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Assumpte:	Petició	realitzada	per	un	grup	d’entitats	de	Lleida	per	instal·lar	
un	memorial	al	Turó	de	la	Seu	Vella		

	

	

Benvolguda	senyora,	

	

Responent	a	la	petició	formulada	per	la	seva	regidoria	d’una	valoració	per	
part	de	la	Càtedra	“Turó	de	la	Seu	Vella”	de	la	Universitat	de	Lleida	sobre	
la	 petició	 realitzada	 per	 un	 grup	 d’entitats	 de	 Lleida	 per	 instal·lar	 un	
memorial	al	Turó	de	la	Seu	Vella	en	record	dels	republicans	empresonats	
en	 l’antic	 Camp	 de	 Concentració	 franquista;	 consultats	 els	membres	 del	
Consell	Científic	de	la	Càtedra,	 la	direcció	del	Consorci	del	Turó	de	la	Seu	
Vella	 i	 l’opinió	 d’altres	 especialistes	 en	 la	 gestió	 del	 patrimoni,	 fem	 la	
consideració	següent:	

En	 aquests	 moments,	 ens	 trobem	 immersos	 en	 el	 procés	 que	 ha	 de	
conduir	 al	 reconeixement	 del	 conjunt	 monumental	 del	 Turó	 de	 la	 Seu	
Vella	 com	 a	 Patrimoni	 de	 la	Humanitat	 de	 la	UNESCO.	 En	 aquest	 sentit,	
tenim	 una	 candidatura	 inclosa	 a	 la	 llista	 indicativa	 d’Espanya;	 una	
candidatura	que	defineix	uns	límits,	unes	característiques	i	uns	valors	del	
Turó	 de	 la	 Seu	 Vella	 que,	 òbviament	 poden	 veure’s	 modificats	 amb	
qualsevol	 intervenció	significativa	que	en	aquest	bé	s’hi	dugués	a	 terme.	
Sobretot	 si	 es	 tractés	 d’un	 monument,	 tipus	 edifici,	 commemoratiu,	
construit	ex	novo,	doncs,	depenent	de	l’escala	o	la	ubicació	suposaria	una	
alteració	 del	 mateix	 conjunt	 monumental.	 Una	 altra	 cosa	 ben	 diferent	
seria	 col·locar	 una	 placa	 o	 fins	 i	 tot	 una	 escultura	 o	 qualsevol	 tipus	 de	
monòlit	-	en	lloc	i	mida	adequats	-	com	a	recordatori,	és	a	dir	memorial,	de	
l’esdeveniment	 històric	 i	 en	 record	 de	 la	 dignitat	 dels	 empresonats.	 La	
Càtedra,	 a	 través	 del	 seu	 Consell	 Científic,	 veuria	 bé	 una	 intervenció	 en	



aquesta	 darrera	 direcció,	 perquè,	 efectivament,	 la	 recuperació	 de	 la	
memòria	històrica	i,	sobretot,	tot	allò	vinculat	amb	una	cultura	de	la	pau,	
formen	part	dels	valors	defensats	en	la	candidatura.	

Si	 fos	així,	caldria	trobar	 l’espai	adequat	on	col·locar	 l’esmentada	placa	o	
instal·lar	l’escultura,	i	hem	de	recordar	que	el	Turó	de	la	Seu	Vella	disposa	
de	 diferents	 punts	 d’interès	 vinculats	 a	 la	 Guerra	 Civil	 que	 estan	
perfectament	 catalogats,	 i	 que	 es	 poden	 consultar	 a	 la	 mateixa	 página	
web	del	Consorci	del	Turó	de	la	Seu	Vella.	Dissortadament,	aquests	espais	
de	memòria	històrica	no	estan	senyalitzats;	una	 feina	que	hauria	de	 ser,	
fins	 i	 tot,	prèvia,	 a	qualsevol	 intervenció	 com	 la	 comentada.	 I,	més	enllà	
d’aquests	 espais,	 dins	 el	 Claustre	 de	 la	 Seu	 Vella,	 hi	 ha	 una	 capella	 que	
manté,	 com	 a	 testimoni	 de	 l’època	 en	 que	 la	 catedral	 fou	 una	 caserna	
militar,	 una	 reixa	 que	 ens	 ho	 recorda.	 Aquesta	 capella,	 podria	 ser	
considerada,	també,	a	l’hora	de	cercar	l’espai	adient.	

Cal	advertir,	altrament,	que	qualsevol	actuació	al	Turó	de	la	Seu	Vella,	ha	
de	 passar,	 prèviament,	 per	 l’estudi	 de	 les	 Comissions	 de	 Patrimoni	
corresponents.		

Quant	 a	 la	 pregunta	 formulada	 sobre	 el	 fet	 de	 l’existència	 d’una	
construcció	com	el	Bar-restaurant	La	Sibil·la,	cal	dir	que	és	una	edificació	
aixecada	 sobre	 els	 anys	 2002-2003,	 previ	 informe	 aprovat	 per	 les	
Comissions	de	Patrimoni,	l’any	2001,	i	amb	l’objectiu	de	dotar	de	serveis	el	
Turó.	Una	 construcció,	 doncs,	 anterior	 als	 treballs,	 presentació	 i	 inclusió	
del	 conjunt	 monumental	 en	 la	 llista	 indicativa	 de	 la	 candidatura	 	 a	
Patrimoni	de	la	Humanitat.		

	

Dra.	Eva	Martín		

Directora	de	la	Càtedra	“Turó	de	la	Seu	Vella”	

Dr.	Joan	J.	Busqueta	

President	del	Consell	Científic	de	 la	Càtedra,	en	representació	dels	seus	 i	
de	les	seves	membres.	

	

	


