert responsable de l’escriva-
nia. El monopoli de les escriptu-
res per part de les institucions 
religioses comença a minvar en
aquest moment i això fa que hi
comenci a haver escrivans que 
no formen part del clergat.

5

LLETRES DEL BISBE DE BARCELONA als consellers de
Manresa l’any 1623 cridant a sometent general per perse-

guir bandolers. Els processos judicials d’aquesta època ens per-
meten conèixer el pols social i quina era la conflictivitat del mo-
ment. En aquest document s’hi veu l’efecte dels rosegadors. 

6 L’Arxiu de la Seu de
Manresa és obert a la

ciutadania els divendres
laborables, de 4 de la
tarda a 8 del vespre
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LLIBRE NOTARIAL DEL 1230 QUE CONTÉ ESCRIPTURES DE JUEUS.
Fins ben entrat el segle XIV, els jueus apareixen sovint en molta docu-

mentació d’època medieval que permet estudiar la seva particular organitza-
ció social i econòmica, així com també la seva relació amb els cristians. 

7 PÀGINES D’UN LLIBRE D’ESBORRANYS DE LES ESCRIPTURES D’UN NOTARI (1221).
Manresa conserva una de les primeres mostres de la documentació notarial de Catalunya.

El notariat és una institució d’arrel medieval que arriba fins als nostres dies i les seves escriptu-
res ens aporten un gran coneixement històric. En aquest cas, els forats són obra dels corcs. 

8

LLIBRE DE RESOLUCIONS PRESES PEL CAPÍTOL DE CANONGES DE LA
SEU DE MANRESA ENTRE ELS ANYS 1662 I 1693. El capítol de canonges

és, fins als nostres dies, l’encarregat de prendre les principals decisions que
afecten la basílica. Els seus acords són fonamentals per entendre’n l’evolució. 

11 REGISTRE DE DONES DE MANRESA QUE CONTRIBUEIXEN AMB REN-
DES A LA SEU (SEGLE XVIII). És ben curiós trobar dos registres paral·lels,

un d’homes i un de dones (escrit «Donas»), en aquest moment. La seva funció
era conèixer l’estat de diferents cobrances per finançar la gestió de la Seu.

12

LLIBRE DE LES SEPULTURES DE LA SEU DE MANRESA EN EL QUAL 
S’ANOTEN LES FAMÍLIES QUE TENEN DRET A SER-HI ENTERRADES.

En haver-se perdut els llibres d’òbits l’any 1936, aquest registre del 1770 ens
permet aproximar-nos a algunes informacions sobre les famílies manresanes.

15 GOIGS A LA VERGE DE L’ALBA (S. XX). Els goigs són uns dels càntics po-
pulars religiosos més estesos arreu de Catalunya i acosten als feligresos

la devoció a determinats sants o festivitats cristianes. Els de la Verge de l’Alba
són uns dels més coneguts a la ciutat de Manresa. A la foto, dos exemples. 
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PLÀNOLS D’ELEMENTS ARQUITECTÒNICS DE LA SEU (1933). La documentació
gràfica ens acosta a com es dissenya un edifici. En el cas de la Seu, l’aportació

d’Alexandre Soler i March a l’arquitectura de la basílica i com es va planificar són relle-
vants. El plànol de la imatge està signat: «Barcelona, febrer del 1933. L’arquitecte». 

9 LLIBRE DEL PABORDE DE LA SEU DE MANRESA DEL 1408 AL 1444. El
paborde era el principal encarregat de l’administració de la Seu de Man-

resa. La seva funció consistia a assegurar el manteniment de la institució i, al-
hora, garantir-ne el bon funcionament. Per tant, era una figura cabdal. 

10

LLIBRE DE COMPTES DE LA CONFRARIA DE SANT NICOLAU DEL 1352
AL 1378. Les diferents confraries tenen molta rellevància en l’estructura-

ció d’una institució religiosa com la Seu. Contribueixen al culte religiós amb di-
ferents actes, sovint en honor d’un patró vinculat a algun ofici de la ciutat.

13 CONSUETA DEL 1787 EN LA QUAL S’ANOTEN ELS COSTUMS I LES 
CELEBRACIONS DE LA SEU DE MANRESA EN DIVERSES FESTIVITATS.

Aquest tipus de document permet conèixer com s’organitzaven i es desenvolu-
paven les diferents festes religioses que trobem al llarg de l’any en qüestió.

14
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LA HISTÒRIA 
Un fons documental amb una
existència força accidentada 
Les primeres referències històriques
daten del 1020 i els documents més
antics que s’hi conserven, del 1098. El
1594 es va construir un local exprés per
acollir l’Arxiu Capitular. Es va incendiar
per la guerra de Successió i el 1728 es van
recollir els fons que van sobreviure en un
annex de la Sala Capitular. Mentrestant,
l’arxiu de l’Escrivania s’havia instal·lat el
1627 als baixos de la Casa del Paborde,
on va patir devastacions i un incendi
parcial durant la guerra dels Set Anys. 
Tot el que es va salvar ho va reordenar
l’arxiver municipal Leonci Soler i March
(1895-1897) amb la col·laboració de
Joaquim Sarret i Arbós, que ho va tornar
a classificar el 1915. Durant aquest temps,
l’arxiu es va anar canviant de lloc. El 1936
va anar a la Cova i el 1963 va tornar a la
Seu, al costat del museu, fins que l’any
1986 es va traslladar a l’espai actual. 
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