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VOLTA PEL MÓN
AMB LA SEU &VELLA
TANIT GONZÁLEZ

JORDI MERCADÉ

Balanç del “Projecte Seu Vella” / 48
L’Associació Amics de la
Seu Vella de Lleida té entre
ĞůƐƐĞƵƐŽďũĞĐƟƵƐďăƐŝĐƐ
fomentar el coneixement
i promoure la difusió de
tots els aspectes del conjunt
monumental del Turó de la
^ĞƵsĞůůĂ͕ƚĂŶƚĞŶů͛ăŵďŝƚ
local com en l’universal.
En aquesta doble línia va néixer, fa
quinze anys, l’engrescador projecƚĞ Ě͛ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ ů͛ĞŵďůĞŵăƟĐ
conjunt monumental sigui declarat patrimoni mundial un dia no
massa llunyà, pretensió que molts
lleidatans i lleidatanes comparteixen il·lusionats. Quan nosaltres
vam decidir fer el llarg viatge per
part del planeta, vam pensar que
volíem aportar el nostre granet de
sorra per sumar-nos a l’assoliment
Ě͛ĂƋƵĞƐƚŽďũĞĐƟƵ͕ŝǀĂŵĞůĂďŽƌĂƌ͕
conjuntament amb l’Associació, el
projecte Volta pel món amb la Seu
Vella.
Ara que hem acabat el meravellós viatge, podem dir que el
balanç d’haver portat la nostra
Seu Vella pel món és molt posiƟƵ͘ ,Ğŵ ĐƌĞĂƚ ƵŶ ůůŝŐĂŵ ĞŶĐĂƌĂ
més fort amb la Seu! Companya
inseparable del nostre periple,
que sempre estava al nostre equiƉĂƚŐĞ͕ ƉƌĞƉĂƌĂĚĂ ƉĞƌ ƐŽƌƟƌ ŝ ƐĞƌ
mostrada. Per nosaltres, Volta pel
món amb la Seu Vella ha estat una
ĂĐƟǀŝƚĂƚƐĞŶƐĞĨƌŽŶƚĞƌĞƐĂŵďƵŶĂ
doble vessant: d’una banda, mostrar al món la singularitat del nostre bell conjunt monumental, coƐĂƋƵĞǀĂŵĨĞƌĂŵďĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĚĞů
turó, sense entrar mai dins, sense
ensenyar les seves valuoses pecuůŝĂƌŝƚĂƚƐĂƌơƐƟƋƵĞƐ͖Ě͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕
copsar la forta impressió que causava en l’entrevistat, que gairebé
sempre el descobria gratament
ƐŽƌƉƌğƐĂůĨĞƌͲůŝĞůďƌĞƵƋƺĞƐƟŽŶĂri.
VISTA AMB ALTRES ULLS
ŵĠƐŚĂĞƐƚĂƚŵŽƟƵƉĞƌƌĞŇĞxionar durant el viatge, per escriure i escollir què volíem comunicar
de cada país en la cinquantena
Ě͛ĂƌƟĐůĞƐ ƋƵĞ ŚĞŵ ƉƵďůŝĐĂƚ ƋƵŝŶzenalment en aquest mateix diari,
ŽŶƐ͛ƵŶŝĂůĂĐƌĞĂƟǀŝƚĂƚĚĞĐŽŵĨĂƌşĞŵĞůƐĞŐƺĞŶƚĂƌƟĐůĞƉĞƌƋƵğĨŽƐ
ĂƚƌĂĐƟƵŝůĂĐƵƌŝŽƐŝƚĂƚĚĞĐŽŵǀĞuen altres ulls la Seu Vella.
,ĞŵĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƚĂϳϰƉĞƌƐŽŶĞƐ
de 30 nacionalitats diferents, tant
viatgers, també, com nadius dels
llocs que hem visitat. Totes han
ƐŝŐƵƚ ƉĞƌƐŽŶĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƚ

dir que valorava molt la gran esplanada per aparcar, ja que a més
ĞƐ ƉŽĚƌŝĞŶ ĨĞƌ ŵŽůƚĞƐ ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ
ĞƐƉŽƌƟǀĞƐ͘ ,Ă ŚĂŐƵƚ ƵŶĂ ŵĂũŽƌ
coincidència en que recordava a
la colombiana Cartagena de Indias i, això sí, tots d’ells van coincidir
en com d’orgullosos hem d’estar
de viure als peus d’un monument
com aquest.
AVENTURA DIVERTIDA
Per nosaltres, aquest projecte
ha sigut una aventura molt emoĐŝŽŶĂŶƚ ŝ ĚŝǀĞƌƟĚĂ͖ ǀĂŵ ŝŶŝĐŝĂƌ Ğů
viatge buscant una representació
de la Seu Vella a una parada de
ŵĞƚƌŽ Ă ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ͘  ƉĂƌƟƌ
Ě͛Ăůůş ůĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ƐŝůƵĞƚĂ ǀĞƌmella l’hem portada per molt diǀĞƌƐŽƐŝŶĚƌĞƚƐ͗,ĂĞƐƚĂƚĂƉƌŽƉĚĞ
5.000 metres d’alçada a Equador,
o per sota del nivell del mar fent
Les nostres ombres / amb la silueta de la Seu Vella que hem passejat pel món a les mans
submarinisme als mars d’IndonèƐŝĂ͖ŚĂĞƐƚĂƚĞŶǀŽůƚĂĚĂĚĞŐĞŶƚƌĞquelcom especial per a nosaltres
i d’altres la desídia pel patrimoni.
ǀŽůƵĐŝŽŶăƌŝĂĂEŝĐĂƌĂŐƵĂŽĂ1ŶĚŝĂ͖
durant els 18 mesos del nostre
La majoria es sorprenen que un
vora les cataractes del Niàgara, a
camí viatger, gent amb qui hem
conjunt monumental tan poderós
ĂŶĂĚă͕ŽůĞƐĚ͛/ŐƵĂǌƷ͕ĂƌŐĞŶƟĐŽŵƉĂƌƟƚ ƌƵƚĂ ŝ ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ ŝŶencara no sigui patrimoni mundiŶĂ͖ĂůĞƐŐůĂĕĂƌĞƐĚĞEŽǀĂĞůĂŶĚĂ͖
al. I fent memòria ens recordem
creïbles, que ens ha acollit a casa
ǀŽƌĞũĂŶƚ ů͛žƉĞƌĂ ĚĞ ^ǇĚŶĞǇ͖ ƐŽƚĂ
d’algunes apreciacions curioses,
seva, que ens ha agafat en autoles altes torres bessones de Kuala
estop... a més a alguns d’ells ara
com que el claustre recorda una
>ƵŵƉƵƌ͕ Ă DĂůăŝƐŝĂ͖ ŶĂǀĞŐĂŶƚ ƉĞů
els considerem bons amics!
presó o sospitar les vistes que es
riu Mekong entre Vietnam i Lapoden gaudir des de dalt del camTots els entrevistats es mosŽƐ͖ ĚĞ ͞ƚĞƌƚƷůŝĂ͟ Ăŵď ĞůƐ ƚĞŵƉůĞƐ
tren meravellats per la majesƉĂŶĂƌ͖ ŝŶĐůƷƐ ƋƵĞ ƉŽƚ ƐĞƌ ƵŶ ďŽŶ
͞ĐŽůͼůĞŐƵĞƐ͟ĚĞ^ŝĞŵZĞĂƉĂĂŵtuositat del Turó de la Seu Vella.
lloc per fer meditació. Alguns veďŽĚũĂ͖ĚĞƉĞůĞŐƌŝŶĂƚŐĞĂŵďŵŽŶEspecialment per l’alt campanar i
uen manca de vegetació al turó,
ũŽƐďƵĚŝƐƚĞƐƉĞƌŝƌŵăŶŝĂ͖ŚĂƉƵũĂƚ
però la majoria envegen la sort
ůĂ ƉŽĚĞƌŽƐĂ ĨŽƌƟĮĐĂĐŝſ ƋƵĞ ů͛ĞŶa elefants a Sri Lanka, ha estat de
volta. A la majoria d’ells també els
que tenim de gaudir d’aquesta
cooperació a diferents projectes...
ĐƌŝĚĂ ů͛ĂƚĞŶĐŝſ ƋƵĞ ĞƐƟŐƵŝ Ăů ŵŝŐ
ĞĚŝĮĐĂĐŝſĂŵďƉĞĚƌĞƐ͞ƚĂŶƚŐƌŽƐ/ĮŶƐŝƚŽƚŚĂǀŝƐŝƚĂƚůĂĐŝƵƚĂƚŐĞƌŵĂde la ciutat però a la vegada sepases” i que al llarg de la història a
na de Lérida a Colòmbia, on l’auƌĂƚĚ͛ĞůůĂŝĞůĐŽŶƚƌĂƐƚĚ͛ĂůůžĂŶƟĐ
quanta gent ha pogut protegir!
ditori municipal es diu Seu Vella i
amb allò nou.
Resulta curiosa la confusió consen tota la columna de la biblioteca
El claustre és l’altre element
tant entre la poderosa fortalesa i
Comparables? / Molts dels
està dibuixat el campanar!
la bellesa de la catedral!
que molts destaquen, i tots els enentrevistats ens han dit que el
Volem agrair el suport rebut
Turó de la Seu Vella de Lleida
Alguns entrevistats s’imaginatrevistats coincideixen en copsar
des d’un principi a l’Associació
ven un bon escenari per un conte
(a dalt) els recordava el de San
la rica història que ha d’haver en
Amics de la Seu Vella, al diari LA
de fades o per un bèl·lic capítol de
Felip de Barajas a la colombiana
tant bell monument. Alguns indiMAÑANA, a la Diputació de Lleida
quen la barbàrie humana, que ha
Cartagena de Indias (abaix)
:ŽĐĚĞdƌŽŶƐ͘͘͘/ĮŶƐŝƚŽƚƵŶĞŶƚƌĞi al Consorci del Turó de la Seu Vefet tant de mal al llarg dels temps,
ǀŝƐƚĂƚĚ͛ƵŶĂŝůůĂŵŽůƚƉĞƟƚĂĞŶƐǀĂ
ůůĂ͖ Ăŝǆş ĐŽŵ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ Ă ƚŽƚƐ
els entrevistats i el recolzament
dels nostres fans més incondicionals... Tot plegat ens ha ajudat
a ser-hi constants i portar a bon
terme l’engrescador projecte. Per
nosaltres ha estat també el lligam
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂŵďĐĂƐĂ͕ũĂƋƵĞĐŽŶơnuament estava present en el nosƚƌĞǀŝĂƚŐĞ͊,ĞŵĚĞƐĐŽďĞƌƚĞůŵſŶ
amb la Seu Vella i hem mostrat al
La silueta / ha estat a 5.000 metres d’alçada, sota el mar i a la ciutat agermanada de Lérida, a Colòmbia
món la Seu Vella! Què més volem!
AMB EL SUPORT:

