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El campanar gòtic de la
Seu Vella de Lleida es res-
taurarà entre aquest any i
el proper, i així es podran
solucionar les patologies
que pateix la pedra sorren-
ca que cobreixen la torre i
evitar els petits despreni-
ments que s’han registrat
en els darrers anys.

El projecte està redac-
tat pel Departament de
Cultura des de fa anys i
una negociació política va
permetre incloure en els
pressupostos estatals del
2009 un partida d’un mi-
lió d’euros per a l’execu-
ció. No obstant, fins ara
no s’han desbloquejat els
fons. El Ministeri de Cul-
tura va publicar dilluns
al BOE la posada a licita-
ció, i la previsió és que
l’obra pugui començar a
la tardor i acabar en un
termini de deu mesos.

Diverses fonts consul-
tades van confirmar que
la bona predisposició
dels dos governs han per-
mès desencallar el pro-
jecte després de dos anys

sense obres al conjunt
monumental més im-
portant de Lleida.

L’obra implicarà que el
campanar gòtic, construït
el segle XV, estigui tapat
per una bastida durant tota
l’execució, però la torre po-
dria ser visitable igualment
perquè la restauració afec-

tarà, sobretot, la part exte-
rior. Per això l’obra serà
simbòlica i singular, ja que
afectarà un dels elements
més importants del con-
junt i perquè durant gai-
rebé un any estarà ama-
gat de la tradicional silue-
ta urbana de Lleida.

Josep Tort, director del

Consorci del Turó de la Seu
Vella, que gestiona el con-
junt monumental, explica-
va que “ara l’objectiu és
aprofitar les obres com un
actiu, més que un impedi-
ment”. Per tant, ja estudien
donar difusió de les possi-
bles troballes, aprofundir
en el coneixement i estudi

del campanar, organit-
zar-hi visites i, fins i tot,
buscar patrocinadors que
puguin finançar noves
fases d’obres per tal de re-
cuperar el conjunt de cam-
panes, les plataformes inte-
riors per fer-les visitables i
restaurar aspectes orna-
mentals que queden fora
del projecte de recuperació
de la torre gòtica.

La inversió estatal a la
Seu Vella té pendent una
segona partida de 400.000
euros per restaurar la Por-
ta dels Apòstols, també
gòtica i la més important
del temple. El ministeri i
el departament negocien
també per desbloquejar-
ne el finançament. ■
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Els governs català i estatal desencallen, després de tres anys, els fons
per a la restauració del campanar gòtic de la Seu Vella de Lleida

El campanar de la Seu Vella, i al costat, la Porta dels Apòstols, pendent de restauració ■ J.T.

La inversió serà
d’un milió
d’euros i obligarà
a tapar la torre,
del segle XV,
amb una bastida

El director Lluís Pasqual
continua convençut d’in-
vertir part del pressupost
del Teatre Lliure en un ci-
cle de teatre familiar la
temporada vinent “ens
costi el que ens costi”. Hi
busca una experiència per
als petits espectadors amb
grups d’un màxim de 50
persones. S’han venut to-
tes les entrades dels tres
espectacles del cicle.
Aquest cap de setmana co-
mencen les funcions fami-
liars de Lava, un especta-
cle de firma belga, Studio
Orka, que interpreten tres
actors catalans. Al sorral 
de la plaça Margarida Xir-
gu hi ha instal·lada una 
vela d’uns arqueòlegs que
han descobert unes male-
tes misterioses. És un se-
cret que només revelen 
amb la condició que no ho
diguin a ningú més. Les
funcions familiars aca-
ben el 13 de maig. ■
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El Lliure
mantindrà els
espectacles
familiars

No és fàcil que el virus de
l’art contemporani entri
en els adolescents, però
fins ara els resultats del
projecte En Residència,
que porta els artistes a tre-
ballar un projecte conjun-
tament amb estudiants
d’ESO, demostra que no
es tracta d’una missió im-
possible. Aquest any lectiu
és el tercer que en alguns
instituts barcelonins es du
a terme aquest programa,
que involucra els nois i no-
ies en totes les etapes de la
creació de l’art, no com a

espectadors sinó com a
creadors. Es tracta d’un
programa que impulsen
l’Institut de Cultura de
Barcelona i el Consorci
d’Educació, en cooperació
amb l’Associació A Bao A
Qu. El Conca participa en
el muntatge de la mostra.
Està previst que fins al
2015 es facin més de 40 re-
sidències, segons ha anun-
ciat el director de promo-
ció dels sectors culturals
de l’Icub, Llucià Homs.

A la sala d’exposicions
de la Fabra i Coats es po-
den veure vuit obres, cinc
de la segona edició i tres
de la primera, que ja es
van mostrar a finals del
2010 a la Fundació Suñol.
Francesca Llopis va pro-
posar als seus alumnes de
l’institut Fort Pius cons-

truir un petit iceberg amb
objectes a dins que pu-
guessin esdevenir ar-
queologia del futur. A con-
tinuació, el tros de gel es
va abandonar a la platja.
L’artista sonor Josep Ma-
ria Balanyà, en canvi, va
treballar amb els alumnes
de l’institut Joan Brossa
per construir una escul-
tura sonora, amb mate-
rial de rebuig de metall.

La mostra, oberta fins
al 12 de maig, preinaugura
la Fabra i Coats com el nou
centre d’art contempora-
ni de Barcelona. Quan
aquesta exposició tanqui,
continuaran les obres de
sala fins a Sant Joan, se-
gons ha explicat Homs.
Encara no hi ha, però,
una data definitiva d’in-
auguració de la sala. ■
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Obres d’artistes i
alumnes d’institut
s’exposen a la
Fàbrica Fabra i Coats

Llavors d’art contemporani

L’escultura sonora de Josep M. Balanyà, feta amb els
alumnes de l’Institut Joan Brossa ■ JOSEP LOSADA


