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UNA CANÇÓ

DEL CAUCAS
111.1=11111111n111n
SOBRE LA
F ES TA
MAJOR

La festa major mor.
Mor ambella la pro-

vincia i reapareixen
les comarques.
Mor la racionalitat
reapareix l'instint.
Mor un Kant i pre-
val Scheller.
La festa major és un
cant nocturn dels
segles. Es un cant

dels aligots semies-



ma perduts que pul-lulen per les tombes on els cadàvers vomiten llurs entranyes.
Cap on tira la festa major.?
La carratella del segles s'estrella contra el panorama cubic d'una natura morta so-

bre New York.
La ciutat dels vius s'alça com un espadany d'alabastre i tot rodola per l'abisme del no res.
Cosmõpolis! Front la festa major!.. Mor la Festa Major canten els Jazz i les cançons

tropicals d'un cabaret instal . lat en el sete infern d'un vapor.
Les cançons d'un Wells desapareixen en els gallarets de les fires tisiques plenes de

vagabunds legals.
Cap on va la festa major....?
Desapareix la frontera i preval el nacionalisme.	 Oh! la Festa major ensucrada amb
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sardanes amb vòmits de dones preisteri-
ques, amb olor de pollastre rostit i d'es-
feres farcides amb fórmules químiques.

Tot això com una horrible nausea
que vomita la festa major.

La festa major és el símptoma més
latent de provincianisme.

Dieu-me la importância que hom
dóna a la Festa major i jo us dire el
grau de provincianisme. Jo us diré, si
val o no val aquesta ciutat, si adora les
pedres moribundes, si s'agafa al cada-
ver del passat.

Les dones canten aquests dies les
cançons (cuplets) del mal gust. Es una
segona edició simfònica de la melodia
de flautes i tambors cogulians.

Si traguéssim el lirisme dels cava-
llets, dels tobogans, de les mateixes ria-
lles i els plaers freudians recòndits del
frec per l'encerat 	  tot resta a ves-
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Secció especial per a
treure taques. Rentats
al sec. Tenyits amb co-
lors sòlid. Planxat me-
cànic de coils, punys
i camises. Eseemnmems

PLISES i CALATS
es fan diàriament.

promptitud en els encàrrecs

major, 33
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tits nous, desuadors nous... t ..e 	 1... e ..... s noves etc., etc.
Es immoral el que he dit. Rectifico. D'acord.
Concretant-nos a Lleida el panorama és fantàstic rupestre. No: paratià. L'hostal for-

midable de la Paheria, ens fa pensar en els gemecs venerables dels pahers i en l'horrible
mal gust de l'Argilés.

La Paheria encara és quelcom "bufó" i els campanars descampanats encara badallen
i la e oberta dialectal canta cançons turques dels temps dels nostres venerables ante-
passats, avantpassats o «passats» com vulgueu.

Si els prohoms no habitessin en els carrers amples, la lluna encara treuria el cap per
Lleida i a tres quilòmetres de Mart vomitarien les inapreciables "martianes" o "martines" a
(no sóc gaire amics dels neologismes) que es pentinen cada dia a les barbes dels tres pa-
res d'ultratomba qne madrigalegen amb la Sra. Rosa, Carrer de Càceres (Patria Tomistica)
n.° 3, mare del Sr. Gall, diputat a Corts, present a totes les sesions d'esperit de gallina.

Tot aixó és clar, és un horrible sacrilegi. Pere), un escarabat s'escura les puntes de les
dents, amb les agulles de. . . .

La Festa Major, riu cada any com un gat tisic . i s'escorre com una serp davant les pa-
raules d'un angles "I am" 	

JUAN PÈREZ SAN-JUAN
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PROGRAMA
Dimecres, dia 10. — Al migdia.—Sortiran del Palau de la Paheria, per tal de fer

public el prego de les festes, els gegants, clarins i timbalers i el tipic ball dels bastonets,
amb acompanyament de la Banda del Regiment n.° 25, recorrent el trajecte acostumat. Si-
multaniament será encesa una sorollosa traca, al Ilarc de l'Avinguda de Blondel com acte
inaugural de les festes.

A les 5 de la tarda.—Als baixos del mercat de Sant Lluis, repartiment de 1.000 pans
i donatiu als ciutadans pobres a la presentació dels bons previament repartits per les
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feu-ki sempre le5
vostres compres

cases a barcelona, osca, barbastre, sari-
nyena, ayerbe, jaca, Ileida, morKó, biné-
far, saragossa, biescas, alcolea de cinca

Ia casa riés important en
teixits, novetats, confeccions
sastreria de primer ordre.

Ileida
MAJOR, 24	 TELÈFON 567



A les 6'30 de la tarda.—Ballau,i UL

sardanes i audició per l'Esbart dansaire
lleidatà al Camp d'Esports.

A les 10 de la nit.—Gran castell de
focs artificials a la marge esquerra del
riu Segre, confiat a la renombrada casa
Estalella de Barcelona.

Divendres, dia 12.—A les 11 del
mati.—A la P. de la Constitució i dedi-
cats a la mainada, focs japonesos distri-
buïdors de joguines i dolços. A la ma-
teixa hora arribada de les Esquadretes
aeries de la Base de Logronyo.

A les 4 de la tarda.—Maniobres de
conjunt amb un total de nies de 30
aparells.

A les 10 de la nit.—Esplèndida
presentació de focs d'artifici a la P. del
Dipòsit. A la mateixa hora, gran audició
de sardanes a l'Avinguda de Blondel.

carme, 62 - telefon, 300 LLEIDA
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TOCIN ER IA
QUEVIURES

casa

Al•• n 	 1••
:::.

:::

•••
:' BALDOMERO PASCUALei,

fábrica de licores

T D `. 	
A

rca registril

	 HEIN•••

•., 	
I S, 	



(D



coicocriErY sECCI A m SAST IZERIA^ MEDIDA

'173,1111..

DURACIÓ, PERFECCIÓ i ECONOMIA
carecteristiques de la nostra
SECCIÓ DE CONFECCIÓ

SABATERIA

les mes alt

novetats

calçats. Sempr

models nous
PREU FIX

estereria, 9

PREU, QUALITAT, ESTIL i RESULTAT
quatre factors principals d'un TRAJO, que
son els que nosaltres l'hi garantim tota hora

Diss4h4e; dia 13.—AI mati.—Des
de prit-fiel-es hores, al Camp de Mart,
l'acrellitada fira de bestiar de tota mena.

A les 5 de la tarda.—Gran Concert
als Camps Elisis per la Banda de la
Generalitat.

A les 10 de la nit.—Nova audició
de sardanes a l'Avinguda de la Repú-
blica'.

Diumeuge, dia 14.—A les 12.—
Gran Concert a la P. de la Constitució
per la Banda de lá Generalitat.

A les 2 de la tarda.—Organitzat per
laSocietat de Caçadors gran concurs de
tir als Coloms, al Camp Escolar
atorgant-se valuosos premis a les tirades
següents:

1 - De prova: 2 - Regional:
3 Nacional i 4 - Social

A les 7 de la tarda.—A la Plaça
de la Constitució gran audició de Sar-
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plaça constitució, 34

Iteixits  

ambrosi

SANJUAN

LLEIDA

entacio dei Ci RICATURISTA
perelló..?

danes, organitzades per l'Esbart dansaire lleidatà.

Dilluns, dia 15.—A les 12.—Concert per la Banda de la Generalitat.
A les 10 de la nit.—Ultima audició de Sardanes per l'Esbart a la Plaça de la Paheria.

Dimarts, dia 16 i Dimecres, dia 17. 	 Continuaran obertes a la Rambla d'Aragó, les
Fires i espectacles allí establerts, així com el Circ a la Plaça del Segre (Darrera el mercat
de Sant Lluis).

Notes complementáries
Durant aquestes festes, tindran Hoc a les Sales d'Espectacles de la Ciutat, escollits programes, actuant al

Teatre clefs Camps Elisis la companyia lírica de LI. Calvo, donant a coneixer els últims exits de la temporada de
Barcelona, i Madrid.

A la Rambla d'Aragó, punt on estaran situades les fires, funcionaran les atraccions, i en la Plaça del Segre
actuarà l'Americain Cirque en funcions tots els dies, amb els valuosos elements en ell acostumats.

Els acollits en els establiments benèfics i penitenciaris, seran obsequiats amb Oats extraordinaris.
Com en anys anteriors, podran visitar-se els Museus de la Ciutat i la Seu Antiga.
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primer ensenyament

batxillerat, magisteri,

peritatge mercantil

i industrial.

Av. de la República, 18 j 20

LLEID A

egi

• •	 31	 •11•11	 •••• •
. y •1113111

•••:•••
EJ

MMMMMM 111••••M MMMM

•
•

MMMMMM

MIN:.

••• • ••••••

ilamalsmaassaimmlitala1133.033•MM-13•11111. •••n•333333133333.•-•-•mmass•-•33•31111.11.•-•-•-

•3111•1331 ....
1131.11133111 MMM

..

..
MM 111•13 MMMMMMMMM 111•••••••••••••• MMMMMMM 113111• MMMM • MMMMMMM • MMMMMMMMMMMMMMMMMM 11 MM
111111•••••••13•811111•0••••••••••3113 MMMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMM EMBER.
MMMMM CS MM MMMMM

••••• MMMMM .. MMMMM • MMMMMMM 13••• MMMMMM 0111•1911•1313 	 13•11•13 MMMMMMMMM 130•17 MMMMMMM MM ••••••• MMMMMMMMMM
•••••••••1313•12 MMMMMMMMM MMMMMMMMM ea MMMMMMMMM

	 s	 .....
•310•111113013311113	 31••131313•

•1.3,

	 Ewe
▪ • cp..

5. in nil011120-3 11•41213•••



MEN soJ MEN
puede proporcionar a Vd. una refrigeración perfecta

MR	 - , h-	 _	 MR

MR	 LïViLl'i
MR	 , I,	 lin

MR Amimii6 , N
Detalles: FRANCISCO FRANQUET - Avenida de la República, 8 - Lérida
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