INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE L’ATRI DE LA
COLLEGIATA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE LA SEU DE MANRESA

Parlament pronunciat a l’atri de la collegiata basílica de Santa Maria de la Seu de
Manresa, el dia 26 de gener del 2013
Molt Honorable Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya
Illustríssim Sr. Alcalde de la ciutat de Manresa
Excellentíssim Sr. President de la Diputació de Barcelona
Honorable Sr. Conseller de Cultura
Sr. Degà i membres del Capítol d’aquesta collegiata Basílica de Santa Maria de la Seu
de Manresa
Sr. Rector de la parròquia
Sra. Presidenta de l’Associació dels Amics de la Seu
Reitero la benvinguda que se’ls ha donat a tots vostès en aquesta Collegiata
Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, i molt especialment al Sr. President de la
Generalitat. La vostra presència expressa l’estima a la ciutat de Manresa i en concret a
aquest edifici del qual avui inaugurem les obres de restauració de l’atri.
Certament, com ja s’ha dit de moltes maneres, la Seu de Manresa és l’edifici
més important i més vistós de la ciutat. És també el més artístic i el que té més història
i més anomenada. Podem dir, sense por a equivocar-nos, que la Seu representa la
ciutat. Fou al puig Cardoner on es va edificar la primera església dedicada a santa
Maria, a final del segle IX, en temps del comte Guifré el Pilós i del bisbe Gotmar, el
primer de la restaurada seu d’Osona després de la invasió serraïna. A la qual seguí una
altra església refeta pel bisbe Oliba. L’actual basílica té el seu origen a finals del segle
XIII quan es va decidir de fer un temple més gran per a les necessitats de la població
de la ciutat de Manresa que havia crescut. 1328, primera pedra; 1371, consagració de
l’altar major; 1486, l’últim tros del temple amb la paret on hi ha la gran rosassa; 1592,
el campanar; 1578, la cripta; 1657, la capella del Santíssim; 1915-1934, la façana i el
baptisteri... i, podem dir, en els darrers anys les obres de restauració i, en l’any 2012,
la restauració de l’atri; i encara ens cal continuar... Certament les obres de la Seu no
s’acaben mai... com ha de ser!
La segona paraula que em pertoca de dir és «gràcies» a tots els qui fan
possible que la història de la Seu de Manresa continuï viva. Gràcies als qui dia a dia li
donin la vida que li és pròpia: la casa de la família dels fills de Déu, on es dóna el culte
propi a glòria de Déu per a la vida dels homes. Gràcies als qui fan ressonar la paraula
de Vida en aquest edifici multisecular. Gràcies als qui estimen aquest temple i el que
representa i en el dia a dia es fan presents i collaboren per al seu sosteniment: el
Capítol de Canonges, la Parròquia de la Seu, els Amics de la Seu i els fidels i
estimadors de la Seu que hi collaboren amb els seus donatius.
Gràcies molt especialment a les institucions civils i administratives que amb la
seves aportacions, conveni rere conveni, s’han sumat a fer possible les obres de
restauració d’aquesta magnífica Collegiata Basílica de la Seu de Manresa: la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa. En
moments com aquests es fa visible la necessitat de sumar entre tots per fer possible
grans obres que manifesten qui som nosaltres, quina és la nostra història, quin és el
nostre present i cap on volem caminar en el futur.
Molt Honorable Sr. President de la Generalitat, gràcies per ser present en
aquest senzill acte de la inauguració de les obres de restauració de l’atri de la Seu de
Manresa. La seva presència expressa clarament la seva estima a aquesta ciutat i a
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aquest edifici eclesial. La seva tasca encomanada pel poble és la de servir els ciutadans
promovent el bé comú. Gràcies per la collaboració del seu govern en la restauració de
la Seu.
La vostra collaboració expressa el desig de vertebrar el territori, tenint cura de
totes i cada una de les realitats que fan visible el teixit, el nostre gran teixit cultural,
expressió d’una manera pròpia de ser, capaç de donar una faiçó ben nostra que ens
identifica com a poble.
Aprofito aquesta ocasió, Sr. President, per agrair a vostè i a la Generalitat de
Catalunya que representa, la gran obra del desdoblament de l’Eix Transversal. Una
institució com la diòcesi de Vic, que serveix parròquies presents en diferents
comarques, agraeix tota millora en les comunicacions que fan possible una millor
presència i una millor relació entre les persones que la formen. Acostar pobles i
persones és un bé per a tots i ens cal ser agraïts.
Una vegada més, Sr. President, gràcies per la collaboració i estima de la
Generalitat a la Seu de Manresa. Gràcies pel passat d’aquesta collaboració, pel present
i pel futur.
Acabo demanant la intercessió de Santa Maria, titular d’aquesta collegiata
basílica, perquè ella intercedeixi per tots els manresans, tots els catalans davant el seu
Fill, Jesucrist, Senyor del món i de la història. Que Déu us beneeixi a tots els presents!
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