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CASa senTis

(eIllroD& de la 4).&841..1)

Tel~fons 549 1 550 - LLEIDA.

La casa - mlIIor assorflda, la que
ven 1 pot yendrè a més balx preu .

. de Llelda per sa filbrlcaci6 propla.
Exposlclons .contfnues. en els apa
radors 1 en l'jnterlor, de locs eons

trults en els meus tallers•
. Especlalltat en els mobles d!encà

rrec dominant tots els estlls.
No delxl de veure l'expostcl6 que

té actualment.

Carrer·de Sant Antonl, 2 i 4

aaaaaaoaooaa~DOQODDDQDDaaaDDaDaauaDoa

a 0

~ MAN.ERA DE TOMARLO:
~

CEREBR1NO
MANDRI

Verdaderp espeCifico
dei dolor nervioso 0

reumatlco, desapa·
reclendo por

':'8be1de. que sea.

Cura el dolor

Para el d'Olor dé cabeza, neur61glas dIver·
sas, molestlas perl6diclls de la mujer:una cu
charadlta dlsueJfa en agua, una, dos. 0 Ires
veces 'con media hora de Lntérvillo. Bn el
reumati::\mo febriJ, UM clicharltdita tres 0 cuq.. .
tro 'Vecesrepartld:as dUl'ante el dIa .en la mls
ma forma. Bn las enfermedades dolorosas
crOnlcas han de tomario ocho dlas de cada

de cabeza. mes en ayunas, y una 0 dos veces casa de
neuralgias presentarse el ataque de dolor. Usado en esta

1 (Façlales. fornia y slgulendo slempre el conséjo deI mé
lntftrcostalès.. dlfo se logra vencer enferrnedades dolorosas

de riftones. Ciâtica) y las llrFâlgadas y aiMar sielllpre grandemente a
mDlesti-a8 periôdicaspro- - los enfermos. .

pias de la mujer Preparado- par Francisco Mandri,

Médico y Quimico Farmacéutico.

ESCUDltLERS, 6 BARCELONA

Caramels U['ARC"
DEMO~RACIA. 26

L~EIDA.
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NUM:,91 10 DE MARÇ DE 1929

La ll/bertat ... conservadora

Preu 50 Cèntlms

~dt1Jor
ma.~l~

Dlrecclo 1Administracio: Carme. 6· Z.On

Cncara ens en podem recordar. La /libertat s'havia tornat conservadora. Només que aquesta mena
de /Iibertat, per art de birli-birloque, a la ff, caigué al foc de la tirania.
'Vès, qui ho havia de dir!
Es tarannà delliberalisme permetre que totes les idees medrin i campin iJdhuc en perjudici de la

Llibertat. Eis elements u!trareaccionaris,-com ara passa a França.-tenen el dret de mentir, insultar
ols liberals i... queixar-se de la lIur tirania.

Si manessin ells esteu ben segurs que els liberals no se'n queixarien pas gens ni mica. fa els
en privarien!

El primer motiu per a exigir silenci seria la Pàtria i el seu interès. Aixo sf! En perillar el seu
despôfic domini, no mancaria pas l'ajud de l'estranger. si el podien haure, com el cercaren els reaccio
naris francesos'quan la Revoluci6 i després de Waterloo, 0 bé els absolutistes de cFernando el Desea
do», demanant que 'ens invadfs la França dels ApostOlics amb els cCent Mil Fills de Sant Llufs», 0 bé
els clericals mexicans d'avui l'or i les armes dels petrolaires de Wall-Street. pel' ara. Després fin3 els
soldats. cam a Nicaràguo.

Aquest és l'amor patri d'aquells de qui diu l'Evangeli: cOn tenen el tresor hi tenen, també, el cor».
Eis fels de la cfiistoria contemporàniB deurien treure les teranyines dels ulis dels que senten de

bo de bo la /libertat i l'eslimen com la primera condici6 dei progrès. Ens hem de tapar les orelles en
air el cant de les sirenes reacionàries: c/libertat, /Iiberta/».

fa fa anys que sentim com criden: c/libertat d'ensenyança».
Ara no en tenen sin6 ells.
1 ho trobem ben natural.
Mentre existeixi un sol partit que tingui per norma considerar perillosa la /libertat dels altres. és

absurd tenir fe en la /libertat.
Quan els taIs partits creuen aixo és que els convé com a qüesti6 vital. 1ningu es deixa tJbatre

voluntàriament.
No és. doncs. estrtJny veure per exemple com cLa Publicitat» fa la part dels petrolaires yankées

contra e/s liberals mexicans, pel' nacionalistes que siguin. El dia que escriure en català volgués dir /Ii
bertat, cLa Publi» escriuria en xinès i combatria el català.

Si els soviets haguessin instaurat un govern liberaJ. avui la reacci6 pseudo religiosa i plutocràti
ca hauria ja destruït fins els fonaments dei go vern popular.

1 és que ablins de tot cal aprendre a considerar la /libertat DB TOTS com a casa sagrada. tan sa
grado que sigui una garontia de la propia /libertat:

Pero és el cas que no sols no senten els reaccionaris la necessitat de la /libertat aliena 3in6 que
els interessa, precisamenl, destruir-Ia.

fii ha. doncs. evidentment, coses incompatibles. i en tant que la reacci6 existeixi, en tant que es
pretengui sentar definitivament qualsevol dogma. sigui polftic. sigui religi6s, la Iluita contra la/libertat
o/ientl serà tlcarnis3ada.

1en tant que la sang heroica i màrtir dei poble hagi permès de sentar la /libertat cen peu d'igual
ta/» per 8 tothom, aquella 3erà precària i caurà cruelment a la primera ocasi6, exigint l'haver de resta
blir-Ia nous sacrificis i nous martiris deI crist etern.

Cal defensar tlla força l'ob/igaci6 d'ésser ciutadà; de conrear el cervell, d'enlairar la consciència
de tols pel' tal que pugui ésser util tll ptlfs i al m6n.

Cal fermar les potes dels solfpeds que e~ creuen els unics amos de la cart.
Ctll tallar les ungles dels que consideren el diner i la seva possessi6 cam la fi i no un mitjà de la

sevtJ vida i deI seu treboll, i perço. superior a tot el de tots.
Cal mostrtlr pel /'experiència de les conseqüències naturals a qui es cregui en possessi6 de la

veritat tlbsoluta. que pot haver-n'hi un altlB de més fort que tingui igual dret de ,creure-s'ho i Imposor
li pel' la violència. Aixfaprendrà a ésser modest.
. Només defenstlnt la /libertat a la força i acabant les arrels de tota tirania podrà governal' el m6n
el respecte mutual i restar-hi sols els homes de bona voluntat.

Aleshores hi hllurà pt/U. cpax hominibus bona voluntatis».
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Cr/stotor de 00mènec
siderar altament la bondat de la seva vida
pa,rticular; la perfecta honorabilitat de
l'home. Per aIgu na cosa el tarragoni John
el caricaturitzà duient una bomba en una
mà i un lliri impecable en l'altra.

1 pel public predisposat aquesta obser
vaci<f> corrossiva es féu inevitable, Un ho
me reconegudament bona-ânimA pot no
militar entre els oficialment bones-ànimes.
Paral:lelament la curiositat pel combatiu
difunt cresqué i em sembla no equivocat
creure que l'edici6 de totes les seves obres
seria força agraïda. Descobri tam bé que
darrera de tots els possibles alambicaments
dei seu lIenguatge i dei seu lèxic especia
Iissim, hi havia una ment no sols al ser
vei d'una causa de classe, sin6 al servei de
tot Catalunya.

Ja que per uns filàsofs l'home és con
texturalment bo, per uns altres filàsofs
l'home és contexturalment dolent. Tantes
i tan bones raons ens han e'stat donades a
favor de cada una d'aquestes hipàtesis,
que el més segur és imaginar la nostra es
piritual carnadura corn una amalgama in
destriable de Bondat i de Dolenteria.

El més representatiu producte hum!
seria, doncs, un exacte reflexe d'aquesta
aleaci6. Propugnar una literatura catala
na en la quaI només hi tingues bel'Iige
rància una d'elles és una respectable em
presa, perà-gosariem dir--':'una pràctica
contra-natura. 1 encara sobre aquestes
consideracions s'hi ha d'afegir la recone
guda ineptitud de l'home per a identificar
la Bondat i la Maldat; la fal'libilitat huma
na ha permès innombrables vegades pren
dre la una per l'altra.

Posats en aquest pla, el més làgic és
no sols demanar una branca de la nostra.,.

~ Cristàfor de Domènec la mort el
..r;a.. popularitzà, El qui en vida era
una pàlida figura d'ateneu, ara és agitat
gairebé corn una bandera.

CristOfor de Domènec va fer tot el pos
sible per a una branca hcterodoxa de la li
teratura catalana. Pero va topar contra
l'ambient resclosit dei m6n literari en el
quaI visqué en contra d'ell mateix: contra
el seu estil complicat, barrec, personalis
sim que l'apartava dei gran public. Tenia
moites amistats-potser precisament per
aixo-entre la gent dei seu ofici; aquests ja
coneixien la !levA vida torturada i la seva
inèdita producci6 extensissima. El public,
pero, l'ignorava.

Aquest public començà a rectificar amb
el «Carnet d'un heterodox», Desprès vin
gué la malallia i el seu traspàs, Es va sa
ber que ell tenia una cara cl'aten'eïsta, de
gentlemann, una naixença noble, i que
també tenia una casa de coneguts en pie
districte cinquè, on l'home algun dia guar
dava la levita i prenia la ténue dei desca
rregaàor de moll, amb e/s quais no li que·
dava aJtre remei que compartir el treball.
Es va saber que a la lIinda de la mort,
amb un gest socràtic, l'home escrivia les
«Memories d'un aprenent de bon cadàveno.
1 per' fi es presencià contra el seu cadàver
encara tebi, l'embestida de J'extrema dreta.

Val a dir una cosa: que si davallà a /a
tomba exeomunicat /'heterodox Brand,
CristMor de Domènec hi baixà auriolat de
les simpaties persona/s de tots els seus co- ,
mentaristes. Si en alguna necr%gia i en
a/guna altra de les exhalacio05i post-mor
tem de/s homes il'/ ustres, hi eren fetes re
serves respecte el negativissim credo deI
literat i deI filoSQf, totes coïncidieo en con-
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literatura obertament heterodoxa sin6
també una branca francament erôtica. Es
donen aquestes contradicions: La terra ca
talana ha viscut en tot el que va de segle
fortes convul~ions revolucionàries i no pot
oferir una tradici6 literària esquerrana.
Catalunya espiritualment plaçada entre
els grecs i els francesos-tots dos enderiats
per un amor no gaire platonic-segueix
literâriament considerant l'àmor a la me
cijeval, a la c1àssica espanyola, a la catoli
ca: amb hipocresia. El vast public català
d'aquestes dues tendències, busca el que
aqui no troba en les altres literatures, i
aix\ resuIta que no és penyora d'un poble
cast i domenyable una literatura blanca i

ortodoxa. Si és penyora de res, ho és d'un
estadi cultural completament superable.

Posen d'aatualitat aquestes reflexions
la recent edici6 d'un Ilibre postum de
Cristàfor de Domènec. «L'oci d'un filàsof»
és un aplec de novel'Ietes i contes interes
santlssims. L'esperit de Voltaire i d'A.
France hi escriu amb un estil que us re
corda el de L10renç Riber. AI revès
d'aquest, pero, no evoca c1aretats i rl!lti·
làncies; més aviat la penombra d'una pre
gonesa.

SOLANE8 VILAPRENYO,
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Vn miracle a Ele/da

....

el pel
cecs

talla
aIs

esSi afaïtal

es cura-
l

TOTA la Premsa (la bona i la dolenta)
eos ha assabentat ara, que un cee,

que es diu Joan Estévez L1ad6, ex-obrer de
Barcelona, s'ha guarit de la seva ceguera
miqançant unes fregues que li va fer un
barber de L1eida.

Es aixà un miracle? Cal tenir en comp
te que els barbers descendeixen, per pa~t

directa, deI centaure Quir6 si no mentel
xen les lIegendes gregues. 1 aquest bon
senyor, meitat cavaIl i meitat home, era
un aficionat al bon vi, a les noies maques,
a l'adivinaci6 de l'venir i sobretot al gua
riment de tots els mals.

No fa pas molt, que un barber sagna
va, arrencava caixals, posava sllngonelles i
feia tota classe de cures de cirurgia; el seu
patr6, el centaure, just és que de tant en
tant vulgui fer aIgu na cura meravellosa.

1 he us aci una prova de la sabiduria
d'aquell heroi grec de l'antigüitat que va
ensenyar a sagnar i a guarir tota classe de
ferits al cirurgià Maca6, cirurgià cèlebre
de la guerra de Troia, que va ésser quali
ficat d'excelent pel més gran poeta de tots
els temps: Homer.

** *
PerÔ ~què és un miracle? El miracle es

diu que és l'alteraci6 de les lIeis naturals
per obra de Déu,

Taomateix és ben estrany que Déu es
sent infinitament savi i totpoder6s, hagi de
persuadir aIs mortals en pie segle XXè,

amb mitjans prodigiosos. ~No estaria mi
I10r de creure en les seves creències, sen
se necessitat d'arribar al mirac.le? Perquè
s'ha de tenir present, que de miracles to
tes les religions en van plenes.

No fa molts dies que des de l'Afganis
tan se'ns ha dit que un sordmut va dirigir
la paraula al rei destronat Amanullah fent
Ii saber que tornaria a regnar al seu pais.
1 perque f6s més enrevessada la nptlcia,
aquell sordmut va· morir després de pro
nunciar I1ur profecia.

Ja és sabut que la religi6 de Mahoma
és potser la religi6 que es distingeix per
més grans fets de meraveIJa. Totes les
tombes dels santons estan plenes a curull
d'ex-vots dels que s'han guarit tan sols al
posar al sepulcre la seva mà.

Ibarreta, que fou un gran viatger, ens
conta en la seva obra, «La religi6 a l'abast
de tothom», que à Lourdes va veure sor
tir de la piscina una malalta que asegura
va que s'havia guarit de Ilur paràlisi, perà
la veritat era que no podia donar un sol pas
sense l'ajut aliè.

Succeeix, sovintment, que en aquests
punts miraculosos, ningu creu en els fets
supranaturals, i els que all1 viuen, fan
befa de tots ers fets extraordinaris. Cal
allunyar-nos, per a que trobem gent que
cregui en els miracles i cures miraculos~s.

L'autor citat, afegeix: «Un miracle és més
cregut, quan més temps hâ passat, i
quant més lIuny us trobeu deI pu~t on s'hâ
realitzat».



Els ex-vots à nosaftres, no' ens d°ï'uen
res. Sempre que hem entrat en un' santua
ri i hem vist totes aquelles mostres de ca
mes, braços i ulis de cera, ens hem re
cordat d'aquestes paraules de Diàgores:
«Vosaltre.. em mostreu les ofrelles defs
que s'han salvat, pero no dels que han
anat a fons a pesar d'haver fet també vots
i rogatives. Podeu estar segurs que si
aquests poguessin fer la seva exposici6
aqui, no hi cabrien.»

** lie

S'ha de tenir fel °peIo, q uina fe?
«La fe és la incredulitat sotmesa~, va

dir Voltaire. 1 Kant, senyala que la fe ve
a ésser una hipocresia de les mé'i absurdes;
perquè vol persuadir-se cada creient, ai xi
mateix, que creu el que no creu, és a
dir, el que no entén.

Recordem, per un moment, aquell in
cident que es va promoure fa dos anys ais
Estats Units entre un mestre darwinista i
mister Bryan ex-ministre d'Estal. Un ad
vocat el dia deI judici, dirigint-se a l'ex
ministre, li digué sL la seva fe podia arri
bar fins a creure que Jonàs va restar viu
per espai de tres dies dins de la ballena bi
blica; i si avui, amb el que ens ha en
senyat la ciència astronomica, es pot creure
que Josuè parés el sol. Bryan, va contestar
que creia en aquests miracles, pero supo
sava que hi va haver una mala interpre
tàci6 en el referent a Josué, pui:x., al seu
entendre, en 1I0c de parar..se el sol es va
deturar la terra. 1 aleshores, el lIetrat, in
sinuà ironicament: - Ha pensat mister
Bryan en el que podria passar, si la terra
es parés solament uns quants segons?

Heus aci novament la creença en l'in
versemblable, és a dir, en el credo quia
absurdum de Tertulià. Sant Agusti ha dit,
tenint present aixo: «No creu ria en l'Evan
geli sense l'au tori tat de l'Església,>>

ÉO,s espiritualistes, pero, hem b.lasmat
totes aquestes imposicions, i ens hem re
velat contra tota tirania religiosa portant
sempre en la nostra mà dreta la ra6, i en
l'esq uerra la tolerància.

Dant Alighieri, no va obrar aixi? Per
obrar d'aquesta manera, i per dir «que el
poder temporal dels Papes és una usurpa
ci6», va morir exiliat, pero avui a Itàlia, i
fins a l'estranger, s'honora la seva memo
ria i centenars de Societats segueixen amb
amor les seves ensenyances.

Luter, va dir més davant de l'Empera
dor a la Dieta de Worms. Va dir: Iljamai
devem obrar en contra dei què ens dicta
la nostra conciència». 1 avui milions d'ho
mes dels pobles més rics i poderosos dei
m6n, honor~n al Reformador perquè amb
lIur valentia va iniciar la Ilibertat dei pen
sament i la vindicaci6 dels drets de la cons
ciència sobirana.

Els escolàstics varen voler infondre la
ra6 dins de la fe. Pero, «la fe que raona
deixa d'ésser fe», ha dit un Pare de l'Es
glésia. Perq uè la fe cega s'ha de basar sem"
pre sobre l'inversemblable i l'absurdum,
la persecuci6 i el fanatisme.

No podem ni volem seguir ni segui
rem mai aquests camins. Perquè la ra6 és
la nostra lIum per il'luminar-nos el cami
pie de tenebres en aquesta vall de Ilàgri
mes. Proudhon ho va dir molt gràfica
ment i d'una manera concisa, aixi:

«La ra6, que és el meu jo, no es pot
mai separàr de mi sense caure en el suï
cidi.~

** *
La tradici6 i la Ilegenda campa per tot

arreul
L1egenda sembla la vida de Joanad' Arc,

quaI Vè segle es celebrarà ara a França.
Penseu que si Joana no hagués entrat a
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Orleans, potser hagués estat motejada amb
els epitets més denigrants. La lIegenda,
pero, es va compIir: una dona-Isabel de
Baviera-, havia perdut a la monarquia
fràncesa; una altra dona, verge, seria la
5alvadora. Perù, us direu vosaltres, I!què
té que veure Déu amb que França sigui
dels francesos, dels anglesos 0 dels bor
gonyons?

I!Què té que veure Déu amb que un
malalt es curi?

Bernard Shaw diu molt bé que si la
missi6 de Jesus a la Terra hagués estat cu
rar aIs cecs, els miracles de retornar la
vista aIs orbs hagués tingut un sentit

pràctic. 1 afegeix: «Si després de dir: h/l
veu d'eslimar els vostres enemics, ha
gués curat unes catarates per convèncer a
la gent, aixo, hauria estat per a un home
de la intel'Iigència de Jesus, la proposici6
d'un idiota.»

Un barber, pero, pot fer, al nostre en
tendre. cures de meravella, si tenim en
compte que descendeix deI centaure Qui
r6. Nosaltres. si coneguéssim a l'afortunat
barber lIeidatà, li aconsellariem que posés
a la sev'a tenda aquest rètol:

«8'afaila, es talla el pèl i es cura 81s
cecs.~

M. SERRA BARTRA.
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TlmiJ liri.sme

esbrossat

en les algues Jel càJtig.

«La tarJa oberta», Je J. Agelet Garriga

«xx 0p.l), Je J" Lopez-Pico

cr:Constel'lacionSll, Je S. Sànc1ez -Juan

Fineatra oberta aIs sentits

1 a les profunJes vibracion, callaJeJ;

una musica Je Jits

J'imatges encantaJes

per austeres comunions

Je baumes i sensacion.

1 veus 1iperestesiaJes.

Enigmàtica perJlana

paral"lelaJa Je brin~

Jesplegats a la barana;

cascàJa Je verts confin~

qui amb la joguina forana

Jistreu la foscor Je Jin".
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el Comte :J</rnau 1 les produccfons

d'en Josep /T1. Q de Sagarra

,

PERMETEU-ME que, pel' primer Ct)P a la
meva vida, reti homenatge des dei

més pregon dei meu ésser a un home de
carn i ossas.

Permeteu-me que. sense mixtificacions
de cap mena, jo deixi el meu cap ben des
cobert davant d'un poeta vivent de la nos
tra terra, d'un literat corn pocs n'hi ha,
d'un comediagraf de soca ben arrelada,
d'un escriptor valentissim que no té pèls a
la Ilengua, que diu al pa, pa i al vi, vi-i
no «Marquès d'Alella» corn digué un aspi
ranta fer obres «monstre» pel nostre teatre.

Permeteu-me que, amb tata la meva
sinceritat, amb tata la meva bona fe, em
declari pubticament el més entusiasta i
fervent admirador d'En Josep M.a de Sa
garra,-Ies obres deI quai gairebé pos
seeixo totes-i que, amb la boca ben oberta
i posant en les paraules tots els cinc sen
tits, li digui «Mestre,-paraula que segons
Edmondo de Amicis, després de la de
pare, è il piu nobi/e, il più dolce nome che
possa dare un uomo a un llllr'uomo,
accepteu de bon grat aquestes ratlJes corn
a tribut d'admiraci6 i d'homenatge d'un
que us desitja força inspiraci6 i força
anys de vida pel' a J'enaltiment de la nos
tra parla.

II
Jo no conec personalment En Sagarra;

vull dir que no hi he parlat mai, ni comp
ta amb cap dedicataria seva, ni tinc a ho
nor dir-me amic seu. De manera que les
meves paraules no s6n dictades pel' cap
egoisme, ni pel' a fer-Ii una propaganda,
ni perquè jo hagi de treure'n algun profit.

Jo no s6c un critic; s6c un home al
quai agrada lIegir-i lIegir bones coses-,
i corn a lector vaig a exposaI' la meva opi-.
ni6 sobre les prad uccions de l'autor de
cCançons de totes les hores».

De ..Paulina Buxareu» a cAli i Salo-

bre» les dues uniques novel'Ies que porta
publicades En Saga rra , hi va una diferèn
cia corn de la nit al dia. Corn es coneix
que la una sorti de l'«Editorial Catalanà» i
l'altra de la «Biblioteca Catalania»11 Aixo
no vol dir que la primera no vagi a l'hora,
que no s'hi vegi la mà de l'autor, no; aixo
vol dir que «Ail i Salobre» és una casa tan
l'cal, tan viva, que hom no pot passaI' pel'
menys de Jlegir-la i relJegia-la. Aquelles
descripcions de Girona i de Figueras, s6n
cases tan ben encertades, 'tan viscudes, que
hom sembla que s'hi trobi. La psicologia
da Quimet, el protagonista, està feta mes
trivolament, i és un exemple vivent d'al
guns .casos que abunden més dei què es
pugUJ pensaI'.

«Els Ocells Amics», és una altra prova
dei talent d'En Josep M. a de Sagarra: de
cases dels ocelJs i dels arbres, en un mot,
d'historia natural, En Sagarra en sap un
niu. «Els Ocells Amies» és un vertader
tractat ornitologic, que val la pena de lIe-
gir-lo. .

1 bé; què direm d'En Sagarra comedià
graf? ~Què en .direm de l'au tOI' de «Fideli
tat», de «Marçal Prion>, de «La follia dei
desig», de «Les lIàgrimes d'Angelina»,
d'«Un Estudiant"de Vic-, de «Les veus de
la terra» de «El jardinet de l'aman>, d'«EI
Matrimoni secret», etc., etc .... ? Faci-ho en
prosa, faei-ho en vers, les obres teatrals
sagarrenques s6n una casa que se us em
porta cap a dins de l'escena, que us fa viu
re la farsasenseque us n'adongueu, que us
posa el nirvis tivants i la sang sembla que
bategui amb més for.;a quan assistiu a la
representaci6 d'alguna obra seva.

III
Aposta hem deixat pel' a l'ûltim el par·

laI' dels versos d'En Sagarra. Una vegada
vaig Ilegir que En Josep Pla li deia que
feia versos amb una facilitat fisiolàgica. Jo
no sé si és aixi a no; jo només sé que. els
versos de l'autor de «Cançons de rem i de

1
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C ...un homenàs de bona planta,
.amb nou pams estirats, barbanegrec,
»elllavi jusraner se li decanta,
»du a mitja galta la senyal d'un trenc.
»L'ull d'un to corn la fulla d'alzina,
.oberts i vius els finestrells dei nas,
»el front molt bru, la cabellera fina,
.Ia mà peluda i enfortit el braç•.

TaI és en vida. 1 després de mort; en
els quatre darrers cants,-en «L'ànima en
pena» diu:

gint-Io a gent muntayenca-apassiona a
tothom. De la lIegenda. mitolàgica a la lIe
genda popular hi ha un bon tros.

l, qui és el Comte Arnau? Veieu-Io en
en els sis primers cants,-en «El Fill de la
Terra»-fet

CONRAD DOMË~EC.

cLa meva ànima viu empresonada
»dins aquesta figura vacil'Iant,
.mig espectre, mig carn desenterrada,
.ombra i fumera i tenebr6s espant.
. . . . . . . . . .
»Si pogués oblidar que s6c una ombra
.amb una ànima viva que pateixl.

TaI és despré:s de mort, seguint els via
ranys de la lIegenda. De viu ho nega tot; de
mort, no sap l'es de res.

Calia que En Segarra, pel' admiraI' a
tot el m6n, plasmés el seu «Comte Arnau»
amb regust terrai i amb sentors asprives,
pel' apalgavar una mica J'ambient massa
destenyit que ens envolta en el m6n Iiterari.

Amb .. El Comte Arnau», Josep M: de
Sagarra ha fet una obra capdal i ha donat
a la bibliografia catalana un tresor dels
més valuosos. .

Els que creiem en ell, els que admirem
i ens delectem amb tot el seu, mai podrem
pagar-li el bé que ens ha fet amb totes les
seves produccions i, especialment, amb
«-El Comte Arnau».

@

vela» s6n una cosa meravellosa. Agafeu
«El Mal Caçador»; doneu-li voltes i més
voltes; JJ~giu-Io bé , torneu-Io a Ilegir, Sem
pre sentlreu aquella musica encisadora,
c~rpren~dora,emocio?ant. 1 qui diu aquest
llibre, dlU tots seus llibres de versos i to
tes les seves co'mposicions poemàtiques,
Aquell «Joan de l'Os» i aquell «Hereu
Riera» em tenen el cor robat.

1 aquella «Balada dels tres fadrins», i
aquell «Mater Lachrimarum» i aquell
«Chôra» i totes les «Cançons de taverna»,
tenen per mi un gust de menta j de vi
ranci que no canviaria pel' res deI m6n.

IV

1 som a les. acaballes, al comble dels
combles, a l'obra suprema d'En Josep
M: de Sagarra EL COMTE ARNAU,
poema en deu cants, Vora deu mil ende
casil'Iabs-voieu els versos justos que hi
han?, .. doncs s6n 9196, si els comptes no
ens han fallat.-I tots aJats, magnifies. ex
cel·lents. Perà aixà de que siguin prop de
deu mil, no té moIta importància per.mi.
En tenen aquelJs dia/egs que us arriben
fins al voraviu de ('ànima; en té, aquella
desinvoltura exactisima en tractaI' coses i
casos corn ningu no gosaria fer-ho; en té,
aquell esclat de paraules racialment cata
lanes, algunes de les q uals,-esmentem
«tirones», «volianes., «esgüel/s», etc.
cal cercar:-les en la pràpia boca dei poble
allunyat de viles i ciutats, i a voltes en
els poblets dels cims pirenenc·s.

ComparaI' «El Comte Arnau» amb
«L'Atlàntida», és cosa sense cap ni peus;
és tan diferenta una cosa de l'altra, que no
admetem comparaci6 possible. En el seu
temps «L'Atlàntida» representava el que
avui representa «El Comte Arnau». A més,
«L'Atlàntida» no f'intén tothom qui vol, i
«El Comte Arnau» ·-he fet la prova Ile·
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([)e la politesa
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1 ~"' LS francesos. q uan es presenten a
\ (O) l'altra gent, ho fan adjudicant-
' ....._/ se sobre tot el tital de gent poli-

.da. En aixà hi tenen una mena d'orgull
indeclinable. Jo no sé fins a quin punt
aquest sentiment de la politesa es manté
només en una complaença retàrica 0 es ra
mifica part de dins de lIur moral, hi ha
moments, val a dir-ho, força complicada.
Aixà, perà, encara és relatiu; cada morali,
tat s'aprècia segons una altra oposada 0

simplement diferent. La politesa hi pot
fer un bé 0 bé sense arribar-hi hi pot des
plegar un vel suau i graci6s. Es, clones,
aquesta politesa externa la que el francès
ensenya a cada pas i de la qué en fa un 01'

gulf de tradici6 evocat tantes voltes corn
l'estranger el retreu amb una remarca més
o menys precisa.

La histària no s'ha endut pas dei tot
les grans dames i els grans senyors que
feien de l'art d'ésser polit un historiat ofici.
La histària, perà, no se l'enduu mai un,
sentiment; el pot barrejar 0 el pot canviar
de radio El causeur paJati ha passat ais
alts edificis publics i l'agudesa dels antics
salons circula encara viva. i àgil en mil ce
nacles literaris. La premsa potser ha donat
caràcter ràpid i incissiu a certes formes
abans lentes i ribetades. La larva, perà
que torna ductil el mot i cûm de blan1cie
el gest, passeja per l'esperit francès i treu
amabilitats i atencions d'all1 on no hi hau
ria probablement més que plecs ressecs
d'indiferència.

1 aixà no ho matarà ni la duresa feixis
ta ni els blocs uniformats de totes les re
nuncies personals. Sota la guillotina aquest
sentiment no féu més que dividir-se i sub-

dividir-se. Viu en el medi tou de les àni
mes disposades a rahonar-ho tot, amb una
lleugeresa, que el mateix pot conduir a la
claredat que a la corrupci6. Creix pel' una
curiositat que 's'extén al Ilibre i a la dis
quisici6. Pot ocorrer que rares vegades
arribi ben bé al fons, perà res ni ningÙ no
li impedirà el pfaer de la desfloraci6.

La doctrina pesant 0 simplement dura,
no l'agafarà mai dessota. L'home roda pel
carrer tancat en ell mateix i s'obre ense'
nyant el vel polit que el protegeix aixl que
troba aigu que l'interroga.

Fins a q uin punt és defensiva aq uesta
actitud d'ofrena és dif1cil de dir,: corn ho
és també el grau de consciència que hi es
merça. La politesa en el francès és una
qüesti6 d'hàbit i per tant irreflexiva. Es
polit de hl mateixa manera que s'afaita
cada dia i porta les sabates brutes.

Fugim de la politesa ben esgrimida
le's seleccions son a tot arreu les seleccions
-i anem a la fàrmula que en totes les la
tituds condensa un costum 0 un corrent
espirituai. A França, la fàrmula plana de
la politesa és el «pardon». Es un mot que
neix corn els bolets, que us el trobeu pel'
tot amb una insistència apegadissa que us
obliga a fer-vos-el vostre. Té una lleugeresa
de ploma d'au i sona com una flauta mo
nàtona i apagada en totes les boques. Si
aneu a entraI' dos alhora pel' una ma·
teixa porta, «pardonl»; si xafeu un via
nant pel carrer, «pardonl»; si passeu al
davant d'aigu a la cua dei mefro, «par
donl». No importa que sigueu v6s l'autor
de~ descuit 0 de la petita incorrecci6; el
françès us dirà «pardon» corn una discul
pa anticipada.

Tan !:>reu com és aquest mot, trença

l"
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per ell sol amb una successi6 infinita de
foraIs, la immensa indiferència dt; les mul
tiluds que s'extenen per tots els carrers i
s'enforunquen una estona en els magat
zems 0 en els salons d'espectacles.

Un «pardon~ a temps evita un reguit
zell d~ crits 0 una expressi6 lèrbola de la
faç. 1 passa entremig dels minims inci
de.nls que comporta ('espessor deI trànsit.
com una petita clariana cordial en là que
slencaixen d'una mànera imaginària les
mans deI factor i deI receptor de la mo
lèstia.

Nosaltres que coneixem l'irada expres
sin dels petits incidents de casa nostra,
trobem una sol'luci6 tota civilitzada en
aquesta formula breu i oportuna. Substi
tuïm el «que badeu?» i totes les altres ex
pressions d'una plasenteria agressiva per
aquest motiu francès obert dei tot a l'excu
sa i mentalment ens adonem que aixo sol
canvia per complet una estructuraci6 ini
cial de la politesa.

Totes aquestes reflexions les féiem no
fa gaires dies atravessant la boira d'un
d'aquests vespres tipics de Paris. Veniem
de tirar unes cartes a una estafeta dei
Boulevard Saint Germain i en el moment
d'entrar, un senyor que en sortia, tingué
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la malaventura de relliscar i caigué lIarg
corn un sac al nostre dàvant. De moment
férem un gran esforç pel' aguantar-nos el
riure-perquè aquesta propensi6 irrepri
mible?·- pero tot de soble, estés mateix
com estava, vegérem corn girava el cap
vers nosaltres i abans de fer cap moviment
pel' aixecar-se ens digué amb els ulis i amb
la yeu: .«Pardon» ...

La rialla s'esquinsà en una ferida ver
gonyosa i p'assàrem un ribot mental en el
germen de la nostra bestiesa.

L'home ja s'havia aixecat i havia q.esa
paregut. Si el tornéssim a veure, no el re
coneixeriem.

Pero lot caminant hi pensàrem. Per què
ens haurà dit «pardon»? Quin mal ens
haurà fet la seva caigudà? 1 quan ja co
mençàvem a considerar aquesta atenci6
excessiva, hem recordat que nosaltres anà
vem a entraI' i que aquell senyor estés so
bre l'acera podia, pel' un moment, retar
daI' el nostre proposit. 1 heus aci el «par
don» justifica t.

Evidentment, si és una expressi6 irre
flexiva, cal reconèixer que és la flor d'un
arbre, que pel' dins, té una vida espone
rosa.

R. X.
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LIesglésia a IIedat Witja
I.

el CJapat.=Qregori CZJ1/èl · 7nocenci Iller

EL papat, és a dir, el govern de l'Es-
g/ésia, s'organitzà durant l'Edat

Mitja. Aquest és un dels fets més conside
rables de la hiSlària i les conseqüències
dei quaI encara es fan sentir.

Eis papes aconseguiren en primer Iloc,
fer el govern de l'Església absolutament
independent de tot sobirà.

Després pretengueren transformaI' la
seva autoritàt religiosa en una auloritat
po/ffica universal. Volgueren, pel' dir-:ho
aixi, regnar sobre els emperadors i eIs reis
de la mateixâ manera que els emperadors
i els reis governaven sobre els seus pobles.

Aquestes pretensions foren, natural
ment, combatudes pels sobirans i pÙticu
larment pels emperadors. D'aqui ve que
durant tres segles, hi hagué lIargues Ilui
tes a Alemanya i ltàlia, conegudes amb el
nom de BaraJ/es deI Sacerdoci ide I1m
peri, L'ûltim'episodi tingué pel' teatre :a
França, per actor principal a Felip el For'
m6s i s'acabà amb l'enrunament de les
pretensions pontificies.

El papa és el bisbe de Roma. El bisbe
de Roma fou considerat, des dels primers,
temps de l'Església, corn el primer dels bis
IDes. Aquesta preeminència s'explica, pri
mer, perquè Roma era la ciùtat pel' excel
lència, la capital de l'lmperi romà. Des
prés, l'Església de Roma havia tingut pel'
fundador a Sant Pere, el prfncep, es a dir:
el primer dels apàstols. Segons l'evange
lista Sant Mateu, Crist havia col'Iocàt pel'
si mateix a Sant Pare al cap dels seus dei
xeblcs tot i dient-los: Tu et~ Pere. i sobre

aquesfa Pedra edilicaré la meva Esglé
sia.» El bisbe de Roma, succesor de Sant
Pere, era l'hereu de la se va primacia.

, En canvi el bisbe de Roma no era ele
git de diferént manera que 'els a1tres bis
bes: era escol1it pels sacerdots i els fidels
de la ciutat. i no pel' lâ universalitat dels
cristi~ns.

Mentre que els emperadors de Cons
tantinoble estigueren en possessi6 de Ro,
ma, el papa no fou considerat pel' ells més
que' corn un funcionari religi6s. Perà poe
a poe, debilitant-se el poder dels empera
dors grecs, dit funcionari arribà a ésser de
fet el veritable amo de Roma.

En canvi, només en el segle VIII~ ~fou

quan el papat arribà a ésser plenament in
dependent, després de la intervenci6 dels
francs i de Pepi el Breu. Aquest prengué
ais lombards, el 756, els territoris italians
que ells havien pres al seu temps aIs grecs,
i els don à al pap'a Esteve Il resuItant des
de lIavors els papes veritables sobirans
tem porals, veribles reis dei Patrimoni de
Sanl Pere, anomenat més tard els EstaIs
de l'Església.

Perà d'ençà que ésser papa era el ma
teix que ésser rei, molts ambiciosos busca
l'en la manera de fer-se elegir. Durant uns
tres cents anys, des deI novè al onzè segle,
un gran numero d'eleccions foren una
ocasi6 d'el1ormes escàndols. Eis senyors
romans es disputaven el tron pontifici, el
compraven i el venien. En 1033 el comte
de Tusculum establi papa al seu 611 Benet
quan aquest només tenia dotze anys.

1



protxable defs seus mem bres. La reforma
es portà a cap per Hildebrand, un dels
monjos d'aquella ordre i que més tard fou
papa amb el nom de Gregori VIlè .

Hildebrand era fill d'un pagès de Tas·
cana. Un germà de la seva mare que era
prior d'un gran monestir a Roma, el feu
educar alJi. Més lard, Hildebrand passà a
França, a l'abadia de Cluny. Era negrenc,
petit i amb un gran ventre. Era un home
intrèpid, d'una energia indomptable, d'un
talent clar i d'una acci6 decidida. S'havia
format la més elevada idea dei paper que
el papa devia representar en la cristiandat,
estimant que devia ocupar dins d'el la el
primer 1I0c i exercir una veritable sobira
nia; en una paraula, devia ésser el bisbe
universa/.

Durant quasibé vint anys fou Hilde
brand a Roma el con seller dels papes i ell
fou qui inspirà al papa Nkolau Il la cè
lebre butlla de 1059 que reglamel"!tava la
forma de l'elecci6 dels papes.

En avant, el papa devia ésser elegit
només pe/s cardena/s. Eis cardenals eren
els personatges més importants deI clergat
romà, i eren generalment els rectors de les
parràquies principals de Roma.

Cap decissi6 no fou més important que
àquesta per l'avenir de l'Església. La but
lia de Nicolau Il al donar unicament a
dignataris eclesiàstics el dret d'anomenar
papa assegurava la iodependència de les
eleccions. Per altra banda havia de per
metre en el futur fer dei papa l'e/egif de la
cristiandat i no solament l'elegit dei cler
gat romà, posat que la dignitat cardenallcia
fou conferida a prelats de tots els països.

Dos cents anys més tard (1271), s'esta
bli l'us de tancar eIs cardenals durant tot
el temps que duraven les eleccions anome
nant a aquestes, des de lIavors conclaus 0
sigui la reuni6 defs cardenaIs en cos elec·
toral.

1

{

Els emperadors, a partir d'016 el Gran
intervingueren en diverses ocasions per a
destronar els papes indignes, perà aquesta
intervenci6 donà per resultat natural la
instal'laci6 d'un nou papa designat pel
mateix emperador. D'aqui resultà que,
després d'haver escapat penosament de
('autoritat dels emperadors grecs, el papat
no semblava sin6 destinat a caure sota
l'autoritat dels emperadors germànics.

Eis desordres que tenien a Roma per
teatre es reproduïen en la major FJart de
les esglésies d'Occident. En efecte, els Em
peradors, els Reis i els senyors feudals de
Roma disposaven de les dignitats eclesiàs
tiques, igual corn els senyors de Roma
disposaven deI tron pO,ntificaI. Eis incon
venients eren els mateixos. Els bisbats
eren amb freqüència donals a personatges
indignes.

Més freqüentment, encara, eren posats
aquests bisbats en venda. Eis adquirents,
de vegades laies, per a recobrar el desem·
borsament, venien pel seu compte les ca
pellanies i àdhuc els sacramenls. El co
merç de les dignitats eclesiàstiques i de les
coses santes constituïa el crim de tÛmonia
anomenat aixi en record de Sim6 el Màgic
el quaI havia intentat comprar ais apàstols
el poder de fer miracles. Per ultim, una
infinitat de sacerdols estaven casats i s'ocu
paven malt més dels seus assumptes de
familia que de Ia direcci6 espiritual dels
fidels. Hi hagué sacerdots que deixaren la
seva capellania corn un dot qualsevol a la
seva filla.

Aquesta corrupci6 de l'Esglèsia afligia
els homes sincerament cristians. Tots esti
mayen que era absolutament indispensa
ble una reforma. Eis promotors més enèr
gics de la reforma eren els monjos de
Cluny. L'ordre de Cluny, creada a Fran
ça junt a Mac6 el 910, era cèlebre per la
severitat de la seva regla i per la vida irre-
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Trobant-se vacant el tron pontifical
l'any 1073, el poble cridà pels carrers:
«Hildebrand papal» i els' cardenals ratifi
caren immediatament l'elecci6 poputar.
Hildebrand prengué el nom de Gregori
VIlè

Tenia prop de seixanta anys i la seva
elecci6 el sorprengué i entristi perq uè veia
les dificultats que anava a trobar en el
compliment dels seus designis. Aixi ho
explicava ell mateix en una carta: «Un
dolor profund,-deia-, i una tristesa ge
neral m'oprimeixen, perquè tot just si
veig alguns bisbes, la elevaci6 a l'episcopat
i la vida dels quaIs estiguin d'acord amb
les Ileis de J'Església. Entre els Princeps
no en veig cap que prefereixi l'honor de
Déu al seu i la justicia aIs guanys.»

De seguida emprengué, Gregori VlI è ,

la reforma deI clergat. Renovà les condem
nacions que havia fet pronunciar per Es
teve IX è contra la simonia i els bisbes i
capellans casats. Declarà exclosos de l'Es
glésia a tots aq uells que no se separessin
de les mullers !lurs. Prohibi a tots els cris~

tians d'oir la missa i de rebre els bsacra
ments d'un capellà casat. La resistència
tou viva entre els exclosos. Pero arreu la
gent· deI poble prengué partit contra d'ells
i lIençaren de les viles aIs que un refor
mador titllava en un discurs de «vaques
grasses i moitons revol ucionaris» els homes
i de «lIobes i sangonelles insaciablesa les
dones.

Pero no n'hi havia prou de treure els
simoniacs dels cristians; era necessari fer
impossible la simonia, i pel' a aconseguir
aixo s'havia de treure també ais princeps
la possibilitat d'anomenar els bisbes, tgual
corn Nicolau Il havia tret ais feudals ro
mans la possibilitat de prendre part en la
elecci6 dei papa. Era precis tornar a esta~

blir l'us de l'eJeccl6 dels bisbes pel c1er
gat i el poble. En 1075 declarà Gregori Vllè

exclos de l'Església el clergue que rebés
d'un Jàic un bisbat 0 una abadia. Exco
municava a «tot emperador, rei, duc, mar
quès, comte 0 qualsevol altra persona po
derosa 0 làica que tingués la pretensi6 de
donar investidura aIs bisbes 0 a una dig~

nitat eclesiàstica».
La decissi6/de Gregori VlIè era molt

greu, perquè essent els bisÈ>ats i les aba
dies al mateix temps feudes, els bisbes i
els abads eren senyors, vassalls dei sobirà,
Per exemple, el bisbe de La6 a França, xef
espiritual dels habitants de La6 era a l'en~

sems el seu comte; donava els sacraments,
pero també administrava justicia, rebia els
censos, tenia soldats i era el vassall deI rei
de França.

EIs sobiraqs no podien consentir de
bon' grat desentendre's absolutament de la
eleccl6 dels homes que disposaven d'una
part dels seus Estats. No podien sotme
tre's sense resistència a una decissi6 el fi
nal de la quai no seria altre que el de subs~

traure de la seva influència totes les terres
que en els se us regnes constituïen els béns
dels bisbats i abadies. Devien, doncs, sor
gir conflictes entre els sobirans i el papa,
els quais no tardaren en aparèixer sota el
nom de baralla de les investidures. La
primera fou entre l'Emperador Enric IV
i Gregori VlIè i durà des dei 1076 aII12~.

Enrlc IV no feu cas de les prohibi
cions de Gregori VlIè • Nombrà dos nous
bisbes i posà en venda la dignitat d'abad
de Fulda. Després, havent protestat el
papa, reuni un conseil compost preferent
ment de bisbes simoniacs el quaI declarâ a
Gregori V lIè indigne deI pontificat. L'em~

perador Ilavors escrivi al papa: «Enric, rei
no per usurpaci6 sin6 per la voluntat de
Déu, a Hildebrand en avant monjo faIs i
no papa. Condemnat pel' sentència dels
nostres bisbes i nostra, descendeix i aban
dona el Hoc que has usurpat. Que la cadira



de Sant Pere sigui ocupada per un altre.
Descendeix dei teu tron; descendeixl);)

La carta de l'Empera:ior fou entregada
al papa en mig d'un concili reunit a l'esglé
sia de Sant Joan de Letran. Quan Gregori
Vllè acabà la seva lectura, s'alçà invocant
a Sant Pere amb aquestes paraules: «Be
naventurat Sant Pere, corn a representant
teu he rebut de Déu el poder de Iligar i
deslligar en el cel i. en la terra. Pel h0nor
i la defensa de la teva Església, i en nom
de Déu Totpoder6s, Pare, Fill i Esperit
Sant, pel teu poder i là teva autoritat,
prohibeixo al rei Enric, que s'ha revelat
amb un orgull inaudit contra la teva Es
glésia, de governar l'Alemanya i la Ilàlia.
DeslIigo tots els cristians deI jurament de
fidelitat que li han ofert 0'1i puguin oferir,
i prohibeixo que ningu el serveixi corn se
serveix a un rei. El carrego d'anatemes a
fi que e(s pobles sàpiguin, oh Princep
dels Apàstols, que tu ets Pere i que sobre
aquesta Pedra ha edificat el Fill de Déu
vi u la seva Església.»

La qüesti6 de les investidures havia
anat, doncs, molt més enllà dei que s'espe
raya. Ja no es tracta va de saber si l'Empe
rador tenia dret 0 no de anomenar els bis
bes dels seus Estats. L'Emperador prete
nia ésser su perior al pa pa i es peenia el
dret de canviar el xef de l'Església. A
aquesta pretensi6 insostenible, el papa
oposava pretensions paregudes i tan insos
tenibles corn les de l'Emperador. Deposat
per l'Emperador responia deposant a l'Em
perador, corn si tingués el dret de disposar
de les coron es.

Gregori Vllè tingué una hora de triomf
brillant. La major part dels ducs i dels
senyors d'Alemanya es declararen en con
tra d'Enric IV i aquest hagué de resig
nar-se a anar a ltàlia a demanar l'absolu
ci6 dei papa. Durant l'hivern, en el mes
d~ genell de 1077, po(tan t am b e1l la seva
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esposa i el seu fill, molt petit encara, l'Em
perador emprengué el. pas dels Alps per la
garganta dei Moqt-Cenis, pel 1I0c on no
existia cap cami marcat. El descens fou te
rrible entre les neus i els colis. L'empe
radriu i el seu fill foren transportats en un
trineu fet de pelis de vaca, que es retenia
a força de braços amb cordes. Durant una
bona part dei descens, En ri c ti ngué
d'arrastrar-se sobre les seves mans i ge
nolis.

Per temor a alguna sorpresa, per la
seva part, el papa l'esperava en el casteil
de Canosa, sàlida fortaIesa de triple recin
te, alçada sobre un contrafort de l'Apen!.
El diumenge 25 de gener, Enric IV vestit
en trajo de penitent, descobert el cap i els
peus descalços sobre la neu, es presentà
davant deI segon reeinte. Alli permanes
qué dejunant tot el dia, implorant miseri
càrdia: el papa feu corn si no sabés que
l'Emperador esta va alli. Tornà el dia se
güent i l'altre, perà el papa continuava in
flexible. Per ultim, la nit dei dimarts al
dimecres, cedint Gregori Vllè a les ins
tàncies de les persones gue el rodejaven,
consenti en perdonar i admetre a Enric
IV en penitència. AI dia següent rebé el

.papa el penitent a la porta de la capella.
L'Emperador s'havia estés amb els braços
en creu sobre la neu. Gregori l'alçà i li
donà l'àscul de pau.

Perà el triomf deI papa (ou de curta
durada. Vuit anys més tard (1084), Bnric
IV prengué la. seva revenja i fou per aI
gun temps amo de Roma. Gregori Vllè mo
ri l'any següent a Salern, dient: «He esti
mat la justicia i odiat la iniguitat: per aixà

.. molo en l'exili.>>
La lIuita continuà entre els papes i els

emperadors. Després, en 1122, es firmà el
ConcordaI de Worms. En aguest concor
dat s'estipulava que, en el successiu, els
bisqes serie9 elegits, a ;Alemanya i a Itl-
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lia pel clergat i pel poble, sense interven·
ci6 de l'Emperad0r; pero els bisbes no en
trarien en possessi6 de les terres dels seus
bisbats sin6 després deI consenti ment de
l'Emperador, el quaI els donaria la inves
tidura.

El concordat de Worms acabava la ba-
ralla de les investidures, perô no suprimia
la causa essencial deI conflicte entre els
papes i els emperadol s: és a dir, les seves
pretensions rivaIs, la dels emperadors de
dominar els papes i la dels papes de voler
col·locar·se per damunt deis emperadors,
d'ésser els sobirans absoluts deI m6n cris
tià i tenir per ajudants irrevocables els
emperadors i els reis. A la segona meitat
deI segle XIlè esclataren nous i violents
conflictes entre el papa Alexandre Iller i
l'emperador Frederic Barbarroja.

Innocenci III (1198-1216) semblâ, per
un temps, reàlitzar el somni de domina·
ci6 universal dels papes.

Era de noble familia romana. Havia fet
una part dels seus estudis a la Universitat
de Paris i la seva saviesa i el seu esperit
de j usticia li valgueren el sobrenom de Sa·
lom6 deI seu temps. Tenia trenta set anys
quan fou elegit.

Poe després de la seva elecci6 escrivia:
«La mà deI senyor ens ha elevat sobre el
tron, no solament per a que jutgem eÏs
pobles d'acord amb els princeps, sin6
també per a que jutgem aIs mateixos prin
cep. dàvant de la cara dels pobles.»

Definia el papa <<l'ungit deI senyor, més
petit que Déu, més gran que l'home, jutge
de tots i j utjat solament per Déu•.

Feu sentir la seva autoritat a tots els
reis. A França, Felip August havia repu-

-' diat a la seva esposa Ingeburga sense ra6
plausible, per tal de casar-se amb Anna
de Merania i el papa li feu rebutjar a
aquesta.

A AI~manya, disposà de la corona im·

rial a favor d'Ot6 IV, la fluaI després l'hi
prengué per a donar·la a Frederic Ilon.

A Anglaterra deposà a Joan sense Te
rra, donant el seu regne a Felip August i
no el retornà a Joan fins que aquest es re
conegué vassall deI Papa i es comprometé
à pagar-li tots els anys el cens.

Disposà igualment de la corona d'Hun
gria, i dè les de Dinamarca, Castella i Ara
g6. Organitzà dues creuades: la quarta que
donà per resultat la presa de Constantino
ble i a França la creuada dels' albigesos.

La seva activitat era prodigiosa; volia
veure-ho tot i decidir-ho tot per si mateix,
conservant-se avui al menys quatre mil
lIetres d'elI. En aquesta enorme corres
pondència.es troben tractades tan les més
greus qüestions politiques com les que es
referien a assum ptes d'Alemanya, França,
Anglaterra i la lIuita de Felip August i de
Joan sense Terra, com les qüestions rela
tives al vestit dels monjos 0 a les repara
cions d'una catedral. Tots els assum ptes
de la cristiandat anaven a parar a ell. Els
bis1:>es feien aprobar per ell la seva elecci6
i li sotmetien el judici de totes les qüestions
dificils.

Llegats, veritables inspectors generals
deI papa, revestits amb els seus plens po
ders, com antigament els missi de Carle·
many, recorrien sens descans els Estats
d'Europa, portant al c1ergat i fent executar
per tot arreu les decisions i les voluntats
deI sobirà pontifici. Innocenci Iller fou el
primer dels papes que realitzà plenament
l'ideal de Gregori VIIè i pogué aIJomenar
se am b parfecte dret el bisbe universal..

La seva obra politica, perà, 'no tingué
Ilarga d urada i els regnes. ja no e'itigueren
més sotmesos realment al papa. Mes la
seva obra eclesiàstica subsisteix encara i a
ell és on és precis haver de rec6rrer' per
tal de veure comènçar la submissi6 com
pleta deI c1ergat catàlic al papa i la orga-
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Si el poder temporal es torç deu ésser
adreçat pel poder espirituaI. .. Aix! doncs
declare~, diem, decidim i pronuneiem
que és d'absoluta neeessitat per a salvar-se,
que tota criatura humana estigui sotmesa
al pontifieial romà.» Corn Gregori VII~

havia deposat a Enrie IV el 15 d'agost de
1303, Bonifaci VIIIè deposâ a Felip el
Form6s.

Ja hem vist corn alguns dies més tard
(7 setembre de 1303) 'l'atentat d'Anagui
quebrantava a Bonifaci Vlllè i feia escla
tar la debilitat reial d'aquel1 pâpat tan fort
en apariència. Les pretensions dels papes
a la supremacia temporal foren, des de
llavors arruYnades per sem pre.

( 4cabari1)

nitzaci6 dei qt.e s'ha dit la monarquia pon
tificia.

Eis succesors d'Innocenci III pogue-
ren encara triomfar sobre els emperadors
i despul1ar la familia dels Hohenstaufen de
la corona imperial i de la corona de les
Dues Sicllies. Pero el papat fou menys
sort6s quan pretengué atacar al rei de
França sota el pontificat de Bonifaci VIII
( 1294- 130 3).

Ancià de prop de vuitanta anys, Boni
faci fou en canvi el més intransigent dels
papes i les pretensions deI quai foren més
desmesurades. Exagerà encara les doc·
trines de Gregori VII i d'Innocenci III
arribant àdhuc a voler erigir-Ies en dogma
amb el que tot cristià deuria creure sin6
volia condemnar-se eternament. «Existei
xen dos governs,-deia-, l'espiritual i el
temporal i els dos perteneixen a l'Església,
segons l'ordre i amb el permis dei papa.
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Clibres i c:Kevistes
«Miradon.- Han sortit ja diversos numeros

d'aquest excel'Ient setmanari.
Si no canvia de tonica, hom pot preveure el ser~

vei que pot fer en el nostre public. Ens mancaven
publicacions ben determinades. «Mirador~ és, al
costat de «L'Opini6~ i de «Ginesta~ el portaveu de
nuclis que han d'estar en constant contacte amb
l'exterior.

La diver.sftat i selecci6 de signatures que l'inle~
gren, avalen el seu esperit i l'hi donen vigoria. Es
presenlà i es presenta encara al public ben sencer i
ben conscient.

Les seccions fixes estan encarregades a presti~

gioses plumes, tais corn Segarra, Jordana, Eche
varria, Cabot, etc.. apart d'articles que signen al~

Ires no menys prestigioses corn Sacs, I?ovira, Sol
devila, Brunet, L10r i demés.

Aquest setmanari, si més no; us mostra el 1I0m
dels problemes que us amoïnen des de les planes
de tols els diaris catalans i de molles poblicacions
catalanes.

«Mirador~ a voiles indiscret, a voiles serè, ar~

tisla, observador 0 discofil, ofereix cada dijous un
plat d'aclualilals ben amasades i ben cuiles.

Compta amb eIs millors escriplors de la noslra
lerra.

La seva aparici6, fou una campanada de satis~

facci6 plena. La seva vida es una senyal de que el
noslre public comença a practicar-se en la imilaci6
de l'excel'Ienl «gourmet~.

B. X.

Tractament de les ptosis digestives, pel doctor
josep Tarruello.

Aquesl fascicle-numero 24 de la col-Iecci6
és el complemenl de l'anlerior. El Dr. TarrueUa,
des prés d'haver tractat de la «Semiologia de les
plosis digestives~ era nalural i logic que ens parlé8
de la seva terapèutica.

Convé recalcar que els ptosics no s6n malaIts
ais quais la Medicina hagi deixat sense defE:nsa per
a les seves molèsties. Aiguns metges, i àdhuc trac
tadistes de nom, han dit i repetit la incapacitat de la
terapèutica respecle d'aquests malaIts, Aixo no és
cerI. No 86n aquesls uns pobres dissortats que la
pràctica médica hagi d'abandonar corn un ca8 per
dUI; s6n precisa ment malaIts, ais quaIs, sense aItre
tractamenl que una espontània tolerància orgànica,
els permellIarga vida, i fins un minimum de males
tilrs; si l'art medical els ajuda, l'efecte benefici6s

serà augmentat. Aquells casos d'intolerància mani
festa, de simptomatologia punyent, poden, també,
ben ordenada la vida dei pacient pel metge acien
çat, anorrear els sofriments i anul-Iar els perills.

Pero, aix6 si, no depén solament dei malaIt la
irreductibilitat patologica, no es deu solament a la
magnilud dei seu mal el fracàs mèdic, sin6 que
també pot ésser culpa dei melge si li manca una
clara concepci6 de les normes que ha de dictar al
malaIt per a guarir-se.

1 precisa ment aquesta és la tasca dei Dr. Ta
rruelIéI; assabentar els companys d'aquelles tècni
ques que poden portar-Ios a l'hit gairebé segur
en les ptosis digestives. I?ègims terapèutics i dietè
tics, procediments quirurgics que poden emprar-se
en aquests casos s6n esludiats curosament i amb
compelència per l'autor.

Les dues Monografies formen un bell traclat
català sobre les ptosis digestives, punt aspre i diff~

cil de la Medicina.

Oinesta.-Hem rebut el numero 2 d'aquesta inte
ressantfssima publicaci6 catalana d'estudiants i
obrers. El text és escollit; les seccions ben orienta
des. Establim amb tota la satisfacci6 l'intercanvl
amb la nostra Revisla.

Revista deI Centre de Lectura. Numero 190. El
compon originals de Joaquim Guilert, Joan AmadeI',
Josep Martf i Foiguera, Cèsar Ferreter i de la vida
dei «Cenlre~, amb una pàgina iI·lustrada.

Revista de Catalunya.-Dos mesos en un vo~

lum doble. Aquesta revista excel'Ient, aviat es des
farà de la tara que caracteritza moItes de les nos~

tres publicacions: la tardança en aparèixer. Pel que
fa ais aItres aspectes hom ja coneix el text selecte
que sempre publica.

Aquest numero insereix articles de Jaume Serra
i Hunter, A. Rovira i Virgili, Ambrosi Carrion,
Concepci6 Casanova, M. Rossell i ViIà, A. Escla~

sans i Arturo Farinelli amb les acostumades sec~

cions «Notules:&, «Croniques calalanes~, «La His
toria i l'Erudici6~; «Les L1etres~, «L'Art~, i «Perio~

dics i Revistes~.

Hèlix.-Un nou col'Iega ha aparegut a la simpà~

tica Vilafranca dei Penedès, Tot eU respira opti
misme, un optimisme modern, ample...

L'Eveil Catalan.-Aquesta revista continua amb
la seva tenacitat peculiar en el tracte amb aS8ump
tes sempre de capital interès per nosaifres.

..
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Es diu també que aquesta exposici6 anirà a cà
rrec de l'Ateneu.

La fndole de l'acte i la numerosa sèrie que sem
bla s'hi exposarà, prometen ésser un esdeveniment,

La planta més elogiada pels poetes tindrà tam
bé el seu homenatge.

El P. Palmés en la seva penultima conferència
dei curset que donà al Mercantil, destinades a com
batre la ciència espiritista diu que un excel'Ient
psiquiatra li va dir que s'havia de combatre, entre
molls motius, per higiene mental; i per reforçar
aquesta afirmaci6 recorda que hi ha gent ais mani
comis presa de mania mistica espiritista. Nasaltres
no som pas psiquiatres pero sabem bé lot el que
hem lIegit sobre casos de demències mentais, re
cordant molt bé casos vists per nosaltres matei
xos en manicomis de Barcelona aixf corn casos
comentats a la càtedra de Medicina Legal de Bar
celona, on aquests malalts mentais s'agrupen sota
el nom general de Mania Mfstica; en molts d'aquests
pobres, 0 millor, en la seva majoria, no era preci
sament l'espiritisme, el que havia desencadenat la
seva demència, sin6 el catolicisme, A més, de tots
els psiquialres és sabut que no és la causa de la per
turbaci6 la seva mania sin6 moites altres causes,
essent el catolicisme 0 l'espiritisme sols corn la
pedra al caure en un lIac que remou les aigües fins.
aleshores tranquiles, pero amb una tempesta latent.

Es per aixo que mai no s'atreveix ningu a com
batre el dogma calolic per higiene mental.

En la mateixa conferència ve a dir que la gran
majoria dels que escriuen sobre espiritisme son

Un :m.o:m.ent feble deI
j esuïta Pare Pal:m.és

L.

L'oei d'un ftlosof

B,

Hem lIegil que ha estat relirat de les Ilibreries,
el volum que aparegué setmanes enrera amb el
Iftol cL'ocr d'un filosof. dei que n'era autor el mala
guanyat CristOfor de Domènec.

Corn sabran els nostres lectors, aquest és un
IIibre postum. Se n'havia parlat molt abans de sor
tir i sc'n parlava molt també ara, després de veure
la lIum. Una prova que se'n parlava és l'haver
estat retirada tota l'edici6.

En un altre Hoc d'aquesta Revista el nostre
amic Josep Solanes Vilapreny6, parla de la perso
nalitat de Cristofor de Domènec, EII, doncs, ens
estaivia de fer-ho a nosaltres.

Direm, només, que el seu misantropisme i la
clara visi6 que de la situaci6 de casa nostra tenia,
amb tota selluretat que li haurien permés esguar
dar aquesl fet corn el més natural dei m6n,

Potser encara s'hauria estranyat que li dei
xessin tenir tan temps en els aparadors de les 1Ii
breries,

Nosaltres, menys perspicaços que Cristofor de
Domènec, hem de dir que tampoc no ens ha sor
près gens.

Les coses van aixr, ara, L'assumpte de la mora
litat és el plat deI dia. Seria interessant, pero, in
tentar algun dia treure a lIum les immoralitats que
conté i aqueHes en les quais recolza aixo lan ~rbi

trari i tan infantfvol que en pIe segle vint, al igual
que segles enrera, en diem encara Moral.

- 1~ -

Una exposiei6 de flors

Hom parla amb insistència d'una exposici6 de
flors que tindril 1I0c a la nostra ciutat i en la quai
hl figuraran alguns centenars de models,
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fons, ens aventurarfem a dir que fot aixo no és af
tra tàctica que la d'aquell vell que no pensava més
que en allargar la seva vida ...

ieie Els italians sembla que no tenen gaires ga
nes de llegir els diaris feixistes.

El corresponsal i1alià dei cDaily News» a Xica
go ha fet, recentmenl, una enquesta sobre la premsa
italiana; d'elIa sc'n dedueix que el public ilalià cada

itie Vilna i el seu territori serà objecte, encara,
d'algunes discursions. Polonia fa gestions diplo
màtiques pel' tal d'incorporar-se d'aquella regi6
que, de fet, pertany només a Liluània. .

Ja veurem el curs que anirà prenent aquesta
qtiesti6.

ieie El brau Sandino continua la lluila. Sandino
és un heroi. fa unes setmanes ha adreçat una lIe
tra a cada uh dels presidenls de les nacions de
Mèxic, Guatemala, Hondures, Salvador, Costa-Ri
ca, Colombia, Venezuela, Equador, Peru, Bolivia,
Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil i Xiie, adver
tint-los el gran perill que corren de caure sota el
jou de l'oncle Sam.

Eis ianquis pretenen conslruir un canal inter
oceà a través dei territori nicaragüenc, el quai tin
drà pel' resultatl'isolament de les republiques indo
espanyoles i que els nordamericans aprofitarien
pel' a fer esdevenir realitat el somni que inculquen
ais infanlS a totes les escoles primàries, és a dir:
quan Iota l'Amèrica lIatina, sigui una colonia ani'lo
saxona deixar només un estel en el cel de la seva
bandera.

Sandino es queixa de la indiferència que ha do
minat tols els eSlats llatino-americans davant el
cas de la defensa pel' la sobirania de Nicaràgua i
liença la formidable idea d'un front-Unic envers el
despotisme i les cruetals que sembren els homes
de la Casa Blanca.

Sandino continua ell sol la lIuita contra l'opres
si6 capitalisla i imperialista, En la seva bandera hi
porla els colors vermeil i negre, que pels herois
nicaragüencs signifiquen Ilibertal 0 mort.

Ara que s'han acapat les eleccions vergonyo
ses, tornarà a sorlir de les muntanyes amb els
seus 2.500 homes pel' epfrontar-se amb un exèrcit
més al'mat i més nombr6s. Porta ja al seu haber
més de dos mil homes i dotze avions de guerra.
Els aeroplans dei Wall-Street deixen caure les
bombes arreu de Nicaràllua sembrantla desolaci6.

El general Sandino, per<1>, és tenaç.
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E. G.

Quinzena internacional

Tanmateix el rei de l'Afganistan, Aman Hullà és
objecte, per part de gairebé tola la premsa mundilll,
de Iota mena de caricalures, contes i ironies que
puguin ridiculitzar-Io.

Nosallres, francarnenl, no li donem imporlància
posat que entenem que no podria ésser d'allra ma
nera. Si volguéssim explicar-ne el motiu d'aquesla
posici6, ens sembla que no ens costa ria gaire:
Ens sembla que només deixant entreveure la in
fluència que posseeix l'imperi anglès damunt els
altres eslals cenlralisles europeus, ja n'hi hauria
prou, Si no ens enlenguessin, dirfem que el xef
dels sublevals, general Sakao, és una persona de
no.gaires bons antecedenls, si es descompla la seva
camislat» amb els brilànics. Si encara no n'hi
hagués prou, escriurfem que al seu 101'11, l'Aman
Hullà soslé una correspondència baslant fraternal
amb Moscu.

Llavors sembla que ja esta ria clar, pero si no
cns volem moure de casa ni volem citaI' a cap es
tranger lambé trobarem demostracions.

El dia ri barcelonf cLa Publicital» ha estat una
lemporada reproduint diàriament dibuixos amb lle
gendes que alacaven direclamenl el monarca afga
nès, i publicanl notfcies amb el següent epfgraf,
aproximadament cEl trencaclosques afganès». No
és aquesta unll bona senyal? N'hi ha més encara,
pero: n'Aman Hullà no és catolic; Sakao tampoc,
pero ja hem dit que aquesl estava a sou dels alts
europeus. Estem segurs que si poguessin els re
vollosos, l'endemà d'ésser al poder ja eslarien en
pugna amb els occidentals.

És la seva elerna lIuila, Pel' exemple, hem de
creure, que a despil d'aquesta campanya sistemà
tica i sorda que la majoria de la premsa ha empès
conlra Russia i els seus problemes i encara que
cada dia publiqui notfcies fent ressorgir més 0

menys la siluaci6 que Trolski ha atravessat d'un
temps a aquesta part, que aquesta premsa s'hi in
teressa vivament i els comprèn els assumptes de
Russia i és trotskista? Ca, l'es més lIunyl En el

paranoics; ens atrevim a recordar que corn a tais
s'hi tenen moites al'!ucinacionB de sants venerats
per l'església, entre altres, les de Santa Teresa de
Jesus,

Tot aixo ho hem lIprès a una càtedra on el pro
fessor ha manifestat incredulitat sobre una part
d'experiències espirilistes,

l,..



Metapsfquica:t. Hi anà moIta gent a escoltar-Io.
Nosaltres, davant un tema tan atractiu corn és
aquest no podiem ta\llpoc mancar-hi. S'havia dit
pels seus companys d'insignia que aquest pare
jesuïta era un l1eidatà i1'lustre, que era un savi de
cap a l'eus, que havia esludiat en vuitanta mil 1Ii
bres que tenia a la seva biblioteca i que rebia cada
mes, i les Ilegia, 200 revistes cientffiques de totes
les parIs deI m6n i que ademés d'ésser professor
de Filosofia tenia un laboratori experimental que
no deixava passar res sense el seu control perso
nal. Ai, pobres espiritistes de LIeida, quina lIiço
els esperava!

Aquests antecedents i esperances feren crèixer
l'especlaci6 per a escoltar les conferències. La lIàs
tima, pero, és que no ens digués res de nou ja des
d'aquest primer dia, i que es limités solament, cada
COI' que volia afirmar quelcom, a citar textos d'a1lri
i encara tendenciosos en el terreny sincerament es
pirilista. De més, la gent esperava que s'hauria si
tuat en un lerreny obertament ofensiu envers l'ob
jecte general deI seu curset i tanmaleix no fou aixi.
És de doldre, perquè hauria estat molt apropiat a
l'eslat d'ànims de l'auditori, que quedà un xie de
fraudat, doncs eIs seus conceples generals més
aviat semblaven d'un espiritista demodé que no
d'un/home d'estudis al dia.

El dilluns dia 4 parlà sobre «Els fenomens ob
jectius de l'ectoplàsmià:t.

Combaté acarnissadament el fet. Pero, a la fi,
no és aquesta la millor senyal que existeix? Tro
bem sincerament infantivol explicar l'ectoplàsmia
unica i exclusivament parlant de corlines, de perru
ques, de musselina, de penlinetes i d'agul1es de cap.
El pare Palmés S. J, avui, igual que ahir, no ens
digué res de nou ni ens tragué de cap dubte respec
te el tema indicat. Només li vegérem unes ganes
irresislibles de fer riure a l'auditori, cosa que no
conseguf -perquè lots els oienls, els seus i els al
tres, feien unes cares molt Hargues escoltant-Io.
"Què t'empeny que tan rodoles?

El dimarts dia 5, dissertà sobre «EIs fenômens
objectius de la telequinèssia:t El local estavII, corn
els a1lres dies, l'le de gent. Ja d'antuvi hom obser
và en el pare Palmés, una inseguritat manifesta; en
efecte, el tema a desenrotllar no era per menys.
Tota la conferència fou un tenaç i irreflexiu atac a
Il existència de la telequinèssia corn a part d'una
ciència. Aquesl dia sentà conclusions més catego
riques que cap; ja distingia l'ectoplàsmia només pel
nom ile musselina i la telequinèssia sota les figures

- 21 -

Les conferències de l'A teneu

Continuant el curs de 1928-1929, i a càrrec dei
Rnd. Pare Ferran M.a Palmés S. J" han tingut Hoc
durant els dies 3, 4, 5, 6 i 7 d'aquest mes cinc con
ferències sobre el tema general de «L'Espiritisme i
la ciència:t en el local de l'Ateneu LIeidatà.

El primer dia desenrotIlà el tema «Espiritisme i

dia lIegeix menys els diaris feixistes, que s6n tots
en absolut.

L'any 1922, per exemple, al començament dei
règim actual hi havia a Roma' 592 venedors de
diaris els quais distribuïen més de 400.000 exem
plars cada dia. Avui, malgrat el considerable aug
ment d'habitants que ha sofert Roma (més de
801).000), el nombre de venedors de dia ris només
lIrriba a 420 i el tOlal d exemplars no és encara de
140.000.

El diari més gran deI malf, el Messaggero no tira
sin6 50.000 numeros, dels quaIs 15.000 estan desli
nats per tola la provfncia. La Tribuna, diari dei
vespre, que fou duranl més de quaranta anys el
diari oficial dei Govern, no lira pas més de 10.000
exemplars.

El Corriere della Sera que conlinua aguantant
se al primer 1I0c, eslà perdenl per moments un gran
nombre dels seus lectors. Il Lavoro altàlia, organ
oficial dels sindieats feixisles i al quai Iota organit
zaci6 sindical lé l'obligaci6 de subscriure-s'hi no
arriba a la xifra de 40:000 i d'aquesls només es ven
a Roma uns 500 numeros .

QuaIre altres dia ris feixistes: Tevere, Imper,
Brillante i Piccolo Iiren escassamenl,-els qualre
si fa no fa-, 5000 exemplars diaris.

Aixo prova que relalivament s6n pocs els ita
Hans que segueixen els esdeveniments importants
i poden apreciar l'alta qualitat de les gestes de lIur
cap B, Mussolini.

*. Flandes torna a despertar-se. La petila Bèl
gica, l'aparentment modesta Bèlgica, és una de les
nacions que no solament oprimeix més minories
nacionals sin6 que tracta amb més crueltat els seus
nacionalilzats.

Resulta que la Bèlgica propiament dita es re
dueix a l'entorn de Bruxeles i en canvi, al seu cos
tat també existeixen, sense que se'n faci cas, pero,
els flamands, els valons, elc. sense comptar encara
lea possessions a l'Africa i a d'altres 110cs,

Un aItre dia ens en ocuparem amb més extensi6
dei cas de Bèlgiea.

..
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de fils, de cabells 0 de parpals. Tot plegat, pero,
ens aventurarfem a afirmar que encara que incons
cient el jesuïta pare Palmés, amb les seves explica
cions massa puerils d'aquests interessantfssims
fenomens, ha contribuït més que ningu a fer verita
bles simpatitzants de l'espiritisme en gairebé tots
els cercles intel'Iectuais de la nostra ciutal. Si
lIixo és el que ha guanyat Lleida amb la seva visita,
malaguanyada missi6 la dei nostre representant de
la Companyia de Jesus. Ens ha intentat tergiversar
els conceptes que nosaltres tenfem d'aquesta ciència,
de la Metapsfquica, pero en els ànims de l'auditori
selecte mlli no s'hi hll notat altra cosa que una més
clara visi6 dei problema, és a dir; el revés dei que
probablement es proposllva el pllre Palmés. Es va
notar que al exposar, els fets i les teories ho feia
bastant bé, pero en canvi al refutar-Ies semblavll
que no els volgués fer massa mal.

Vingué el dimecres, dia 6, versllnt !!obre .,EIs
fenomens espiritoides de la Metapsfquica subjectiva
i la identificaci6 espfrita»; aquest dia el trobàrem un
xic canviat; parlà encara 11mb més .,intenci6» arri
bllnt més de dues vegades a entrar en el camp de
les frases càustiques i feridores ais bons senti
ments d'altri.

Certament. no esperàvem dei pare Palmés el
que ens ha dit: s'aventurà àdhuc a mllnifestar que
se sentia avergonyit d'ésser lIeidatà perquè a la
nostra ciutat es prenien massa seriosament aquests
problemes i s'arribllva Il con!!iderar l'espiritisme
corn unll ciència i aixo que la ciència és el més sa
grat deI m6n, després de Déu i després de la reli
gi6. Titllà aixo corn una deshonra per Lleida.
Aquestes paraules ofengueren a moita gent en
tant que lIeidatans; el pare Palmés, s'exacervà, pot
ser, perquè vegé clar que la seva tasca combativa
era contraproduenl. El jesu"Ila conferenciant sentà
conclusions perilloses: nega en absolut l'existència
de tots els fenômens de l'espiritisme i a aquest i tot.
1 tot aixô perquè III religi6 catôlica no l'admet. Es
ben trist que hom ho hagi de mirar tot a través
d'aquest prismal

1arribà el dijous; tingué lIoc la darrera confe
rència dei cicle, és a dir: en lIoc de conferència
potser més aviat caldrill dir-ne serm6. Estigué
constantment tan allunyat de tots els punts cientffics
que no parlà sin6 unicament corn a pare jesuYta i
per tan, des dei costat de la religi6 catôlica.

Era la segona pllrt: .,Les doctrines dels espiri
tistes», i III lliç6 quintll: .,Les doctrines espirilistes i
la Filosofia cristillna».

Combaté enèrgicamentles c{l/umnies que con-

sisteixen en desvirtuar el .,fiat», en no considerar
Déu a Jesucrist etc. Avui més que cap dia, ferf hon
rades conviccions alienes. Afirmà que la religi6 Cll
tolica mai no havia estat en contraposici6 amb la
veritable ciència (nosaltres no tindrfem cap incon
venient en creure aixo si oblidéssim a Galileu, a
Copèrnic, a Servet i encara a molts milers d'a Ures
personalitats), cità i lIegf paràgrafs de la nostra Re
vista, s'endinçà en crftiques i anticrftiques dels tex
tos bfblics, tilllà d'heretges tots efs no catôlics, re
petf la deshonra que li pesava sobre L1eida, la Llei
da cristiana, la quai s'emporta una fama que fil
avergonyir els que essent-ne fills, se senten cato
lics, en fi: que descabdellà tot eillarg, entrebancat i
quasi incomprensible serm6, i si bé no contrlldf
des dei punt de vista de III ciència cap punt, (cap en
absolut) de les quatre anteriors, deixà l'auditori en
un estat que ningu hagués pogut preveure. Ais ig
norants dels fets i doctrines de la metapsfquica: ne
guilosos de conèixer i experimentar motu propio
les coses que entre burles i yeres el pare Palmés
els ensenyà. 1ais iniciats i convensuts: sllfisfets de
que les cinc hores llargues de peroracions dei je
suïtll lleidatà, no els hagués fet trontollar ni un bri
la seva posici6 espirituaI.

En resum: Lleida s'ha interessat molt pel curset
dei pare Palmés, donant proves amb aixô que ideo
lôgicament no dorm tan corn moites vegades es fa
c6rrer. Les inquietuds pels grans problemes dels
misteris humans, els lleidatans, en aquesta propf
cia ocasi6, han palesat que les senten abastament.

"Resultats positius d'aquestes conferències?
La nostra condici6 de mers espectadors ens

porta a proclamar que aquests resultats han estat
per complert contraris Il la finalitat que segurament
en donar-les movill al Pare Palmés i 1Iis seus induc
tors. Es volia produir un cop mortal a l'espiritisme
cada dia més estès a Lleida, i ço que s'ha aconse
guit és fer una nova sembrada d'espiritisme en
terra ben assaonada,

Malesaguanyades hores d'estudi a la cel'Ia dei
convent i malesaguanyades suades des de la càte
dra de l'Ateneu per assolir aquests resultats!

Sols considerant la desilusi6 de tan treball per
dut podem explicar-nos que sortissin dei!! llavis
cristianfssims dei pare Palmés aquelles parllules
dites en plena congesti6 d'ira de és una ver
gonya per Lleida, jo em sente avergonyit d'ésser
lIeidatà, ja que el pare Palmés encara que je!!uïta
es també home i corn Il tal amb el seu punt d'or
gull i aquelles gotes d'amor propi de qui cerca
els bous i perd bgus i esquelles...

..
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Llista d'adreces iitils que recomanem

Mercertes

Metges

EMILl DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer
cer(a i novetats. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 302. Lleida

JOAN OUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

Mustca t Ptanos

CICLES MAZARICO. - Bicicletes vilries mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - L1eida.

Recaders t Transports

E. TWOSE. - Especialista en enfermetats de
la bQca i dents. - Telèfon, 367. - Plaça de Id Sai, 17
principal - Lleida.

JOAN VILA.-TaHers de Fundici6 i Maquinilria.
Cardenal Remolins, 8 - Tel,fon, 1Of. - Lleid•.

Taners

FRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaic~

(la més antiga de la Capital) Passeig de Prat~e la
Riba. - Telèfon, 546. - Lleida.

LÀ PALLARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinetty, 15 - L1eida. - Telèfon, 232.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d·Espanya. - Barcelona: Monte~ion
17. - Lleida: Esterer(a, 4.

Impremtes

Rambla Cata- IMPREMTA P~OÉS. - Avinguda Blondel, 33
Lleida.

Cafés

ORAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
Lleida.

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, 1.er - Barcelona.

Cases de Canut

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telèfon, 518 - Lleida.

Cm'redors de Comerç

ENRIC BORRAs MELOOSA. - Clot de les Mosatcs
Monges, 8 pral- 2.· - Telèfon, 499 - Lleida.

E lectrtctste 8

MIQUEL R1BELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques per a Hum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Oramofons. 
Clavell, D. - Lleida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - Lleida.

CLAUDI BAIOET.-Maquinària i mateJ:ials elèc
tric~, vendes al major i detall. - Plaça Llibertat, 2
Telèfon, 38 - Lleida.

OCTAVI PEREl"1A. -Màquines i material elèc
tric.-Cabrinetti. - L1eida.

Fustertes

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferràn,
num. 37. - Lleida.

Ferretertes

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - Lleida.

. Hduocats
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§ LA MILLOR CASA DE MOBLES g
1 1

l " ARMENGOL " 1
ft Nom Comercial RegistraI 11 Rambla de Ferran, 16. Teléfon, 103 g
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