
Viatgers i militars la imatge de Lleida abans del
1 . .

segle XIX

Joan GANAU CASAS

Durant molts segles, viatgers i militars van ser els dos únics grups avesats a viatjar
de forma assídua i que, a més, deixaren testimoni de llurs periples. La impressió del con
tacte breu amb una realitat desconeguda va restar plasmada en descripcions i gravats dels
llocs que visitaven que, amb el transcórrer del temps, esdevingueren part fonamental de
diferents imatges locals, sempre inqüestionades pero no sempre reals.

Ambdós grups han tingut una significació histórica forca diferent, inversa a llur impor
tancia en la transmissió d'aquestes imatges. Aixo no obstant, en el cas de Lleida, conver
geixen en la creació d'una imatge doblement externa: perqué la relació que establiren amb
la ciutat no depassa el contacte curt i superficial-eren aliens a la seva realitat-; i perqué
la perspectiva des de la qual realitzaren llurs descripcions era sempre periférica, fora mu
ralles.

EIs viatgers i les descripcions de Lleida

L 'abundant literatura produída pels viatgers que alllarg de la historia han creuat el país
en totes direccions és una font freqüentment emprada en tot tipus de treballs histories.
Tradicionalment, els llibres de viatges han estat utilitzats seguint diversos enfocaments:
com a fonts per al coneixement de la realitat histórica que descriuen,? com a reflex d'una
epoca i d'unes necessitats historiques de viatjar' o bé, com a simple presentació de llurs
descripcions, tant si és per a mera satisfacció de la curiositat, o eina per a una posterior
análisi."

El que intentarem a continuació, pero, és seguir, un camí diferent als ara esmentats,
(tot superant el darrer enfocament, la mera transcripció, i prenent una viaintermitja entre
els dos primers): analitzar, amb la ciutat de Lleida com a centre, com el viatger s'interpo
sa entre la realitat que contempla i la que descriu en el seu llibre, difonent una imatge
de laciutat que pot influir en percepcions posterlors.

Per a dur a terme aquesta análisi, comptem amb dos tipus de fonts que han llegat els
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viatgers. D'una banda la imatge gráfica, (gravats, pintures i vistes en general) 'que pre
senten de forma clara la impressió que els viatgers s'endugueren de la ciutatde Lleida.
D'altrabanda, els testimonis escrits, la font més abundant per a aquest estudio

Han estat molts els viatgers que, per motius forca diferents, han visitat Lleida alllarg
de la seva historia, No tots, és clar, deixaren testimonis grafics, pero sí que en totes les'
epoques podem trobar notícies sobre la ciutat.

Les primeres referencies provenen ja d'autors grecs que visitaren la península, pero
el seu valor no passa de ser testimonial. També alguns autors romans deixaren escrits
referents a Lleida. Entre ells cal destacar Lucá i, sobretot, Juli Cesar." L'interes geográfic
que ofereixen llurs descripcions és escaso En canvi llur importancia sera més gran, com
veurem, per les citacions que en faran viatgers posteriors tot cercant personatges il-lustres
del passaton recolzar llurs descripcions.

Uns segles més endavant, els geografs musulmans Mohamed-Al-Edrisi (segle XII)6 i
Ismael-Ab-Din-Al-Ayabi, (Albufeda) (S.XVI)? en llurs respectives descripcions de la pe
nínsula també deixaren escrites breus referencies a la ciutat.

Aixo no obstant, no fou fins els segles XVI i XVII quan el pas de viatgers amb testimoni
grafic es comencá a produir amb una certa assiduítat. Durant aquests dos-cents anys visi
taren Lleida viatgers provinents, gairebé tots, de l'estranger, de diferents paísos euro
peus: Franca, Italia; Portugal ... Llurs ocupacions eren diverses: militars , ambaixadors,
religiosos o consellers del rei. Les motivacions del viatge 'eren igualment variades; po
dien acompanyar una comitiva reial, o un aristócrata, o els exercits assetjadors que durant
aquests segles recorregueren tot Europa. En tots els casos, pero, aprofitaren l'avinentesa
per escriure llurs impressions sobre les terres estrangeres que visitaven."

A partir del segle XVIII, sobretot a les darreries, es produí un gir en la finalitat del viatge.
El fet de viatjar no era motivat només per la necessitat de desplacar-se a un lloc determi
nat, sinó que prengué interés per ell mateix, com a font de coneixement. EIs viatgers,
clara manifestació del pensament il-lustrat, esdevingueren un important fenomen sociolo
gic. La influencia del pensament rousseaunia sobre els valors instructius del víatge? i la
creixent importancia del naturalisme aboca molts personatges il-lustrats a viatjar, encu
riosits, aterres llunyanes per a aprendre noves coses i, com no, d.fondre-Ies porterior
ment mitjancant la publicació de llibres que recollissin les impressions i memories de llur
aventura.

Aquest auge dels viatgers il-lustrats tingué la seva continuació -i adhuc s'incrementa
en el viatge romantic, És el cas d'Alexandre de Laborde que el 1806 publica el seu Itiné
raire descriptifde l'Espagne. Pero I'interes d'aquests viatgers es desplaca, d'una banda,
cap a terres del sud de la península. lO D'altra banda, com demostren els abundants .gra
vats de temática romántica que acompanyen llurs textos;" cap als elements artístics dels
llocs visitats, més que no pas a intentar captar la realitat global.

A mitjan segle, la major facilitat de comunicacions va anar acabant gradualent amb la
tradicionalliterafura de viatges. EIs viatgers de fmals del segle XIX ja no eren tal cosa
sinó, més aviat, precedents del turisme modero, amb unes preocupacions allunyades d'aque
lles que inspiren aquest article. .

Per tot el que hem dit fins aquí queda. clar que si alguna característica uneix el grup
de viatgers és llur heterogeneítat. Les diferencies de procedencia, cultura i epoca són im
portants. Aixo, unit al carácter canviant de la forma de la ciutat de Lleida alllarg de qua
tre segles, podria fer pensar, de bell antuvi, que buscar constants en descripcions tan
dissemblants és empresa gairebé inviable.

Pero hem de pensar que no els uneix només la seva condició de viatgers. _Cal considerar
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també un aspecte molt característic de la literatura de viatges a 1'hora de fer-ne I'análisi:
quan aquests homes visitaven un país, abans de partir llegien els llibres que altres viatgers
n'havien publicat. Portaven amb ells un clixé prefixat de cada cosa que trobaven en el
camí i llurs percepcions se'n veien afectades. El resultat n'havia de ser unes descripcions
plenes de llocs comuns que, invariats, s'anaven transmetent de viatger a viatger i s'arros
segaven, fins i tot durant segles, en les drescripcions que cada un enfeia.enmig d'alguna
aportació original.

EIs aspectes en que aquests topics es fan més evidents son cabdals per entendre la imat
ge que difongueren de Lleida: d'una banda, la historia -mescla de fets i llegendes-c- d'al
tra banda, sobretot, els elements formals defmidors de la ciutat. Les referencies a altres
viatgers els ajudara a recolzar aquests topics, Andrés Navagero, per exemple, escrivia
el 1523 aquesta descripció de la ciutat on la realitat formal i el present s'imbriquen amb
el passat recolzant-se mútuament:

"Per entrar a Lleida es passa el Segre, anomenat pels antics Sicoris, per un pont de pedra.
Lleida és l' antiga llerda. Aquí hom compren. bé tot el que diu César en els seus comentaris
sobre el pont i sobre lloc on era el seu camp i el d' Afrani. Encara es poden veure .algunes
mines i pedres molt antigues". 12

No entrarem ara en els topics histories, que podrien constituir per ells mateixos 1'objete
d'un altre estudi, i només els tractarem en referencia a allo que centrara el contirigut de
les proximes planes: la forma física de la ciutat de Lleida.

Lleida: un turó i un riu

Quan els viatgers visitaven Lleida, encara que ho fessin per primer cop, no era .amb
els ulls de qui no en coneix res. Contemplaven la ciutat, no només amb els seus sentits,
sinó amb el pes cultural de tota una serie de mirades anteriors a la seva que els dirigia
l' atenció. Llur percepció era filtrada per les descripcions anteriors, i en els seus escrits
apareixen, gairebé sempre, els mateixos elements com a definidors de la ciutat.

EIs aspectes que més configuren la imatge de Lleida en les descripcions dels viatgers
són els que fan referencia a les condicions topografiques. Per a ells, Lleida és, primer
que tot, un turó i un riu, la en el segle xv Leon de Rosmithal (1497) feia la següent des
cripció:

"Lleida és la primera ciutat de Catalunya venint d' Aragó,és gran i és al peu d'un turó; ban
ya per un costat les seves muralles un riu anomenat el Segre". 13

El riu és l'element fonamental per situar geográficament la ciutat. De vegades fins i
tot, el viatger veu necessari situar el riu. Aixo intentava Gaspar Barreiros (1542), encara
que no se n'acabá de sortir i més aviat el que aconsegueix és desorientar-nos:

"Lleida esta assentada sobre un turó on hi ha l'església catedral i la Universitat.Des d'aquest
turó, la ciutat descendeix la població fms una vall, per la qual corre el riu Segre, anomenat
Sícoris per César i els geografs, Neix en els Pirineus, junt a un lloc anomenat el Prat de
Nostra Senyora de Núria, a vint llegues de Lleida, poc més o menys, desguassa a l'Ebre
prop de la ciutat de Tortosa (sic)" .14 .

Per a Lorenzo Magalotti (1668) la relació de Lleida amb elSegre depassava la mera
ubicació cartográfica: el riu articulava la ciutat i donava sentit estrategic a la seva loca
lització:
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'''Lleida esta situada sobre la ribera del Segre, riu que naixent en els Pirineus, té les seves
més grans crescudes a l'estiu pel desgel de les neus, per aixo serveix de profunda i segura
defensa a la Placa en l' estació més propícia per fer la guerra. S' estén per un llarg carrer
a la vora del riu, que la defensa entre migdia i ponent. (... ) Hi ha un castell molt ben situat
per dominar la plana i assegurar el pas del riu." 15

El turó que suporta la ciutat és el segon element topografic que destingeix Lleida. De
fet, rarament és esmentat de forma aillada com a caracteritzador de la ciutat, pero sí que
apareix en quasi bé totes les descripcions -ho hem vist en les citacions anteriors quan es
parlava del riu.

Altres aspectes topics de la imatge de Lleida en' els llibres de viatges van íntimament
lligats a aquests dos que acabem de veure. Relacionada amb el riu, l'horta sera un altre
aspecte sempre destacat en les descripcions de la ciutat. Allargassada a 'la vora del riu,
i, contrastant amb les arides terres immediates a la ciutat, és el símbol de la riquesa de
Lleida. EIs elogis a la seva abundancia són una constant en la majoria dels viatgers.

Les primeres referencies a l'horta apareixenja en el geograf musulmá Albufeda (XIV).
Nopodia ser d'altra manera si pensem en la preocupació que.el poble arab, en general,
sentia pels ,regadius i hortes: Lleida,

"té aigua portada per canals subterranis i amb ella fan prodigis en les arts i oficis multitud
de gent docta en elles. La ciutat de Lleida és una de les més notables i molt famosa entre
les fronteres de l' orient de l' Andalus' , .16

Foren, pero, els viatgers del segle xvm aquells que més es van fixar en l'horta
per cantar-ne elogis. Allo que més els sorprengué fou la seva bellesa i el profit que els
lleidatans en sabien treure. Josep Townsed, un viatger britanic de finals del segle xvm,
escrivia en el seu Viatge a Espanya (1886-1887):

"La posició de Lleida és deliciosa, i el país en que esta situada és un jardí continu, cobert
de cereals, oliveres i de vinyes. Pocs llocs poden sobrepassar-la en bellesa. "17

En els mateixos anysAntonio Ponz realitzava el seu viatge a Espanya. Aquest viatger
valencia, per a qui el paisatge verd era el símbol de la vida, 18 fruí també amb la contem
plació de 1'horta de Lleida, que al mateix temps era símbol de riquesa:

"Sin duda contribuye a la mayor población de Lérida su campiña y dilatada huerta, que es
sumamente deliciosa por la abundancia de sus frutos de todas las especies. (... ) És increible
la abundancia de cuantas frutas se conocen de estos Reynos; y así de ellas como de las horta
lizas hay una gran saca para el Urgel y parte de Aragón" .19

No hi ha dubte que Antonio Ponz és el viatger quemés es sorprengué de l'horta de
Lleida. EIs elogisque en fa són constants. Pero allo que més el crida l'atenció fou l'oasi
que representava respecte a l'aridesa de les terres que l'envoltaven. Com a bon il·lustrat
sabé valorar l'aprofitament que els habitants de Lleida havien arribat a fer de les aigües,
i la seva utilitat:

, 'Quisiera yo hacer un alto por un instante y comparar la ingeniosa industria de los pasados
llerdenses en buscar su utilidad violentando a los rios para conseguirla, y horadando peñas
cos por donde corriesen las aguas con la floxedad de otros mil pueblos de España que, pu
diéndose aprovechar de los suyos con menor trabajo que les costó' a los de Lérida, dexan
pasar los rios y arroyos por sus términos, sin sacar de ellos ningún provecho" .20
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Pero.isi com hem vist, l'horta és l'element lligat al riu que més destacaren els viatgers
en llurs descripcions, altres aspectes, relacionats amb la situació de Lleida a sobre d'un
turó, són fonamentals per acabar de configurar els trets basics de la seva imatge.

En primer lloc: la condició de fortalesa i placa militar important. Encara que pocs viat
gers d'aquests que estudiem aquí eren militars, sovint mostren -sobretot en elsviatges
anteriors al segle xvIiI- una percepció propera a la d'aquests.

Per aixo, el castell de Lleida, i la fortalesa a dalt del turó, que oferien unes bones condi
cions per a la defensa de la placa, són alguns dels elements sempre destacats pels viat
gers. Acabem de veure més amunt com Lorenzo Magalotti parlava de l'estupenda situació
de Lleida per a suportar els setges d'exercits enemics. També un viatger francés anonim
que visita Lleida el 1660 era de la mateixa opinió: allo que feia forta Lleida era la seva
situació, no les construccions:

"La ciutat no té fossats i les muralles no són massa bones. No hi ha més que la situació
que la fa forta. El castell no pot ser minat, ni excavat alli sense trobar la roca. Hi ha a la
ciutat, a mesura que es puja, dos recintes amurallats que encara fan el recinte més fort, "21

Aixo no obstant, un altre viatger posterior, probablement I'italia P. Norberto Caino
(1755), després d'elogiar la situació de la placa forta de Lleida, feia un interessant adver
timent:

"Lleida és una placa d' armes ben defensada per bones muralles i per una roca a dalt del
turó, de manera que pot sostenir tots els assalts dels enemics, sempre que aquests no siguin
francesos. "22

La consideració de placa militar important i de situació estratégica sera una constant
.-a continuació tindrem ocasió de veure-ho més extensament- en la imatge de Lleida
anterior a I'epoca contemporania.

Un segon element relacionat amb el turó, i per tant amb la topografia, és l'acusat desni
vell que el caseriu es veia obligat a salvar. Aquest fet conferia a la ciutat de Lleida, com
a d' altres decaracterístiques similars, una aparenca particular. La Lleida anterior al segle
xvm s'estenia des de dalt de tot del turó fins la mateixa riba del Segre. La distribució
de cases icarrers era feta seguint les corbes de nivell. Per aixo, mirada des d'una certa
distancia hom podia apreciar gairebé la totalitat del caseriu amb multitud de finestres obertes
a les parets posteriors. Aquesta circumstáncia va fer que es guanyés l'adjectiu de "fora
dada". Així ho explicava Bartolomé Joly (1603-1604):

"Les cases, en nombre proper a les tres mil, per la seva situació natural, es veuen molt i
es presenten totes a la vista i les fmestres, .que fan que l'anomenin la "foradada" .23

També I'holandes Enrique Cook. acompanyant de la comitiva reial de Felip Il (1581)
es referia a l'efecte que en fer-se fose, produía aquesta disposició del caseriu:

, 'A la tarda infinitat de llums encesos a les cases més principals oferien una bella vista a
qui ho mirava de lluny".24

Aquesta mateixa visió de laciutat dugué a alguns viatgers a la simplificació geométrica
d'allo que tenien davant els ulls. Així per a alguns autors com ara A~ ronzo o L. Magalot
ti, la ciutat s'allargassava com una cinta entre riu i turó. Bernardo Espinalt (1783), en
canvi hoveié molt clar: "la figura de la ciutat és triangular. "25 1 defet la vista de Llei
da, obra de Palomino, amb que il-lustrá el seu llibre mostra la ciutat clarament inscrita
dins un triangle, la base del qual és el riu, i el vertex superior el campanar de la Seu.
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Pero no és aquest autor el primer que representa Lleida amb forma triangular: la en
el segle XVIIun altre gravat inscrivia la ciutat en Un' triangle equilater.26 1 més endavant,
en el segle XIX, l'artista francés Alexandre de Laborde (1806) escrivia: "Aquesta ciutat
és llarga, estreta, gairebé triangular". 27

La qüestió de la forma de Lleida, més enlla de I'anecdota querepresenta dinsla litera
tura de viatges, ens diu molt sobre la percepció que els seus autors tenien de la ciutat;

En primer Uoc, la discussió sobre si la forma de Lleidaera triangular o allargada, no
més tenia sentit si miraven la ciutat des d'un punt concret: el cap del pont, o si més no
des del sud, elUoc per on arribaven la majoria de viatgers ides del qua! realitzaven Uurs
dibuixos i gravats. Lacontemplació de la ciutat des de qualsevol altrepunt hagués deixat
sense sentitaquesta discussió tal com ho demostren algunes vistes com ara la d'A. D.
PereUe (1647).
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Malgrat aixo alguns artistes s'entossudiren en presentar la forma triangular de la ciutat,
adhuc en vistes preses des de llevant com ara la del francés Sebastien de Beaulieu en aquell
mateix any. 1 és que, precisament, la segona conclusió que en podem treure és confirmar
la importancia que el coneixement dels topics de descripcions anteriors tenia en la imatge
de cada viatger. Aquests topics, amb el temps s'anaven solidificant i condicionaven llur
percepció fins l'extrem, en aquest cas, de buscar triangles allí on no n'hi havia.

És clar, pero, que en darrera instancia eren· els dots d' observació de cadascú els que
es reflectien en les descripcions. Francisco de Zamora (1788), "esperit curiós i observa
dor" ,28 el primer que va fer en parlar de la ciutat foudesmentir de forma concloent el
topic de la Lleida triangular:

, 'está situada en la falda del Monte en que está el Castillo el cual con su fortificación forma
una lengua de Sierpe alrededor de la cual se extiende la población y en la punta de ella hay

" 1
: '\'
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mayor número de casas que en los la
dos: pero de ninguna manera forma el
triangulo que dice Espinalt ni otra
figura ".29 .

28 (494)



Altres elements símbolícse seu, pont, universitat i Gardeny

Aquesta imatge global de la ciutat queda 'completada pero, per aspectes més puntual s
que li confereixen riquesa i ajuden a definir-la.

El primer d'aquests aspectes és, sens dubte, la catedral, Encimbellada a dalt del turó,
és una constant en totes les descripcions a partir del segle XVI. Pero molts viatgers no
més l'esmenten i quan en parlen ho fan com a monumento Contráriament a allo que hom
podria pensar, per la importancia que havia de tenir més endavant en la imatge simbólica
de Lleida, en aquests segles la Seu no representava la ciutat en absoluto

Així, mentre en totes les vistes i gravats dels viatgers es pot apreciar com és la Seu, .
amb el seu cloquer, qui corona la ciutat; en les descripcions escrites, aquest lloc preemi
nent no és tan clar: a la part superior del turó, castell i catedral, sovint confosos, disputen
el domini de la ciutat, i moltes vegades -sobretot en els viatgers anteriors a la segona
meitat del segle XVID- la ciutat acaba en la fortalesa militar, no en l'edifici religiós.

Sí fou, en canvi, descrita com a monument, i més per la seva grandaria que per la válua
artística. Tot i aixo és inútil buscar una valoració unánime en els viatgers. Tan aviat és
enaltida per la seva bellesa com menyspreada per la seva lletjor: sempre en funció de
I'epoca, la cultura i, en definitiva, el gust delviatger. Així a l'anonim cavaller francés
que visita la ciutat el 1660, la Seu li semblava un bon edifici:

"Aquesta ciutat és tota col·locada al voltant d 'una muntanya, a dalt de la qual hi ha un castell
i l'església episcopal anomenada Seu. És bastant bella i el claustre és molt gran. "30

En canvi la decepció que el viatger barroc -i per tant poc admirador de l'art°gotic
P. Norberto Caino, s'endugué en visitar-la el 1755, no podia ser més gran:

"No he trobat recorrent-la els sumptuosos edificis de que certs escriptors tant han parlat,
o i la catedral que tanthan alabat no m'ha semblat més que un edifici gran i llarg, tan mal
ordenada esta i tan mal construida".31

En allo que sí hi haura acord, pero, és en lamentar-se de l'estat d'abandó en que es
trobava; sobretot després que Felip V la convértís en caserna °a comencament del segle
XVID. En aquest sentit les queixes més sentides sorgiren de la ploma de dos il-lustrats
espanyols: Francisco de Zamora i Antonio Ponz. Aquest darrer expressava així l'estat
deplorable de la Seu:

"Me dió lástima ver una obra que se mantenía con mucha integridad cerca de cinco siglos
abandonada a su destrucción, y casi del todo desmantelada. También me causó sentimiento
el abandono de algunos sepulcros de Obispos, y de otras personas ilustres, que aún estaban
allí. "32

La resta d'elements que simbolitzen la ciutat queden reduíts a uns pocs.que no assolei
xen, en cap cas, la singularitat de la catedral. En primer lloc, hompot destacar el pont
sobre el Segre. Era l'únic pont en molts quilometres que permetia salvar el riu. Pas obli
gat de tots els viatgers per a accedir a la ciutat, apareix esmentat en la majoria de des
cripcions.

El castell de Gardeny és un altre indret que també vacridar sovint l'atenció dels viat
gers. Era situat sobre un turó que dominava el riu a ponent de la ciutat i contribula a
completar la imatge de placa forta que Lleida tenia per a aquests autors.

La Universitat, fundada l'any 1300 per Jaume II, malgrat fos suprimida a comenca-
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ments .del segle xvm per Felip V, és el darrer element que sempre destacaren els viat
gers. Primer, com a institució que donava prestigi a la ciutat, encara que a Francesco
Guicciardini, provinent de.la' It~fa renaixentísta, ti semblés ben poca cosa:

"Hi ha un estudi. elsescolars del qual són pobres i mal vestits: el salari més alt que hom
~óna als doctor~ són trenta ducats, i amb tot és un estudi de gran reputació a la província. "33

Pero, sobretot, fou després de la seva supressió quan seria recordada com una de les
grandeses passades de Lleida. D'aquesta manera, adhucprengué forca la llegenda que
ja havia estat fundada en temps dels romans, i que Jaume n no va fer més que restaurar
la. Aití ens ho contava Bernardo Espinalt:

I

'I.'Su Universidad fue una de las más famosas del universo, y como por las guerras de los
Romanos quedó destruida la mandó reedificar el Rey don Jaime TI de Aragón el año 1300;
pero fue también trasladada a Cervera como las demás del principado.' '34

Contrastantamb la fixació en aquests elements, la resta de la ciutat fou considerablement
oblidada, EIs carrers de la ciutat rarament són presents en les descripcions dels viatgers. 1
quan parlen de l'aspecte interior de la ciutat, és sempre per criticar-lo. EIs carrers estrets,
costeruts, que s'enfilaven turó amunt amb un tracat sinuós, els semblaven lletjos i dolents:
res no s'endugué valoracions tan negatives per part dels viatgers com 1'interior de la ciutat.35

Cal tenir present, a més, que Lleida, a partir del segle XVII sofrí tot un seguit de setges.
La ciutat era destruida i els anys transcorreguts entre un i altre no permetien la reconstrucció
total. Lleida es convertí en un esfondrall permanent i les ruines van esdevenir un adjectiu
de la forma urbana fins ben entrat el segle XIX:

"La ciutat no és gens bella, essent els seus carrers tortuosos, estrets i bruts, les construccions
ordinaríssimes i en gran part destruides pels canons, en particular per la part de Ponent, cap
al.fort de Gardeny".36

Només dos carrers de la ciutat se salvaren de les crítiques dels viatgers. El primer és,
precisament, el carrer Major; la tradicional via principal de Lleida, pla i ordinador de la
part baixa de la ciutat. El segon, paral-lel a aquest, fou construít al fmal del període que
abraca ~l nostre estudio Es tracta de la Banqueta, tracat sobre terrenys guanyats al riu mit
jancant un mur de contenció, per deixar les cases de vora el riu a recer de les avingudes.

Tot plegat produía una imatge de Lleida marcada per dues fites principals: la Seu -o
el castell- i els carrers parel-lels al riu, alguns elements secundaris, i un gran buit a l'in
terior format per l'oblit de la majoria de cases i carrers. De fet, una imatge unida a aque
lla que mostrava la ciutat triangular per una característica comuna: la perspectiva exterior,
que permetia abracar tota la ciutat d'una sola mirada -allo que sens dubte cercaven els
viatgers en llurs breus visites- enfront de l'interior, que constituía una realitat més com
plexa i¡ per tant, més difícil d'aprehendre.

Lleida vista pels militars

No hl ha dubte que l'estament militar ha estat un dels protagonistes de la historia, so
bretot, len la historiografia tradicional. En el cas concret de Lleida, alllarg de molts se
gles, lalrelació dels militars amb la vida i la forma urbana de la ciutat ha estat forca evidente
Les guerres i els setges han estat una constant en la historia de la ciutat.
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Pero heus ací que, paradoxalment, aquesta circumstancia negativa ha fet que restessin
abundants fonts per a l'estudi historie de la ciutat. Totes elles tenen, a diferencia dels
viatgers, un predomini visual: vistes i planols,

La característica més destacable de les vistes dels militars, és la simplificació i repeti
ció dels punts des d'on van ser dibuixades. Igual que els viatgers, gairebé tots els gravats
dels militars adoptaren una única perspectiva. Aixo no obstant, aquesta no fou la mateixa.
En el cas dels primers, de forma similar a llurs descripcions escrites, totes les vistes foren
preses des del sud de Lleida. .Només el 1806 A. de Laborde trencava la inercia amb un
gravat que presentava la ciutat des de l'oest. En canvi, tots els dibuixos de Lleida que
van fer els militars foren realitzats desde 1'est, amb el portal de Magdalena a primer ter
me. La causa d'aixo la podem trobar en que aquest era el punt més feble del dispositiu
defensiu de Lleida,37 i, per tant, ellloc per on es produíen els atacs dels exercits assetja
dorso No és estrany, dones, que els dibuixants que acompanyaven aquests exercits es preo- '
cupessin per mostrar l'atac a la ciutat, de la mateixa manera que presentaven la disposició
de les seves bateries o es preocupaven en mostrar,. sempre, els castells de la Seu i Gardeny.

Pero no obstant la relativa abundancia de vistes, és clar que la cartografia representa
el cos principal de les fonts que han llegat els militars. Entre mitjan segle xvn i mitjan
segle XIX l'aixecament de planols de Lleida ha estat gairebé un patrimoni exclusiu dels
militars. Les majors concentracions es donen, com no podia ser altre, coincidint amb els
principals setges que va patir la ciutat: 1644-46, 1707 i 1810.

Tot aixo permet resseguir l'evolució dels planols de Lleida alllarg d'aquest període
. (facilment gracíes a la recent publicació de l'Atlas de Lleida, un excel-lent recull de pla
nols i vistes de la ciutat entre els segles XVII-XX ).38

Sembla clar que I'interes que presenten els planols per als objetius d'aquest article és
menor a aquell que podria tenir per a un estudi de la forma de la ciutat. I és clar també,
que les vistes contenen més valor per a aquest estudi que no pas els planols. No obstant
aixo, considerem que la cartografia militar sobre Lleida, pot aportar noves consideraciones
sobre els topics més destacats de la ciutat i alhora, completar-ne alguns ja estudiats fins aquí.

Per dur a terme I'análisi cal desestimar tots aquells plánols que ofereixen una visió par
cial de Lleida i prenem en consideració només aquells que presenten la ciutatde forma
global, entre el segle XVII i la primera meitat del XIX. EIs autors d'aquests planols són
majoritáriament de nacionalitat francesa. No és estrany si considerem que I'exercit fran
ces fou en gairebé tots els setges a la ciutat. La cartografia d'autors espanyols comenca
a apareixer a comencament del segle xvm , durant el regnat de Felip V. La seva impor
tancia relativa no supera la francesa, pero, fins ben entrat el segle XIX.

La primera cosaque hom pot destacar en els planols de Lleida d'aquest període és llur
orientació. El primer planol nordejat de Lleida no aparegué fins a mitjan segle xrx . Gai
rebé tots els plánols anteriors tenen una mateixa orientació: el N.E.; és a dir com si el
lector del mapa el mirés des del sudest, de forma perpendicular al riu. De fet és una pers
pectiva gairebé idéntica a la qual adoptaren els viatgers per a dibuixar les seves vistes
de la ciutat, que s' anira repetint invariada al llarg d'aquests segles, fins i tot en autors
no estrictament militars. Només hi ha, algunes excepcions, la majoria de les quals són
.concentrades al voltant de 1810. Es tracta de planols orientats cap al sudeste La raó és
que reflecteixen el pla d'atac de I'exercit francés en el setge a Lleida d'aquest any que
es produí per la part nord de' la ciutat.

La segona qüestió a tractar de la cartografia militar sobre Lleida .és els elements que
apareixen en els planols i, sobretot, quins hi són més destacats, ja sigui pel color, per
un trae més gruixut, per ombrejats, etc.
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Allo que més destaca en tots els planols és el perímetre de Lleida, o dit d'altra manera,
les muralles. Les representacions se solen esforcar per destacar el contorn de les muralles
de la ciutat, de vegades exagerant la seva potencia, sobre un fons neutreque la fa ressaltar
més. La relació amb els interessos militars i amb els setges sembla evidente .

EIs turons són també destacats d'una manera especial en els planols d~ la ciutat. Tant
el turó de la Seu com el turó de Gardeny contenien els baluards més importants pera
la defensa de Lleida. La seva magnitud és clarament exagerada. A través d'ombrejats que
simulen el relleu -clars precedents de les corbes de nivell- aconsegueixen augmentar
la sensació de grandária i, sobretot d'alcada dels turons. D'altra banda, les parts dels cas
tells, les torres, i baluards, són dibuixats amb una gran exactitud, acompanyats de llar
gues llegendesque expliquen, fu per randa, cada element que conforma la fortalesa.
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Un altre element que apareix de forma clarament exagerada és el riu Segre. A primer
terme, en la part inferior dels plánols, apareix com un element exterior ala ciutat i des
proporcionat en relació a aquesta. Sol ser representat en tota l'amplada del seu llit amb
una lectura forca clara on indica el seu nom, i amb prou exactitud per a permetre l'estudi
dels canvis successius del seu alveol, També com en els viatgers, el pont és un element
que destaca de forma evidente Les motivacions estrategiquesen tomen a ser la clau.

Pel que portem dit fins aquí podríem concloureque Lleida, per als militars, era unes
muralles, uns turons, uns castells, un riu i un ponte La resta de la ciutat, com en els viat
gers, patiran un oblit considerable enels planols. Només a partir del segle xvm comen
caran a apareixer alguns elements de l'interior de la ciutat -esglésies i edificis importants
que, aixo sí, aniran prenent un relleu creixent a mesura que passin els anys.
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Conclusions

Hom pot establir dues característiques fonamentals en la imatge de Lleida transmesa
per viatgers i militars. D'una banda, el predomini visual i extern de la seva percepció
que explica descripcions que difícilment s'haguessin pogut realitzar des de l'interior de
la ciutat. D'altra banda, la reiteració d'una serie de topics que van arribar a conformar
una imatge gairebé permanent de la ciutat.

Entre aquests topics cal destacar, primer que res, els que feien referencia als trets topo
grafics de la ciutat: el turó i el riu. En segon lloc 1'horta, la fixació en la qual ens dóna
idea de la importancia que aquests personatges conferien a la riquesa económica. En ter
cer lloc el menyspreu a tot el caseriu que s' estenia a redós del turó, sobretot a partir del
segle XVID, probablement provocat .per l'escassa rellevancia económica de la ciutat en
aquests anys. De fet, per a ells, Lleida es limitava -alscarrers de la part baixa i el castell
en la part superior; la resta de la ciutat que queda entremig gairebé no existeix en llurs
descripcions. Finalment, també alguns monuments i edificis artístics, com ara les esglé
sies, convents o castells ... són elements freqüentment esmentats pels viatgers, amb valo
racions desiguals en funció dels gustos estetics de cada persona i de cada epoca. Cal
destacar, en aquest sentit, la relativament escassa importancia que atorgaren a la Seu si
pensem que més endavant havia -de convertir-se en símbol de la ciutat sencera.

En definitiva, I'análisi de la literatura deviatges, i de la cartografia militar permet d'es
tablir un primer esquema de la imatge de Lleida. La exterioritat de les seves descripcions,
podria semblar un obstacle.per a connectar aquesta imatge amb la dels ciutadans que, sens
dubte haviade ser unaaltra. No obstant aixo, hi podem observar una clara influencia
en la formació d'una imatge general de la ciutat, que després s'anira repetint insistent
ment en períodes posteriors, en part, gracies a lesabundants publicacions d'aquests docu
ments. De la mateixa manera que els topics sobre la ciutat anaren transmitint-se de viatger
a viatger, aquests, podem dir que van solidificar en la formació d'una imatge histórica
de la ciutat, i per tant menys subjecta al canvi, simbolitzada en els topics difosos pels
viatgers,

La sort.que més endavantva córrer cadascun d'aquests elements, és diferente Així les
condicions topografiques que defmien la ciutat -el turó i el riu- quedaran desdibuixades
pel posterior creixement físic de Lleida, encara que mai desapareixeran del tot en les des
cripcions que buscaran unaconfiguració rápida del conjunt urba. En canvi, l'horta ja va
estar un element certament elogiat pels viatgers i encara ho sera més endavant, lligat sem
pre a la seva importancia en I'economia per a la ciutat.

De fet, aquest estudi constitueix un primer marc que, d'una banda, es veura ampliat
posteriorment amb altres elements nous que apareixeran a la .ciutat com a producte del
seu creixement, o bé amb revaloracions d'eleinents ja existents. D'altrabanda, serveix
com un referent permanen del qual, mes endavant, se'n realitzaran valoracions diverses
en funció de I'epoca, de gustoshistorico-estetics i, adhuc, d'adscripcions ideologiques.
Pero en tot cas aporta les bases de la imatge més simbólica de la ciutat de Lleida, d'aque
lla més estesa per les publicacions i que és totalment vigent, encara, avui dia.
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