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a setmana passada, en aquesta mateixa secció,
Joan Tort explicava les obres de restauració del
campanar de la Seu Vella de Lleida, el gran mo-

nument de fonaments romànics i d’esplendor gòtica
que invoca la capitalitat que va exercir Lleida en deter-
minats moments de l’edat mitjana. Aquesta setmana
n’hem de tornar a parlar. Perquè a la restauració física
cal sumar-li ara un nou capítol en la lenta però impa-
rable recuperació simbòlica de l’edifici, malmès des
de l’ocupació borbònica el 1707 i fins fa quatre dies,
en l’imaginari col·lectiu dels lleidatans i del conjunt
de Catalunya. Dimarts passat, Pagès Editors va pre-
sentar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs un nou llibre de
ficció ambientat en la Seu Vella: L’home de mil anys i
cent noms, de Roger Torres, una novel·la juvenil en la
qual tres germans viatgen en el temps per reviure en el
turó de la Seu Vella els episodis més destacats de la his-
tòria del país, des de la coronació de Jaume I fins al
trist destí de Jaume d’Urgell, el saqueig i destrucció de
la ciutat per Felip V el 1707 i la guerra del 1936.

Amb aquesta ja en són quatre, les novel·les de caràc-
ter històric sobre la Lleida medieval publicades des del
2009. Aquell any Quim Garcia Albero va publicar El
mur d’Indíbil, (editoral Alfazeta), una intriga històri-
ca ambientada en la Lleida medieval. El mateix autor
ha insistit el 2012 amb El llibre del llamp (Pagès Edi-
tors), una interessant i ambiciosa novel·la negra am-
bientada en la Lleida jueva. El 2010 Ramon Arnó va
publicar La Roca Sobirana (Pagès Editors), una no-
vel·la d’aventures adreçada a un públic juvenil i que
gira al voltant d’un misteriós objecte ibèric amagat a
la Seu Vella. Lluny del gènere històric, Vidal Vidal
també ha situat la silueta de la Seu Vella com un fan-

tasmal testimoni en l’horitzó de l’autovia de la seva
introspectiva Nit endins, en la qual un crític gastronò-
mic en hores baixes, alter ego de Vidal, abandona Llei-
da a la recerca del sant drap, un tros de bolquer de Je-
sús, una inversemblant relíquia que es va venerar real-
ment a la Seu Vella i que el mateix Vidal es va encarre-
gar de localitzar en una església perduda a Castella.

La Seu Vella, nova moda literària? El director del
Consorci de la Seu Vella, l’historiador Pep Tort, asse-
nyala que l’antiga catedral lleidatana i el seu turó te-
nen tots els elements per a un gran best seller: episodis
històrics cabdals en la història de Catalunya i d’Euro-
pa, una arquitectura majestuosa, personatges interes-
sants i llegendes que ell, en cap cas, no desmenteix. ❋
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Una catedral de
‘best seller’

NOSOMTANLLUNY DAVID MARÍN

Gènere
mal
repartit
El ‘boom’ de la
novel·la històrica
està tenint una
incidència
desigual a
Catalunya. Mentre
que la Catalunya
Vella ha generat
obres i autors
destacats, amb
èxits com ‘La
catedral del mar’ o
les novel·les de
Martí Gironell, la
Catalunya Nova,
també farcida amb
una història densa
i cabdal en la
construcció
nacional del país,
encara és un
terreny molt verge
per als escriptors
del gènere.

La traceria gòtica
d’un dels arcs de la
galeria meridional de
la Seu Vella. L’antiga
catedral lleidatana
és el monument més
destacat de la ciutat
de Lleida. D.M.

Nous ajuts per a la
contractació d’artistes locals

a Diputació de Lleida ha anunciat una
partida de 133.000 euros per ajudar els
ajuntaments que contractin artistes i grups
de les terres de Lleida en les seves festes
majors i actes culturals. Això ja es va fer
durant el 2012 i un centenar d’artistes i
grups se’n van beneficiar. Per a cada
contractació, cada Ajuntament rep 500, 750
o 1.000 euros, en funció del nombre
d’habitants del municipi. L’Esbart Arrels de
Lleida, La Cobla de Tàrrega, els Diables de
Cervera, la Companyia Talia Teatre, el grup
d’animació Amesames, el grup d’Havaneres
Aires del Segre o el Grup Tremendos
formen part dels grups i artistes que han
estat contractats per diversos ajuntaments
que s’han acollit a aquests ajuts que, de
vegades, poden arribar a cobrir el cost total
de l’actuació. A partir del març s’obre la
convocatòria del 2013.

El Castell de Mejanell, amb
portes obertes i degustació

es portes del conjunt històric medieval del
castell de Mejanell, presidit per una torre
de guaita romànica recentment restaurada,
s’obriran aquest diumenge 17 de febrer. Es
tracta d’un element del patrimoni
arquitectònic de la Segarra habitualment
tancat al públic. La iniciativa l’ha
organitzada el grup de promoció segarrenc
Camins de Sikarra i es complementa amb
una exposició i degustació sobre
l’elaboració de la xocolata artesana, amb un
tast que inclou el maridatge amb vi dolç,
cervesa artesanal i ratafia de productors
locals. L’activitat s’ofereix a un públic
limitat, per la qual cosa es recomana fer-ne
una reserva prèviament a través del web
http://caminsdesikarra.com/ o del telèfon
600 53 79 70.

Darrer volum de l’obra
poètica de Rosa Fabregat

’escriptora Rosa Fabregat (Cervera, 1933)
ha presentat aquesta setmana el poemari
Ancorada amb la Boira. Obra Poètica I
(1953-1993), editat en col·laboració entre
l’Institut d’Estudis Ilerdencs i Pagès
Editors. El volum inclou els primers
poemaris publicats i tres poemaris inèdits.
Complementa La temptació de vol. Obra
Poètica II, presentat a l’abril. A més de
l’obra poètica, Fabregat també és autora de
novel·la, contes i assajos.
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Fabregat al mig, en la presentació del volum




