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LA HISTÒRIA DE 
LLEIDA EXPLICADA 

A LA CANALLA

Sabies que Lleida ha tingut diversos noms al llarg de la histò-
ria? Que al Palau del Rei de l’actual turó de la Seu Vella s’hi va 
fer un casament reial? Que a la Paeria hi va haver una presó? 
Tot això i molt més ho descobriràs en aquest llibre, pensat 
perquè els nens i els joves (i els no tan joves) coneguin els 
aspectes crucials de la història de Lleida. 

A través dels textos i de les il·lustracions reviuràs un munt 
d’episodis que han marcat la ciutat: des de l’arribada dels iler-
gets i els romans fins al modernisme, passant per setges, 
guerres, grans esdeveniments i la construcció d’edificacions 
emblemàtiques, com la Seu Vella... Perquè conèixer la història 
ens fa estimar més la nostra ciutat.

La història il·lustrada de la ciutat de Lleida 
per als més petits de la casa.
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Andrea de 
Castro 
(Lleida, 1994) 

Va néixer a Lleida ja fa uns quants dies, i ha estudiat i treballat 
força. Ha viscut a Barcelona, a Boston i a París, però ara fa 
poc que ha tornat a viure a Lleida, perquè volia veure la Seu 
Vella cada matí en llevar-se. Li agraden molt l’art i escriure, i 
ara és amb allò que s’ho passa bé. Escrivint aquest llibre s’ho 
ha passat la mar de bé!

Va formar-se en belles arts, il·lustració i animació. 
Professionalment, ha treballat creant portades per a diversos 
segells editorials i per a la Universitat de Lleida. En la seva 
faceta de cartellista, va crear el de la 25a edició de la Mostra 
de Cinema Llatinoamericà de Catalunya (2019) i el dels 
Cursos d’Estiu de la Universitat de Lleida (2020), que va ser 
guardonat. Ha treballat també per al sector de la música il·lus-
trant caràtules per a diverses discogràfiques. És la creadora del 
popular Joc del Marraco. 

www.adecastroart.com


