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La Seu Vella torna al Turó / i 50
YƵğĚŝİĐŝůĠƐĞƐĐƌŝƵƌĞů͛ƷůƟŵ
ĂƌƟĐůĞĚĞůĂŶŽƐƚƌĂƚƌĞƉŝĚĂŶƚ
ĂǀĞŶƚƵƌĂƉĞƌĂƋƵĞƐƚŵĂŐŶşĮĐ
món. Quin goig haver portat
la Seu Vella per racons tan
diversos. Podem dir que
Ɛ͛ŚĂĐŽŶǀĞƌƟƚĞŶůĂ^ĞƵsĞůůĂ
viatgera! Ha sigut una bona
companya de viatge, curiosa,
ŇĞǆŝďůĞ͕ŽďĞƌƚĂ͕ƐĞŵƉƌĞĂ
ůĂŵŽƚǆŝůůĂ͕ĂŵďŶŽƐĂůƚƌĞƐ͕ŝ
disposada a mostrar-se a qui
ĞƐƚƌŽďĠƐĞŶĞůĐĂŵş͘
ĞƐƉƌĠƐĚ͛ŚĂǀĞƌĨĞƚƚĂŶƚĞƐǀĞŐĂĚĞƐ
l’entrevista a gent tan diferent, no
volem quedar-nos amb les ganes i,
ens fa il·lusió, fer-nos-la a nosaltres
mateixos. Tenim curiositat de veure
que sensacions recuperem i notem
quan la tenim al davant, en pedra
ŝŵŽƌƚĞƌ͊WĞƌĂƋƵĞƐƚŵŽƟƵ͕ǀŽůĞŵ
ŝŵƉƌĞŐŶĂƌͲŶŽƐ ďĠ ĚĞ ůĞƐ ƐĞŶƐĂĐŝons de veure i estar a la mateixa
^ĞƵsĞůůĂŶŽǀĂŵĞŶƚ͕ĚĞƐƉƌĠƐĚĞůƐ
divuit mesos de viatge, quan l’hem
ƟŶŐƵĚĂ ƚĂŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ͕ ŝ ĞŶƐ ŚĂ ƌĞcordat tantes vegades les nostres
arrels.
Quan estem arribant a Lleida,
en el moment que es comença a
veure la silueta uns quilòmetres
abans, pensem: guaita la silueta
que hem portat a la motxilla durant tot el viatge! Què curiós! Ara
està allí mateix, de veritat, sembla
ƋƵĞĞŶƐĞƐƟŐƵŝĞƐƉĞƌĂŶƚŝƋƵĞĞŶƐ
ĞƐƟŐƵŝ ĚŽŶĂŶƚ ůĂ ďĞŶǀŝŶŐƵĚĂ͘ Ğmà anirem a veure’t, li diem. Avui
ũĂĠƐĨŽƐĐ͘YƵŝŶƐĐŽůŽƌƐƚĂŶĐăůŝĚƐŝ
tan ferms, alhora que misteriosos...

FOTOS: Núria García / A la Seu Vella vam ser rebuts amb emoció i interès pel nostre periple, que hem anat publicant a les pàgines de LA MAÑANA

PETITS AL PEU DEL CAMPANAR
 ů͛ĞŶĚĞŵă͕ ƉĞů ŵĂơ͕ ĂŶĞŵ Ă
trobar-nos amb ella, i sembla menƟĚĂĐŽŵĞůƐƌĞĐŽƌĚƐƋƵĞƚĞŶŝŵƐſŶ
lleugerament diferents a la realitat;
ůĂǀĞŝĞŵŵŽůƚŵĠƐŐƌĂŶŝŵĂũĞƐƚƵŽƐĂ͘ŶƐƐĞŶƟŵƉĞƟƚƐƋƵĂŶĞƐƚĞŵ
Ăů ƉĞƵ ĚĞ ů͛ĞŵďůĞŵăƟĐ ĐĂŵƉĂŶĂƌ͘
I a l’impressionant claustre... QuiŶĂ ƐĞŶƐĂĐŝſ ŵĠƐ ŵĂĐĂ ĞŶ ĞŶƚƌĂƌ͕
ƉĞƌžĂůĂǀĞŐĂĚĂƚĂŶƚĚŝİĐŝůĚ͛ĞǆƉůŝcar: pau, serenor i claredat. Seiem
al mig, mirem les meravelloses arĐĂĚĞƐ͕ŐƵĂŝƚĞŵĞůĐĞů͘͘͘>ĂǀĞƌŝƚĂƚĠƐ
ƋƵĞĠƐƵŶůůŽĐŽŶĨăĐŝůŵĞŶƚĞƚǀĞĚĞ
gust quedar-te una bona estona.
Dins del temple el cor s’emociona...
KďƐĞƌǀĞŵĞůƐĨĂŶƚăƐƟĐƐŵŝůĚĞƚĂůůƐ
que tranquil·lament anem descobrint i que ens fan volar la imaginaĐŝſƉĞƌĂĨĞƌƚĂŶƚĞƐĐŽƐĞƐ͘͘͘WŽĚƌŝĂ
ser escenari de mil pel·lícules i sèƌŝĞƐĚĞŵŽĚĂ͕ƉĞƌĞǆĞŵƉůĞ͊WƵŐĞŵ
dalt del campanar per l’enyorada
escala cargolada. Saludem la Sil-

vestra que ens contesta amb la seva
greu veu de bronze. L’espectacular
vista que s’obre als nostres ansiosos
ƵůůƐĞŶƐĨĂƐĞŶƟƌĐŽŵƐŝǀŽůĠƐƐŝŵƉĞƌ
sobre de la boirina, per sobre dels
camps cap a les muntanyes que
es retallen a l’horitzó, als peus les
cases i els carrers de la ciutat mai
oblidada, ens fa retrobar-nos plenaŵĞŶƚĂŵďůĂŶŽƐƚƌĂĞƐƟŵĂĚĂƚĞƌƌĂ͘
Quin goig!
Ens agrada veure que hi ha força visitants pel monument, interessats en descobrir els seus racons,
mirant-lo amb respecte i curiositat,
coneixent-lo per primer cop o retrobant-lo, com nosaltres estem fent.
Sembla que sigui gent de fora, però
ƚĂŵďĠŚŝŚĂŐĞŶƚĚĞĐĂƐĂ͘YƵŝŶŽƌAMB EL SUPORT:

gull tot plegat.
Una colla de persones han vingut a donar-nos la benvinguda.
Són gent de la Junta de l’Associació
Amics de la Seu Vella, amb el seu
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ Ăů ĐĂƉĚĂǀĂŶƚ͕ ŝ ƚĂŵďĠ͕
com no, el director del Consorci del
Turó de la Seu Vella. Gràcies!!! Ens
ha encantat la bona rebuda. Són
moltes les preguntes curioses que
ens fan sobre el nostre llarg periple,
ƋƵĞĞƐƚĞŵĐŽŶƚĞŶơƐƐŝŵƐĚĞĐŽŶƚĞƐtar.
Són una representació d’aquelles persones que han seguit il·lusionades el nostre viatge i les diverses
entrevistes del Projecte de la volta
pel món de la Seu Vella, alguns han
ĞƐĚĞǀŝŶŐƵƚĂƵƚğŶƟĐƐĨĂŶƐĚĞůƐŶŽƐ-

ƚƌĞƐĐŝŶƋƵĂŶƚĂĂƌƟĐůĞƐĞƐĐƌŝƚƐĐĂĚĂ
quinze dies a LA MAÑANA, a la qual
agraïm sincerament la seva bona
acollida per donar a conèixer la
nostra agosarada proposta. Igualment que a la Diputació de Lleida
pel seu recolzament.
Ja estem aquí Turó de la Seu
sĞůůĂ͊,ĂƐŝŐƵƚƵŶƉůĂĞƌĐŽŵƉĂƌƟƌ
aquests mesos de vida i de viatge.
ƉĂƌƟƌĚ͛ĂƌĂ͕ůĂŶŽƐƚƌĂƌĞůĂĐŝſƐĞƌă
diferent i sempre et veurem amb
uns altres ulls. Has viatjat i has vist
ŵſŶ͕ƉĞƌžƉŽƚƐĞƌĂůůžŵĠƐŝŵƉŽƌtant t’ha vist el món! Ara creiem
ƋƵĞĞůƚĞƵĚŝİĐŝůĐĂŵşƉĞƌĂƐĞƌƌĞĐŽŶĞŐƵƚ ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚ ĐŽŵ Ă WĂƚƌŝmoni Mundial serà una miqueta
ŵĠƐĨăĐŝů͘ŽŶǀŝĂƚŐĞŝĂĚŝƐƉŽƐĂƌ͊

