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El Castell
del Rei dóna a
conèixer la
seva història
ÀNGEL ROS AMB EL CONSELLER FERRAN MASCARELL I LA RESTA D’AUTORITATS. © H. SIRVENT

Lleida ha reivindicat la importància
històrica del Castell del Rei amb un acte
institucional que ha servit per commemorar els diversos fets que tingueren
lloc en la passat a la fortalesa medieval.
En el decurs de l’acte, celebrat el 17
d’abril, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
afirmar que la commemoració “és un
acte d’identitat per a l’autoestima dels
lleidatans i d’estima mútua entre els

territoris de Lleida i Catalunya, Andorra
i l’Aran”. Ros va dir també que l’acte ha
estat possible gràcies a la col·laboració
entre l’Estat, la Generalitat i la Paeria,
administracions que precisament han
aportat els 2.880.000 euros que ha costat la rehabilitacio del Castell del Rei.
Els assistents van gaudir de l’exposició
commemorativa i de la vista panoràmica

des de la terrassa del castell. L’acte va
acollir actuacions dels Gegants de Lleida
i del grup Colha Santa Maria de Mijaran.
L’acte va comptar amb la presència,
entre d’altres, de Ferran Mascarell, conseller de Cultura; Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra;
Jaume Bertomeu, cap del Govern
d’Andorra, i Francesc Boya, síndic d’Aran.

Escenari de fets medievals de gran significació

L’ACTE COMMEMORATIU VA TENIR UN CAIRE MARCADAMENT FESTIU. © H. S.

El Castell del Rei —conegut popularment com la Suda— fou palau
i residència del reis medievals durant les seves estades a Lleida i
va acollir actes de gran transcendència històrica. Entre altres fets
destacables, la fortalesa va donar
refugi a l’últim califa de Còrdova,
Hisham III; va ser el marc probable
del casament del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, amb
Peronella d’Aragó, i va contemplar
el jurament de coronació de Jaume I per part dels cavallers catalans i aragonesos. També s’hi van
celebrar diversos cops les Corts
generals del Principat de Catalu-

nya i en ella, l’any 1380, el rei
Pere III el Cerimoniós va signar el
document que assignava dotze
ballesters per protegir l’Acròpoli
d’Atenes, aleshores catalana.
Dos fets especialment recordats
durant l’acte del dia 17 són el Pariatge d’Andorra (conveni promogut pel rei Pere II i signat el 1278
entre el bisbe d’Urgell i el comte
de Foix, que posava fi a les disputes entre els dos i ha donat peu
a l’actual règim polític d’Andorra)
i la Querimònia (privilegi concedit
l’any 1313 per Jaume II, des de
Lleida, a la Vall d’Aran).

