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Irresponsables a la Seu
Una vegada més hem assistit a una nova destrossa del patrimoni manresà i una vegada més el
trist protagonista ha estat la basílica de la Seu. A la matinada del 14 de desembre, gairebé 4.000
ciris encesos en ofrena a Santa Llúcia, que van cremar tota la nit, d'una manera absolutament
imprudent, van generar una enorme fumera i va causar danys diversos en parets i sostres, però
sobretot va fer miques el sepulcre del canonge Mulet, una obra de 1718 atribuïda a l'escultor
Josep Sunyer, considerada una gran obra del barroc manresà. De moment el Claustre ha quedat
tancat en espera que els responsables del Centre de Restauració de Béns Mobles de la
Generalitat donin la seva última paraula sobre la necessitat o no de la seva recomposició. Pel bé
de la ciutat, no hi ha dubte que ens cal la seva immediata reparació. Però, el que una vegada més
és intolerable és l'actitud d'irresponsabilitat dels cuidadors del temple i sobretot la indiferència
amb què el bisbat de Vic va acollir la notícia de la destrossa. És inconcebible que el Bisbat no
enviés cap representant a la basílica de la Seu fins passats tres dies del tràgic succés i que no hi
donessin gairebé importància.
No és ni de bon tros la primera vegada que passa. Plou sobre mullat. A finals de maig de 1979,
la talla gòtica del segle XV de la Verge de l'Alba es va cremar en un incendi provocat. Al cap d'un
any n'apareixia una de nova, diferent de la primitiva, per la voluntat explícita dels devots de la
parròquia. L'abril de 2011, la nova talla va patir una invasió de corcs que va necessitar la intervenció
de Pere Roca per tal d'eliminar-los, mitjançant un tractament especialitzat. Però allà on volia anar és
a l'incendi provocat del 1979, que la premsa de l'època va atribuir precipitadament a l'extrema
dreta local en uns anys de Transició. La realitat, segons les investigacions policials fonamentades
en més d'un centenar d'entrevistes a persones que tenien relació directe amb la basílica, és que
l'incendi va ser provocat per un homosexual per venjar-se del seu amant. Les conclusions
d'aquestes investigacions mai no van arribar als jutjats, i el bisbat de Vic, després d'esbrinar els
fets, va decidir tirar terra sobre l'assumpte i mai no es va fer pública la veritat, per no perjudicar
la imatge dels seus subordinats.
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