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Les visites guiades a la Seu Vella tenen un gran poder de convocatòria. © Consorci Turó Seu Vella

El Turó de la Seu Vella, a mig camí de l’infinit i de ser Patrimoni Mundial
• El dossier definitiu de la candidatura posa en valor tot el conjunt monumental i la seva gestió

U

n dels principals desitjos de la ciutat
en el futur més pròxim és la proclamació del Turó de la Seu Vella,
l’element patrimonial cabdal i diferencial
de Lleida, com a Patrimoni Mundial de la
UNESCO. “A mig camí de l’infinit”, un vers
del poema de Magí Morera “El campanar
de Lleida”, s’ha convertit en l’eslògan de la
campanya que la Paeria està duent a terme
amb un seguit d’accions de sensibilització i
de divulgació per animar els lleidatans i les
lleidatanes a fer-se seva la proposta i que se
sentin part essencial d’aquest projecte universal i ajudin a difondre’l.
El dossier definitiu que s’ha confeccionat per presentar la candidatura del Turó
de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la
UNESCO, en la categoria de conjunt monumental, es va lliurar el 14 de gener a la
consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs. El pròxim 6 de febrer l’alcalde de
Lleida, Fèlix Larrosa, en farà una promoció a
Madrid adreçada a personalitats rellevants
de la cultura, els mitjans de comunicació i la
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política per “fer lobby”. Al març o a l’abril, la
Generalitat serà l’encarregada de defensar
el projecte davant del Consell del Patrimoni
a Madrid, que és qui fa la tria de les candidatures que es presentaran a la UNESCO a
París l’any 2020. Lleida ja forma part de la
llista indicativa del govern espanyol, inte-

grada actualment per més de 30 monuments i espais.
El document, de gairebé mil pàgines,
més enllà de posar en valor l’encaix de la
Seu Vella en la història i el seu valor patrimonial, té molt en compte també el sis-

La Porta dels Apòstols i el campanar, dos dels elements emblemàtics de la Seu Vella. © Paeria
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tema de gestió del conjunt monumental,
amb aspectes importants com el Pla de
Muralles –del qual en breu s’iniciaran algunes actuacions–, l’Ordenança del Paisatge
Urbà –que estableix escenaris de protecció–, les set àrees d’innovació urbana al
Centre Històric, el nou catàleg de Patrimoni
o el Pla Estratègic de Cultura.
El dossier fa una “fotografia precisa” de
la singularitat del Turó, de la Seu Vella i
de la Suda, un conjunt monumental que,
com es detalla al document, “il·lustra de
manera excepcional com, al llarg de més
de dos mil·lennis, des del segle V fins avui,
coronant un reduït i complicat turó, s’han
combinat civilitzacions, arquitectures, estils, funcions i usos, configurant un increïble conjunt monumental divers, eclèctic,
cohesionat, insegregable i únic, en un lloc
estratègic allunyat dels grans centres de
poder peninsulars i europeus”.

El claustre de la Seu Vella va acollir l’acte simbòlic de lliurament del dossier definitiu. © S. Iglesias

artístiques o literàries que tinguin una significació universal excepcional.

Conjunt monumental
El dossier remarca els diferents elements
Una de les novetats principals que aporque constitueixen l’excepcionalitat, tant
ta el nou dossier és que posa en valor tot
per l’extraordinari segment històric
el conjunt monumental del Turó
que il·lustren, sense discontide la Seu Vella, que ara se cenLa
nuïtats, com per la seva gran
tra en els criteris IV i VI que
Generalitat
heterogeneïtat tipològica,
estableix la UNESCO. La
defensarà la
candidatura del
estilística, constructiva, arregla IV reconeix els momonument lleidatà
quitectònica i escultòrica,
numents o espais que ofeal març o a l’abril a
del conjunt monumental:
reixin un exemple eminent
Madrid davant del
castell, catedral, església,
d’un tipus de construcció
Consell del
fortificacions, pous de gel
o de conjunt arquitectònic
Patrimoni
i restes arqueològiques. Tamo tecnològic o de paisatge que
bé destaca la singular inserció del
il·lustri un període o diversos períclaustre en el conjunt catedralici, “les seves
odes significatius de la història humana. El
extraordinàries dimensions, la seva sorcriteri VI valora que el bé a reconèixer esprenent i espectacular tipologia i la seva
tigui directament o materialment associat
insòlita funcionalitat històrica, com a espai
a fets o tradicions vives, creences o obres

La remodelació del claustre, una de les darreres intervencions fetes al monument. © Paeria

obert, accessible i inclusiu i absolutament
diferent a qualsevol altre espai similar a la
Península o Europa”. També posa en valor
com el turó ha condicionat “radicalment, al
llarg de tota la història i en totes les seves
èpoques, la morfologia urbana de la ciutat”.
Esdeveniments històrics
Des del punt de vista dels esdeveniments històrics, la candidatura lleidatana
posa en valor que el turó n’ha acollit de
determinants per a la configuració actual
d’Europa, “des de la més important comunitat ibera del nord-est peninsular, amb els
herois Indíbil i Mandoni al capdavant, el seu
paper decisiu en el desenllaç de la campanya d’Hispània de Cèsar, passant pel seu
protagonisme a l’Edat Mitjana o el paper
estratègic que va jugar a l’Edat Moderna
durant les guerres entre exèrcits europeus
fins als darrers episodis bèl·lics de la primera meitat del segle XX, on el Turó de la Seu
Vella fou clau”. En el camí per formar part
del Patrimoni Mundial de la UNESCO, des
del Consorci del Turó de la Seu Vella s’ha
impulsat una anàlisi en profunditat de tots
els moments històrics que han tingut lloc a
la Seu Vella i que perduren avui dia. També
es remarca que el turó fou testimoni d’un
llarg període de creació intel·lectual i científica vinculada a l’Studium Generale, una de
les primeres universitats europees. •••
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Més informació:
Consorci del Turó de la Seu
Vella de Lleida
Tel. 973 23 06 53
http://www.turoseuvella.
cat/ca
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