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Els equips que juguen a casa
han perdut el 60 % de les finals 
EL CAMP NOU NO AJUDARÀ, SEGONS LES ESTADÍSTIQUES

Així guanya el Manresa
LA VICTÒRIA DE MADRID I ALTRES LLEGENDES, A FONS

Revista

L’edifici que centralitzava els serveis de l’entitat desapareguda està en procés
de ser adquirit per una companyia bagenca Fa més d’un any que està buit 37

CatalunyaCaixa ultima la
venda de la seu central de
CaixaManresa a Santa Anna

VENTURÓS REBUTJA UN
PACTE DE GOVERN AMB ELS
REPUBLICANS I OBTÉ EL SEU
SUPORT EXTERN 14

ERC descarta
pactar amb CiU
i dóna suport
a la CUP a Berga

SALVADOR REDÓ

El cor de complex ignasià de
Manresa és la Cova, l’espai natural
on la tradició afirma que sant Ig-
nasi reflexionava i on va inspirar la
seva doctrina. Ara, una reorde-
nació patrimonial i una moder-
nització permet gaudir-ne una es-
plendor ignorada. 2-3

Els espais més
sagrats de la
Cova llueixen
amb un nou
aspecte
resplendent
LA COVETA I L’AVANTCOVETA
MOSTREN UNA CARA
DESCONEGUDA FINS ARA
DESPRÉS D’UNA NETEJA A
FONS I DE L’ESTRENA D’UNA
NOVA IL·LUMINACIÓ

Jordi Antas i Adriana Petrut van
morir ahir a la tarda quan la moto
amb sidecar en què anaven es va
accidentar a la N-340 al terme de
Santa Margarida i els Monjos. La
parella era molt apreciada a Sant-
pedor, on ahir hi havia consterna-
ció per la luctuosa notícia. 4

Un matrimoni
de Santpedor
perd la vida en
un accident de
trànsit a l’Alt
Penedès
LA PARELLA RESIDENT AL
BAGES VIATJAVA AMB MOTO 
I SIDECAR PEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS,
PER LA CARRETERA N-340

La regidora del PP
elegida amb un sol
vot al Berguedà
abandona 13

Sostre de l’avantcoveta, 
amb els nous colors
proporcionats per la 
neteja i la nova il·luminació
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Al costat de les millores a l’a-
vantcova i de la creació del nou
espai d’acollida annex, les
obres al santuari de la Cova
han inclòs actuar a la coveta per
retornar-li l’austeritat original. 

Una vegada retirat l’arram-
bador de marbre del 1900 i els
medallons del 1720 que hi ha-

via sobreposats,  que s’han tras-
lladat al nou espai d’acollida,
l’escultor Ramon Oms va tenir
la feinada de recuperar els vo-
lums de la balma seguint totes
les vetes de la roca perquè,
quan hi van posar l’arramba-
dor, van tapar les irregulari-
tats amb morter deixant una pa-
ret llisa. L’aspecte actual permet

imaginar molt més que abans el
lloc on sant Ignasi anava a resar.
Al fons, hi ha quedat el retaule
d’alabastre de Joan Grau (1671-
1672) amb sant Ignasi escri-
vint els «Exercicis Espirituals». 

S’ha reforçat la il·luminació
amb 9 focus, una tira de leds i 5
llums de lectura, i hi ha pendent
canviar alguns tancaments. 

G. C. | MANRESA

El primer que es va fer va ser despullar la
coveta d’ornaments i potenciar la balma 

MILLORES A LA COVA La primera fase d’obres al santuari de la Cova de Manresa ofereix uns resultats espectaculars. S’ha millorat la il·luminació de
l’avantcova i restaurat-netejat el patrimoni que inclou; s’ha recuperat la balma de la coveta per retornar-la al seu aspecte més primigeni, i s’ha creat un
nou espai d’acollida on, a banda de l’arrambador i dels medallons que hi havia a la coveta, hi llueixen altres peces ignasianes. El cost: 250.000 euros

4

El resultat de les obres executades
al santuari de la Cova de Manresa (a
la coveta, a l’avantcova i a l’espai an-
nex a aquesta, on abans hi havia la
botigueta i que ara s’ha transformat
en un espai d'acollida) són especta-
culars. Aquesta primera fase del pla
rector ha costat 250.000 euros apor-
tats per la Diputació de Barcelona
(100.000), la Companyia de Jesús
(100.000) i la Fundació Cova Sant Ig-
nasi Manresa, els 50.000 restants. 

Hi ha gent que, quan entra a l’a-
vantcova, que és l’espai que hi ha

abans de la coveta, demana si el sos-
tre modernista és nou. No ho és
però la nova il·luminació fa que ho
sembli. De fet, tot sembla nou. El
gran relleu de bronze de Josep Lli-
mona amb els dos àngels i els dos an-
gelets; els sis relleus de bronze, di-
buixats per Martí Coronas i modelats
per Joan Flotats, sobre la vida de sant
Ignasi; els vitralls i mosaics fets pels
tallers de l’empresa Mauméjean; el
sostre de caoba, marbre i metall
daurat, el paviment del terra i l’absis
sobre l’entrada de la coveta, disse-
nyats tots per Martí Coronas... 

L'arquitecte Ton Baraut, autor del
pla rector de la Cova, finançat per la
Generalitat amb 40.000 euros i que
ja n’ha rebut el vistiplau, comenta
que en aquest espai «el que s’ha fet
ha estat un procés entre la restaura-
ció i la neteja per fer lluir tots  els ele-
ments que hi ha. Dignificar-ho». La

millora de l’enllumenat ha estat bà-
sica. Abans, «els relleus eren una taca
negra». Només hi havia els 4 llums
modernistes i unes bombetes de
baix cost al sostre. Ara hi ha 16 llums
al sostre, 17 focus, els 4 llums mo-
dernistes i una tira de llums led. El
sostre, fa notar Baraut, «feia de suport
d’una il·luminació vertical per posar
claror al lloc per on es passa que, en
canvi, ens amagava el sostre per
contrallum. Ara, hem instal·lat un ti-
pus d’enllumenat que rebota la llum
a la bombeta per recuperar el sostre».
Aquesta deficient il·luminació feia

que molta gent que ha vist ara el sos-
tre l’hagi pogut apreciar per primer
cop. «Jo crec que és un dels millors
sostres que tenim del modernisme
a Manresa», diu Baraut. Darrere els
vitralls, hi han instal·lat llums led, de
manera que a la nit també llueixen.

Una altra incorporació és el vidre
de dalt a baix amb una porta de re-
tallada de mida més petita per entrar
a l’avantcova des del nou espai d'a-
collida. A les portes hi ha escrit «Lloc
de pregària» en català i castellà, i en
anglès, «Silenci». La finalitat és, jus-
tament, crear un espai de silenci

GEMMA CAMPS | MANRESA

La redistribució d’espais i l’enllumenat nou
fan lluir com mai el patrimoni de la Cova 

Les obres al santuari de Manresa han permès crear una nova sala d’acollida annexa a l’avantcova, que s’ha restaurat sencera 

Ramon Oms; el superior de la Cova, Lluís Magriñà, i Ton Baraut, al nou espai d’acollida. Al fons, l’avantcova

El canvi en la il·luminació ha
permès que molta gent hagi
pogut apreciar el sostre de
l’avantcova per primer cop
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Al nou espai d’acollida els medallons del 1720 s’aprecien molt millor La porta per on s’entrava a la cova del 1625 al 1917

El canvi d’il·luminació permet apreciar el sostre modernista de l’avantcova
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previ a la coveta, on el canvi també
és majúscul (vegeu el text inferior). 

Una novetat destacada és l’espai
d’acollida. On abans hi havia la bo-
tigueta del santuari, que s’ha tras-
lladat al passadís de l’altra banda de
l’església, ara hi ha una sala de la qual
destaca el color vermell de les parets
i on s’han instal·lat els medallons i
l’arrambador de la coveta, que s’han
restaurat i que el nou emplaçament
permet apreciar com mai. 

També s’hi han traslladat la por-
ta de planxa i pedra per entrar a la co-
veta entre el 1625 i el 1917, que han
netejat i encerat; el bol amb què la fa-
mília del Tort donava menjar a sant
Ignasi quan anava a Santa Clara i a
Viladordis, que la darrera diposità-
ria va llegar a la Companyia de Jesús;
el quadre del pelegrí obra de Mont-
serrat Gudiol (1991) i el medalló
del capitell de la creu del Tort, de la
segona meitat del segle XIV. 

Unes vitrines fetes amb planxa d’a-
cer fan de suport de les diferents pe-

ces, inclosos els medallons de Josep
Sunyer (que a la coveta estaven so-
breposats damunt l’arrambador i
passaven inadvertits). Només que-
da pendent acompanyar cada peça
amb un placa informativa. 

Un color barroc 
Baraut i l’escultor Ramon Oms són els
artífexs de l’actuació, on no s’ha dei-
xat cap detall a l’atzar. L’arquitecte co-
menta que la nova sala d’acollida
vol ser un espai previ i de preparació
per a les persones que vulguin entrar
a l’espai de silenci de l’avantcova i la
coveta. «No  intenta ser un espai
museïtzat sinó que dóna unes pin-
zellades que van definint parts im-
portants de la vida i de l’esperit de sant

Ignasi. Crea un ambient». Hi ajuda el
color de les parets. És un color barroc,
explica, i ho argumenta. «Quan vaig
fer la restauració del santuari del
Miracle [a Riner, Solsonès] vam tro-
bar una tesi doctoral que justificava
que els vaixells que venien de Venè-
cia, que és allà on es fabricaven els
pigments de colors, arribaven al port
de València i els catalans només
compraven tres colors, que són el roig,
el verd fosc i el blau marí. Aquest co-
lor, el roig, vam comentar amb el Ra-
mon que ha de ser un color de suport
a la voluntat de sentir-te acompany-
at, i acompanya molt bé; ens serveix
com a suport de les peces pel contrast
que hi fa i, per altra banda, com que
l’església és barroca, hem volgut re-
metre-hi». Oms afegeix que el color
és «un pigment mineral que té un tac-
te vellutat i que es treu d’una roca que
es fa servir per a joieria». 

Acabada aquesta actuació al san-
tuari, que va començar el gener pas-
sat, no n’hi ha cap més de prevista. 

Traspassar una porta santa, en el
cas de la religió catòlica, té tota
una simbologia al darrere; obrir-la
i traspassar-la remet a la dificultat
del camí del creient i a la comunió
amb Jesucrist. Les portes santes
només s’obren l’any del jubileu. El
santuari de la Cova de Manresa
també en tindrà una, coincidint
amb el primer Any Jubilar del Camí
Ignasià, que se celebrarà del 31 de
juliol vinent, festa de Sant Ignasi, al
31 de juliol del 2016. 

Aprofitant la primera fase d’obres
al santuari s’ha recuperat la porta
que va donar accés a la coveta du-
rant 292 anys i que, posteriorment,
quan la van treure, es va destinar a

altres usos. Aquesta porta del segle
XVII, en la qual es pot veure un gra-
fit del 1726 gravat a la columna de pe-
dra de l’esquerra, llueix en el nou es-
pai d’acollida habilitat abans de l’a-
vantcova, des d’on comunica amb el
presbiteri de l’església de la Cova. No
serà fins que comenci l’any jubilar
que es podrà traspassar. Quan fina-
litzi tornarà a quedar tancada.  

El pare Francesc Riera recorda
que aquest primer any jubilar ar-
rencarà a Loiola, on va néixer sant Ig-
nasi, i s’acabarà a Manresa, on va ar-
ribar el 1522 i va viure onze mesos
que el van canviar profundament. Tot
i que la inauguració es farà a Loiola,
a Manresa hi ha previst un acte amb
la presència de l’abat de Montserrat.

G. C. | MANRESA

La porta recuperada serà
un símbol de l’any jubilar

El bol de sant Ignasi. Al fons, la pintura de Gudiol

L’arquitecte Ton Baraut i
l’escultor Ramon Oms són els
artífexs de l’actuació, en què no
s’ha deixat cap detall a l’atzar
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