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Coneixes la teva ciutat ... ? 



MONOGRÀFIC 

LA IMATGE HISTÒRICA DE LLEIDA: 

Els símbols de la ciutat 

Cada ciutat posseeix algun tret 
peculiar, alguna fita que la 
identifica i la fa coneguda arreu. 
Si algú veu la torre Eiffel, sap 
que es tracta de París. Sovint, la 
Sagrada Família identifica Bar
celona. Salvant distàncies, a 
Lleida aquesta funció li ha 
correspost a la Seu. No és d'es
tranyar. Aquesta gran mole, que 
des de sobre el turó domina la 
plana, reuneix totes les condi
cions per arribar a constituir-se 
en símbol de la ciutat. 

Però no sempre ha estat així. La 
imatge d'una ciutat no és pas 
una cosa fixa, sinó que varia al 
llarg del temps en funció dels 
gustos i els valors de cada època. 
Així, durant molts segles per a ls 
viatgers que visitaren la ciutat, 
Lleida va ser, primer que res, un 
riu i un turó. Un viatger, a finals 
del segle xv escrivia sobre Lleida: 
"És gran i és al peu d'un turó; 
banya per un costat les seves 
muralles un riu anomenat el 
Segre i per l'altre la voregen 
camps oberts molt abundants". 
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Aquests dos elements topogràfics 
identificaven la ciutat: el Segre 
constituïa una útil coordenada 
geogràfica per localitzar-la però, 
sobretot, permetia l'existència de 
l'horta que s'estenia als peus de 
Lleida i li donava vida. El turó, 
d'una banda, afaiçonava la ciutat 
i li conferia un aspecte caracte
rístic amb tot el caseriu esgrao
nat a la seva falda. D'altra banda, 
aquest turó, amb el castell i forti
ficacions que el defensaven, 
integrava el millor argument de
fensiu de Lleida. En canvi, con
tràriament a allò que es pugui 
pensar, la Seu no era un element 
essencial de la ciutat. Per a 
aquests viatgers, a la part més 
alta del turó, allò més important 
no era l'edifici religiós que la cul
minava, sinó el castell, el conjunt 
de fortificacions que convertia la 
ciutat en una plaça forta. 

No va ser fins al final del segle 
passat i començament de l'ac
tual, quan els aires de la Renai
xença catalana començaren a 
impregnar la cultura lleidatana , 

Fragment d 1un gravat on podem veu.re 

Ueida i la Seu com a fortificació en temps 
de la guerra del Francès. 

Dibuix irreal 
que representa una vis ió 

de la ciutat de finals 
del segle XVI li. 



que la Seu Vella va començar a 
assolir la categoria de símbol de 
la ciutat. La tasca de recuperació 
del passat de Lleida que endega
ren els homes de la Renaixença 
durant la segona meitat del 
dinou, ressaltant el valor dels 
monuments de la ciutat com a 
signes del seu passat, comença
ren a tenir ressò uns anys més 
tard entre els lleidatans. Es 
començà a criticar la seva utilit
zació com a caserna, es denuncià 
el seu estat d'abandonament, 
l'oblit, i el desconeixement que la 
gent de la ciutat en tenia. Al 
mateix temps, la imatge de la 
Seu com a símbol de Lleida s'anà 
difonent mitjançant publica
cions , postals i fotografies. Fins i 
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tot en la literatura. Els famosos 
versos del poema de Magí More
ra "El campanar de Lleida", 
escrit en aquests anys, amb el 
pas del temps han arribat a 
formar part de la memòria 
col·lectiva dels lleidatans: 

"A dalt de la muntanya 
que domina l com 
miranda els bells ter
mes lleidatans l s'aixeca 
un campanar fet per 
titans l o per homes de 
raça gegantina". 

Sens dubte també va contribuir a 
aquesta identificació la reiterada 
aparició de fotografies amb la 
silueta de la Seu retallada en el 
cel i coronant la ciutat. La més 
coneguda d'aquestes vistes, i 
també la més repetida és la presa 
des del riu, que s'ha acabat 
identificant amb la "façana" de 
Lleida. De fet, aquesta vista té 
l'origen en un dibuix de Parce
risa, publicada l'any 1839. Hi ha 
moltes vistes anteriors de la 
ciutat, però sempre des de llocs 
diferents. Aquesta de 
J . Parcerisa, en canvi, inaugura 
una llarga sèrie de vistes idènti
ques de Lleida que arriba fins 
avui. La perspectiva és idèntica. 
Només hi varia el paisatge urbà 
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(Dibui.x de Xavier Parcerisa). 
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/, 2, 3. - Perspec1iva de lJeida 
presa des del riu en dif"erenls 
èpoques, idenliflcada com 
"la façana de lJeida". 

4, 5. - Vis/a de lJeida 
des de Gardeny. 

(i per això constitueixen un 
magnífic document per estudiar
ne l'evolució). Aquesta tossuda 
insistència, al llarg de cent 
cinquanta anys, ha acabat, sens 
dubte, influenciant la imatge que 
els lleidatans tenim de la ciutat. 
De la mateixa manera, una altra 
vista general de Lleida, la que 
s'observa des del turó de Gar
deny, ha estat també objecte 
d'una semblant repetició. En 
aquest cas, l'origen és anterior. 
Se situa en un gravat del francès 
A. de Laborde de 1806, però 
arriba tanmateix fins avui. Per 
explicar aquesta continuïtat hom 
pot adduir raons estètiques, 
d'accessibilitat i oportunitat per 
realitzar la fotografia, que 
certament existeixen. Però 
també és clar que hi ha moltes 
altres perspectives que ofereixen 
vistes diferents de la ciutat, 
algunes tan interessants com 
aquestes dues que, en canvi, no 
han tingut ni de lluny, el mateix 
èxit. 

I és que, com es pot veure, la 
inèrcia, el pes de la tradició, és 
un factor fonamental en la 
imatge urbana. Cal tenir present, 
però, al mateix temps, que si bé 
aquests tòpics són necessaris, no 
són suficients per representar la 
ciutat. Aquestes imatges són 
fixes, simbolitzen la permanèn-

3 cia i l'arrelament. La ciutat, per 
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contra, és una realitat subjecta a 
una variació constant: el creixe
ment, les reformes, la construc
ció, el canvi en definitiva, són 
ingredients bàsics de les nostres 
ciutats. Per això, alguns d'a
quests nous elements poden 
arribar a assolir, de forma més o 
menys immediata, la categoria 
de símbols identificadors de la 
ciutat. Són representants de la 
novetat, i per tant la seva funció 
és efímera, fins que perden 
actuali tat, o arriba un nou 
element més recent que acaba 
desplaçant-los. A Lleida, aquesta 
funció, a més de les grans avin
gudes i places que, com en totes 
les ciutats identifiquen l'evolució 
urbana, és especialment signifi
cativa en dos parcs lleidatans 
que es van inaugurar amb un 
segle de diferència. 
En primer lloc, el parc dels 
Camps Elisis. Inaugurat per 
l'alcalde M. Fuster l'any 1864, 
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com una còpia lleidatana del 
parc del mateix nom existent a 
París o, més probablement, de la 
seva rèplica barcelonesa, va tenir 
des del coençament un gran èxit 
entre la societat lleidatana. 
Constituïa el centre on es desen
volupava la vida social a l'estiu. 
En algun article de l'època s'afir
mava que "todos nos hemos 
vuelto locos con nuestros Cam
pos Elíseos". I fins i tot s'arribà a 
parlar de l"'eliseófilo, tipo lerida
no". Amb el pas dels anys, però, 
aquest entusiasme inicial va anar 
perdent força. Encara que l'ús 
del parc continuava sent molt 
freqüent, en les primeres dèca
des del segle l'admiració per 
aquest parc va baixar molt. El 
segon gran parc de Lleida es 
construí a mitjan anys seixanta: 
el parc de les Basses o Alcalde 
Pons. Aquest cop era més allun
yat de la ciutat, aprofitant els 
antics dipòsits de la ciutat, que 

Imatge idfl·lica 
dels Camps Elisis 
en els millors temps del Parc, 
quan era un símbol 
de la ciutat. 



s'havien convertit en piscines. 
Altra vegada, l'entusiasme dels 
lleidatans es va bolcar cap a 
aquest nou lloc d'esbarjo. En 
aquest cas, la il·lusió per la 
novetat encara fou més breu, i 
ben aviat l'aigua dolça va ser 
substituïda per la marina de les 
costes tarragonines. Però és un 
bon exemple de com espais 
urbans de nova construcció 
també formen part de la imatge 
de la ciutat de cada moment. 

En ocasions, modernitat i tradi
ció coincideixen en un matix ele
ment urbà. Aquest pot ser el cas 
de les estàtues d'Indíbil i Mando
ni situades davant l'Arc del Pont. 
De fet no fa gaire temps que hi 
és. Va ser col·locada al final dels 
anys quaranta. En canvi, des 
d'un començament, l'èxit d'a
questa escultura per identificar 
la ciutat va ser molt gran. I ha 
anat creixent a mesura que han 

passat els anys fins convertir-se 
ja en un element tradicional de 
la ciutat. Segurament molts llei
datans no saben quan va ser 
instal·lada (i probablement no 
els preocupa). En canvi, tothom 
sap en veure-la que es tracta de 
Lleida. Ara bé, el lloc on perma
nència i canvi s'han mostrat, 
tothora, més units és, sens 
dubte, el carrer Major. Aquest 
carrer reuneix, alhora, la doble 
condició de ser una de les vies 
més antigues de la ciutat, amb 
una estructura medieval, i degut 
a la seva activitat comercial, de 
contenir alguns dels elements 
formals, pel que fa a façanes, 
aparadors, més innovadors de la 
cíutat. Aquesta doble condició, 
que ja es començava a mostrar 
en el segle XIX, va arribar a la 
màxima tensió en els anys de 
postguerra, quan els botiguers 
d'aquest carrer començaren a 
introduir reformes estètiques en 

els aparadors com a reclam per 
als clients. A partir d'aquell mo
ment, un cop superada aquesta 
etapa, la bona convivència 
d'ambues tendències també ha 
arribat a ser un símbol sintètic 
de Lleida força conegut fora de 
la ciutat. 

En definitiva, doncs, la imatge 
que tenim de Lleida es basa, 
fonamentalment, en una sèrie de 
fites simbòliques que ens perme
ten identificar i comprendre la 
ciutat. Sens dubte aquest fet és 
inevitable i es produeix en totes 
les ciutats. Cal ser conscients, 
però, de l'existència d'aquestes 
fites que ens guien l'atenció i la 
percepció de la ciutat. Encara 
que tenen un caràcter tòpic, 
també estan subjectes a canvis i, 
després de tot, som nosaltres 
mateixos, els habitants de la 
ciutat, qui les fem variar. 

Joan Ganau Casas 

NECESSITEM 
GRANS PERSONES. 

Ara que disposes de temps lliure, hi ha molta 
gent que necessita de la teva experiència. 
Fes-te voluntari de Creu Roja. 

FES-TE VOLUNTARI+ 
DE LA CREU ROJA. 

Donaràs molt, però rebràs molt més. 24 50 49 
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