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UNIVERciutats

De palmeres i poesia,
de templers i aires de futur
Prop de 530 quilòmetres separen Elx de 
Lleida, una distància que alhora ager-
mana el llegat d’íbers i romans, sumat 
a una forta tradició medieval cristiana 
–més perceptible en el cas de Lleida–, 
però amb components resultants de se-
gles d’invasió morisca –molt més patents 
a Elx. En definitiva, ciutats que han estat 
i avui encara es configuren com a punts 
de trobada de cultures i de coneixements 
diversos, que miren cap al futur sense 
oblidar les arrels. 

Un misteri resolt
La tradició més pròpia de la ciutat alacanti-
na, senyal d’identitat il·licitana indubtable, 
és la del Misteri d’Elx, un drama sacrolíric, 
cantat i d’origen medieval que la UNESCO 
ha proclamat Obra Mestra del Patrimoni 
Oral i Immaterial de la Humanitat, l’any 
2001. El Misteri gira a l’entorn de l’As-
sumpció de la Mare de Déu al cel i de la 
seua Coronació, per la qual cosa es repre-
senta anualment els dies 14 i 15 d’agost a 
l’interior de la Basílica de Santa Maria de 
la ciutat. El fet que es tracte de l’única ma-
nifestació del món d’aquestes característi-
ques ha propiciat la creació de la Càtedra 
del Misteri d’Elx, una iniciativa conjunta de 
l’Ajuntament i de la Universitat Miguel Her-
nández d’Elx, com a entitats impulsores 
més destacades. Aquesta càtedra té com 
a objectius principals impulsar els estudis 
científics sobre la Festa o Misteri d'Elx, di-
fondre’l entre la comunitat universitària i 
apropar la UMH a la societat il·licitana.

En aquest sentit, des dels seus inicis la UMH 
ha participat en tots els actes, en festes i en 
tradicions d’Elx per fomentar el patrimoni 
cultural de la ciutat i, a més de la Càtedra del 
Misteri, ha potenciat, entre altres, la Càtedra 
Miguel Hernández. La vida cultural relacio-
nada amb la universitat s’estén a la creació 
de diversos grups de teatre, un cor de cam-
bra i una tuna, un circuit d’arts plàstiques 
vinculades a diferents sales d’exposicions 
municipals, cicles de cinema, premis i con-
cursos literaris, musicals i de pintura…

Els reconeguts i nombrosos festivals cultu-
rals que se celebren a Lleida –l’ANIMAC, 
la Mostra de Cinema Llatinoamericà, Jazz 
Tardor o l’Aplec del Cargol– són el testimoni 
de l’interès de la seua ciutadania en aquest 
àmbit. Sobre la relació dels universitaris 
amb el consum cultural, Núria Marsal, de 
l'Institut Municipal d'Acció Cultural (IMAC) 
de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Lleida, assegura que aquesta institució 
«treballa amb una política de programació 
i de preus, especialment indicada perquè 
el col·lectiu jove tinga especial accés a la 
cultura… un programa de música, expo-
sicions amb especial atenció a l’art més 
efervescent, produccions teatrals trans-
gressores, amb més protagonisme de la 
producció pròpia i de les companyies joves 
del territori». Per potenciar aquest vincle 
tradicional, l’Ajuntament ha volgut tornar 
a posar en funcionament infrastructures 
com el Castell templer de Gardeny, que 
acull el Centre d’Interpetació de l’Orde del 

Llegat d’influències de la 

riba sud del Mediterrani 

i capitalitat de les terres 

catalanes de Ponent. Amb 

aquestes premisses podem 

caracteritzar Elx i Lleida, 

respectivament, dues 

ciutats que evolucionen 

al ritme dels temps, 

hereves, però, d’una llarga 

tradició que han sabut 

conjugar amb els nous 

aires d’innovació i de 

recerca acadèmica. I dues 

universitats –UMH i UdL– 

s’erigeixen com a pedra 

de toc de l’adequació 

d’ambdues ciutats a l’avui 

més dinàmic, per tal de no 

perdre el seu pes decisiu 

en el desenvolupament 

regional. 
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Elx i Lleida

 www.e-buc.com

El Palmeral d'Elx
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Temple, i La Llotja, reconvertida en el Tea-
tre-Palau de Congressos de Lleida.

Pel que fa a la UdL, té un programa cultu-
ral que respon principalment a dos criteris 
en la línia dels promoguts pel consistori, 
però centrats en la comunitat universitària: 
donar a conèixer nous creadors i fomentar 
les inquietuds artístiques de l'estudiantat.

Aquesta voluntat de fomentar la creació i el 
coneixement ja li ve a Lleida des de lluny. Es 
remunta a l’any 1300, quan Jaume II va fun-
dar l’Estudi General a la ciutat i aquest cen-
tre d’ensenyament superior es va convertir 
en l’únic de la Corona d’Aragó fins a finals 
del segle XV. El 1714, després de la Guerra 
de Successió i amb el decret de Nova Plan-
ta, Lleida va perdre la Universitat juntament 
amb les llibertats i el règim foral de la Paeria. 
No va ser fins al 1994 que la ciutat va recu-
perar la seua institució universitària.

Jaume Barrull Pelegrí, vicerector d'Activi-
tats Culturals i Projecció Universitària de la 
UdL, en parla al respecte i assegura que la 
demanda de «la reimplantació, després de 
més de dos segles de forçosa interrupció 
dels estudis universitaris, va coincidir amb la 
crisi del franquisme i, conseqüentment, amb 
el desvetllament de la societat civil lleidata-
na; un moment històric que va anar acompa-
nyat, amb l’explosió del conreu i comerç de 
la fruita dolça com a motor de desenvolupa-
ment, d'una important transformació econò-
mica i urbana». Continua dient que «valorar 
separadament l'impacte de la UdL en aquest 
procés és del tot impossible ja que són pro-
cessos coincidents i indestriables». Final-
ment, Barrull conclou que la Universitat de 
Lleida «es considera –i és considerada– un 
element substancial de la vida de la ciutat, 
des d'una doble perspectiva: des del com-

promís amb el teixit productiu i econòmic de 
la ciutat, la UdL és molt conscient de la seua 
responsabilitat amb l'economia lleidatana; 
i, d'altra banda, és un dels agents culturals 
més actius de la ciutat, per l’activitat que ella 
mateixa genera i per la participació de la co-
munitat universitària, a títol personal, en les 
activitats culturals de la ciutat». 

La història de la Universitat Miguel Her-
nández d’Elx és ben diferent i més recent. 
Creada el 1996, la UMH s’estructura en 
quatre campus ubicats, a més del d’aques-
ta localitat, a les veïnes Altea, Oriola i Sant 
Joan d'Alacant. Però és a Elx on té la seu 
central, per la qual cosa la UMH és una 
institució integrada a la ciutat, ja que la 

Radiografia breu de dues ciutats

Elx
•	 Població total: 230.112 habitants. 
•	 Aeroports: Alacant, a uns 15 km del centre d’Elx.
•	 Estudiants a la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH): 13.061 (entre els campus d’Elx, 

Oriola, Sant Joan i Altea).
•	 Titulacions de grau de la UMH d’Elx adaptades a l’IEES: 19. Belles Arts, Biotecnologia, 

Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport, Ciències Polítiques i Gestió Pública, Dret, Estadística Empresarial, Farmàcia, 
Fisioteràpia, Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyeria Electrònica i Automàtica 
Industrial, Enginyeria Mecànica, Medicina, Periodisme, Podologia, Psicologia, Relacions 
Laborals i Recursos Humans i Teràpia Ocupacional. Pendents de verificació: Administració 
i Direcció d’Empreses, Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, 
Enginyeria en Tecnologies de la Informació.

•	 Biblioteques: 10 en total, de les quals 1 universitària.
•	 Cinemes: 2 (1 dels quals és multisala).
•	 Productes alimentaris emblemàtics: dàtils, olis, infusions i herbes, vins espirituosos com 

el Licor de Flor de Cantueso o el de dàtil, meló de carriçal o alficòs, a més de productes 
pastelers i de fleca.

Lleida
•	 Població total: 135.919 habitants.
•	 Aeroports: Lleida-Alguaire, a 15 km del centre de la ciutat.
•	 Estudiants a la Universitat de Lleida (UdL): 7.162
•	 Titulacions de grau de la UdL adaptades a l’IEES: 31. Administració i Direcció d'Empreses, 

Biotecnologia, Ciència i Salut Animal, Ciència i Tecnologia d'Aliments, Ciències Biomèdiques, 
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Comunicació i Periodisme Audiovisuals, Dret, 
Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Enginyeria Agrària i Alimentària, 
Enginyeria de l'Edificació, Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria 
Forestal, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Estudis Anglesos, Estudis Catalans 
i Occitans, Estudis Hispànics: Llengua i Literatura, Fisioteràpia, Geografia i Ordenació 
del Territori, Història, Història de l'Art, Infermeria, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, 
Psicologia, Relacions Laborals i Recursos Humans, Treball Social i Turisme.

•	 Biblioteques: 9 en total, de les quals 3 universitàries.
•	 Cinemes: 5 (4 dels quals són multisales).
•	 Productes alimentaris emblemàtics: la fruita dolça en general, embotits, el cargol i els vins 

de la DO Costers del Segre.

La Seu Vella de Lleida
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seua ubicació física li permet ser a prop de 
la ciutadania il·licitana «amb la finalitat que 
hi haja una simbiosi entre ambdues», com 
asseguren des de l’Oficina de Comunicació 
de la UMH. I és que el campus universitari 
es troba al bell mig d’Elx, a tocar del Parc 
Municipal i proper al Palau d’Altamira.

Els portaveus de la UMH defineixen aquesta 
universitat com a «jove, pública, plena d’en-
tusiasme i energia», les metes de la qual són 
«formar íntegrament els nostres estudiants 
des del pensament plural i crític, generar in-
vestigació del més alt nivell, i col·laborar en la 
solució dels problemes que afecten la nostra 

societat per al seu més gran i millor desen-
volupament». Aquesta preocupació per la in-
novació porta la UMH a contribuir a l’avanç i 
a l’associació amb el teixit empresarial il·licità 
per assolir nivells més alts de creixement 
econòmic a la zona.

Quant a Lleida, el vicerector d'Activitats 
Culturals i Projecció Universitària de la 
UdL, Jaume Barrull, declara que «en una 
ciutat com Lleida, de dimensions mitjanes 
i històricament situada en un territori sub-
altern, la universitat és un important factor 
de projecció internacional de la ciutat, i així 
ho acaba de reconèixer l'Ajuntament que 

ens ha concedit el Premi Internacional Ciu-
tat de Lleida». 

Fent referència al nucli vertebrador de 
la UdL, que és l’Estudi General, i al nou 
campus de Cappont, entre altres centres, 
Barrull està conveçut que el fet «que la 
UdL tinga diferents campus molt imbri-
cats en el teixit urbà facilita aquesta feina 
d'integració». Sobre aquest punt, Núria 
Marsal, de l’IMAC de Lleida, creu que 
«la presència de la Universitat ha estat 
de sempre un referent i un motor que 
ha motivat la resta d’institucions cap a 
aquest canvi constant, que en els darrers 
anys veu el seu fruit. La seua presència 
en la ciutat suposa un element molt po-
sitiu, enriquidor i dinàmic. Lleida ofereix 
unes condicions de facilitat i de comoditat 
especialment indicades per fomentar la 
interactivitat amb els estudiants universi-
taris. Els campus, ubicats de manera cèn-
trica a la ciutat i ben comunicats els que 
estan una mica als afores, fan que la seua 
presència tinga una incidència clara en el 
comerç, en l’economia, en el lleure, en la 
cultura, etc».

Orígens paral·lels
La història de Lleida es remunta a mitjans 
del segle vi a.C. amb els seus primers po-
bladors d’origen íber, els ilergets, que for-
maren l’original població d’Iltrida al cim de 
la Roca Sobirana. Els seus cabdills van de-
fensar la ciutat dels cartaginesos i dels ro-
mans, i un cop vençuda, l’any 205 d.C., es 
va rebatejar com a Ilerda. Aleshores, ja hi 
havia hortes fèrtils que destruïren hordes 
germàniques a finals del segle iii.

Rere aquesta onada invasora, van arribar 
quatre segles de domini sarraí, fins que la 
ciutat es va rendir a les tropes cristianes. A 
partir del 1382, el govern s’instal·là en el 
Palau de la Paeria, nom que designa la for-
ma de govern municipal que substituïa al 
tipus de govern d’origen romà. Des d’ales-
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Centenari de Miguel Hernández
El 30 d’octubre d'enguany haguera fet els 100 anys, però la Guerra Civil va interrompre 
una vida plena de poesia, senzillesa, camp i activisme pels drets dels més desfavorits. Al 
final, Miguel Hernández va morir al 1942 a la presó, on va crear alguns dels seus versos 
més delicats, com les «Nanas de la cebolla» que va escriure per al seu fillet petit.

El centenari del naixement del recordat com a «poeta del poble» és una oportunitat 
magnífica per redescobrir l’obra d’Hernández, i per la ciutat d’Elx representa l’ocasió 
d’homenatjar l’alacantí més il·lustre perquè, a més, és a l’Arxiu Municipal d’aquesta 
ciutat on es troben dipositats els manuscrits del poeta.

Amb motiu d’aquesta celebració, Elx ha programat mig centenar d’esdeveniments cul-
turals per difondre la imatge i l’obra del poeta i reivindicar els valors solidaris i lliberta-
ris que ell va defensar. Entre aquests actes destaquen concerts com els dels cantau-
tors Joan Manuel Serrat i Paco Ibáñez, a més d’exposicions o de lectures poètiques, 
que culminaran a l’octubre coincidint amb la data en què va nàixer Miguel Hernández. 

Més informació: Fundació Cultural Miguel Hernández (www.miguelhernandezvirtual.es)
Any Hernandià 2010 (www.centenariomiguelhernandez.com)
Associació d’Amics de Miguel Hernández (www.amigosmiguelhernandez.org)

La ruta del vi
Quan el periodista, escriptor i brigadista republicà George Orwell va recalar durant sis 
dies a Lleida, va destacar de la seua estada en aquesta ciutat que l’esmorzar consistia en 
«sopa, truita, estofat, pa, vi blanc i café». Així es llegeix a l’obra Homenatge a Catalunya 
(1938) del britànic, en un passatge que recull la seua convalescència a l’Hospital Santa 
Maria de Lleida.

I si Orwell parla de la presència de vi a la capital del Segrià no és per casualitat, ja que la 
tradició vitivinícola en tota la província es remunta a l’època dels romans. Avui, la Deno-
minació d’Origen Costers del Segre emmarca els vins d’aquestes terres, una certificació 
que es composa alhora de sis zones: Artesa de Segre, l'Urgell, les Garrigues, el Pallars 
Jussà, Raimat, el Segrià i les Valls de Riucorb. 

Per tant, una proposta ben suggerent és endinsar-se en la Ruta del Vi de Lleida. S’hi 
poden visitar divuit cellers, com el consolidat Raimat –fundat el 1914 i que compta en-
tre els seus vins més emblemàtics amb el Vinya 27 Chardonnay i l’Abadia–, o el celler 
bicentenari Castell del Remei, amb vins guanyadors de diversos premis internacionals.
 
Més informació: Associació de la Ruta del Vi de Lleida (www.rutadelvidelleida.com)
Blog del Diari de George Orwell (www.orwelldiaries.wordpress.com)

.

Una de les biblioteques de la UdL
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hores, l’Ajuntament de la ciutat és conegut 
així, com la Paeria.

La Lleida d’avui, després de successives 
destruccions i reconstruccions, s’ha rein-
ventat urbanísticament i, sempre amb la 
Seu Vella dominant la ciutat, ha recuperat 
antigues edificacions, a les quals han tro-
bat usos culturals més adequats als nous 
temps. És el cas del Teatre Municipal de 
l’Escorxador o del Centre d’Art La Panera, 
veritables punts neuràlgics de l’actual vida 
creadora i artística ilerdenca. 

Si girem la mirada cap al passat d’Elx, 
apreciarem uns orígens gairebé paral·lels 
als de Lleida. Situada inicialment dos qui-
lòmetres al sud de l’actual emplaçament, 
és el seu llegat íber el de més qualitat i 
millor conservat d’aquella cultura a tota 
la Penínsul·la, amb el bust escolpit de la 
Dama d’Elx com a peça bandera.

Va ser durant l’assentament grec quan la 
ciutat íbera d’Ilici es va denominar Heli-
kè i amb l’arribada dels romans, al segle 
I a.C., va adquirir el títol de Colonia Iulia Ili-
ci Augusta. Amb la invasió musulmana, Elx 
esdevingué ciutat fortificada d’Al-Àndalus, 
entre el segles viii i ix, fins a la reconquesta 
cristiana el 1265, moment d'esplendor del 
Regne de València amb Jaume I el Con-
queridor. 

A l’actualitat, més enllà de situar Elx única-
ment com a nucli capdavanter tradicional 
de la indústria del calçat a Espanya –un va-
lor irrenunciable i del qual el municipi se’n 
sent orgullós-, convé recordar que aquesta 
és la tercera ciutat valenciana per nombre 
d’habitants, activitat econòmica, recursos i 
extensió geogràfica. 

La natura més bella a la porta de casa
Tant a Elx com a Lleida, les extenses i cui-
dades àrees verdes són alguns dels llocs 
més visitats per la comunitat universitària 

a l’hora de fer esport, buscar contacte amb 
la natura o bé indrets per passejar i passar 
les jornades festives, entre classes i exà-
mens.

Cal submergir-se en la vida quotidiana il-
licitana per contagiar-se de la seua llum 
mediterrània càlida i acollidora, per perce-
bre la veritable magnitud del seu batec, a 
mig camí entre el ritme frenètic d’una ciutat 
dinàmica i la saviesa reposada que li ator-
guen uns paratges naturals magnífics i ben 
propers. El Palmerar d’Elx és un dels seus 
béns més valuosos, mereixedor de la de-
claració per part de la UNESCO com a Pa-
trimoni de la Humanitat l’any 2000. Format 
per més de 200.000 palmeres distribuïdes 
per tot el terme municipal, el Palmerar és el 
patrimoni natural més important que pos-
seeix Elx. Si ens deixem seduir per la dolçor 
dels seus fruits, els dàtils, i per la frescor 
de les ombres dels seus exemplars de pal-
meres, ens endinsarem per la ruta del Pal-
merar, que ressegueix infinitat d’horts amb 
el regust innocent d’altres èpoques. Per fer 
la ruta, que comença i finalitza a l’Hort de 
Sant Plàcid, la bicicleta pot ser una bona 
opció, ja que permet descobrir indrets com 
el cèntric i immens Hort del Cura, l’Hort 

del Pessetero i l’Hort que no té Portes, per 
un terreny sense desnivells importants. Si 
travessem el carrer Curtidores arribem als 
horts de Casimira, Pastoret, Mareta, Bor-
reguet i Monjo, que en conjunt formen el 
Parc de Palmeres del Filet de Fora, una de 
les concentracions d’horts d’aquesta espè-
cie vegetal millor conservada. En definitiva, 
aquesta ruta és una mostra excel·lent de la 
trobada entre tradició i modernitat, ja que 
implica la recuperació dels horts com a es-
pais significatius per als ciutadans i per al 
coneixement de les arrels econòmiques, i 
bioculturals i del territori.

Lleida, per la seua banda, és envoltada 
pel cinturó verd configurat per l'horta llei-
datana que, tot i mantenir la seua ànima 
de pagesia, ha sabut adaptar-se a les inno-
vacions de la vida actual. És per això que 
l’espai agrari de l’horta de Lleida, a més 
del gran pulmó verd de la ciutat, és tot un 
referent de la identitat cultural dels seus 
habitants.

Però a més d’aquest espai verd, no es 
pot perdre l’oportunitat de conèixer l’altra 
àrea natural que s’estén pel límit de l'urbs 
ilerdenca. Es tracta de la Mitjana, una 
zona humida d’unes 90 hectàrees que va 
ser declarada àrea d'interès natural l’any 
1979. Granotes i guineus hi conviuen amb 
salzes, sota l’atenta mirada de, fins i tot, 
àguiles pescadores. I des d’aquesta al-
çada envejable, l’au reina gaudeix d’una 
vista magnífica de tot Lleida que, a més 
del Camí del riu Segre i dels recentment 
inaugurats Camps Elisis, comptarà, rere la 
Seu Vella, amb un nou parc en ple centre 
de la ciutat. 

Lleida i Elx conviuen sosteniblement amb 
el verd i respiren el coneixement ancestral 
que prové de la terra.

Alguns enllaços d’interès
Elx
•	Ajuntament d’Elx: www.elche.es
•	 Joventut d’Elx: www.joveselx.es/  
•	Universitat Miguel Hernández d’Elx: 

www.umh.es/
•	Per fer turisme: www.turismedelx.com/
•	Cultura: www.elche.es/ilive/srv.ayuntami-

ento.areacultura

Lleida
•	 La Paeria - Ajuntament de Lleida:  

www.lleida.org
•	 Joventut de Lleida: www.joventut.paeria.es
•	Universitat de Lleida: www.udl.es/
•	Per fer turisme: www.turisme.paeria.es/
•	Cultura-IMAC: www.imac.paeria.cat

Per Judith Belmonte  
Periodista 

Fotografies: UdL i UMH

Campus de la UdLL'edifici de Rectorat de la UMH La Plaça de la Dama i el Poeta (UMH)




