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1. Museu Comarcal de Manresa: Presentació de l’itinerari. Estudi de les muralles
de Manresa (maqueta). Ceràmica manresana
2. La Seu: arquitecte, construcció i contracte. Els portals i els retaules interiors
3. Plaça Major: El mercat medieval de Manresa
4. Baixada dels Jueus: El call jueu a l’Edat Mitjana
5. Església del Carme: El Miracle de La Llum
6. Plaça Milcentenari
7. Plaça Europa: les muralles
8. Torre de Sobrerroca: la xarxa urbana medieval
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La Seu de Manresa
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Contracte amb Berenguer de Montagut, arquitecte de la Seu
de Manresa
Segle XIV
«El dia abans de les calendes de juliol (30 de juny) de l’any del Senyor MCCC vint-idos.
Guillem, per gràcia de Déu prepòsit de Manresa, per acord dels discrets Romeu Andreu, Ramon de Morera, Pere de Marcer i Jaume Corb, ciutadans de Manresa delegats
amb aquesta finalitat pel comú de la ciutat de Manresa, amb el testimoni d’aquest
públic instrument, elegim, posem i designem a vós, Berenguer de Montagut, picapedrer de la ciutat de Barcelona, com a director i mestre d’obra de la nostra església
de Santa Maria de Manresa; de manera que vós mentre duri l’obra de la dita església sigueu director i mestre major de l’esmentada obra i que vós amb un deixeble
vostre, el que voldreu, treballeu en l’obra de la dita església i amb el nostre consentiment pugueu posar, enviar i designar treballadors per a la dita obra, aquells que
considereu que són útils per a la dita obra, als quals (i amb el nostre consentiment)
haureu ordenat que treballin en la dita obra juntament amb vós i sense vós i que
també pugueu, amb el nostre consentiment, acomiadar i separar aquell o aquells
operaris que treballin en l’obra de dita església, i que efectivament considereu que
no són útils per aquella obra.
Per altra banda nós el dit propòsit primicier us farem a vós el dit mestre Berenguer
pel lloguer vostre i el d’un deixeble vostre, per cada dia no festiu que vós i aquest deixeble nostre estareu treballant en la dita obra, quatre sous barcelonins. També us
darem i pagarem cada any mentre sereu mestre d’obres de l’esmentada església seixanta sous barcelonins per les despeses que haureu de fer per venir de la ciutat de
Barcelona a la ciutat de Manresa i per tornar d’aquesta ciutat de Manresa a la ciutat
de Barcelona. També us proveirem a vós i a un deixeble vostre, de llits i de foc en
qualsevol hostal de Manresa que escollireu mentre estareu dedicat a aquella obra. I
per a l’atenció i acompliment de tot l’anterior obliguem tots els nostres béns i els de
la dita nostra església (...)
Al mateix temps jo, mestre Berenguer de Montagut, consentint de grat i amb ple coneixement de tots i cadascun dels pactes esmentats bo i lloant, aprovant i confirmant totes i cadascuna de les coses acordades, us prometo a vós l’esmentat
venerable prepòsit que jo em dedicaré bonament, lleialment, fidelment i diligentment a l’obra de la dita església segons les meves facultats i la meva ciència per a
benefici vostre i de la dita obra (...)
Nicolau de Solà, cambrer de Manresa, Bernat Palau, prior, Ramon de Poal, infermer,
Bertran de Rocafort, hebdomadari, de la mateixa església!.
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Llegeix el contracte amb Berenguer de Montagut, arquitecte de la Seu:
• Qui contracta l’arquitecte?

• Quines atribucions se li donen a l’arquitecte?

• Quins compromisos ha de complir, l’arquitecte?

• D’on creus que treien els diners per pagar les obres de la Seu? Fes una llista
de les possibilitats que creus que tenien, i recorda que la construcció de la
Seu era una obra popular: del poble i per al poble. Llegint els fragments següents podràs deduir dues possibles maneres d’obtenir diners per la construcció.
«Reberan de Jaume Cort, hereu de madona Joncadella els
quals en el seu testament la dita dona deixà a la dita
obra, 10 sous».
« Pere Vilella, picapedrer, durant tots els dies de la seva
vida dóna el treball d’una setmana cada any per a
l’esmentada obra».

