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Retrets al bisbe i elogis a Asarta en el comiat
al conservador de la Seu durant 38 anys
Manresa agraeix a l’arquitecte la magna tasca realitzada per retornar l’esplendor al principal monument de la ciutat
MIREIA ARSO

FRANCESC GALINDO MANRESA

El malestar de certs sectors de
Manresa que han de relacionar-se
amb el bisbe de Vic, Romà Casanova, va aﬂorar ahir amb tota claredat en un acte tan assenyalat
com el comiat i agraïment al que
ha estat durant 38 anys l’arquitecte conservador de la Seu de Manresa, Francesc Xavier Asarta.
El mateix Asarta ho va dir ben
clar «em trobo fort i tinc ganes de
treballar, però he perdut la il·lusió». La causa: «les relacions humanes que hi ha al voltant de la
Seu no són les que havien estat».
Va contrastar la bona sintonia
amb l’anterior bisbe de Vic, Josep
Maria Guix, amb l’actual «amo»,
que «ho ha desfet tot», i es va referir a la comissió de seguiment
d’obres, en la qual hi havia la participació dels Amics de la Seu en
representació de la societat civil
manresana.
I l’alcalde Valentí Junyent va venir al darrere i ho va reblar: «hi
haurà un nou conveni de restauració de la Seu malgrat el bisbat».
Junyent va assegurar que durant el procés «novament hi ha
hagut motius perquè no se signi.
Fins i tot he rebut una trucada posant en qüestió el procés».
Asarta, el dia que se celebrava
el seu comiat, va decidir no mossegar-se la llengua i va deixar dites
dues coses més. La primera, que
l’Estat «va negar a la Seu entrar en
el pla de catedrals» i la segona que
«el bisbat es va negar a nomenar
concatedral la Seu» argumentant
que «no hi ha tradició», ja que la
ciutat no és seu episcopal.
Asarta va assegurar que «al bisbat de Barbastre tenen una altra
tradició» per la creació del bisbat
de Barbastre-Monsó amb dues
seus catedralícies, la de Santa Maria del Romeral a Montsó i la catedral de Barbastre, donant rang
de concatedral al temple principal de Monsó.
L’alcalde va aﬁrmar que el procés no està ara per revisar-lo sinó
per tirar-lo endavant amb totes les
forces i amb tothom sumant.
INFÀNCIA AL CONGO

Félicité Kiese, avui a
l’Espai Rubiralta
REDACCIÓ MANRESA

La fundadora i directora de
l’ONGD SECAM, Félicité Kiese,
visitarà l’Espai Rubiralta avui a 2/4
de 8 del vespre per fer una xerrada
on explicarà la situació de la infància a la República Democràtica
del Congo: 18.000 nens i nenes
dormint diàriament al carrer, més
de mig miler d’orfenats. Aquesta
és la realitat de Kinshasa, la capital
de la República Democràtica del
Congo.

L’arquitecte del
currículum
impossible

Francesc Xavier Asarta amb Maria Pilar Pla, ahir a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa

L’emoció aflora per agrair a l’esposa
«la paciència amb la meva il·lusió»
Un acte sobri d’agraïment
sincer a una persona
«honesta», «rigorosa»
i «apassionada»
REDACCIÓ MANRESA

Tothom qui va participar ahir
a la festa d’agraïment a Francesc
Xavier Asarta es va emocionar
poc o molt: l’aparellador del
temple, Jaume Soldevila, va repassar les obres que s’hi han fet
amb diapositives; Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà
del Col·legi d’Arquitectes va
glossar la ﬁgura d’Asarta, i Maria
Pilar Pla, presidenta dels Amics
de la Seu, li va lliurar un obsequi.
L’alcalde Valentí Junyent va tancar l’acte.
Asarta va sortir a l’escenari segur i distès, disposat a dir algu-

Breus
ENTITATS

Festa del Soci de l’AV
Cots, Guix, Pujada Roja
REDACCIÓ MANRESA

L’Associació de Veïns de les
Cots, el Guix i la Pujada Roja celebra dissabte la Festa del Soci, al local de Cultura i Esbarjo, amb mostra de dibuix d’artistes del barri i
lliurament de premis, sardinada,
mostra i degustació de pastissos
(els no socis 6 euros).

 Per quantitat i qualitat, la
tasca en restauració de monuments i en sistematització
de la defensa del patrimoni
realitzada per Francesc Xavier Asarta Ferraz a Catalunya serà extraordinàriament
difícil d’igualar.
Nascut el 1936 a Graus
(Osca) és aparellador
d’obres des del 1959 i arquitecte per l’Escola Tècnica
d’Arquitectura de Barcelona
des del 1966. Membre del
Servei per a la Protecció del
Patrimoni Arquitectònic Català des de la seva fundació,
membre fundador de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del
Col·legi d’Arquitectes, president de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic (1996-2002),
Premi Nacional de Patrimoni Cultural 1997 per la restauració del terrat i golfes
de la Pedrera.
Ha intervingut en les restauracions de la basílica de
Graus, Palau Giudice de Barcelona, convent de Santa
Clara de Manresa, pont medieval del Pont de Vilomara,
façanes de la Cova i església
de Sant Ignasi, la Pedrera,
castell de Calders, torre de
la Minyona del castell de
Cardona, casa de les Punxes,
monestir de Sant Benet,
hospital de Sant Pau, vila romana de Sant Amanç de Viladés, termes romanes de
Sant Boi, Casa Comalat de
Barcelona, monestir de Sant
Pere de la Portella...

«Una gran bogeria»
Va posar de manifest que amb la
pujada de l’IVA «el 21% dels diners
de les subvencions per a la Seu es
perden, el que és una gran bogeria».
A qui agaﬁ el relleu de la seva
tasca li va dir que «encara queda
molt treball per fer a la Seu». Només se li va trencar la veu al ﬁnal,
quan va agrair a la seva esposa «la
paciència amb la meva il·lusió per
l’arquitectura històrica». No va
poder continuar. Difícilment amb
paraules hauria pogut expressar
les hores i hores que la Seu ha pres
a la família, les sortides anul·la-

des, els sopars sense companyia,
el temps esmerçat en pedres, encara que siguin tan singulars com
aquestes.
Però també cal tenir en compte
que, a l’era dels trepes, la postveritat, les notícies falses i els tuits
saberuts s’estavellen contra ﬁgures de pedra picada com la seva.
La feina i la dedicació d’Asarta
durant gairebé quatre dècades
esgota els adjectius: monumental, catedralícia, ingent...
Ara, la Seu queda òrfena d’un
personatge de primera magnitud
en restauració de monuments.
Des de Berenguer de Montagut
ﬁns a Alexandre Soler i March, al
llarg dels segles, en la construcció
de la Seu hi han intervingut diversos arquitectes. Els darrers 38
anys n’hi ha hagut un: Francesc
Xavier Asarta, del qual Junyent va
dir que Manresa guardarà el seu
record «amb lletres d’or».

MOBILIARI I MATERIAL
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Ofigreen presenta el
nou catàleg escolar

Visita en bici al pont
de les Arnaules

Observació
astronòmica del sol
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Oﬁgreen presentarà demà de
2/4 de 6 a les 8 de la tarda, a la cocteleria el Glaç de Manresa, el Catàleg Escolar 2017-2018 de mobiliari escolar i de despatx, material
audiovisual, esportiu, musical,
papereria i escriptura, jocs didàctics (totes les etapes), equipament
per les aules dels més petits, tot tipus d’articles per fer plàstica, tallers i manualitats. L’acte és obert
a tothom.

Manresa en Bici ha programat
per diumenge que ve una sortida
al pont natural de roca, de 40 milions d’anys d’antiguitat, de les Arnaules. Es passarà pel regadiu de
Viladordis i es voltarà el parc de
Bufalvent. S’arribarà a Manresa
pel camí del Malbalç. La sortida
permetrà descobrir fòssils de corall, la torre del Moro i les vistes
aèries de la depuradora. Més informació a 629 321 760.

L’Agrupació Astronòmica de
Manresa organitzarà diumenge a
les 11 del matí una observació del
sol, al parc de Puigterrà. Mitja
hora després, a 2/4 de 12, tindrà
lloc la xerrada «Mirem el cel a l’estiu», a càrrec de Josep Masdemont. L’entitat ha organitzat per al
dissabte 17 de juny una observació a Castelltallat, coordinada per
Núria Camps, a partir de les 10 de
la nit.

nes coses. Va dir que de mossèn
Franquesa guardava «un gran record», també del sagristà Josep
Pérez. Va agrair la feina i el suport
dels Amics de la Seu, del capítol
de canonges i, també, de l’Ajuntament i la Generalitat.

