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EL CASTELL VIST DES DE L’ANTIGA PLAÇA D’ARMES; AL COSTAT DE LA TORRE DEL SUD-OEST, L’ASCENSOR D’ACCÉS A LA TERRASSA . © H. SIRVENT

El Castell del Rei, la segona
fortalesa que s’obre a la ciutat
Després del de Gardeny, el castell de la Suda obre les
portes amb un interessant centre d’interpretació
Seguint les passes del Castell de Gardeny, obert al públic
el 2007 com a Centre d’Interpretació de l’Orde del Temple,
ara és el Castell del Rei el que s’obre a la ciutat per tal que
els lleidatans i visitants d’altres indrets puguin gaudir d’un
dels monuments més importants, i alhora més desconeguts,
del municipi. Després d’una acurada rehabilitació (precedida
per treballs arqueològics) i de la millora de l’entorn i dels
accessos, la fortalesa medieval, documentada ja l’any 882,
ofereix als visitants dos punts principals d’interès: la Sala
Noble, habilitada com a centre d’interpretació (amb informació històrica i arquitectònica del castell), i la terrassa
panoràmica, accessible amb ascensor, amb vistes de la
ciutat i de punts tan llunyans com l’Aneto, al Pirineu.
Conegut tradicionalment com Suda, el Castell del Rei (nom
més apropiat, atès que les restes actuals no són musulmanes, sinó bàsicament cristianes, del període en què la construcció va ser residència reial) és visitable a partir de finals

de març gràcies a unes jornades de portes obertes en què
els interessats podran gaudir gratuïtament del monument.
Els dies són el 27 de març i el 2, 3, 9 i 10 d’abril.
Importància històrica de la fortalesa
Uns dels objectius de l’obertura del Castell del Rei, a banda
de l’interès intrínsec del monument, és donar a conéixer la
importància històrica de l’edifici, que va acollir fets remarcables, especialment durant el període de la Corona d’Aragó.
No tothom sap, per exemple, que el castell va ser el refugi
de l’últim califa de Còrdova, el destronat Hisham III; que
(potser) va ser el marc del casament entre el comte Ramon
Berenguer IV i Peronella, filla de Ramir d’Aragó; que va
acollir la firma de la Querimònia —la Carta Magna que
Jaume II va atorgar a l’Aran—, i del document dels Pairatges
de Pere II (l’acord que establia els dos coprínceps per a
Andorra), o que des d’aquí el rei Pere II va ordenar defensa
del Partenó d’Atenes o ”castell de Cetines”.
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DIVERSES IMATGES DE LA CONSTRUCCIÓ MEDIEVAL, DEL SEU ENTORN I DELS ACCESSOS,
QUE HAN ESTAT CONDICIONATS I SENYALITZATS © HERMÍNIA SIRVENT/MISSATGES

parc de Santa Cecília (vegeu el desglossament de sota), la
El castell està bastit a l’anomenada Roca Sobirana, la part
construcció de l’ascensor que connecta el parc (des dels
més elevada del turó de la Seu Vella, conjunt patrimonial
Pous de Gel fins al baluard de Louvigny,
que també inclou la Seu Vella i les
salvant un desnivell de 21 metres) i la
muralles. El turó està gestionat per un
Les visites guiades
consorci format per l’Ajuntament de
seran el 2, 3, 9 i 10 d’abril, millora dels accessos de la Suda.
Lleida i la Generalitat de Catalunya i
els dissabtes, de 10 a
forma part del conjunt monumental
El conjunt de les obres ha suposat una
del Museu d’Història de Catalunya.
inversió global de quasi 6,2 milions
17.30 h, i els diumenges,
d’euros aportats per l’Estat i per les
de 10 a 15 h
dues institucions que configuren el
La recuperació del Castell del Rei
Consorci del Turó de la Seu Vella.
s’afegeix a tres actuacions més: el nou

Nou pàrquing i ascensor per visitar el turó
El nou Parc de la Seu Vella, al vessant nord del turó, té
una superfície de 30.000 m2 (des del carrer Monterrey
fins a la zona dels Pous de Gel) i inclou un parc infantil,
una pista esportiva i una de petanca, un petit estany i un
mirador. L’actuació urbana ha inclòs la repoblació del talús
davant de l’Auditori amb un miler d’arbres i la plantació
de 115 arbres ornamentals, així com també de 15.700
arbustos i 31.500 plantes. Hi ha també 27 bancs de formigó,
32 de fusta i metall, 4 fonts d’aigua potable i 20 papereres,
a més d’enllumenat nou. En una part de l’esplanada al
costat del carrer Camp de Mart s’hi han posat llambordes
de granit i serveix d’aparcament per als autocars dels
turistes que visitin el conjunt monumental. A més, també
s’ha posat en marxa el nou ascensor de la Seu Vella.

