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PATRIMONI Bones notícies per a la Seu de Manresa. El sepulcre del canonge Mulet, obra escultòrica de Josep Sunyer d’un gran valor
artístic, ja és al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat per procedir a la seva recuperació. El sepulcre es va esmicolar per efecte
de l’incendi que hi va haver el desembre passat al claustre de la Seu. Una subvenció de la Generalitat permetrà fer-ne la restauració 



El sepulcre del canonge Mulet ja
és al Centre de Restauració de
Béns Mobles de la Generalitat, a
Valldoreix. Allà és on restauraran
l’obra escultòrica, una tasca que no
serà fàcil, tenint en compte l’estat
en què va quedar per culpa de l’in-
cendi que es va produir al claustre
de la Seu, on estava, el 14 de de-
sembre passat a la matinada. Fa
nou mesos d’aquell desgraciat foc. 

La setmana passada, ha pogut
saber aquest diari, tècnics del cen-
tre de restauració es van endur to-
tes les peces del sepulcre del ca-
nonge Mulet, que han romàs du-
rant aquest temps guardades en
caixes sota clau a la capella dels Fa-
vets, al claustre de la Seu. Com va
passar en el cas del Crist romànic
del segle XII del Museu de la Seu,
restaurat pel mateix centre i pen-
dent de retornar a Manresa (vegeu
edició de dissabte passat), ha es-
tat la persistència dels Amics de la
Seu la que farà possible la restau-
ració del sepulcre. L’entitat, han ex-
plicat les seves fonts, es va posar en
contacte amb la Generalitat per
aconseguir la restauració de l’obra
escultòrica de Josep Sunyer (s.
XVIII), però la resposta va ser que
només el propietari de la Seu, el
Bisbat de Vic, podia fer aquest
pas. Així doncs, els Amics de la Seu
es van posar en contacte amb el
bisbat, que va procedir a fer la
petició aprofitant una convocatò-
ria d’ajuts de la direcció general de

Patrimoni de la Generalitat. No-
vament, la insistència dels Amics
de la Seu ha permès que la de-
manda del bisbat es tingués en
compte amb una certa prioritat,
considerant la importància de la
peça de què parlem, coneguda
com una joia del barroc català. 

Ahir va ser impossible confir-
mar el cost econòmic de la res-
tauració, informació que el de-
partament de Cultura del govern
català no va facilitar. Fins ara el que
se sap és el que aquest diari va do-
nar a conèixer el febrer passat, i és
el pressupost de la restauració
calculat pels experts de la Gene-
ralitat quan van anar a la Seu per
comprovar els danys. Aleshores es
va parlar de 54.000 euros. També
es va comentar que la recuperació
de la peça havia d’anar a càrrec del
bisbat, tenint en compte que el se-
pulcre no estava inclòs en l’asse-
gurança que sí que va permetre pa-
gar els danys materials causats
pel foc en l’arquitectura i instal·la-
cions del claustre. Finalment, sem-
bla ser que el bisbat haurà de pa-
gar un percentatge  que rondaria
el 30% de la restauració i que l’al-
tre 70% és el que es pagaria amb la
subvenció. 

La que ara s’efectuarà no serà la
primera restauració que es porta-
rà a terme del sepulcre del canonge
Mulet. És sabut que durant la guer-
ra civil va ser destruït i que a la dè-
cada dels 70 se’n va fer una meti-
culosa reconstrucció.  
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L’obra escultòrica  ja és al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, on es faran els treballs de restauració 

Cultura restaurarà el sepulcre del canonge
Mulet nou mesos després del foc a la Seu

El sepulcre del canonge Mulet tal com va quedar a causa de l’incendi que hi va haver al claustre de la Seu
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La trucada que van rebre els
Bombers la matinada del diven-
dres 14 de desembre és d’aquelles
que de ben segur no oblidaran. Hi
havia un incendi a la basílica de la
Seu. En concret, al claustre del
temple, on el dia abans, com era
habitual, s’havia fet l’ofrena de ci-
ris a Santa Llúcia, en un altaret amb
la santa muntat en un lateral del
claustre; al lateral on hi havia el se-

pulcre del canonge Mulet en un ar-
cosoli que des d’aleshores és buit.
Els ciris (fonts de la parròquia els
van situar per sobre dels 3.700)  van
quedar cremant tota la nit i es van
acabar incendiant, provocant un
foc que va causar greus desper-
fectes a la paret on hi havia el se-
pulcre, que va acabar esmicolat per
les altes temperatures; també en
un parell de columnes, al sostre i
a les dues portes del claustre que
condueixen a una petita sala i a la
sala gòtica on, en el futur, hauria
d’anar el Museu de la Seu. 

La imatge de Santa Llúcia es va
restituir recentment amb una de
nova feta a Olot i pagada per la par-
ròquia i per l’assegurança.  
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Els ciris oferts a Santa Llúcia van
causar el greu incendi al claustre 

Es calcula que als peus de
la imatge de Santa Llúcia, al
costat del sepulcre, es van
encendre més de 3.700 ciris



La setmana passada es van
endur les peces, que han
romàs guardades en caixes
a la capella dels Favets

La insistència dels Amics de la
Seu ha permès que la demanda
del Bisbat de Vic es tingués en
compte amb una certa prioritat

Continua l’estudi de les restes
trobades a l’interior del sarcòfag

L’estudi que està portant a
terme el doctor Lluís Guerrero

de les restes òssies que hi havia a
l’interior del sepulcre del canonge
Mulet avança a bon ritme. Guerrero,
expert en Antropologia Biològica i
Forense, i en Paleopatologia, està
fent la seva recerca en dos fronts: un
de forense i un altre de documental. 
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