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La Seu de Manresa

La Seu de Manresa farà 700 anys de 
vida el proper 2022, una data clau 
per a la capital bagenca. Amb aques-
ta excusa va néixer De Berenguer de 

Montagut a Gaudí, una exposició que pretén 
no només  homenatjar la basílica, sinó tam-
bé fer-ne pedagogia. A càrrec del manresà 
Fermí Bataller, tot va néixer a poc a poc i com 
si fos una petita casualitat. Amb l’ajut del 
Col·legi d’Arquitectes, Bataller va convertir un 
vídeo digital en una maqueta real, tangible. 
L’exposició es podrà visitar fins al dia 10 d’oc-
tubre a la Casa Lluvià. 

Enric Masana, actual responsable de la de-
legació del Bages-Berguedà del Col·legi d'Ar-
quitectes de Catalunya, va ser la persona clau 
perquè Bataller convertís el vídeo La Seu de 
Manresa. Set segles de vida  –es pot visualitzar 
a través del codi QR amb la compra del catà-
leg de l’exposició– en una exposició, que no 
només vol fer parada a Manresa, sinó que 
també la farà a Vic, Barcelona i alguna seu del 
Col·legi, però, com explica Masana, «l’objec-
tiu final és que pugui fer aturada permanent 
a la Seu. Seria molt bonic i intentarem que ens 
en donin permís». Masana i Bataller fa anys 
que es coneixen i, de fet, els uneix una anèc-

dota curiosa. «Quan es va refinançar ,fa 32 
anys, la Casa Lluvià, l’exposició que hi havia 
en aquell moment al soterrani de l’edifici tam-
bé era del Fermí. En aquell cas anava sobre Ig-
nasi Oms». En el moment en què Masana va 
veure el documental que Bataller havia fet 
amb la reconstrucció en 3D de la Seu, va veu-
re-hi un potencial que no volia deixar esca-
par. «Li vaig dir que havíem d’aprofitar una 
tecnologia com la impressió 3D per transfor-
mar-ho en una maqueta real». El procés, però, 
no va ser senzill. 

Fermí Bataller no només va renderitzar la 
maqueta actual de la Seu, sinó que en la pri-
mera versió del vídeo ja hi apareixien maque-
tes de tot el procés. És en aquest punt quan 

Masana el convenç per transportar-ho al món 
de la impressió 3D. «Vam demanar pressupos-
tos a algunes empreses però eren caríssims i 
no ens els podíem permetre». La impressió 3D 
segueix sent una tecnologia elitista, encara re-
servada per a pocs espais productius. El des-
tí va fer que, a través del també arquitecte ba-
genc Jonatan Domenech, contactessin amb 
3D Incubator, un centre d’impressió 3D de la 
Zona Franca que està creixent molt els darrers 
anys. En aquell moment, 3D Incubator oferia 
un ajut econòmic per a petites empreses que 
no tinguessin la suficiència econòmica per as-
sumir tots els costos. Francesc Rafart, mem-
bre del Col·legi d’Arquitectes , va generar una 
start-up que els va permetre rebre un ajut del 
50% del cost d’impressió a través de fons eu-
ropeus després que la proposta de Rafart fos 
acceptada. Gràcies a aquest ajut, la iniciativa 
va poder tirar endavant. 

El potencial de la idea de Fermí Bataller va 
despertar nous horitzons. Tant és així que, 
amb tot el material històric que havia recopi-
lat Bataller, es va generar un catàleg en format 
llibre en què s’explica com es va construir la 
Seu amb fotografies i explicacions per a tots 
els públics. De fet, Masana en reivindica el seu 

vessant «didàctic i gràfic. No volíem que fos 
una exposició d’erudits dedicada a erudits, 
sinó que un nen que ve amb els seus pares la 
pugui gaudir igual o més que un arquitecte. 

La vocació del projecte és, en última ins-
tància, reivindicar el patrimoni cultural i ar-
quitectònic de Manresa amb un dels edificis 
«més importants del gòtic mediterrani», se-
gons Bataller. I Masana ho té clar. «Per defen-
sar el patrimoni, l’has de conèixer i estimar». 
Amb De Berenguer de Montagut a Gaudí, la 
Seu s’eixampla en els seus 700 anys d’història, 
obrint-se en canal per a tots els públics. «Els 
manresans ens queixem molt sovint, i aquí vo-
lem posar en relleu un dels majors motius 
d’orgull de la ciutat», explica Masana».

SET SEGLES EN MAQUETES

La Casa Lluvià acollirà fins al proper dia 10 d’octubre «De Berenguer de Montagut a Gaudí», una exposició que pretén posar en relleu el valor arqui-
tectònic, cultural i social de la Seu de Manresa a través d’unes maquetes construïdes amb impressió 3D que permeten veure el procés d’obres de la 
basílica des dels seus primers anys de vida. El manresà Fermí Bataller n’és l’autor. Text i fotos: Albert Blaya Sensat/Oscar Bayona

La idea de construir 
les maquetes neix d’un vídeo 
de Fermí Bataller en què 
reconstruïa digitalment 
el procés d’obres de la Seu

L’exposició farà estada 
a Manresa, Vic i Barcelona, 
entre altres ciutats, però amb 
l’objectiu de quedar-se de forma 
permanent a la Seu

MANRESA. EXPOSICIÓ «LA SEU DE MANRESA. 700 ANYS»" OSCAR BAYONA
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LA IDEA INICIAL DE 
BERENGUER DE MONTAGUT
n El mestre d’obres Berenguer de Montagut 
va ser contractat per la capital bagenca el 30 
de juny del 1322, una de les èpoques de més 
auge de l’art gòtic a Europa. L’arquitecte era 
certament reconegut, però no era una nove-
tat per a la ciutat, ja que quatre anys abans 
s’havia fet càrrec de la construcció del nou 
pont sobre el Cardener. A més, el dia abans 
de ser assignat per construir la Seu, el prior 
del Carme el va nomenar mestre de l’obra de 
l’església del Carme. La construcció es va ini-
ciar per l’antiga capella de les 11.000 verges, 

que és el punt on es va situar la primera pe-
dra. Allà hi apareix el rostre, tallat en pedra, 
d’algú que no s’ha identificat. En el catàleg de 
l’exposició es juga amb la possibilitat que fos 
el del mateix mestre d’obres de la Seu. 

Es considera que la construcció de l’edifi-
ci portava un molt bon ritme. El 1345 ja s’ha-
via aixecat el portal nord i el de migdia, i la 
nau central anava per bon camí. Una de les 
curiositats és que algunes de les famílies més 
poderoses de la ciutat, així com alguns gre-
mis, costejaven la construcció de la seva ca-
pella per tal de demostrar el seu poder, im-
mortalitzant-ne la petjada.  
La construcció de la nau tenia el punt dife-
rencial en el sistema de contraforts, que ge-
neraven una sola nau lluminosa i àmplia, 
preparada per al clima mediterrani, i que ge-
nerava uns espais innovadors per a les cape-
lles, convertint part del seu espai en un «ge-
nerós deambulatori», tal com s’explica al ca-
tàleg. 

La construcció i el procés d’obres havia de 
ser molt complex per la magnitud de l’edifici 
i el material emprat, la pedra, així com per 
les limitacions tècniques de l’època compa-
rades amb les de l’actualitat.

 

1a 
fase 

1325-1353

 

2a 
fase 
1353-1425

LES OBRES DE LA SEU 
AVANCEN A BON RITME
n És un bon període per a la construcció de 
la basílica, que segueix avançant a bon ritme 
tot i que en l’etapa anterior hi va haver dues 
aturades per culpa de la Pesta Negra del 1348 
i per la negativa del bisbe de Vic. En aquesta 
nova etapa, l’obra continua amb les capelles 
de les tres tramades següents i el desmuntat-
ge de l’antiga església de Santa Maria, de la 
qual s’aprofita la paret nord i una part del 
cimbori de l’edifici. 

Aquesta segona etapa es comença per 
les capelles de la banda sud de l’edifici: la 
de l’Esperit Sant, la de Sant Bartomeu i la 
de Santa Magdalena. L’última part va ser 
la construcció, finalment, de la nau cen-
tral, potser la part més complexa i de ma-
jor rellevància en la basílica.  Durant 
aquest període, els arquitectes decideixen 
prescindir de gran part dels arcs superi-
ors dels arcbotants, un element cabdal en 
l’arquitectura gòtica amb forma de mig 
arc situat als exteriors de les construcci-
ons i que servirà per assegurar l’estructu-

ra de l’edifici. Segons explica el catàleg, 
aquesta decisió podria haver tingut les se-
ves conseqüències en la solidesa de la ba-
sílica, però fins a la segona meitat del se-
gle XIX no es van construir les que hi fal-
taven. 

La Capella de l’Esperit Sant va ser pa-
trocinada pel gremi dels cuireters, que era 
un dels més poderosos en aquell temps. I 
per a aquesta capella es va demanar al 
pintor barceloní Pere Serra que en fes un 
retaule l’any 1393, que el va enllestir l’es-
tiu de l’any següent. El retaule del Sant Es-
perit és una de les peces més interessants 
de la basílica perquè ha sobreviscut du-
rant tots aquests anys i s’ha mantingut al 
seu lloc original.
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NOUS ARQUITECTES PER 
REPRENDRE LES OBRES
n La construcció de la Seu de Manresa va pa-
tir una forta i perllongada aturada de 55 anys 

a causa d’una sèrie de crisis econò-
miques, socials i sanitàries: hi va 

haver conflictes bèl·lics i també 
diferents brots de pesta. El març 
del 1480, quan la situació s’ha-
via calmat, es va contractar  Ar-
nau de la Blatte i Esteve Brueil 
com a nous mestres d’obres per 
a aquesta tercera fase de la 
construcció. 

Després de sis anys, l’estiu del 

1486, la ciutat va contractar  Martí d’Ibar amb 
l’encàrrec de deixar enllestida la basílica, a la 
qual en aquell moment li faltaven les dues úl-
times tramades de la nau, el mur de la façana 
amb la rosassa i l’escala d’accés a la coberta, 
així com tot una sèrie d’elements. Sembla que, 
al cap d’aquest període, l’edifici va quedar en-
llestit. Tal com apunta el catàleg de l’exposi-
ció, encara no s’havia conclòs l’obra iniciàti-
ca del mestre Berenguer de Montagut. El mur 
cec de 30 metres d’altura era un epíleg enso-
pit del que havia de ser un enorme projecte.  

Es té constància de tres obres de Beren-
guer de Montagut durant aquells anys, però 
segurament hi hauria d‘haver altres projec-
tes. Una de les curiositats és que tant la Seu 
com Santa Maria del Mar, a Barcelona, van ser 
projectes de la ciutadania i no d’orde religiós, 
motivats per intentar donar  aixopluc a la gent 
de la ciutat en la seva fe religiosa. La primera 
obra de Berenguer de Montagut va ser la del 
Carme, una església més limitada d’una sola 
nau. En aquell moment, la Seu era la nau més 
ampla de totes amb 18 metres de llum gràci-
es al seu joc de contraforts que separen les ca-
pelles.

 

3a 
fase 
1480-1488

EL PROJECTE FRUSTRAT DE 
GAUDÍ I SOLER I MARCH
n L’any 1897 l’Associació d’Arquitectes de Ca-
talunya va organitzar una sortida per visitar 
la Seu de Manresa,  ja que feia 10 anys que 
s’havien acabat les obres de restauració 
de la basílica manresana. En aquesta tro-
bada, l’arquitecte Josep Torres Argullol         
–l’encarregat de fer-ne el parlament– va 
presentar un avantprojecte per finalitzar 
la Seu de la millor forma possible tenint 
en compte la seva originalitat. Això passa-
va per començar a aterrar tots els ele-
ments aliens al gòtic, inclòs el claustre del 
segle XVII i el campanar. La façana es re-
sol després de retirar-ne tots els postissos 
i les sagristies velles que hi havia se subs-
titueixen per tres capelles absidials.  

L’últim mestre d’obres va ser Alexandre 
Soler i March, que va ser l’encarregat de 
restaurar la façana principal, ja que pro-
jectava una imatge poc atractiva per als 
visitants de la capital bagenca. Quan So-
ler i March va tenir el projecte enllestit, 
aquest va haver de passar una revisió per 
part del bisbe Torras i Bages, que va con-
dicionar la seva aprovació al dictamen 
que en fessin Josep Maria Pericas, Josep 
Font i Antoni Gaudí, profundament admi-

rat per part del bisbe. La proposta no va 
superar aquesta revisió. Gaudí va mos-
trar-se en desacord i va exigir canvis im-
portants, com la construcció d’una teula-
da  a dues vessants i un coronament a l’es-
til del gòtic septentrional. El 1915 es va 
aprovar el projecte remodelat de Soler i 
March i es va concloure el 1934, després 
que el 1921 s’aixequés l’agulla del campa-
nar i s’inaugurés el nou baptisteri. Quan 
les obres van finalitzar, encara quedava 
pendent les escultures i els baixos relleus 
previstos per als timpans de la façana.

 

5a 
fase 
1915-1934
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ELS AFEGITS DE LA SEU I 
ÈPOQUES DE CANVIS
n Al llarg dels anys, l’edifici ha tingut canvis 
en la seva forma, no per una voluntat arqui-
tectònica, sinó per qüestions que no tenen 

res a veure amb l’edifici, fet que ha 
canviat i modificat l’entorn inici-

al de la basílica. A més, s’ha de 
tenir en compte que durant 
tots aquests segles hi ha hagut 
incendis que han contribuït a 
modificar les diverses versions 
que l’església ha ofert a la ciu-
tat.  

Un dels punts de canvi és, 

sens dubte, el de les sagristies de la Seu, que 
al llarg dels anys es van anar sumant a la llis-
ta. Durant la segona fase de construcció es 
van afegir la del Remei o la dels Canonges. A 
més d’aquestes es va fer la de Sant Pere l’any 
1728. Posteriorment es va afegir un pis extra 
a la construcció que fins i tot va arribar a  ta-
par part dels finestrals de les capelles. Aques-
tes edificacions sobreposades van ser ender-
rocades a final del 1936, i és per aquest motiu 
que l’imaginari que tenim de la Seu és limi-
tat, perquè moltes de les etapes de la cons-
trucció no han quedat enregistrades i els re-
sultats s’han perdut al llarg del temps. 

El campanar que tenim avui en dia a la Seu 
va ser construït en dues etapes entre el 1545 
i el 1592. Gairebé 100 anys després de la seva 
construcció, el 1682, s’hi van afegir uns arcs 
en diagonal  que sostenien unes campanes 
exteriors. El rellotge que tenim actualment va 
ser construït al segle XIX, l’any 1852. 

Tots els petits afegitons i canvis que es van 
anar fent eren aliens a les voluntats dels pri-
mers mestres d’obres, i en la majoria dels ca-
sos tampoc responia a una voluntat estètica 
evident. 

LA GUERRA CIVIL I LA   
IMATGE DEFINITIVA DE LA SEU
n Just dos anys després que les obres de So-
ler i March finalitzessin en espera de polir els 
darrers detalls, va esclatar la Guerra Civil Es-
panyola, que va amenaçar tot el patrimoni 
cultural de Manresa. Sobretot aquell religi-
ós, ja que durant la guerra el bàndol republi-
cà es va dedicar a la crema de convents i es-
glésies, i va posar en perill l’extens patrimo-
ni manresà. Per sort, la Seu es va mantenir 
dempeus gràcies a la voluntat d’associacions 
i ciutadans que van lluitar per preservar-la. 

El campanar en forma d’agulla va quedar 
destruït per les bombes franquistes i, de fac-
to, va ser l’única part de l’edifici que se’n va 
veure afectada. Segons Masana, «Gaudí  va 
fer imperar el seu criteri en contra de la lògi-
ca del gòtic mediterrani. La teulada a dues 
vessants i el campanar en forma d’agulla són 
propis del gòtic septentrional, propis de paï-
sos com França i Alemanya, més freds i amb 
menys hores de llum. Aquí els edificis són 
més amples, per aprofitar més la llum». En 
aquest sentit,  la demolició de l’agulla no va 
ser, arquitectònicament parlant, una mala 
notícia, ja que va permetre preservar la idea 
original de Berenguer de Montagut i l’estil 
propi del gòtic mediterrani. La Seu és, avui en 

dia, un dels grans exponents d’aquest estil i 
un dels edificis més importants del país 
d’aquesta època.  Un valor cultural importan-
tíssim que, segons Bataller, «cal reivindicar 
més. A vegades sembla que els manresans no 
siguem conscients del que tenim a casa, i la 
Seu és l’edifici més important, el patrimoni 
més valuós de tots els que tenim a la ciutat». 
El proper 2022, la construcció complirà 700 
anys de vida. Després de cinc etapes en les se-
ves obres,  múltiples incendis i propostes di-
ferents, la Seu és un dels monuments del gò-
tic mediterrani més importants d’Europa.

 

6a 
fase 
Actualment

 

4a 
fase 
Segle XVIII


