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Cita de 150 historiadors
de tot elmón a Lleida
LaUdL revela que la ciutat tenia dos sinagogues en èpocamedieval

HISTÒRIA JORNADES

❘ LLEIDA ❘ La ciutat de Lleida va te-
nir dos sinagogues diferents du-
rant l’època medieval: una da-
vant de l’antiga porta de Sant
Andreu i l’altra, a prop de l’ac-
tual plaça del Seminari.Aques-
ta és una de les troballes d’un
estudi de la Universitat de Llei-
da (UdL) sobre l’antic call, en-
carregat de la Paeria. La inves-
tigació es va presentar ahir en el
marc de la cinquena edició de
l’International Medieval Mee-
ting, trobada de medievalistes
que reuneix fins avui uns 150
historiadors i investigadors pro-
cedents d’universitats d’Europa,
els Estats Units i Sud-amèrica.
El professor del St. John’s Co-

llege de la Universitat de Cam-
bridge PeterA. Linehan va pro-
nunciar la lliçó inaugural sobre
els arquebisbes deToledo i de
Canterbury entorn del 1215.
Durant la trobada es llegiran po-
nències i comunicacions de di-
ferents àmbits de l’època com
l’Església, arqueologia, histò-
ria política, ciència i medicina,

judaisme, Islam, fronteres i cro-
ades, la vida quotidiana i els in-
tercanvis entre cristians, musul-
mans i jueus.

El catedràtic d’Història Medi-
eval de la UdL Flocel Sabaté va
coordinar la investigació sobre
l’antic call de Lleida, en la qual
també van prendre part dos in-
vestigadors predoctorals: Gui-
llem Roca, que es va encarregar
de la delimitació de l’antiga alja-
ma, i Isaac Lampurlanés, sobre
la vida quotidiana dels jueus.
Entre les seues troballes, desta-
quen les possibles ubicacions del
forn del call i de les dos sinago-
gues. El primer temple jueu, da-
vant de l’antiga porta de Sant

Andreu, va desaparèixer en l’as-
salt patit el 1391 i es va trans-
formar en l’església de SantaMa-
ria del Miracle, també avui des-
apareguda. La segona sinagoga
s’hauria habilitat en una casa
particular a prop de l’actual pla-
ça del Seminari, davant la costa
del Jan. La destrucció de la zo-

na durant la Guerra de Succes-
sió dificulta traçar el mapa exac-
te del barri jueu, que aglutina-
va gairebé un 10% de la pobla-
ció de Lleida al segle XIII. La
convivència amb els cristians es
va anar reduint durant el XIV
fins a convertir el call en un gue-
to.

Presentació a la UdL de l’estudi sobre el call de Lleida.
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150 HISTORIADORS

La trobada internacional de
la UdL reuneix fins avui uns
150 historiadors d’Europa,
els EUA i Sud-amèrica
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