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La Festa és en la nostra cultura un símbol de convivència i d’alegria col·lectiva, 
i els elements de la cultura popular són les seves tradicions, els símbols d’una 
ciutat que estima el seu passat i que vol mantenir-los en l’imaginari col·lectiu.

Aquest llibre representa una col·lecció important per a la ciutat i per al país i a 
mesura que va passant el temps es converteix en exclusiva i patrimonial. Amb 
aquesta publicació, els lleidatans disposem d’una fotografia oficial, una foto de 
família d’aquests elements.

Aquest llibre ha de ser una base de la qual en poden sortir múltiples aplicacions. 
Només per això el treball ja és necessari, i vull destacar el component emocio-
nal que representarà per als lleidatans i lleidatanes i d’una manera especial per 
als nens i nenes, ja que són els nens i les nenes els millors amics dels gegants, 
dels capgrossos i, és clar, del Marraco.

Aquest serà un llibre dels més visitats, d’aquells que passes pàgina endavant i 
pàgina endarrere, que agafes un dia i un altre. Un d’aquests llibres que es gasta 
i al qual forçosament has d’accedir de tant en tant.

De ben segur que l’acabarem trobant a totes les cases i de ben segur també 
que serà un dels llibres més ensenyats als nostres amics i coneguts.

Tot i que la idea dels autors era fer un llibre per als nens, el resultat ha trans-
cendit aquesta fita, ja que es tracta d’un volum per a tothom, d’un llibre familiar, 
i encara diria més, un llibre patrimonial que per ell mateix esdevé patrimoni i 
unitat didàctica dels nostres elements de cultura popular i tradicional.

Personalment vull dedicar aquest llibre a tots els lleidatans i lleidatanes que es-
timen la nostra Festa Major, les festes i la cultura popular, als amics i amigues 
del Marraco, dels Gegants, a tots els que participen en els balls, la dansa, la 
música, el teatre, l’animació. A tots els que professionalment o com a aficionats 
han ajudat a recuperar les nostres tradicions i els nostres elements culturals 
populars: les músiques, les recreacions teatrals, els objectes simbòlics, repre-
sentatius i institucionals d’altres èpoques que ens fan estimar més la nostra 
ciutat i la nostra cultura, i a la fi, la nostra gent.

Felicitats als autors per la vostra iniciativa i felicitats als lectors per voler incorpo-
rar-lo a la vostra biblioteca i per estimar així encara més les nostres tradicions.

Àngel Ros
Paer en cap de Lleida
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LA FESTA MAJOR
El mes de maig per als lleidatans i les lleida-
tanes és el mes de la festa gran. El dia 11 
celebrem SANT ANASTASI, el patró de la ciutat, 
i tothom surt al carrer per viure un atapeït 
programa d’activitats per a totes les edats 
i tots els gustos: nit de revetlla als Camps 
Elisis, castells de focs artificials, animació 
per als més petits, trobades esportives per-
tot arreu, correfoc de diables, castellers, 
música, teatre i els elements de cultura po-
pular per places i carrers... De la Festa Ma-
jor han anat sortint activitats que s’han fet 
tan grans i destacades que avui dia tenen 
el seu propi protagonisme com la FIRA DE 
TITELLES que se celebra el cap de setmana 
anterior, la FESTA DELS MOROS I CRISTIANS que 
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es viu el cap de setmana següent i 
l’APLEC DEL CARAGOL que omple els 
Camps Elisis de Lleida dos setma-
nes després. Tot plegat fa un mes 
de maig molt festiu, però la setma-
na al voltant del dia 11... és la FESTA 
MAJOR! Els carrers del centre de la 
capital s’engalanen amb les bande-
res bordeus de la ciutat i 
les senyeres. Tothom 
surt al carrer aprofitant 
el bon temps de la pri-
mavera. Enrere dei-
xem l’hivern boirós 
i sortim acompa-
nyats dels amics 
i familiars i ens re-
trobem per la festa.

CREA el teu àlbum 
fotogràfic de la Festa Major. 
Participa i tria les activitats 
de la festa que més  
t’agradin. Fes-te  
fotos vivint-la amb  
els teus amics  
i familiars. 
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que ha començat la Festa. Des del se-
gle xviii es coneix que existeixen els se-
guicis com el conjunt de balls, danses, 
músiques i figures que acompanyen les 
autoritats de la ciutat i visitants il·lustres 
en festes, celebracions especials i altres 
commemoracions. I des de llavors, Llei-
da té el seu propi seguici. 

PREN-TE UN MINUT 
abans de continuar llegint. 
Què creus que vol dir la 
paraula SEGUICI? Sabries 
dir quins personatges i 
elements hi participen? 
Continua llegint i ho 
descobriràs.


