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PER DAMUNT DE TOT
P er damunt de tot volguts consocis passaretn atnb la V'ostra ajuda i

sera pel damunt de tot que enaHirem i farem gran la nostra entHat no per=

que sigui el frulí del nostre amor, ni perque hagi estat filla del nostre de=

sHg; sinó, únicament per que aD1b ella enaHirem la nostra dansa la dansa

per excel·lencia.

El dia 22 de gener de 1934 en quin actual mes .fara dos anys que es fun=

da la nostra entHat passarem ja pel 'damunt de moHs entrebancs, entre=

bancs que s'han anat succeint i que han arribat a voHes quasi afer tronto=

llar la nostra enütat, no obstant aixo ferms i decidHs en el nostre proposH

hem sabut defensar aD1b la col·laboració de tots l'obra del CENTRE SAR=

DANISTIC LLEIDATA i sera ara que tornem a emp,rendre una..aHra anya=

da que en nosaHres es revHaran els mots alegres i decidHs de que passi el

passi o s'interposi davant del nostre cami sardanista el que vulgui passa=

reD1 pel damunt de to.t.

'LA JUNTA.

Sociologiques

Elproper día 13 a les 8'10 del vespre el «c. S. Lu) desarrollara al
guns deIs sens temes davant elmicr6fon de Radio-L1eida dins el Ollart
sardanístic, amb la col-laboració de la conreadora senyoreta Pilar Isac
Vida!. la qqeinLerpretara al piano algllnes sardalles.

Ballades de Sardanes
COl\I SIGUI QUE ENCARA NO SE SAP RES EN CO:'-lCRET DE LA C013LA

PER SI ES 1'0'1' ORGANITZAR ALGUNA 13ALLADA VE SARDANES, PHEGUE~I

ALS NOSTRES APRECIATS SOCIS ES· .FACIN cAml.Ec DE LA SlTUACIÓ,

JA QUE EN CAS DE POGUER-NE FER

ALGUNA, S'A VISARIA OPOR'1'UNAMENT.

SOCIS 1
CONREADORES

-
Si vetlleu pels interessoS del Centre. no

deixeu d'acudir a la JUN)'A CENERA.L que

es celebrara el dia 12 del corrent :mes, a les

11 '30 del maü, a I'estatge s~ciaI.



Fu11 s del' h i st or i a d e LI e ida (1).

la reconquesta

A la decadencia de l'imperi carolingi, no triga molt a manifestar-se
al nostre país l'hostilitat franca í el daler d'independencia. Una figura
pall iótica comenc;a In reconqllesla, GlIifré el Pilós, i l'acaba el comte
Hamon Berengllcr IV, qui deslliurÚ tol Calalunya del poder musulma.

Hamon Berenguer IV, posa fi a la Reconquesta de la Catalunya
estricta, deslliurant Lleida l'any 1149, o sia un auy després d'haver
prés Tortosa, dones, les dues ciutals jeien encara al jou sarrai.

. Per a realil,zar la reconquesta de Lleida, el comte de Barcelona,
tingué que ésser a uxilial per les forces del comte d'Urgell, Armengol,
al quallj cedí amb anleHació ciulat en peu, i la propietat de la tercera
part de la mateixa. Per la banda del comte Ramon Berenguer hi figu
rayen val"is que l'havien acompanyat a la presa de Tortosa. Al comte
d'Urgell l'acompanyaren casi lots soIs feudataris urgellesos o:que tenien
propietats en dit territori, principalment els inleressals en la conquesta.
Tnmbé vinglleren d'Aragó representants de la nohlesa d 'aquell reialme.

Els sitiadors posaren son camp sohre Garden~ i la Huila fou por
tada dintre el mnjor enlussiasme, duranl qualre mesos la resistencia
mora a I'hostilital de les forces crislianes, --aix6 vol dir l'imporlancia
cabdal que ja tenia aleshores Lareda-i conslatanl la imposibilitat de
perllongar per més temps la lluita el valir Almotaffll' féu entrega de la
Ciulat al comte de Barcelona, el qual féu entrada al front de 1111I's exer
cíts el 24 d'octubre de 1149, al maleix temps que les victorioses armes
calalanes ocupaven lamhé les poblacions fronlerises de Fraga i :\Ie-
quinen9a. -

Fou aleshores «ne el comle Hamon Berenguer en proba de magna
nimilal cedí a Lleida la CAHTA-POBLA, í es fa ll('ixer aixi, la vida
municipal amb l'organilzació ue carles de població a alguns impor
tanls po1>lals, especialment als perlanyents als territoris conquerils
novament, encara que els USATGES, estaven ja estesos per gran part
del país i les CO~STITUCIONS DE PAU 1 TREVA asseguraven la h'an
quiJitat pÚblica.

Llcida aquest mes celebra el 7R7 aniversari d'haver adquirit la
CARTA-POBLA, essent.ia en 1149 un deis Municipis amb els més lliu
res furs, i li cap a Lleida l'orgull d'ésser un deIs primers m micipis amb
carla-pobla, la qual va signar el noslre comte el mes de gener de 1149
de l'Encarnació del Senyor. La qual, tradlllda pel clllte Arxiver de la
Ciutat senyor Enric Arcleriu es transcrita a continuacÍó:

(1) Deseri! per Jooquim Alins.



Carta < Pobla de la Ciutat de L1eida

Sigui de tots els homes conegut que jo Hamon COlute ele Barcelona,
Príncep d'Aragó i Marqués de Lleida i Todosa. 1 jo Rellnon Comte d'Ur
gell que posseixo a Lleida de mans del Comte de Barcelona. Donem a
vosaltres tots els pobladors i habitants o residents a la Ciutat de Lleida
així presents com futurs les cases i palis i horls i finques i tota la Ciutat
de Lleida així construida com destruida, dinlre dcls mUl's i fóra deIs
murs per a que en ella hi habiteu i la poblcu i edifiqueu Cilses. També
liS donem tot el territori <.le la Ci"utat de Lleida nixí cultivat com erm
amb tol,els seus termes i pertinencies i totes les scves entrades i sorti
des perque allí tingueu vostres cases i beretaLs, segons les done m a
cadascÚ de. vosaltres per nostres, IIp(res de donació en propi i frallc
a10u en prole i sens ella, per afer d'elles (fO quevulgueu com propies
herétats 'yostres, i dOllar-Ies, v~ndre·1es o empenyar-Ies a qui vulgueu
excepte a cavallers i eclesiasLics.

Us donem larribé els prals i pastos, fon!s i aigÜes, boscos i llenyes i
la casa, b::plana i el1l10llt per a .lots els voslres usos' i pasturar, i con
duir tols els· voslres ramats. Us concidim ,també a lots que en el per
vindre no paguen a la Ciutat de Lleida i el seu terme de Lleida ni cap
usatge i que cap persona us hi- requereixi a perpeluitat. 1 que ni Nosal
tres ni qualsevol Senyor o Castl-ant o Veguer o Batlle de Ueidn, home
o dóna', no liS farem ni faran cap for<;a ni obligació en vostres persones
ni en vostres possesions-i qne ni Nosaltres ni qualse\ol Senyor Batlle
de Lleida no pnguem ni puguin inculpar-vos o increpar-vos de quel
com,- sense teslimollis legítillls i idonis, i que no farem batalla amb
vosaltres o amb algÚn Senyor Batlle de Lleida. 1 que en el pervindre
sigueu francs, lliures i segurs amb totes les vostres possesions i hf::re
tats, sense altre ¡'etenil1lent que aqui no fl'm, a excepció solsament, de
la fidelilat ¡- i'eela justicia que aqui ens reservem, les ql1als fidelilat i
justicia IH1Lire'm i ohservarem aixi, -(al i com es troba escrit i constiluit
a cOI)t~noacíó. Primeralllent la manera d'instiluir i observar In justicia
es aqnesL Si algÚ des\'uinés el ganivet o l'espasa o la llanGa contra un
allI'e amena<;ant-Io o irrítant-Io, o entregl1i a la Curia 60 sons o perdi
la mil. El. Cju! agafés un lladre robant la seva propietat retingui'l fins
que recuper~ els seus bens i després entregui'l a la Jnsticia de la Cnri¡:lo,
1 si, algÚ lingués una penyora d'altre i el deutor no volgués pagar el
deutenis del temps cOl1vingut retingui dita penyora en el seu poder per
deu dies després del termini, pas~ats els quals si el deutor no volgués
pagar el deute, siga-li lícit desde aqucll momenl a qui tingués la penyo
ra, yendre o empenyar aquesta a qui volgnés, amb la que recuperi el
seu. Si algÚ no obstant fos deutor o fiador algÚn habitan!- o residenl a



Lleida i no volgués pagar-li en el temps convingul i de aixo se'n pre'::
senlés querella a la Curia deIs bens propis una quantitat igual a un ten;
de dil deule. 1 si la Curia no volgués o no pogués obligar a dit deutor
o fiador, siguili licit tot desseguida, a l'habitant de Lleida, embargar a
dit deutor o fiador els seus cavalls o mules o qualsevol bé propi de
qualsevulla classe que descobris. No obstant en totes les injúries i per
judicis que ocorreguessin enlre els habilanls de Lleida, els prohoms de
Llcida tinguin facultat per pacificar-les i arreglar-les si volguessin abans
que d'elles s'en adduis querella, davant la Curia. Pero en aquelles injú
ries i pel:judicis de les quals s'hagués presenlat querella firmi's en dret
segons estima o .1udici de la Curia. 1 si algÚ fos agafat en adulteri amb
la dóna d'alll'i. rccorrin els dos, v[lró i femella, toles les places de la
Ciutat de L1eida, despullals i ruetejnts, pero no sofreixen allre dany en
els seus -bens i hisendes per aixo.l nosallres els ¡¡rmanls Comtes de
Barcelona i d'Urgell convenim amb vosallres lols els habitants de Llei
da en l11anlenir fermamenl i complir de hona fé lol l'abans escrit sense
engany nostre i que mantindrem i conservarem vostres cossos i tols els
vostres bens en tots els llocs de la mar i de la lerra on tinguem poder
contra tols els homes i dónes, qual propis i carissim homes.I igual
ment nosaltres tots els pohladors i residents a la Ciutat de Lleída, de
sa major j menor convenim amb vosaltres nostres Senyors Ramon,
Comle de Barcelona i Armengol, Comte d'Urgell que des d'avui en
endavant liS serem fidels en lots vostres drets i juslícies de bona fé
j' sense cap engany amb coneixement nostre i que us ajud rem a
manlenir i conservar la Ciulat i Vila de Lleida, segons nostre po
der.

1 si algú intentés trencar o violar aixo res l'aprofiti, sinó que com
posi l'abans di! en un doble i aixi permaneixi aix6 ferl11 i duri per
sempre. Feta aquesta lletra en el mes de gener de l' Encarnació del
Sen) Ol" 1149.

Sig+ne de Ramon-Comte·Sig+ne d'Alfons+Rei cfAragó i Comte de
Barcelona. Sig+ne d'Armengol-Col11te d' Crgell; que aquesta donació
diu, firma i els teslimonis mana firmar. Sig+ne d'Armengol el seu fill.'
Comte d'Urgell que aixo aproya i firma. Sig+ne d'Arnau Miró Cülute de
Pallars. Sig+ne de Guillem Ramon Depifer. Sig+ne de Ramon Pujalt.
Sig+ne d'Arnau de Bell-lloc. Sig+ne de Guerau de Jorba. Sig+ne de
Gillem de Cervera. Sig+ne de Guillem, de Castellvell. Sig+ne el'Arnau
Berenguer, d'Anglesola. Sig+ne Berenguer Arnau, d'Anglesola. Sig+ne
de Gombau de Ribelles.Sig+ne d'Arnau, de Pons. Sig+ne de Bcrenguer,
de Torro.1a. Sig+ne d'Arnau, de Lers. Sig+ne de Ponci, escriba que ai
x6 escrivi el dia i any abans dit.



la nostra obra

Amics Sardaniste~! Promple rara dos anys que el «CE1I:THE SARD.-\
NíSTIC LLElDATA» fou fundat per uns quants companys veriltlbles ai
mants de la Sardana.

Quant molts deien que tendria molt poca durada, aItres que no
eren Sardanistes, que no esl imaven la Sardana i que volien enderro
carla, tots s'equivocaren, dones, ja han vist que \10 hi ha res de cert,
dones, si no ens I'estinwssin no hauria dural dos anys, ni tan soIs el
que ells deien, siuó que lal vegada 110 s'hauria fundat.

Ara bé; perque pugui durar més auys es necessari que tots ens es
forcem, demostrant la noslra activilat en pro de la Sardana, i demos
trant-ho amb fets.

AixÍ, dones, amb un xic de bona voluntat i treballant continuarem i
podrem fer dmar la nostra entitat moIt més del que ens deien i durant
la seva vida el «CENTRE SARDANÍSTIC LLEIDATA» no far~l més que enlai
mI' la Sardana.

Per la Sardana, la nostra bella <Iansa ha farem tol i ha sacrifica
rem tot, aquesta es la nosfra consigna.

F. SANFELIU.

LLEIXIUS

i=~LA CAMPANA
SaboDs de totes meDes

Av. República, 50-J. Daniel Ariño . L1eida

Empresa Castella- Automobils

MENARGUENS .. LLEIDA
Sortldes de Llelda
De MeDargueDs

12 118'30

8 113'45

A U T o S per a Excursions

a tot confort.

L L E ID.: P L • ~. M. IC lA. 2 7 "L. E U R O PE."
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lUBRIFICANTS «AGUllA»

Sucursal de L1eida El millor per a automobils

SERUEI ESMERAT
ALA (ARTA

VíDUA DE M. BRUGAROlAS

(alá "RIALTD" ~
[AFÉ EXPRES-
L1[ORS DE TOTES MARQUES

Rastaurant "RIALTD"
I

I

~

~
DIUMENGES: 1( I 1/2 matf I 7 I
tarda I D1JOUS a les 7 I 1/2 I
tarda, concerts pel

~ Quini:et Lleida

~ IllUDR. 7 L1alda BLDNDEL. 12 ~
• ...¿;o....¿;o.~..¿;>-...¿;o.~~.

ACADEMIA

AVINGUDA BLONDEL, 98

TELEl'ON. 2033

.~o~~

, ~

ARBO ~ermans ~
ENCARRECS URGENTS' ¡~

Recaders diaris de Barcelona aLleida
l de Lleida a Saragossa ¡Madrid·
(per ferrocarril) i retorno

~ LLEIDA: Carrer Cavallers, 6· 3.er ~
~ BARCELONt C~rme 19, prop P.Iglesies ~

~ SAR¡GOsstf¡~;aN' n~62;;s. 2. HuIr!. ~
~ MADRID: Atotxa, Posa~a S. Bias, 147. ~
~ S'admeten encarrees per a lols els pobles ~
~ que compreneD les liDies, ~
.~~-G?O~..¿r-..¿r-.

MARTINEZ
PERITATGE I POFESSORAT MERCANTll- COMPTABILlTAT - MECANO

GRAFIA - TAQUIGRAFIA - IDIOMES - APARELlADORS

Avinguda República, 36, 2~on ::: LLEIDA

Tip • .JOVENTUT. Olandel núm. "10. Lleida


