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OFRENA

A tu, benamada ciutat. A

tu, que ens embolcalles en

una manyaga boirina de ne

guits. A tu, que ens atraus

i ens xucles, sense que sa

piguem per que, volem de

dicar-te aquest recull de

batees i frisan ces, forjats a

cops de vicissituds i lIuites.

Altre cop ha arribat el dia

de ta festa i nostra, i com

sempre te'ns presentes

amb esclat .de lIum, esvel

ta, curulla d'alegria i xi

varri, Els carrers i places et

vessen de gent. Músiques i

sorolls retrunyen arreu. I

nosaltres, la joventut, la jo

ventut dalerosa que es mou

en pro de quelcom er,lai

rat, ens plau veure't així,

radiant de .lIum, benestan-

c;a i bellugueig.

Per aixo, recollim els nos

tres esforc;os, els corlliguem

en joiós pomell, i te'n fem

ofrena.

Núm, 30 Maig del 1935 (Extraordinari)



Un foga.- d'art i cultura a I'antic
hospital de Santa Maria de Lleida

El dia 30 de desembre darrer s'inauguraven solemnement: amb assis
tencia de les autoritats i de tot I'element cultural i artístic lIeidata, les sales
que el Patronat del Museu Morera i la Comissió de Monuments, han habilitat
a I'antic hospital de Santa Maria de L1eida, per a encabir-hi les col'leccions,
respectives.

Aquest edifici es convertira, a no tardar, en el fogar de I'art i de la
cultura de L1eida, car a I'esmentada inauguració seguira I'apertura d'una Bi
blioteca Popular amb eb anexes de sales per a conferencies i exposicions.

l/antic hospital de Santa Maria de L1eida - obra de finals del segle XV
a principis del XVI - és una mostra interessantíssima del pas de I'estil gotic

per la nostra terra, puix que és un
deis pocs edificis de caracter civil
que resten en peu d'aquella epoca.

la construcció de I'hospital de
Santa Maria és conseqüencia de la
fusió deis hospitals que existien a la
ciutat a finals del segle XIV.

Entre aquests primitius hospitals,
la vida deis quals era dificilíssima
des del punt de vista economic, cal
citar:

El de «Sant Sperit» per a nens
expOsits.

El de «Capellans », alberg de
c1ergues pobres i religiosos pelegrins.

El de «Sant Marcial», situat a ex
tramurs de la ciutat, i destinat al gua
riment de malalties ordinaries.

El de « Pelegrins ».
El de «Sant L1atzer), especial

per als malalts leprosos.
Seguint I'exemple d'altres pobla

cions, I'any 1445 els Paers, el Capítol
Fa~ana de I'antic Hospital de Santo Mario, i el poble de lIeida demanaven au-

avui Museu Morera torització al Papa per a refondre-Ies
en un sol, a fi que, reunides les rendes i privilegis de tots ells, n'hi hagués
almenys un de comode i decent per albergar els peregrins, pobres i malaltsde la ciutat.

Concedit aixo, pel Papa, i quan ja hi havien reunits els materials per a
comenc;ar les obres d'eixampla de I'hospital de Sant Marcilll, que fou I'elegit
per a refondre-hi els altres, una forta avinguda del Segre se'ls emporta riu
aval!. Aquest contratemps féu adonar a la ciutat deis perills que estava expo
2



sat I'hospital a extraml!rs, tant en él cas possible d'una guerra, com el d'una
altra avinguda d'aigües.

Poc temps després hom demanava autorització al Rei (,les lIeis coetanies
ho impedien), per construir-ne un de nova plante, a ¡'interior de la ciutat.

La reina Donya Maria, muller de Don Alfons V d'Aragó, L1octinent
General del Regne, quan la lIarga estancia del seu espos per terres d'ltalia,
atorga en la reial carta datada a Barcelona a 27 d'agost del 1453, el privile
gi demanat per la ciutat. En dita reial carta estatuia, entre altres coses, que
el nom del nou hospital havia d'ésser «Hospital de Santa Maria», concedint-li,
a más, els mateixos privilegis i immunitats que disfrutava el de Santa Creu de
Barcelona.

Es curiós, que catorLe dies abans d'ésser atorgat I'esmentat privilegi,
comencessin les obres de destrucció de les cases anomenades del «Pes del
Rei, que s'aixecava a la plac;a de 1'«Almudi» o de la «Bladeria» vella, 1I0c ele
git per a bastir-hi la nova cons
trucció, c;o que fa suposar que es
comptaria per endavant amb
aquesta autorització. .

Moltíssims privilegis s'atorga
ren a favor de I'hospital de Santa
Maria per a recabar cabals amb
que atensre la seva construcció,
els quals, juntament a les rendes
deixades per particulars i a les
deis antics hospitals refosos, van
permetre que visqués - una vega
da acabat - amb gran facilitar i
abundancia.

El dia 13 d'abril de I'any de
Déu del 1454, es col'locava la pri
mera pedra, continuant les obres,
després de lIargues interrupcions,
nns I'any 1512, Andreu Pi fou I'ar
quitecte que dirigí I'obra.

L'e.dinci en conjunt té tot I'as
pecte d'una casa senyorial de I'e
poca medieval. De planta qua-
drada, Ia característica de les Pati i escala de I'Hospital de Santa Mario

fac;anes és I'absencia d'elements
decoratius amb molt poques obertures, cosa que, unida a les proporcions
monumentals de la construcció, Ji donen una autoritat majestuosa.

L'interes de I'edinci, pero, esta concentrat a la porta i al pati.
La gran portalada oberta a la fac;ana que mira a la Seu nova, té pels

elements que la integren, un interes gairebé únic, car es tracta d'un arc de
mig punt, adovellat amb pedres picades de dimensions grandioses que són
al dir de I'insigne arquitecte Jeroni Martorell, «potser les més grans empra
des per obtenir aquesta solució tradicional catalana ».

Damunt la portalada,i en gotic doser, on s'hi entreveuen influencies del
Renaixement, hi ha la imatge de la Verge patrona de I'establiment sostenint
en brac;os el seu Fill.
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La naturalitat de la figura humana propia del go.ticisme, impressiona en
aquesta escultura. L'interes tradicional que té, pero, sobrepuja al valor artís
tic si recordem la seva relació amb la 4: Verge del Blau ».

Per sobre del dintell de la porta i a dreta i esquerre del dosser, hi ha,
esculpits en relleu en dos daus de pedra, dos escuts de L1eida, que acaben
de completar el conjunt seriós de la fac;ana.

Un regust de vellúria medieval té el pati situat al centre de I'edifici. La
disposició atrevida deIs elements arquitectonics que el formen, li donen una
importancia grandiosa.

El senyor Jeroni Martorell, en el dictamen que emití per encarrec del
Centre Excursionista de L1eida, quan parla d'aquest pati, diu: «La disposició
de "escala principal en el pati era corrent a Catalunya ja de molts anys.
L'Hospital de L1eida presenta un deis exemples més complexos d'aital solució».

«En antics castells gotics com el de Solivella a la conca de Barbara i el
de Sant Pau prop d'Olot¡ en el palau Reial de Pere IV a Santes Creus i en el
del Rei Martí a Poblet¡ en cases senyorials deis carrers de Montcada i Merca-

Lo primero manifestaci6 d'art que es celebra 01 nou estatge del Museu Morera fou
l'exposici6-concurs de Primavera del 193<1.

ders, i en el Palau de la Diputació (Generalitat) a Barcelona, les escales estaU
situades en el pati central o d'honor de la casa¡ generalment els graons són
a cel obert (amb prou feines se'n cobreix algull tram). Aquesta disposició tam
bé és emprada a Italia, essent-ne un deis més formosos exemples el palau
del ePodestah a Florencia, on avui es troba instal'lat el Museu Nacional ».

La solució de I'escala completament coberta enllac;ada amb una galeria
que rodeja el pati, adaptada a I'Hospital de L1eida, és I'última i més completaevolució de les escales en formes semblants ».

Ocupar-nos de la seva historia interna, ens faria inacabables, i no res
pondrien aquestes ratlles al caracter de reportatge que volen tenir.

Unicament farem constar que serví pels fins a que fou constru'it fins
I'any 1928, en que la Diputació de L1eida inaugura un nou Hospital Provincial.

La notícia de la cessió a favor del Patronat del Museu Morera d'aquest
magnífic edifici, omplí de joia els amants del nostre patrimoni artístic, ja que
aixo permetria consagrar-lo e Casal de Cultura¡ destí més addient a la seva
<1



importanck.l que habilitar-lo per Palau Provincial o Municipal, com s'ha,vio
tractat de fer.

Creiem oportú, abens d'acabar, de donar una notícia breu del contin
gut de les col'leccions que es guardaran' en I"esmentat edifiei, i més, quan
encara tots servem en la memoria aquell coniunt d'articles i reportatges que
tota la premsa ha dedicat als museus, amb motiu de la 111 Conferencia Inter
nacional de Museografia celebrade a Mciafid, el nies de novembre darrer,
organitzada per "«Office InternationCilI des Musées» de l'Oficina Internacional
d'intercanvi intel'lectual de la S. de N. i ee la inau,guració de les noves i'ilstali,
lacions, al Palau Nacional de MontjuYc, del Museu de Catalunya,

El Mus~u d'Art Morera, de L1eida, fou fundat gracies als donatius d'o
bres que el lIeidata i pintor insigne Jaume Morera i Galícia oferí a la Diputa~

ció, a I'objecte que amb elles inic::iés un museu d'art. Aquest no tarda molt
temps a inaugurar-se (mars; 1917) amb la col'laboració del Municipi.

L'acte magnanim de I'artista Morera ne acaba aquí. Mentre dora la se
va vida, el naixent museu fou la nineta deis seus ulls, oferint-Ii cada dia do
natius importantíssims. Aquest «mecenatge» de Morera continua encara avui,
exercit per la seva vídua, senyora Felis;a d'Alday,

L1eida, pero, en fer la historia o'el seu museu d'ert, no pedro pas obli
dar els noms de lIeidatans com Fontanals (el ",rimer director del Museu j,
Perenya, i d'altres més, sense ,I'esfors; desinteressat deis quals no hauriq asso
lit la imPOTtancia que avui té,

Entre les nombroses signatures que atrésora, hi cal veure a Morera,
Caries Haes el seu mestre, Praélilla, Xdvier Gosé, Gili i Roig, Cecili Pla, Sa
marra, Rembrandt, Foduny i Maella. "

A més d'algunes escultures modernes, entre les quals cal citar la «Frine
<;le Barzaghi», de valor artístic reconegut, guarda el Museu Morera una col
lecció numismatica fors;a interessant.

El Museu arqueologic de la Comissió de Monuments, custodia infinitat
de peces i obiectes romans, romanics, gotics i barrocs, procedents de diverses
contrades de les comarques lIeidatanes.

En primer 1I0c, posseeix una bona quantitat de peces procedents de la
Seu vella, una importantíssima col'lecció numimastica, on s'hi guarda el
«duro» de L1eida (1808), i el retaule de la capella de la Paeria (segle XV),

Catalunya i L1eida ha d'estar agra'ida a tots els que s'han interessat per
la conságració de I'Hospital de Santa Maria en fogar d'art i cultura, donant a
la construcció un destí aprepiat, que ens fa recordar la nostra Seu vella,. con
vertida en insegura caserna, digna de més consideracions.

J. A. TARRAGÓ I PLEYAN
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'Compreu a les cases

que, ens afavoreixen

a'mb llur anunc,t,.
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El bell del veH

La fúria moderna; aquest persistent neguit contemporani de la vida,

ens porta circumslancialment a fruir de grat o de forc;;a, una altra fúria

no menys moderna, no menys persistent i tant o més sensible: la dege

neració. En tots els ordres del viure cosmopolita, hom aprecia la dege
neració; és una Ilei innata d'hogany i que estralla arrell.

En el terreny artístic aquest descens é¡; molt notable, i la multitud

del clia no repara pas en reflexionar que certes tendencies de degenera
ció aClual, situen en molt mal terreny el que ella l'nateixa vana amb

orgull superb, ge¡;ticulant un mot que a I'olda d'un conscient fa una
ressó deplorable: Aquest és civilització.

I:'..s que potser degenerant I'art, creuen civilitzar·lo? No és pas així:
solament aconsegueixen una baixesa sentimental i una phdua de bon

gust preciosa que s'engull aquella fúl'ia citada, aquella persistencia con
tempodlllia, mestres¡;a cada. jorn més de l'acceleramenl huma.

Tal és actualment el descens artístic i adhuc íntim d'un ésser que,

bé pot dir-se no exisleix el reposo Tot és un curulI d'immovilitat espe
rilual elerna i hom ha de canviar les estones dedicades a la calma, al

r("los, al perfeccionament sentimental i a I'apreciació del bell, pel ne

guit con¡;tant, pel degenerament propi i per una rabent mirada a I'últim

mot, traduil lristament en la degeneració subsdita, filia d'aquella fúria
moderna, d'aquella per¡;istent modernilat mal expressada.

na conseqliencia n'és que, avesada al neguit conslant, necessita
lamb' un lonic reparador d'iguals condicions, o sia, d'una movilitat sen

se Iímit , d'unil rapide a de Ilamp i per conseglient un quocient de mar

cada inferiorital esleLica, rítmica, coreografica, artística i en particular

bella. 1 així veiem com no s'aprecia el bell, s'aprecia el rapid. Fins a

cert punt és admisible aquesta teoria, pero en I'art pot dir-se que resulta

impracticable, car sinó n'esdevéla degeneració imminent i quede m sense

saber apreciar el bell perque aquest manca en les expressions modernes.

r~ , cloncs, d'aquest deliciós pler arlístic, els necessitats d'ell han
d'anar a cercar-lo en el velI; allí el troben; no manca pas, i frueixen

dalero ament aquelles grans manifestacions del passat sempre modern
dins l'esperit entenedur.

Resulta, per , que com sempre, els incultes, ignoren alió que verta
derament és bo i amb un menyspreu feridor, desprecien fredament el
bell, aplaudint pel contrari, una obra frenetica i plena d'una artificio
sitat divorciada de I harmonia.
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I-<:I-més indignant encara, és sen s dubte quan el judicant inconscient

moteja <;;0 que és nostre, <;;0 que és típic o popular de ,'anima d'un po
ble. En arribar a-eí, fina- ja la interlocució en qüestió i hom assaboreja

amb despreci, un regust malagradós al doldre's del poc sentimentalis
me nacional imperant.

D'aquesta faisó veiem com el bo perd admiradors, guanyant la min
va el dolent, el qual s'engroixeix en proporció alarmant als ulls del bon
comprensible que segueix creient amb fe d'home, que el bell quasi no
existeix en les manifestacions cle l'art modern, C0nsfatant amb greu pe
na aquesta afirmació que perdura al no veure per en\loc un verdader
inici reconqueridor del lloc que clins l'actualitat hauria de pregonar amb

molta més activitat que antany, ja que com deure i raó natural, ens per
toca Iluir un pedró més elevat o nodrit de bellesa artística.

La reacció no ve pas, i hom continua apreciant I'antiestetic con
temporani per deixar de recó les obres perfectes de I'art, qualificades
algunes en un sentit de lentitud enervant i manca de conjunció rítmica;

Dins l'ordre interior artístic de la patria, es nota molt marcadamenl
aquesta perdua de sentit, que ací resulta doble, puix veiem amb dolor
com s'esfúma I'aven<;; del sentiment nacional, ja que si hom entén i estima
ses coses, veu més clarament que aquesta segona mare que tenim, té
una condició tan elevada de tal, que bé es merejx situar-la en un pla no
inferior al que en nostre cor tenim I'altra.

El somni de l'homogeneitat total s'extingeix i comtemplem amb
recan<;;a com el sucre de la il'lusió més cara es dissol lentament dins el
got enorme de la degeneració, el qual cafit de l'aigua del fracas deplo
rable, esdevé en son final, la confluencia persistent del modernisme, que

clant conven<;;ut el bon ciutada, que en el contemporani no existeixen
guasi manifesacions d'art formoses i si aquestes es volen amb plenitud,
ha d'anar sempre a cercar el bell en el vello

R. BOIX 1 MARSELLÉS.

XerrameCa

La humanitat, en <;;0 tocant a la xerrameca, ens ofereix la correspo

nent medalla, amb La seva cara, amb la seva creu.
Cara: Les clones, amb el safaretx.
Creu: EIs homes amb el cafe.

Déu ens guardi de les Ilengües de la cara!
Déu ens guarcli, pero, també, de les Ilengües de la creu!

7



Boix tI'A. OIlé i Pinell

La pIuja vibra com trepig

de ton peu nn damnnt de l'herba.

En el teu ulls vibra el desig

que dins la pluja l'aigua serva.

1 regalima en el sembrat

com sobre ten la cabellera.

La terra fa sentor de blat

que el 01 cl1vella damnnt l'era.

8

LA PLUJA

La pI nja en terra, és un calin

de tiges tendres i florides,

que l'aigua fon en foc més vin

multillnent de noves vides.

La nit glateix, com roserar

sota la platja qne res-bulla;

i és tota molla en ton besar

de cada rosa que s'esfnlla.

Joan DUCH 1 ARQUÉS
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Antoni BERGÓS.

Dia 2 de iuny

9

Sortida a les 4 del matí

Cap de colla: Josep Mallada

Pressupost: 13 pessetes

Visca Catalunya!

Aquest número ha estat visat per la previa censura

Excursió a Montserrat

En uns moments més que en altr~s, cal qLie la fe aconsoli i doni coratge.
Per ,aquells que no tinguin el sentiment de la racialitat i el pairalisme

prou arrelat, és Q dir, per aquells que pretenent sentir-lo es mostren febles a
servir-lo, o, dissortats, el desconeguin en les seves arrels més fondes, qualse
vulga contrarietat, una il'lusió esmortu"ida, pot ésser determinant d'afebli
ments, i fins i tot pretext de girar I'esquena on abans s'hi mostrava el pit amb
fortituds d'esfon;at. Compadiu-Ios! Peneu per ells com ho faríeu per un fill
que topant-se amb la mort d'un deis seus, jo es cregués amb dret d'auto
negar-se la filiació, tot oblidant I'afecte degut i extingit per al traspassat.

Sortosament per a les grans idees, les immoridores normes de la natura
i el que neix amb el mateix dret de viure, no s'ha deixat mai a mans de la
feblesa ni de quelcom moridor. Patrimonial de I'esperit, a cap moridor n'és
lIegut heure'n I'hegemonia. Ni que tot s'aterrés, ni que les manifestacions ex
ternes romanguessin esventrades per odi d'altri o per .follia propia, la imma
nencia del dret romandria vi u, turgent¡ i amb més raó d'existencia encara, i
vindicant una major justícia.

O'ací que en hores trasbalsades sia d'un gran profit esguardar amorós
tot e.l que ens fa ésser nosaltres mateixos i no uns altres: O'ac) !:We el «FQment
de la Sardana» amb la seva continu"itat en el treball inofenslu' q,ue !é com a
suport, constitueixi un exponent de patriotisme que han de veure ambA.oios~
complaen¡;:a els qui no admeten exclusivismes en ordre a I'amor, i apart, l'a.I~

tre valor, el que motiva donar gracia al moviment i elegancia a les formes. Al
costat d'aixo encara hi ha un motiu menys transcendent que génera nostra
estimació a I'obra sardanística lIeidatana: la d'a~omplir una finalitat dins el
conjunt complexe que ha de possibilitar la ciutadana. capitalitat occidental,
que exigeix per a ser-ho, que en tota manifestació d'enlairament esdevingui
rectora, guiadora, mestra.

Endavant, amics del « Foment de la Sardana »¡ treballeu amb delit, i no
us deixeu vencer per les sirenes de la facil comoditat,

Seccio Excursionisla del Fomenl de la Sardana
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Telnps difícils

L'entusiélsme és bella cosa. Do diví, impulsador d'energies, mobi

litzador de multituds. Optimisme jovenívol, factor indispensab'le d'acte&

transcell':Ienlals. Aspecte important de léI vida, cerlament; pero, escatint

ho fredament, ho és tot? 'hi h~ suficient amb la seva for<;;a per a sos

lenir-se perennement? No, a juí meu.

Convicció ferma i profunda en els sentiments que exterioritzem;

voluntat inven~iQle dav~nl e\s trastorns i dificultats. Heus aeí els ele

rnents indispensables que han d'unir-se a ¡'entusiasme. Aquest, per ell

sol, corre, amb I¡¡ sevé\ inexperiencia, el risc d'estrellar-se enfront deIs "

embats adversos. Amb el cor a la ma tothora, ha de sucumbir for<;;osa

ment al topar amb la fal'lacia deis enemics.

Algú dira: bé, amic, és qqe tates aquestes disquisicions tenen res

a veure amb la sardana, punt central de les nostres preferencie~? La

meva resposla ha d'ésser afirmativa. ]untament a la sardana van enca

minades. Anem a veure ara la relació que hi poden tenir.

Tots hamem constatat amb dolor la crisi de sardanisme que s'agi

ta de banda a banda de Catalunya. Crisi momentania, crisi moral, crisi

material? Cri i a la fi. En moltes localitats els rengles d'entusiastes han

estat delmats; en d'altres, se sostenen precariament. Obro malament al

remarcar-ho? A consci ncia, honradament, crec que és millar m'Ostrar

la llaga al viu que viure amb il'lusions enganyoses que a res practic po

den conduir.

quesL s afirmacions poc joioses na me les fa dir un pessimisme

agrejat, pero sí l'enfrontament amb la realitat.

La crisi que travessa la sardana no és una crisi ai:l\ada, únic3.. Es

la repercussió directa i inevitable del cap que han sofert d'un temps

en<;;a les valors U1orals, les essencies cult~lrals que enlairen els pobles,

tot el que té una referencia amb l'espiritualitat i s'aparta del purament

n ic, real o material. Les causes sÓn múltiples i llarg resultaria l'esmi

colar-le unél a una.

Pero jo les re umiria en una, sense temor a engany; la minva de

l'enlu ia me. Ientre aquest ha prevalgut, els rengles sardanisLes han
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anat en augment. Un cop desapareguda la foguerada, han restat en peu

els que a I'entusiásme extern sabien reunir U'na profunda fe en els ideals

patriotics.

Davant el panorama de la depressió, no cal pas romandre amb els

bra<;;os creuats. La inactivitat és símptoma de paralisi i aquesta, el pre

ludi de la mort. Sabrem tots reaccionar, reagrupar els nostres quadres

i encomanar-Ios-hi no solament el fervor necessari per l'obra objecte

deis nostres amors sinó també l'energia necessaria per a resistir victo

riosament tots eIs atacs? Sardanistes Ileidatans, estimats com a amics i

com a sardanistes, sé que la vostra fe no ha minvat ni en Iés hores més

amargues de la incomprensi6 i del buit i que el vostre exemple de vi

talitat i de progrés ha de repercutir favorablement en tots els ambits

sardanístics en la: vostra presencia i el vostre nom s'estengui!

ANSELM OLIVERAS

Una calla de sardanistes danen la benvinguda Q la
primavera, davant la ¡aliua Ermita de Grenyana

Fat. Canal.
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Programa de les ballades de Sardanes
que es celebraran durant els dies de Festa Major, acarree
de la Cobla « La Principal de L1eida», organitzades pel
Foment de la Sardana i patrocinades per l'Ajuntament.

Dissabte, dia 11

A l'Avinguda Blondel

A dos quarts d'onze nit

lIuny del teu cor .

Donzella i galant .

Record d'Olot

Anem a la festa .

Floraines .

Bailaras tan si com no

Diumenge, dia 12

.Estela

Monné

Morera

J. M.a Vila

· Vicens (Xaxu)

Vilar6

A les deu nit

Al Carrer Catalunya

El Castel! d'Empúries

Mirant "amada
Ombres d'amor .

Joguina

Donzel!a i galant.

Esclat d'amor

Diumenge, dia 19

Mercader

• Vicens (Xaxu)

Saderro

Serra

Monné

Vicens

A les deu nit

A l'Avinguda Blondel

12

Arran de \'ono

El bailet de casa

Marinada.

Caragol treu banyo

Sota el pins

La nostra bandera

Estela

Mercader

Pérez Moya

Pal!arés

· Vicens (Xaxu)

Saderra



Festa Maior

Dies jolius i esplendents de primavera. Els ocellets, dalt deis arbres, re
filen can<;ons amoroses i alegrívoles, i els nostres camps s'engarlanden d'exu
berant verdor, sois trencada, <;a i enlla, pel guspireig inquiet de les flors de
tots colors. Tota la natura canta un himne d'amor a la dol<;a primavera.

lIeida, la pubilla de I'horta que és orgull de la nostra terra, també es
prepara per celebrar aquesta' festa. Vindran les classiques fires i aixecaran
les seves teles fumades a b:mda i banda del Passeig de Boters, com dues ca
ravanes d'emigrants tot reposant en el lIarg pelegrinatge. Vindran també els
saltadors «cavallets» per a esplai de I::l nostra mainada. I no hi mancaran
tampoc els celebres «pim-pam-puml>, amb les les seves escopetes guerxes, ni
les barraques d'atraccions amb grans companyies de dansarines escanyolides
¡tiples amb veu d'estar per casa.

Hi acudiran també aquells xinets de fa<; pal'lida i ulls petits, els quals,
amb el somriure als lIavis i aquell parlar d'olla barrejada, us donaran per
trenta centims o bé un ral unes arrecades d'or amb incrustacions de perles
de cul de got¡ i els atabaladors xarlatans amb els seus extraordinaris jocs de
mans, sempr~ inacabats.

Els nostres gegants - aquells ninots de cartró que, per obra i gracia de
les fustes lIargues que els aguanten, si no els manqués la paraula, podrien
conversar tranquil'lament i sense aixecar el cap amb les eixerides donzelles
que els guaiten pels balcons deis primers pisos de les cases -, amb aire de
potentat vanitós, es passejaran pels nostres carrers i places, seguits per una
munió de nans amb testes extraordinaries representatives deis fenomens més
extravagants de totes les races humanes, i voltats per un estol de quitxalla
alegre i riallera que els acompanyara tota la passejada, amb perill de reore
la corresponent «estovada» del pare enutjat perque fan tard a casa a I'hora
de I'apat.

També tindrem focs artificials, que aquests no poden mancar en les nits
serenes i fresques de les nostres festes. Els veurem vora el riu, reflectint els
colors virolats de les palies borratxes dins les ciares aigües del Segre¡ i dalt
del castell, dibuixant la majestuosa silueta del nostre campanar en una visió
evocadora deis con tes de fades.

Festa major ?... Festes de primavera ?... Tant hi fa L.. Arribada del bon
temps. Esclat de vida al comp. Dies d'intensa joia a casa.

Antoni VIRGllI.
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Dio 16 de juny

Audició matinal a Grenyana
COBLA: LA PRINCIPAL DE LLEIDA

Servei d'autobusos
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Als sardanistes de Lleida

la publicació recent d'un lIibret que tracto de la dansa catalana, m'ha
suggerit I'idea de dedicar-vos aquestes ratlles. Es tracta de I'obra feto amb
gran fervor i entusiasme per a la restauració de I'qntic "Ball deis Pabordes »
de Sant Joan de les Abadeses.

Un afany digne de 1I0ane;a, investigant documents i consultant records
de persones velles que encara conservaven memoria de costums passats ha
fet possible retornar a la vida detalls interessantíssims d'aquella dansa que
havien estat peduts desconsiderablement i deixats en oblit.

Tot aixo m'ha fet pensar que en aquesta ciutat de lIeida d'historia tan
antiga, que ha estat fogar de cultura i de poder, que tant de credit li havia
don::lt, concorreguda de gent ¡ove i alegre, segurament s'hi organitzaven fes
tes i en elles hi devia figurar la dansa, per tant deurieu interessar-vos en in
dagar i cercar notícies de temps passats referents a danses locals, caigudes
en desús.

Si bona és la tasca de mantenir i fer reviure el que ha estat conservat
flns ara, no ho és pos menys la de desenterrar el que ha estat oblidat, per a
aixo imitant I'exemple deis vilatans de Sant Joan de les Abadeses, seria obra
1I0able lo deis ciutadans de lIeida que posessin el seu esfore; i voluntat en
indagar, descobrir i retornar a la vida costums que generacions passades han
oblidat i deixat de mantenir.

Potser us semblara que res s'hi pot fer i que I'exit en la recerca és dub
tós, pero com « qui busca troba » encara que sia treball de paciencia, proveu
de posar-hi la major voluntat i possiblement si aquesta no vos manca, troba
reu notícies que semblen no existir i així ajudareu a augmentar el patrimoni
ancestral de la nostra Catalunya.

Aureli CAPMANY.

E.hibició de l'E.bort Don.oire L1eidolci o lo plo~o Poerio, duronl lo
Fe.lo Mojor de I'ony 1934.
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La placeta de Sant Francesc {*}

El Cos d'Adjunts deis Jocs Florals va tenir la gentilesa de comanar-me
una d'aquestes converses per ell organitzades sobre qüestions que afecten a
la vida de lI'eida jo en el seu passat, jo en el seu presento I després d'haver
tingut I'atrevim'ent d'acceptar-ho van comenc;:ar les dincultats per a elegir el
tema. Alguns amics presents en el moment que se'm va fer la petició, i so
bre els que recau g'ran part de la responsabilitat del meu atreviment, indica
ren com a tema el que parlés de la placeta de S::lnt Francesc, per a desfer les
versions corregudes a lIeida sobre el valor que tenen les restes de murs i fo
naments que en esventrar-se la dita placeta, per a fer-hi les obres que actual
ment porta a cap l'Excm. Ajuntament en ella, varen sortir a la lIum del dio.
Fins i tot hi hagué qui hi volgué veure restes de construccions romanes. l'es
tudi de la documentació que es guarda en el nostre Arxiu de la Paeria desfara
tots els errors i ens dira tot el que és i el que fou la Placeta de sant Francesc.

El nom primitiu amb el que eneara avui és coneguda vulgarment la
Plac;:a de la lIibertat ens diu que gran part de la seva Historil!l anira juntada
al Convent de l'Ordre Seranea de sant Francesc d'Assis (PP. Franciscansj, que
hi fou emplac;:at cap al 1722.

Quan va construir-se i que va determinar la construcció de la Placeta
de Sto Francesé? Al comenc;:ar el segle XVIII e no existia encara aquesta plac;:a;
no hi havia res més que un carreró sense sortida en la part est de la qual es
trobava la casa del Sr. Gregori Oliver, que anava des del correr de Saba
ters nns al riu i tancava dit carreró per la part del fons. (Es deia aleshores
correr de Sabaters I'actual troc;: de carrer Major que va des de la Placeta de
Sant Fraecesc a la Plac;:a de la Paeria j. Tot el terreny ocupat avui per la Plac;:a
era un conjunt de cases la major part de les qual pertanyien al Tinent C0ro
nel del Real Cos d'Artilleria D. Josep Antoni Bullfarines, segons ens diu un
memorial que el 25 de juliol de 1776 la seva nlla envia al molt litre. Ajunta
ment de la nostra ciutat i que copiat en la seva part que ens interessa diu així:
«Que D. José Antonio Bullfarines Teniente Coronel del R.I Cuerpo de Artille
» ría de S. M. y padre que fué de la suplicante, al tiempo que vivia, por sus
) legítimos títulos, fué Dueño, Señor y posesor de una casa que ocupaba to
» do el suel.o o su mayor parte de la referida plazuela L. Aquesta casa junta
ment amb algunes altres més foren manades lIenc;:ar q terra d'ordre de S. M.
i el motiu ens el diu el mateix memorial a continuació «cuia casa junto con
»otras que se hallaban contiguas a la misma, si bien después de apacigua
»das las últimas guerras de este Principiado, fu.é demolida de orden de S. M. a
»nn que quedase aquel sitio despejado para jugar desde aquella parte la Ar
» tilleria en defensa de sus R.es Armas ». I efectivament I'artilleria fou empla
c;:ada en la dita plac;:a que era molt més gran del que és avui segons trobem
en un altre memorial la data del qual és la de 23 juliol de 1770 dirigit per
l'Ajuntament al Mariscal de C.amp i Corregidor d'aquesta ciutat senyor Didac
Oxbusch « por mas que en el año de 1744 en que fabricaron su convento (els
) PP. Franciscans) ya se tomaron como una tercera parte de la misma plazuela,

l') Parlament donat per radio en les converses del .Cos d'Adiunts>
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) en lo que había un fortín con tres troneros, y dichos religiosos ocuparon UDU

) en aquel tiempo y después otro con motivo de hacer un pesebre p.a los Ca
) vallerías de los H.nos de su religión). Doncs bé aixo ens demostra que les
restes trobades en les excavacions fetes no són altra coso que els fonaments
d'aquestes coses particulars que per conveniencies d'estrategia militar i de
defensa de lo pla<;a de L1eida ordena destruir el Rei Felip V després de les
guern's i sitis que hagué de sosten ir per o guanyar lo nostra volguda ciutat.

Per que se li dóna el nom de Pla<;a de Sto Francesc? Els PP. de Sto Fran
cesc tenien el seu Convent de Santo Mario de Jesús en les afores Magdalena,
pero el P. Morco de lo seva Chronica Seraphica de lo Santo Provincia de Ca
talunya ens diu que aquest Convent fou totalment demolit I'any 1706. I ens
afegeix que molts deis PP. de sant Francesc moriren en els lIargs sitis i els res
tants s'absentaren de L1eida.

En arribar I'any 1717 el 30 de novembre el Comissari Visitador i Defi
nidor de lo nostra Serafica Pravíncia Thomas Troch, demana o l'Ajuntament
en uno lIetra algun subsidi amb el fi de « procurar el restablecimiento del an
tiguo convento de Jesús en esto Ciudad) o lo que l'Ajuntament contesta que
« los mismos (deseos) nos asisten en Comun y particular de concurrir en quan
to esté de nuestro porte poro el mas feliz logro, y aun que quedamos con el
sentimiento de no poder contribuir en coso particular poro dar principio 01
edificio del Convento, esperamos que con el favor de Dios se esmenaran es
tos moradores con los limosnas y demás que personalmente pudieren ».

Aquestes esperances donades per l'Ajunrament als PP. de lo Serafica
Ordre de Sto Francesc no els degueren convéncer quan trobem un Real de
cret datat o Barcelona el 9 de juliol de 1721, en el que el Rei Felip V, otorga
i convencent donar lIicencia i permís 01 P. Provincial de lo Religió de Sto Fran
cesc d'Asis per o construir i fabricar de nou el Convent de Jesús de lo Ciutat
de L1eida el « sitio y terreno de lo coso y huerto de lo Vi'Uda Cabases, sito a
la otro parte del Rio distante de lo Plazo un quarto de hora en atención de
no poderse reedificar en el sitio del antiguo convento ». Pero aquest terreny
els PP. Franciscans no el feren servir i no hi construiren jamai el seu edifici,
doncs en els lIibres de Catastre Territorial trobem en aquest any de 1721, que
lo Viuda D.a Gertrudis Cabasés posseeix efectivament un terreny en la parti
do de Fontanet de 12 jornals de eabuda que amb tota seguretat és el 1I0c
que els PP. Franciscans havien escollit per o bastir-hi de nou el seu convento
Mes aquesto mateixa propietat continua apuntada o dita Viuda Cabasés en
els mencionats lIibres de Catastre territorial en els successius anys, <;0 que in
dica que lo Viuda Cabasés va continuar posseint aquella finca. Es' per lo tant
segur que el Convent no havia comen<;Jt a edificar-se en 1721.

El citat P. Marca en la seva Chronica ens cita I'any 1722 com I'any que
els PP. Franciscans comen<;aren a bastir el seu Convent de Santa Maria de Je
sús a la vora del riu Segre en la Pla<;a que d'ells prendra el nom de Sant
Francesc. Els papers del nostre Arxiu Municipal no ens diuen res, fins en arri
bar I'any 1726 que un esdeveniment imprevist fara modificar lo manero de
ser de lo nostra Placeta. Ens referim o ¡'Avinguda del Segre i caiguda del
pont que tingué 1I0c el mes de juny del dit any 1926. Degut o aquest motiu
i per la necessitat que tenien els habitants de ia Ciutat d'haver de passar a
I'altre costat de riu es pensa en posar-hi uno barco, el suficientment gran per
o transportar, no solament les persones i besties sinó fins i tot els corros.
L'Ajuntament, després d'haver escoltat els experts que estigueren d'acord
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amb els enginyers de la Plae;:a va resoldre que s'establís la Barca en front de
la Porta de Valls, que per deduccions, pero sense poder-ho assegurar, se
correspon amb el portal de Vilagrasa i I'actual carrer de l'Alcalde Mestres.
Pero el dia 17 de juliol es repensen i en 1I0c de la Porta de Valls acorden
que atenent a que el passatge de la Porta de Valls és menys proporcionat al
Comere;: seria millor i ocasionaria un menor nombre de despeses que dita
Barca es posés « en frente de la esquina sobre la hizquierda de la Platafor
ma de S. Francisco en donde abriendo (se abre) puerta a la pared de Casa
de D. Gregorio Oliver contigua al Rio y a la referida Plataforma de S. Fran
cisco, estableciendo (y se establezca) el paso por el callejón que sube desde
dicha casa de Oliver hasta la calle Mayor con la Excavación que han delinea
do los Ingenieros y expertos ».

I tot seguit s'ordena que es posi mans a I'obra i a tot e;:o que porti a fa
cilitar lo més prompte possible aquest paso Es dóna direcció de !'obra a L10
rene;: Martorell i aPere L1eopart, Mestres fusters. Es mana que pel Síndic es
notiflqui la resolució a en Gregori Oliver prevenint-li que tot seguit q!Je es
pugui passar pel Pont se li tornara la casa en la forma que tenia abans de
reformar-la i per un porter de la ciutat es fa avisar a Joan Chassalet perque
també ha de deixar un troe;: de casa per a posar-hi el torn de la Barca i, el
Cos de la Guardia.

Es en els Manuals d'Actes que corresponen a I'any 1745 que tornem a
trobar notícies de nov.es reformes en el Convent deis PP. Franciscans, car de
gut a un eixamplament del Convent aquests dem~nen a la ciutat que «de la
» obra cocida que actualm~nte se reserva V. S. de ·Ias tenerías del comun:se
»digne favorecerles en aquella porción que le" pareciera» i !'Ajuntament
acorda que s'entregui al senyor Guardia i Convent suplicant 4.000 peces en
quatre anys podent-Ies prendre al seu arbitrio

Aquesta Plae;:a prengué una importancia extraordinaria com es dedueix
del memorial de 23 de juliol de 1770 dirigit al Mariscal de Camp i Corregi
dor Didac Oxburch en el qual es denega una Petició que haura fet Thades
Soler sobre poder construir en la meitat de la Placeta de S. Francesc un tan
cat i cobert per a tancar-hi els Carruatges i generes que arribessin a la seva
posada. I la roó era la següent: « Sabe V. S. que esta Ciudad tiene poquísi
mas plazas y mucho gentío; y ocupándose las que hay, sería notable la estre
chez, sirviendo en el día la citada Plazuela de desahogo no solo para los
carruages que no pueden caber en el Meson, si tambien en las ferias y fies
tas, que se hazen en el Convento de S. Francisco, en Procesiones generales y
otros Festejos públicos; de. suerte que quando ay tropel de gentes en la calle
Mayor y en la de Zapateros (que acahece con frecuencia) quedaria embara
zado el tránsito público, si lo estuviese dicha Plazuela»... i demés altra raó és
que el 1I0c de la dita Plae;:a és de diferents particulars <;)ue c1amarien pel seu
domini si veiessin que no havia de servir per a flns públics. Felip V, al manar
derruir els ediflcis es coneix que no es recorda de pagar-los.

~ En 1787 el Capita General L1uís de Blondel ordena traslladar les Bate
ries que hi havia a la Placeta «al arrecife que se está construyendo en lo
»que... gana el Rey, la fortificación, el público y aun el Convento», el qual
ofereix fer unes porxades forc;:a elevades, deixant la part de sota les porxa
des per al públic i el comere;: i el pis per a eixampla d'habitacions per al Con
vent que prou ho necessitaven.

La importancia de la plae;:a va encara en un major augment amb I'ordre
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aquesta del Marqués de Blondel i pot veure's per un memorial que Fr. Isidre

Cortina, P. Guardia del Convent de sant Francesc dirigeix 1'11 de juliol de

1791 a l'Ajuntament en el que el Convent demana que es permeti que en el

mateix enllosat que té la Placeta per a introduir-se en la dita església s'hi

posi en la part de foro en front de la mateixa porta un Cancell cobert, les

portes del qual tancara durant les nits i davant d'aquest cancell unes reixes

flxades aterra per tal que no s'hi atansin les cavalleries, doncs en la dita

placeta s'hi situen ,«los géneros y otros forasteros con sus cargas o Carros y

)Cavallerias, y de poco tiempo a esta parte los Carboneros para la venta de

)este Abasto, y haber estos de dexar lugar a los que concurran a la fuente

)que de nuevo allí se ha construido; y el tránsito desembarazado para la Ca

Hretera que 'passa por dicha Plazuela>.

10mb aquest memorial ens trobem amb un nou motiu de modiflcació de

la plae;a. S'hi ha 1P0sat una font. Aquesta devia tenir, a I'igual que les altres

fonts que es construiren a L1eida en aquest temps, la de les Sirenes a la plae;a,

la de la Catedral, la del correr de Cavallers, etc., el caracter de monumental.

Fou desplae;ada aquesta font en el costat E de la plae;a, segons es dedueix de

la petició que el P. Guardia i Comunitat de Sant Francesc d'aquesta ciutat fan

a ¡'Ajuntament suplicant els concedeixi la 'facultat d'aprofltar-se de les aigües

sobrants de la font pública que esta front del Convent dirigint·les al Convent

i després al riu, sense perjudici del públic.

En I'any 1835, després de les lIeis de desamortització de Mendizabal i

de la exclaustració deis Franciscans, que fou el 10 d'agost, s'acorda donar a

la Plae;a de sant Francesc el nom de Plae;a de la L1ibertat.

Aquesta font de qué parlava darrerament, en virtut d'un acord de

l'Ajuntament de 21 de novembre de 1882 s'acorda treure-Ia i bastir· ne uno

de nova en el centre de la Plae;a aprofltant la pedro, canelles i estatues que

posseeix la ciutat i que creia podien servir i es fa un pressupost per a la dita

construcció, que puja a un valor de 5.710 rols amb -67 cm. i que al fer-se la

subhasta el contractista Josep Ricart remata per 2.744 rals. L'estatua amb que

s'adorna la font es tragué d'una font que hi havia hagut a la plae;a de sant

Joan, tapant I'actual correr de Fraga. La font de la placeta de sánt Francesc

pot veure's encara avui, doncs el 7 de more; del 1884, a proposta del senyor

Abadal i per a acabar I'ornamentació de -la plae;a de la L1ibertat, acorda

l'Ajuntament que es fes desaparéixer la font del centre d'aquella plac;a i es

posés a la Costo del Jan, en el centre del correr Major, i que a la plae;a i en

el 1I0c que ocupava la font, s'hi col'loqués una farola de gas de tres o quatre

brae;os i que s'adquirissin vuit bancs de ferro i fusta i es col'loquin en lo repe

tido plae;a de la L1ibertat.

Aquesta darrera és la placeta de Sant Francesc que nosaltres hem co

negut i de lo que tants bons records guarden tots els lIeidatans, car ello fou

la seva acollidora en els díes de la infantesa.
Enric ARDERIU.
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Feu-vos socis del

Foment de la Sardana
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Festes de Primavera de lleida
del 10 al 19 de maig del 1935

PROGRAMA

Dívendres, día 10

AL MIGDIA- Sortiran del Palau de
la Paeria, per tal de fer públic el pre
gó de Festes, els' Gegants, Clarins i
Timbalers, amb acompanyament de
la Banda Militar, recorrent el trajecte
acostumat.

A LES 5 DE LA TARDA - Inaugu
ració oncial de les Fires i instal'lacions
d'esbargiment a la Rambla d'Aragó.

A LES 6'3t> DE LA TARDA - Inau
guració, al Museu Morera, de I'expo
sició de les obres presentades per
optar al nomenat Concurs de Prima-

vera que, organitzat per l'Excelolen
tíssim Ajuntament, tindra 1I0c oportu
nament sota les Ba s e s publicades,
atorgant-se els següents premis: De
quatrecentes pessetes a la millor obra
pictórica; de doscentes pessetes a la
que li segueixi en merit; de quatre
centes pesse.tes a la millor obra es
cultórica; de doscentes pessetes a la
que li segueixi en merit; de doscen
te~ pessetes al millor dibuix o carica
tura, i de cent pessetes al que Ii se
gueixi en merito

A LES 9 DE LA NIT - Esplendida
presentació de focs d'artinci a la pla
<;a del Dipósit.

Una silueta de la

nostra Seu vello, de

!'altra banda del

Segre.
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Dissabte, dia 11

AL MIGDIA - Selecte concert per
la Banda de la Generalitat a la pla~a

de la Paeria.

A LES 4'30 DE LA TARDA - Al
Camp Escolar, i organitzat per l'Esco
la del Treball, entre els primers equips
del Club Deportiu Rayo, campió ama
teur del 1934, i sub-campió del 1935,
i Escola del Treball, tindra 1I0c un in
teressant partit de futbol, disputant
se una Copa donada per la Casa
Blanco d'aquesta ciutat.

A LES 10 DE LA NIT - Gran castell
de focs d'artiflci al riu Segre.

A LES 10'30 - Audició de sarda
nes a l'Avinguda Blondel.

Diumenge, día 12

A LES 10 DEL MATí - Organitzat
per la Societat de Ca~adors, concurs
de Tir al Camp d'Esports, tenint 1I0c
la tirada de prova, i a les 10'30 la
Social.

A LA MATEIXA HORA-En el Camp
d'Esports, exhibicions de Tennis, or
ganitzat pel cLawTennis Club de lIei
da:t, disputant-se valuosos premis
amb equips deis Clubs de Tennis de
Reus, Camarasa, Balaguer i al tres 10
calitats.

A LES 11'30 DEL MATí - Al Saló
Catalunya, Gran Concert de Gala pa
trocinat per l'Excel'lentíssim Aiunta
ment a carrec de l'Orquestra Filhar
monica de lIeida, sota la direcció del
Mestre En Víctor Mateu, prenent-hi
part 40 executants que interpretaran
obres deis grans Mestres Bethoven,
Mendelshon i Mozart; i deis coneguts
autors lIeidatans, Giró, Roig i Grana
dos.

A LES 2'30 DE LA TARDA - Segui
ron les competicions de Tir al Camp
d'Esports, efectuant-se després de la
tirada de prova, la Regional i per fl
la Nacional.
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A LES 4'30 DE LA TARDA - Inte
ressant partit de futbol entre els pri
mers equips del « Calaveres», campió
amateur del 1935, i el de l'Escola del
Treball, disputant-se la Copa donada
per l' Excel'lentíssim Aiuntament, al
Camp d'Esports.

A LES 7 DE LA TARDA - Gran Ba
talla de Flors, a la pla~a de Macia,
amenitzada per la Banda Militar.

A LES 10 DE LA NIT - Presentació
d'un Castell de Focs d'Artiflci a les
vores del riu Segre.

A LES 10'30 - Audició de sarda
nes al carrer Catalunya.

Dilluns, dia 13

MATí - Des de primeres hores, I'a
creditada flra de bestiar de tota me
na al Camp de Mar~.

A LES 7 DE LA TARDA - Gran
Kermese amb caracter beneflc ame
nitzat amb dues orquestrines a la
pla~a Macia.

Dijous, dia 16

Amb motiu de la inauguració del
ioc de Ilums de la font a instal'lar o
la Pla~a de la l1ibertat, es donaron
selectes concerts de 7 a 9 de lo nit
per les Bandes Militar i de la Gene
rolitat a l'Avinguda de Blondel i Pla~CJ
de la Paeria respectivament.

Dies 14 i 15

En diferents 1I0cs de la ciutot es
cel~braran concerts.

Diumenge, dia 19

A LES 10 NIT - Audició de sardo
nes a l'Avinguda Blondel.

Duranl els díes en -lue es celebrin les

festes, podron visitar-se, metí i tarda, el Mu

seu Marero i el Museu Diacesa. on hi ha obres

artisliques de gran valor.
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INSTRUMENTS DE JAZZ
VENDES A TERMINI5
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Construcció d'obres

Josep Ballespí
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La roba amb que es vesteix
la humauitat ha estat cosida

,,,Ab.PIIl14Sllt;I~lr
Durant setanta anys ha estat sostin
guda i augmentada la supremacia de la

MAQUINA SINGER
i en J'actualitat sobrepassen de molt els
3.000.000 les MAQUINES SINGER
que es fabriquen i veuen auualment.

La darrera creació en maquines per a cosir i brodar es la

SINGER --15 K SS--
que representa el resultat deIs ~oustants esfors:os esmers:ats durant
.setanta anys per a millorar la maquina de cosir, acumulant tote, les

millores que sóu d'actualitat practica.

Jlogui la sbva maquina amb motor electric Singel' equipada
amb lIumsinger.

Establiments SING I<}R a totes les ciutats món.

Plac;a Sal, 14 i 16 I.I.EIDA

~alixte~~R8ER~
PREU

FIXE

CONTROLEU
vostres rellotges amb ¡'hora
oficial que fa més d'no aoy
que diariameot a les 2-tarda i
9 nit transmeto a Radio L1eida.

No oblideu per nELLOTCES
CA.SA. CORDERÓ
Plas:a Sal, 14 i 16

Sucursal: Major, 8
LLEIDA

se m pre

Rellolges

ReHolges
Faig avinent als
meus clients i
públic en general, que 30 anys de ven
dre rellotges de marques suisses són

garantia de bon serviment.

BELI~OTGES de pulMera, de
butxaca. despertadors i paret.

No us confongueu, no venc ulleres, dis
cos, esti1'1ografiques ni radios, sola
ment rellotges de marques garantides

a preus limitadíssims.
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Estoreria,9
Tel6fon 1857
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LLEIDA ..

MOMOTOMBO'
Perfumeria

Licors

Queviures

Colonial~

Pintures

Brotxes

Papers pintats
per a decorar
habitacions

Drogueria

i Rafel Pujol Sala
(abans SENPAU)

Subcentral deIs CAFES

LLlBRERIA - PAPERERIA

SOL
MAGATZEMS
SABADELL

CASA FUNDADA l'ANV 1840
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Gran assortit en plumes
estilogrciflques, repa
ció de les mateixes.

Oblectes d'escriptori

Treballs d'impremta

Modelatge per a
ajuntaments.

I
SECCIO DE

SASTRERIA

MAJOR,19
Telefon 1609

LlEIDA lInjor, a 1.leida



BOMBONS GELAfS
PRODUCTE PATENTAT

Malgrat el preu sumament economic

els laboratoris de Barcelona, Valencia

i L1eida certifiquen I'absoluta puresa

d'aquest producte.

(a) SASTRE

utilitzeu els AUTOMNIBUS

MONTANERA

Exclusiva

de venda
a L1eida

CAFE - BAR SALVAr
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i Excursionistes..! ¡

Servei CORREU DIARI a

~ AlGERRI, AlFARRAS i AlBESA ~

I I
i ~

I I
1 Administració: Garatge Torres I
l j
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ArticIes per a viatge, ca9a, esport i marroquineria. - - Llanes rentades
per a matalassos. - - Miraguans er a edredoDs i quadrants.

:~~ae:~~ar~~ ¡i
"lllIllIlIllIlltlllijltll~IIIII"IIIlIIIIIIIIIª"I~II~1111111I111t111l
1IIIIIIUIIIlIII¡lllIfilll'¡lflllIlltlllllllllll~IIlI~IIIEIIIIIIII

'1I111"UtlIIlIDIIIGII"¡IIUIIIIII"llltlfllªIII~ItI~IIUIIIII""IU

Importació i exportació
de F R U I TA

Maduració de platans

Vendes a comissió

Hamoo ~olsooa
Constltucl6, 26
Cabrlnety, 6

Telefon 1425

lleida



ACREDITEU
EL VOSTRE GUST
ENCOMANANT
ELS IMPRESOS A

A. G. Ilerda
_1

BLONDEL, 29
TElEFON 1822

LLEIDA
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~ooperafiYaGremial, ~. A. · Llei~a
Associació de propietaris de Cafés, Bars, Hotels i similars

Especialitats: Soda Gremial, «Miss» Ponxe, Pinya
Tropical i Orange Gremial.

Fabricació de
GEL

GASOSES
SIFONS

XAROPS
AIGUARDENTS

lICORS

Pla~a Mn. Cinto

Magatzems de
VINS

VERMOUTS
MISTELES

MOSCATELLS

RANClS

Telefon 1681



M
A
G
A
T
Z
E
M
S'

NOVETATS

FANTASIES

ESTAMPATS

SELECCIONS

EXCLUSIVITATS

-

DE cknf Yere, ef[7).

SECCIO DE
SASTRERIA
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comunlo

-especia Iitat

en retrats de

1

14 - pral.,
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reportatges - treballs· d"af,eccionats

A,. G. ILERDA -lLEID~


