
Manresa modernista i ignasiana 

Manresa, és una ciutat amb més de mil anys d’història, amb un passat medieval important, com es 
pot veure a la Basílica del segle XIV, o a la Sèquia, una obra d’enginyeria civil medieval que es va 
construir fa sis-cents anys per portar aigua del Llobregat a través d’un canal de vint-i-sis 
quilòmetres fins els camps que envoltaven la ciutat i crear riquesa. 

La ciutat que s’autoanomena capital de la Catalunya Central per la seva situació geogràfica, és la 
capital de la comarca del Bages amb poblacions tan importants com Sant Fruitós del Bages, 
Santpedor, Súria, Navarcles, Artés, Balsareny, Sallent i Cardona entre altres. 

Tres fets històrics sobresurten en la història de Manresa, a saber: la Llum, la Sèquia i les Bases de 
Manresa. 

Del primer en parlarem quan siguem al lloc dels fets. 

La Sèquia és un canal de regadiu cabdal en la història de Manresa. S’inicià la seva construcció l’any 
1339 i s’acabà el 1383. Té un recorregut de 26,7 km, un desnivell de 10 metres i un cabal de 1 
m3/s. Fou autoritzada la seva construcció per Pere III el Cerimoniós. La tradició popular, relaciona 
la construcció de la sèquia amb el famós miracle de la Llum. 

Les Bases de Manresa. Un dels primers actes de la Unió Catalanista, entitat que agrupava a 
diferents sectors catalanistes i federacions que implicaven, grups, centres, associacions, ateneus i 
publicacions catalanistes, va ser convocar als seus delegats a la ciutat de Manresa, on van 
redactar-se les bases per a una futura constitució política de la regió de Catalunya. Les Bases de 
Manresa de 1.892 van ser la plasmació del pensament catalanista conservador, tradicionalista i 
corporatiu, tot recollint els principis del catalanisme polític i expressant el paper que Catalunya 
hauria de tenir en la vida política espanyola. En la redacció de les quals va tenir un paper destacat 
Enric Prat de la Riba.   

Estaven estructurades en 17 articles que definien un poder regional que reposava en la plena 
sobirania de Catalunya. En elles s’establia una organització de Catalunya amb un caràcter 
medievalitzant, basat en les comarques i els municipis. Així, les Bases de Manresa constituïen un 
desafiament inadmissible per a l’Estat centralista i uniformista ja que entre les demandes que 
incloïa hi havia la presencia del català com a única llengua oficial, la dependència directa de l’ordre 
públic pel poder regional i competències exclusives en el control de les finances i del sistema 
tributar, l’educació i la iniciativa legislativa. 

Per descomptat que les forces de l’estat haurien quedat força limitades d’haver-se portat a terme 
aquest model. 

1. Manresa vista parcial. 

La Seu, el Pont Vell i el Cardener. 

2. La Santa Cova. 

Sant Ignasi de Loiola és la personalitat que ha donat més projecció internacional a la ciutat de 
Manresa. Durant la seva estada de gairebé un any (d’abril de 1522 fins a febrer de 1523) va viure 
experiències que l’ajudaren a consolidar la transformació espiritual iniciada en la seva ciutat natal, 
Loiola (País Basc). Segons es relata en la seva bibliografia, Ignasi tingué experiències místiques i 
raptes espirituals que foren clau en la redacció de la seva obra més influent els Exercicis 

Espirituals. Per això una gran part del nucli antic ha quedat impregnat del llegat espiritual del sant i 
ha influït en l’art i el paisatge urbà de la ciutat del qual nosaltres farem tant sols un tast de la 
petjada que va deixar l’home que creà la Companyia de Jesús. 



L’església va ser construïda entre 1750 i 1763. La façana principal és un exemple típic de 
l’arquitectura jesuítica. La façana de migdia és anterior, amb un excel·lent repertori d’escultura 
barroca del segle XVII. La decoració interior, estil rococó del segle XIX. 

3. La Coveta. 

És el lloc on la tradició diu que Sant Ignasi va escriure els Exercicis Espirituals. Presideix l’espai un 
retaule de Joan Grau (segle XVII), un dels més destacats escultors barrocs manresans. També 
conté una sèrie de medallons, obra de Josep Suny. 

4.- La Creu de Guia i el Pont Vell. 

Inicialment era situada vora el Pont Vell, al costat de l’antiga capella de La Guia. La creu originària 
del segle XVI, va ser destruïda i refeta varies vegades. D’acord amb la tradició, el 25 de març de 
1522 coincidint amb la tradicional romeria de l’Anunciació, Ignasi de Loiola, que acabava d’arribar 
a Manresa procedent de Montserrat, hauria tingut una visió al pedestal de la creu. Segons Aldonça 
Vinyes el pelegrí caminava amb el peu nu, del qual i brollava sang, de manera que tothom s’admira 

i per la seva cara i fesomia jutjaven que era una persona nascuda en noble llinatge. El pont que 
travessa el riu Cardener és d’origen romà. L’actual es tracta d’una reconstrucció fidel datada al 
segle XII. 

5.- Capella de Sant Marc. 

Fou un dels indrets on, d’acord amb la tradició Ignasi de Loiola va tenir algunes experiències 
místiques. Segons Bernat Matella Peraire un dia el pelegrí “anant vers el riu cardener quan fou a 

prop de la capella de sant Marc, li aparegué alguna visió i això fou i és estat sempre palès i pública 

veu i fama en aquesta ciutat”. Bernat Matella que havia conegut a Ignasi durant la seva infantesa 
va ser un dels pocs testimonis presencials que encara vivien quan es van iniciar els processos per a 
la canonització del fundador dels jesuïtes. 

6 i 7.- Basílica de la Seu. 

És el principal monument manresà. L’església gòtica que avui podem contemplar fou dissenyada 
per Berenguer de Montagut que també projectà obres tant importants com Santa Maria del Mar 
de Barcelona. La concepció arquitectònica és característica del gòtic català. Les obres van 
començar el 1325, però fins a finals del segle XV no es va acabar el temple. La façana principal és 
neogòtica, dissenyada per Alexandre Solé March assessorat per Antoni Gaudí. La seu també 
resulta de gran interès per les obres d’art que conserva a l’interior, especialment els retaules 
gòtics. 

8.- Museu carrer del Balç. 

Es tracta d’un espai singular, format per una estructura de galeries porxades que comunicaven 
diverses cases. Encara s’hi conserven un pou d’aigua, vells portals , cellers i construccions 
sobreposades que formen un carrer fosc i reclòs on es respira un ambient medieval. 

9.- Ajuntament i plaça Major. 

L’actual plaça major va ser construïda al segle XVIII. Anteriorment era formada per dues petites 
places, la dels especiers i la de la ciutat, separades per una illa de cases. Es van aprofitar els 
enderrocs de la Guerra de Successió, per ampliar la plaça i satisfer així el nou costum popular de 
celebrar festes al carrer. L’edifici de l’ajuntament és de la mateixa època, obra de Joan Garrido. 
Segueix la estructura d’un gran casal barroc, amb presència gòtica a l’entrada de la porxada. 



10.- Pou de la gallina. 

Al carrer Sobrerroca trobem un pou que recorda la tradició d’una història miraculosa esdevinguda 
el 1602. Una nena de catorze anys guardava una gallina de la seva madrastra; l’animal se li escapà i 
va caure al pou d’aigua que hi havia en aquest carrer. La gallina va morir i ella espantada per la 
reacció que pogués tenir la madrastra, va suplicar a sant Ignasi que li tornés la vida. Segons la 
tradició, així va succeir. Al segle XVIII s’hi va construir una petita capella adjacent. A l’interior hi ha 
un retaule on s’explica la llegenda. 

11.- Torre de Sobrerroca. 

Aquest carrer medieval era el lloc de residència de les famílies nobles i benestants. Aquesta torre 
era una de les vuit que flanquejaven les entrades de la ciutat i exercia de control de pas. 

12.- Antic claustre del Carme. 

Antiga església gòtica construïda per Berenguer de Montagut, on tingué lloc el Miracle de la Llum 
el 21 de febrer de 1345. Durant la guerra civil fou enderrocada i posteriorment reconstruïda. La 
manca de finançament no ha permès que s’acabin les obres. 

Miracle de la Llum. 

La història de la Llum, és la història de la Sèquia. La història ens situa a l’any 1333 fins l’arribada de 
la pesta negra el 1348. La manca de pluges fou la causa d’unes collites molt dolentes, sobretot la 
de 1337. 

Els consellers que regien la ciutat el 1339 obtingueren del rei Pere III l’autorització per prendre 
aigua del riu Llobregat en el terme de Balsareny i conduir-la fins a Manresa. La idea d’aquest 
transvasament d’aigües i la seva execució sembla ser que no era massa ben vista pel bisbe de Vic 
Galceran Sacosta , senyor de Sallent, motiu pel qual en arribar les obres al seu territori, n’ordenà la 
suspensió, al·legant que aquelles eren terres de l’església i en veure’s desobeït, va imposar penes 
canòniques molt greus als consellers i a la ciutat de Manresa. 

Cinc anys Manresa va viure baix el pes de la penalització episcopal amb les esglésies sense culte i 
les obres paralitzades. 

Tot se solucionà en 1345, mitjançant la concòrdia establerta entre la ciutat i el nou bisbe Miquel 
de Ricomà. Però la tradició diu que el problema es resolgué per la intersecció divina, d’una llum 
misteriosa que sortint de Montserrat creuà el rosetó i il·luminà l’altar major quan el bisbe estava 
resant. 

13.- Escola d’Art. 

Centre formació d’arts plàstiques. 

14.- Plana de l’Om. 

Coneguda així per l’arbre que la presideix des de fa molts anys,  és una de les places més típiques 
de la ciutat. A la cantonada del carrer del Born hi ha la farmàcia del Dr. Esteve, exemple de 
decoració dels canons modernistes. Vitralls, fusta tallada i ferro forjat. 

L’escultura “A l’ombra” de Ramon Oms, representa una dona asseguda sota l’om. 

15.- Quiosc de l’Arpa. 

D’estil modernista i projectat per l’arquitecte Josep Firmat, l’any 1917, fou quiosc fins fa ben poc 
temps. En l’actualitat per la seva ubicació i com a mobiliari urbà catalogat s’utilitza com a espai 
d’informació turística. 

 



16.- L’Acollida. 

Escultura recent mostrant l’esperit de la ciutat envers els nou vinguts, precisament en el cor de la 
Manresa moderna, sorgida a partir de l’Eixample. Els dos edificis significatius són: la casa Torrents i 
Can Jorba. 

17.- Casa Torrents. 

Popularment coneguda com la Buresa és un gran edifici modernista dissenyat per l’arquitecte 
manresà Ignasi Pons i Costa, l’any 1908. Fou encarregat per la família d’empresaris Torrents, una 
de les nissagues industrials més importants de la ciutat. Concebut d’estil neogòtic a l’interior 
encara hi ha habitatges que conserven la decoració modernista original. 

18.- Cal Jorba. 

Aquest edifici durant molts anys va ser la seu central dels populars magatzems Jorba. Edifici 
singular i dels pocs que queden a Catalunya d’art decó. 

19.- Casa de Cultura. 

Monumental edifici modernista, seu durant molts anys de la Caixa. 

20.- Col·legi Asil. 

Obra modernista d’Ignasi Oms i Ponsa de l’any 1901 per encàrrec municipal per atendre els infants 
necessitats. 

21.- Casa Armengou. 

També coneguda per Ferreteria Armengou, fou una de les primeres obres d’Ignasi Oms a la ciutat. 
Projecte del 1899 i 1900. 

22.- La Ben Plantada. 

És una escultura que representa la figura femenina nua amb un drap que li cobreix les cames, feta 
de bronze. L’escultura és d’un gran equilibri, mesura, de forma nítida i volum sòlid i compacte. La 
part davantera ha estat treballada de forma més acurada que la posterior. El rostre és fred i 
impersonal, no representa cap dona, si no una dona símbol. És una composició clàssica d’en Josep 
Clarà. 

Previ al seu emplaçament actual, havia estat en la planta noble de la casa Consistorial i el seu 
trasllat a la via pública provocà fortes polèmiques durant mesos per la conveniència o no, 
d’exhibir-la en la via pública. 

És una de les obres millor considerades d’en Clarà i de l’art noucentista. 

23.- Institut Lluís de Peguera. 

Aquest edifici modernista de transició cap el Noucentisme, es va començar a construir el 1907 i no 
s’acabà fins el 1927. Cal recordar que el 1901 s’havia començat l’Assil d’Infants. 

24.- Passeig de Pere III. 

El passeig conjuntament amb el carrer Guimerà formen l’eix comercial de Manresa. Té dos km de 
longitud, des de la Plaça Sant Domènec fins a la carretera de Vic. 

És construí durant el segle XIX que formava part del primer eixample de la ciutat un cop es varen 
enderrocar les muralles el 1819. Fou inaugurat el 1891 i fou el punt de Manresa on es varen 
començar a establir totes les residencies burgeses. 



Monument a Pere III. 

Situat a la cruïlla del Carrer Guimerà i el passeig, el rei també anomenat el Cerimoniós presideix 
aquest punt neuràlgic de la ciutat de Manresa. 

Va ser un gran rei i durant el seu regnat és configurà la Generalitat a les Corts de Barcelona 
(1358/59). Castella havia envaït l’Aragó i això donà lloc a enfrontaments bèl·lics que ocasionaven 
grans despeses per la corona. Per això les Corts designaren dotze diputats amb atribucions 
executives en matèria fiscal i uns “oïdors de comptes”que controlarien l’administració del donatiu 
real. No serà fins a les següents Corts de Monsó (1362) quan la institució tindrà caràcter 
permanent sota l’autoritat de Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona (1359) qui ha estat 
considerat el primer president de la Generalitat de Catalunya. 

25.- Casino. 

Considerat el principal edifici modernista de Manresa fou obra d’Ignasi Oms i Ponsa. 

Des de l’inici, l’any 1906, va funcionar com un club social de classes benestants i com a local de joc. 

La prohibició del joc per part de la dictadura franquista provocà el progressiu declivi que al portar 
a tancar les portes a la dècada de 1970 i no va ser fins el 1999, després d’una rehabilitació integral, 
que l’edifici va tornar a tenir vida amb la inauguració d’una gran biblioteca pública i un centre 
cultural. 

26.- Teatre Kursaal. 

Seu cultural de la ciutat.  

27.- Casal Regionalista. 

Edifici projectat per Alexandre Soler i March el 1918. d’un estil que deixa el cànons modernistes i 
s’acosta més al noucentisme. L’edifici contrasta amb els edificis del seu voltant per la seva poca 
alçada en una zona on la majoria de les construccions son força altes i perquè la teulada inclinada i 
els esgrafiats amb motius geomètrics el diferencien de tot el seu entorn. 

28.- Escola Joviat d’Hoteleria. 

El comentari el podrem fer a la tornada. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


