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Ara toquen... les Campanes
La construcció de l’emblemàtic campanar de la Seu Vella representà la culminació de l’ambiciós i singular projecte de fer una
esplèndida catedral per a Lleida.
Obviament la seva finalitat era aixoplugar les campanes i el rellotge, que des del segle XV toquen per anunciar les cerimònies
habituals o els esdeveniments assenyalats i marquen el temps quotidià de la ciutat.
Les campanes, per tant, poden ser de dos tipus segons la funció que prioritàriament desenvolupen: litúrgiques i horàries.
Les litúrgiques
Són el grup més nombrós, ubicat en el darrer pis del cos inferior del campanar. Varen arribar a ser un total de catorze, però
malauradament despareixeren totes durant la darrera guerra civil.
Entre 1945 i 1946 es feren les cinc que hi ha actualment (la Bàrbara, la Sagristana, la Marlesa, la Marieta 1 i la Meuca) que
resulten insuficients per completar l’escala musical que es mereix un campanar de la categoria del de la Seu de Lleida.
Caldrà completar en un futur proper les notes que falten amb noves campanes.
Les horàries
Ubicades en el cos superior del campanar, són solament dues però tant per la seva antiguitat, com per les seves característiques
formals són unes autèntiques joies del nostre patrimoni.
Des de l’any 1418 la gran Silvestra ha tocat puntualment totes les hores del dia i a partir de 1486 tingué el fidel complement
per a sonar els quarts de la petita Mònica.
La Mònica
La segona campana horària de la torre de la Seu Vella ha sonat juntament amb la Silvestra fins l’any 2004 que va tenir d’emmudir
per haver-se detectat una perillosa esquerda. No hi cap dubte que és una de les millors campanes gòtiques de tot l’Estat per la
qualitat de la decoració, que ara podeu veure amb comoditat. La seva restauració és imprescindible per tornar-la a sentir i això
es podrà fer en un taller especialitzat d’Alemània, on s’efectuarà una delicada però respectuosa reparació.
Per aquesta raó el 7 de maig de 2014 la Mònica ha abandonat el seu habitacle de dalt del campanar on ha estat durant 528 anys
i romandrà en la capella de Sant Pere, al claustre, fins que el tràmit del viatge estigui enllestit.
Campanya popular de recaptació
Des del Consell Cívic i Social del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, coordinada per l’Associació Amics de la Seu Vella
de Lleida, s’acordà endegar una campanya de recaptació per aconseguir els diners necessaris (60.000 €) per arranjar els dos
pisos on són les campanes, restaurar aquestes i tornar-les a col·locar a les finestres, tal com històricament havien estat sempre.
Tot i que el passat mes de setembre es començaren a rebre les primeres aportacions tant al Consorci del Turó de la Seu Vella
(Nits de Lluna Plena al Claustre) com a l’Associació Amics de la Seu Vella (Dia de la Seu Vella, etc.) s’ha volgut amb el davallament
de la Mònica oficialitzar més l’endegament de la campanya a la qual us convidem a participar.
Com?
Fer un ingrés en el compte especial del Banc de Sabadell IBAN ES97-0081-0091-5300-0165-2469/BSAB ESBB
Omplir la butlleta adjunta i fer-nos-la arribar.

I ara... toquen les campanes!!!
Campanya popular de recaptació de diners a favor de les campanes de la Seu Vella
efectuada a Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
20 €

50 €

100 €

............................ €

Si us plau, indiqueu les vostres dades
Nom i cognoms ..............................................................................................................................................................................
Raó social .................................................................Domicili .................................................................................. Núm..............
C.P. .........................Població.............................................................................................Telèfon.................................................
NIF .............................. CIF ...............................E-mail ..................................................................................................................
Forma de pagament
Efectiu o xec nominatiu a Associació Amics de la Seu Vella de Lleida en sobre tancat

Signatura

Transferència bancària: Banc de Sabadell IBAN ES97-0081-0091-5300-0165-2469
Les dades facilitades formaran part d'un arxiu de donacions amb l'única finalitat de mantenir les obligacions legals i fiscals.
Deduccions fiscals: L'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida és una Entitat d'Utilitat Pública, per la qual cosa, segons la legislació vigent, les persones
físiques podran deduir a la seva declaració de l'I.R.P.F. el 25% de les aportacions realitzades. Les quantitats donades per part d'empreses, es consideren com
despesa deduïble de l'Impost de Societats, desgravant el 35 % de l'import de la donació.
Fer arrivar aquesta butlleta a: Associació Amics de la Seu Vella de Lleida - C/. Vila Antònia, 3, 2n 1a - 25007 Lleida
o al correu electrònic secretaria@amicsseuvellalleida.org

