
Regió7 DISSABTE, 14 DE DESEMBRE DEL 2014 7

MANRESA SOCIETAT

Cop de vano i de cartró i anar
ventant. Així és com va acabar, a les
9 del vespre d’ahir, l’ofrena de ciris
a Santa Llúcia per no repetir el des-
astre d’avui fa un any, quan es
van deixar cremant tota la nit -com
s’havia fet sempre, d’altra banda-
i van generar un incendi que va
causar seriosos danys al sepulcre
barroc del canonge Mulet i al la-
teral del claustre on es feia l’ofre-
na. De l’apagada se’n va encarre-
gar el rector de la Seu, mossèn Bo-
queras, i tres voluntaris de la par-
ròquia, responsable de l’acte. 

Durant tot el dia l’ofrena de ci-
ris no va parar. La parròquia en va
vendre uns 3.000. Els diners han de
servir per pagar la seva part de la
restauració del sepulcre. A banda,
hi havia devots que els duien de
casa seva directament.  

«Que ho han canviat?». Aques-
ta és la pregunta que feien moltes
de les persones que van anar a ofe-
rir un ciri a Santa Llúcia. N’hi ha-
via que recordaven que  l’any pas-
sat aquesta tradició va costar un in-
cendi important. Poques. Al mig-
dia el ritme dels devots era cons-

tant i no va parar fins els volts de
les 9 del vespre. Sí, enguany es va
canviar l’ofrena de lloc. Es va mun-
tar al passadís de darrere la cape-
lla dels Favets i no al lateral de l’en-
trada, perquè al nou lloc no hi ha
tant corrent d’aire. De la base per
posar els ciris al damunt (un plàs-
tic i una capa gruixuda de sorra)
se’n va cuidar el paleta Pere So-
brerroca, que va tenir cura de dei-
xar un passadís al mig per fer l’a-
pagada.  A un extrem hi havia l’al-
tar amb Santa Llúcia. La nova,
perquè la de sempre també es va
cremar. Hi havia un extintor i vo-
luntaris de la parròquia controlant
i encenent els ciris a la gent. 

Davallada de parades
De les 80 parades de les edicions
anteriors -20 a la Baixada de la Seu
i les 60 restants a la plaça Major- la
Fira de Santa Llúcia ha passat en-
guany a 55, la qual cosa suposa una
davallada important. Hi ha un
motiu concret i és que, a partir
d’enguany, han explicat fonts de
l’organització, es vol prioritzar la
qualitat del contingut de les para-
des -que sigui cent per cent nada-
lenc- per sobre de la quantitat. 

Ahir, a la Baixada de la Seu, on
les lones eren de color carbassa (a
la plaça Major són de color blanc)
es notava la buidada. Al migdia hi
havia molt poca gent voltant, la
majoria comprant ciris i alguna
flor. Mentrestant, a la plaça Major
acabaven de preparar les para-
des que havien de començar a
funcionar a partir de les 5 de la tar-
da i durant tot el cap de setmana. 

A les 8 del vespre a la Baixada de
la Seu, on només hi havia parades
ahir, no és que augmentés gaire el
trànsit de gent, i tampoc no se’n
veia gaire a la plaça Major. L’am-
bient s’espera entre avui i demà,
deien els organitzadors. 
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L’ofrena de ciris s’acaba amb el rector de la Seu
apagant-los per evitar un foc com el de fa un any
A les 9 del vespre, amb vanos i cartrons, es van extingir les més de 3.000 candeles que havien omplert el claustre

UN MAL RECORD Tot i el greu incendi de l’any passat, ahir es va tornar a fer la tradicional ofrena de ciris a Santa Llúcia al claustre de la Seu.
Això sí, a diferència dels anys anteriors, es va controlar més. Voluntaris de la parròquia, responsable de l’acte, van encendre els ciris a la gent, hi
havia un extintor preparat i, a tocar de les 9 del vespre, es van apagar totes les candeles, feina que va fer el rector i tres voluntaris de la parròquia



El rector de la Seu, mossèn Antoni Boqueras, ventant els ciris 
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Segon ajornament de la pista de gel
Ni el 6 de desembre passat ni
ahir. De moment, la pista de

gel que ha de funcionar a la plaça
d’Europa està sent un fiasco. L’em-
presa responsable explicava ahir que
en aquest segon ajornament la cau-
sa han estat uns problemes tècnics. 



L’APUNT

El sepulcre del canonge Mulet
estarà restaurat a final de febrer, se-
gons informació del Centre de
Restauració de Béns Mobles de la
Generalitat, que l’està reconstruint.
El sepulcre, l’escultura jacent del
canonge i els lleons que l’escorten
van quedar fragmentats en més de
600 trossos de mides diverses, ex-

pliquen els experts. Això i «les di-
ferents  alteracions produïdes pel
foc feien preveure una restauració
complicada, si no impossible». El
fet que es pogués recollir el 90%
dels trossos de l’escultura, però,
farà que la «reintegració de parts
noves acabi sent proporcional-
ment molt discreta». La recons-
trucció es fa creant una caixa in-

terior de metall on se subjecten les
parts de pedra, que s’han netejat
amb làser, «sense que aquestes ha-
gin de suportar cap pressió ni pes»
perquè «han perdut resistència». El
sepulcre estava en un arcosoli al la-
teral del claustre quan es va pro-
duir l’incendi fruit de l’ofrena de ci-
ris, ara fa un any. Quan torni es par-
la de posar-hi un vidre al davant. 
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El centre de restauració diu que el
sepulcre estarà reconstruït el febrer

El lateral on fins l’any passat es feia l’ofrena, amb l’arcosoli, ahir 

G. CAMPS
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Aquestes festes regala'ls-hi
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