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ue ningú no s’espanti, que aquest espai no
s’ha convertit en un aparador comercial. Pe-
rò és cert que la capital de l’Urgell va estrenar

diumenge la seva “pelleteria” o, més ben dit, la restau-
ració de les antigues adoberies i la seva museïtzació.
Es tracta d’un projecte singular i que ha costat 15 anys
fer-lo visitable. Es tracta dels antics tallers de pell i cuir
de Tàrrega, que van estar ben vius entre els segles XV i
XVII. Els experts creuen que el desbordament del riu
Ondara l’any 1644 va posar fi a la seva activitat.

L’adoberia de Tàrrega ocupa un espai d’uns 300
metres quadrats. Les restes arqueològiques, que es
van localitzar l’any 1997, curiosament estan situades
sobre els fonaments de l’antiga sinagoga de la pobla-
ció. Tres anys més tard, l’Ajuntament va poder adqui-
rir la finca gràcies a un acord de permuta amb els pro-
pietaris dels terrenys.

I a poc a poc es van anar fent prospeccions, treballs
de conservació i estudis per tal de documentar la tro-
balla i començar la seva recuperació per fer visitable el
jaciment. Aquesta feina s’ha allargat fins ara en funció
de les possibilitats pressupostàries.

Així, a la zona coneguda com el Molí del Codina, on
hi ha les adoberies de Tàrrega, s’han consolidat les res-
tes, s’ha adequat el conjunt i també s’ha millorat la ur-
banització de l’entorn. Al recinte arqueològic s’hi han
habilitat passeres per als visitants i, a més, s’ha aixecat
un mur perimetral de pedra amb barana i plafons in-
formatius que ajuden a interpretar les restes. El costat
que dóna al carrer de Sant Agustí s’ha ampliat per tal
d’habilitar-hi una plataforma des d’on es pot contem-
plar amb comoditat el recinte.

Les obres també han permès deixar al descobert un
tram de muralla medieval del segle XIV. Ara, l’Ajun-

tament de Tàrrega no descarta altres millores en el
conjunt patrimonial, com ara una coberta que prote-
geixi el recinte i permeti que sigui visitable en cas de
mal temps.

L’objectiu de l’Ajuntament targarí és convertir les
adoberies en un atractiu turístic i cultural de la ciutat
i, amb aquesta finalitat, el Museu Comarcal de l’Ur-
gell oferirà visites guiades, amb reserva prèvia i
gratuïtes. ❋
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Tàrrega estrena
‘pelleteria’
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Cinquena
al país
Les adoberies de
Tàrrega ja s’han
incorporat a la
Xarxa d’Adoberies
Històriques de
Catalunya, junt
amb espais similars
de Lleida,
Granollers,
Igualada i Vic. Les
de Lleida, del segle
XIII, són les més
antigues de l’Estat
i les més ben
conservades, ja que
es mantenien en
bon estat al subsòl
d’un edifici. S’han
restaurat dos
obradors d’un
complex que en
reunia set. La de
Tàrrega, més
moderna, tenia un
elevat nivell
tecnològic, segons
els experts.

Expectació.
Desenes de veïns es
van apropar
diumenge a la
inauguració de les
adoberies de
Tàrrega, el nou
atractiu. AJ. TÀRREGA

Nova novel·la de Vidal Vidal
’escriptor lleidatà Vidal Vidal ha presentat

aquesta setmana la seva darrera novel·la. Es
tracta de La meitat de zero (Pagès Editors),
un llibre que surt a la llum després de la
presentació, l’any passat, de Nit endins.
L’autor, d’origen arbequí i garriguenc,
torna al recull de relats breus, fins a 27 en
aquest cas, i s’endinsa en el món dels
sentiments masculins. Presenta homes, o
potser un de sol, que en edat adulta i
madura expressa en diverses situacions els
seus temors i les seves inseguretats, “perquè
els homes també tenen sentiments”, segons
Vidal Vidal.

Un nou rèquiem de Mozart
’Orfeó Lleidatà està treballant en els

darrers assajos del seu particular Rèquiem
de Mozart. Una interpretació innovadora
de la popular peça del compositor austríac,
dirigida per Pedro Pardo. L’espectacle

MOZARTrequiem es podrà veure demà
dissabte a la Llotja de Lleida i hi
participaran la Coral Universitària Rovira i
Virgili de Tarragona i la Jove Orquestra de
Cerdanyola; a més a més, hi col·labora la
Fundació Victoria de los Ángeles, que hi
aporta el talent de joves solistes de gran
projecció. Vol ser un espectacle de llum i
color, amb una posada en escena
impactant. Després es podrà veure i
escoltar a Tarragona i també a Cerdanyola.

Revista per a dones àrabs
eta per dones àrabs i escrita en àrab i

català. Es tracta de la primera revista de
l’Estat, feta des de Lleida, destinada a
aquest col·lectiu tan invisible a les ciutats
catalanes pel que fa a les seves ocupacions i
preocupacions, així com als seus costums.
La revista Havaa (que vol dir ‘dona
d’Adam’) vol ser un espai de relació,
convivència i intercanvi cultural i té al
darrere padrins que ho han fet possible,
com ara Pagès Editors i Òmnium Cultural,
i col·laboracions de diverses entitats. Així
potser Lleida no serà coneguda només pels
conflictes amb el vel integral o la ubicació
de la seva mesquita.
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L’Orfeó Lleidatà, en una imatge d’un dels seus
darrers concerts celebrats a Lleida. PAERIA




