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14 JOAN GANAU CASAS 

ELS CAMPS ELISIS, 

O L'AGONIA D'UN PARC? 

A mitjan segle x1x París irradiava una profunda 
influència per tot Europa. No és estrany, doncs, que uns 
jardins amb un nom tan evocatiu com el de Champs 
Elysées es convertissin aviat en un model. Aquests jar
dins paradisíacs, que partien de la idea de combinar un 
espai públic ple de vegetació ordenada amb el lleure dels 
ciutadans, van tenir èxit i ben aviat van arribar a altres 
ciutats del continent. 
També els lleidatans de l'època, en el seu afany de 
modernitzar la ciutat, van construir uns Camps Elisis pro
pis. El llunyà ressò del passeig parisenc hi degué influ ir. 
Tot i que de ben segur fou més decisiva la influència d'al
tres parcs més propers. Per exemple, la Devesa de 
Girona, un altre parc d'origen francès d'on, diuen, van 
venir els primers plàtans que es plantaren en el parc de 
Lleida. O, sobretot, el parc dels Camps Elisis de 
Barcelona, construït l'any 1853 a tocar del passeig de 
Gràcia, i que segurament fou el principal model que ins
pirà els lleidatans de l'època. 
Però fos quina fos la font d'inspiració, el més important 
és que la inauguració dels Camps Elisis de Lleida, l'any 
1864, no fou un fet aïllat en aquells anys. En molt poc 
temps, la ciutat va viure canvis molt profunds com l'arri
bada del tren el 1860, l'inici de l'enderroc de les muralles 
el 1861 o la projecció de la reforma i eixample de la ciu
tat l'any 1865. 
En aquest context de transformació, la construcció dels 
Camps Elisis suposava una fresca alenada de modernitat 
en una ciutat que fins aleshores havia viscut en l'atapeït 
espai urbà que tancaven les muralles. La nova Lle ida es 
començava a construir en la zona plana que s'estenia fins 
al riu, iniciant la urbanització, per exemple, de l'areny de 

Magdalena amb la construcció del passeig de Ferran. 
D'acord amb aquesta nova ciutat allargada, que tenia el 
riu com a eix ordenador, els Camps Elisis foren la prime
ra aposta per guanyar l'altra banda del Segre. La ciutat 
s'obria, superava clarament l'esquema de les muralles 
medievals i començava l'organització de l'espai del 
Cappont domesticant l'horta amb els enjardinaments del 
parc. Tot plegat, amb una localització molt accessible: just 
al cap del pont, i a tocar de la carretera Barcelona
Madrid. 
Amb tot, el principal èxit dels Camps Elisis lleidatans no 
fou urbanístic, sinó social. Des de ben aviat, convertits en 
la principal novetat de la ciutat, van esdevenir l'espai de 
lleure preferit pels lleidatans. Un articulista de la Revista 
de Lérida, per exemple, explicava el 1876 que todos nos 
hemos vuelto /ocos con nuestros Campos Elíseos. l des 
de la mateixa revista s'arribava a parlar de l' eliseófilo, 
aquell individu que frisava perquè, en arribar l'estiu, es 
reprenguessin les activitats teatrals i d'altres tipus als 
"Campos" (nom popular del parc que s'ha mantingut 
vigent fins a avui). 
Amb més o menys entusiasme, l'èxit dels Camps Elisis es 
va perllongar durant dècades. Els jardins inicials, d'es
tructura molt senzilla, van anar enriquint-se progressiva
ment. També, en les primeres dècades del segle xx el 
parc fou transformat amb diverses construccions arqui
tectòniques de marcat caràcter modernista, com la nova 
tanca i la porta d'entrada, el cafè-xalet o el templet de 
música. 
Els Camps Elisis eren, encara en els anys vint, una peça 
important en la vida de la ciutat. El lloc on discorrien plà
cidament les tardes de primavera i estiu. Així ho descr:via 
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Els "Campos" als seus bons temps. 
Petits caminets que unien els diferents passeigs entre massissos de boix i arbustos. 
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Pere Biliet l'any 1926 a la revista Lleida: Deixeu d'una 
revolada el pont a l'altra banda i entreu als Camps. 
Entreu-hi sense recança que després us doldrà d'eixir
vos-en. Enlloc tenen una lliscada més amable les hores; 
enlloc el baume de les flors us arriba tan amanit de ger
dor. 
Però poc a poc, la vida dels Camps Elisis s'anirà esllan
gueint. A més dels indiscutibles canvis socials, el desen
volupament urbanístic de la ciutat serà clau en la 
decadència que viurà el parc en la segona meitat del 
segle. 
D'una banda, la ciutat, incapaç de saltar el riu de forma 
decidida, creix en direcció contrària, cap al nord. El pari;, 
malgrat la seva situació privilegiada va quedant cada cop 
més excèntric. El trasllat de la carretera de Barcelona i la 
construcció del canal de Seròs, que tallarà la continuïtat 
urbana cap a l'est, també hi contribuiran. L'aixecament 
del grup escolar dels Camps Elisis, juxtaposat al parc, 
encara dificultarà més la seva articulació urbana. Tot ple
gat portarà aquest sector de la ciutat cap a una creixent 
marginalització. 
L'ús del parc dels Camps com a espai quotidià comença a 
decaure. La fira de Sant Miquel necessita un lloc on ubi
car-se i el troba en el parc. És una ocupació inicialment 
provis'onal però que el temps convertirà en definitiva. 
Amb l'auge del sector agrari lleidatà, en els anys seixanta 
creixen les necessitats d'espai de la fira. Cal exposar la 
nova maquinària i convertir la fira en l'aparador de la frui
ta de Lleida. Són només uns dies, però que lentament 
s'imposaran als altres possibles usos del parc durant la 
resta de l'any. La construcció de l'anomenat Palau de 
Vidre sobre l'espai que ocupava un estany és un símbol 
clar d'aquesta transformació. El lleure, la placidesa 
romàntica de l'estany, de les pèrgoles i gurugús, deixa 
pas a la funcionalitat econòmica de la fira i al formigó del 
nou pavelló. 
La relació entre la fira de Sant Miquel i els Camps Elisis 
no ha estat gens fàcil en les darreres dècades. Malgrat el 
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reconeixement general que no era una bona simbiosi, ha 
pesat més la inèrcia que la recerca decidida d'una ubica
ció alternativa més adient per a la fira. En els darrers 
anys s'ha pretès resoldre el problema amb solucions 
intermèdies: deixar la fira als Camps Elisis, però des
plaçant-la cap al fons, en direcció al canal de Seròs, i 
construir nous pavellons per acollir l'activitat firal. Però 
què cal fer amb l'espai que, teòricament alliberat de la 
servitud de la fira, ha de continuar funcionant com a 
parc? 
La solució no és fàcil. Després de molt temps de no usar
ia com a parc, els Camps Elsisis gairebé s'han esborrat 
de la consciència dels lleidatants. A més, les possibilitats 
d'ús que actualment ofereix són ben limitades. Només 
passejar, seure en algun banc, jugar a la petanca ... Fins i 
tot, el parc infantil que hi havia, després d'anys de sub
sistir pràcticament sense cap inversió, va haver de ser 
tancat. És cert que la reobertura del xalet com a lloc de 
copes ha estat una de les troballes més interessants dels 
darrers anys i apunta un possible ús futur dels Camps 
Elisis. Però no pot ser l'únic. 
Lleida no és, ni de bon tros, una ciutat on sobrin els 
parcs públics. Però el pitjor és que els únics existents no 
s'han cuidat com es mereixien. Estem parlant dels Camps 
Elisis. El parc de les Basses d'Alpicat, l'altre gran parc 
històric de la ciutat, que va ser inaugurat el 1964, merei
xeria també un rèquiem. Després d'anys de malviure està 
a punt de morir d'inanició, de falta d'inversions, de millo
res necessàries. La solució, diuen, seria privatitzar-lo. 
Potser és cert que arribats a la situació actual no és fàci l 
cercar alternatives. Però hagués calgut actuar abans, per 
evitar el deteriorament i mantenir-lo com a parc públic, al 
servei de tots els lleidatans. 
Mentrestant, la ciutat es va omplint de suposats espais 
cívics, de parcs infantils que massa sovint són poc més 
que esplanades sorrenques, presidides per alguna andrò
mina multiusos on s'acumulen els infants. Uns erms 
sense cap protecció vegetal per a un sol que pot arribar a 
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Foto: Robert Ribé. 
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ser certament inclement. Els espais amb gespa, quan 
existeixen, són objecte d'una sorda batalla sobre el seu 
ús, en la qual competeixen amb armes desiguals la quit
xalla i els gossos. Desgraciadament, sempre en surten 
victoriosos aquests darrers. 
Amb aquest panorama, tant pel seu valor simbòlic com 
per la centralitat i la funcionalitat potencial, és necessari 
reclamar una recuperació decidida dels Camps Elisis com 
a parc central de Lleida. Preservar el seu destí original, 
aprofitar els arbres i jardins centenaris i aconsegui r rein
tegrar-lo entre els espais d'ús quotidià de la ciutat. 
Després de tot, quants parcs té Lleida amb la qualitat, 
centralitat i potencialitats dels Camps Elisis? l, sobretot, 
es pot permetre la ciutat no recuperar un espai de tanta 
qualitat, desestimar un patrimoni com aquest? 
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Tot s'ha construït a fi que vostè obtingui la millor inversió. 
Pot consultar-nos sense cap compromís. 


