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Crònica d'art El doctor Cardó i "ta 
Catalunya triomfant 

, ""' ... 
tornarà a ser l'icai ple'na .. : .. 

I Catalunya ha triomfat, i amb a
quest triomf tots els que posseïP.l 
sentiment artístic estem d'enhorabo
na, perquè ell donà el govern de 
tots els pobles de Catalunya als de
fensors de la vera causa, el que sig
nifica l'acabament per sempre ,del 
caciquisme que fins en l'actualitat 
hemvingutsoft:int i que tants atrassos 
i perjudicis en l'art ha portat durant 
el seu llarg període d'actuació. 

I podem' estar joiosos, perquè el 
triomf del Nacionalisme significa la 
proximitat d'una època floreixenta 
de les arts de .la terra, tan menys
preuades pels que més obligats es
taven a protegir t.ot 1p que elles sig
nifiqués avenç dévànt ' dels grans 
alts llocs que fins ara han vingut o
cupant. 

Proves en tenim rebudes de l'ac
tuació dels regidors de la Lliga a 
Barcelona; a ells devem {!esser'un 
fet les demostracions d'arfanuals 
que amb tant de èxites venett c~le~ 
brant a nostra ciutat Comtal,aonfa 
d'aquest. any promet revestir els ca
ràcters d'una grandiosa manifestació 
artística, puix hi pendrànp'art dife
rentes nacions eúropees, i en\a que 
s'adjadicaràn importants premis en 
metàJiê, pensi:~s per l' estrang~r, 
etc., ;etè.; con¿édits per un apte ju
rat f~rl11~t delstbés celebrats pintors 
als que 'presidirà nos~re benvolg;ut 
batlle En Martinez Domingo, que 
tantes simpaties compta en el poble 
de Barcelona. 

I ara, joves manresnns, que pos
seïu ··· l'esperit artístic, prepareu-vos 
per a pendre part en tan magna de
mos~ac!ó,aon un paper tan impor
tantíssim han de jugar-hi lesatts de 
la nostra Catalunya; treballeu i. tin ' 
gueu la seguretat ' de si firis avui 
heu permanescut en l'illament, en ' 
endevllnt, l'Ajuntament, compost de 
fills c'atlÜilníssims, i com nosaltres, 
aiman~::~e .le~belIes arts de nostra 
terra, pendràn mesures de protecció 
pels fift~ de ,la comarca, fent que 
tinguin,ota mena de facilitats per a 
desenrótthir aquens formós os ideals 
i inspiradons fins , ara impossibles 
de portar a cap. 

Alfred Figueras. 

* * * 

En Rosiñol, En Mir, En Galvay i 
En Raurich, en el saló Serra j Mai
fren en les Layetanes, exposen una 
sèrie de les seves obres, en les que, 
com sempre, demostr~n estar a l'al
tura del nom que porten conquerit, 
essent poca la lIoança que d'ells es 
faci, per ser prou conegudes del pú
blic català les respectives firmes. 

En el saló del Refectorium expo
sa una sèrie d'obres l'esperit inquiet 
i nerviós d'una persona que està 
ansiosa de crear quelcom nou. 

I això és el que logra Daniel Sa
bater en les seves teles, veure rea
litzat el seu ideal d'apartar-se de la 
pintura natural, buscant en nous ho-

, ritzons nous temes, que per qui . el 
coneix, veu que responen al seu 
temperament poètic i trist, dins la 
pintura. 

En conjunt resulta digna de visi
tar-se, ' encara que si bé no respón 
al meu modo de sentir la pintura, la 
considero interessant · per lavelentfa 
en que .està resolta, i ans que tot 
per la correcció del dibuíx, sobre
sortint en primer lloc un Crist en la 
Creu', seguint després les intitula
des: <Brupt enamotat" (Jocs de" 
Brujos» i «Sacrifici». 

AI mateix temps exposa úna sèrie 
de retrats, que tracta amb la matei
xa valentía, si bé sofreixen tots ells 
dels efectes tètrics de la seva colec
ció de Brujes. 

Barcelona, 14-20-20. 

A. F. 

Doctrina Estética del 
DtOf. TDrra~t,Bages" 

Sovint les obres que fan més poc 
sorolI són les niés bones, i això s'ex
plic~ coneixent la tara nQ.stra: Quan 
veiem que un triomfa decididament 
allavores calIem com si en sentíssim 
recança. 

. El doctor Cardó ha publieat una 
obra de les més trascendentlíls que 
té Catalunya i no n'ha parlat ningú 
i algun periòdic .dels que solen assa
b~ntar a les gents del moviment li.,. 
terari i científic de Catalunya ni ha 
fet constar que l' haguéS rebuda. Ai
xò no desvirtua pas gens à , l'obra, 
però, perquè ès prou per si sola i no 
necessita de les carrutxes empelego· 
ses d'aquest o d'aquell per a fer via 
pels camins de la llum i de la gloria. 

La «Doctrina Estética del doctor 
Torras i Bages» que fa poc publicà 
el doctor Cardó, és un lIibre que ni 
un bon català, ni un tan sols, hauria.' 
de deixar de tenir-lo. . 

Tots sabem que el sapientíssim 
Bisbe català no feia llibres. Ser me
nejava a les gents i escribía pasto
rals que eren enfilalls de veritats 

"" inspirades sense altra lógica queIa 
seva clarividència. Amb aquells ulls 
penetrarit \' infitHt copsava urla veri
tat i ens la deia prescindint de l' or
dre conseqüent o sistemàtic. Doncs 
bé; el doctor Cardó, amb una trassa 
extraordinaria i amb molta de cura 
de no perdre la més petita engruna 
del valiós tresor, ha recopilat orde
nadament,lògicament,en un llibre, a
questes 'preciositats disperses del sa
pientíssim Torras i Bages. Es un vi
rol ament d'or i Wlln tebdt çle joies 
precioses de Aristotil i de Plató; és 
unaresplendQr de veritat gentil cris
tianitzada aquest tractat d' Estética 
que enS lia oferí l' litre. Canonge de 
la Seu barcelonína. Parla de la be
lIe~a de les Goses e~plicant-la no 
panteisticament siriò per art d' ainor, 
d'aquell amor qUè Deu, bellesa sum
ma, n' ha fet participant a tota la 
Natura, i d'aquí que tot ~s bell per~ ' 
què totes les coses criades tenen 
resplendor del Criador, duent el se
gell dei Suprem Artífex. Parla de la 
bellesa subjectiva i de la bellesa u- . 
niversal desfent errors i esclarint 
dubtes al lector cultíssim qui es preo
cupi d'esbrinar-ne l'últim per què. 

Jó tan sols puc dir de l'obra res
cent publicada, que té tanta de valor 
el· sapiguer-Ia recopilar la doctrina 
E~tética del qui en esperit encare és 
nostre Prelat, com_valor tenía el sa
piguer trobar les veritats que el nos
tré sapientíssim Bisbe trobava. I ai
xò ho ha sapigut fer l' eruditíssim 
doctor Cardó. 

Voldria dir d'aquest llibre tot lo 
que es mereix que en sigui dit, pefò 
no són les meves mans barroeres les 
dignes de tOCar tan àltes preciositats. 
He aprofitat l' ocasiò de parlarvos
en, perquè poseu interés en volguer 
sentir l' eminent canonge en la Con
ferencia que donarà al Casal Regio
nalista el dia 2},a les nou de la vet
lIa,exposant e¡' tema els <Problemes 
espirituals de Catalunya» i a l' en
semps he volgut parlar-ne per a do
nar una lliçó als qui poguent i devent 
no ho fan; deixant que les gents des
coneixin obres de tanta trascendèn
cia dins les enquestes espirituals de 
Catalunya. 

,I ara l'eloqüent doctor Cardó que 
em dispensi, si no he sapigut ésser 
ben arfebre per a tractar amb la de
guda delicadesa tanJes joies 'coni _~II 
ha sapigut oferir a Catalunya am¡j.'la 
«Doctrina Estética del doctor Torras 
i Bages». 

Salvador Perarnau. 

e arta oberta , No · dubteu nena esforçada, 

model de candor, de bondat i 

A la Peraire de dolcesa,que amb vostra he-
. Cando~osa mna; Me và- roitat del dia 8, més que un e

reu fer objecte del vostre ner-, nemie, co IT1 mal aconsellada cer .. 

viosisme, víctima d'un odi que caveu, heu fet de mi un apolo

solament s'explica perquè , com g!lista incansable dels vostres 
diu: . mereixements i un agrà1t de que 

Tàcit: «Està en la naturalesa l'escollíssiu' per a instrument 

humana odíar a n'aquells a qui pacient de la vostra popularitat 

s'ha ofés». cada dia .major:i més merescuda 

Generós, vull perdonar-vos i i que, en gran part, me la deu

vull tornar-vos bé per mal pro- ' , :i
reu a mi. 

curant, per tots els mitjants que 

siguin a la meva mà, donar-vos 

a conèixer a fi de que, aquells 

versos de Frai Gabriel Teller: 

«Una, boda es medicina 

D. f ARRERAS, 

Manresa Febrer 1920. 

MADRID 
La situació política 

. que sàna a toda mujer»-- 

tinguin en vos confirmació 10 a

bans possible perquè un cop 
d Madrid. 18. 

guari a, deixen de ser un perill En ser , conegut als p-assaojssos 
pels transeunts i un objecte de del Congrés el resultat deIà :vòtàçjó 
befa per a tot-hom qui s' assa- de la proposició de confiança al Go
bent-hi de vostra verinositat. vern, s' ha comentat el nombre exi-

gu d{;ls que havien votat en pro, 
A fi de que, com a més intes- ' puix dels 120 que habarta el nombre 

sada, puguen ajudar-me a n'.a- de votants, es recordava que a 92 
questa tasca generosa i caritati.'arriba el,dediputats conservadors. 

Els ministres estaven a llur des
va que m 'imposo, estudieu i no patx quan s' han assabentat del re-
olvideu aquestes màximes que sultat de la votació, mantenint un 
vos endresso. canvi d'impressions. 

«La b'uena mUJ'er» diu Cer- , $'~an ob,tlngut elsciervins, alguns 

Notícies 
Aquesta edició ha passat per la 

censuragovernatíva :~ 

L'Escola Elèmental del Treball ha 
organitzat uns ensenyaments d'am
pliació de cultura general, destinats 
als seus alumne8~ ex-alumnes i que 
estaràn integrats, de moment, per 
un curs de (Nodons de Teoría de 
la Ciència», a càrrec del director de 
l'Escola don Rafel Campalans, i un 
curs de «Geografía General» a cà
rrec del professo!: don Pau Vila. 

La inl.lugutació tindrà efecte la se
gona quinzena d'aquest mes. 

, Ça~al Regionalista i 
. ~p:v.jntnt NacionalKta 
I ~' , , ¡ ; . 'J;"~ :I . ,. 

Aquestes entitats es com
·. plauén en invitar els associats 
;:. i familia , a la Conferencia 
. que' sobre el tema «Problemes 
~pi¡'itu~ls de Catalunya» do
narà, ajudant Déu, el dia 21 
del;corrent ferrer, a les noti 
de la,vetlla a, la sala d'espec
tacles del Casal , l'eminent 
Dr. Carles Cardó, Canonge 
de. la Sta. Seu de Barcelona. 
EfP'resident del Casal, ]. de 

. Loyola March. - EI President 
,de 1a Joventut, J. Torruella. 

•• •• 
, ......... _~ .~ .. ---. -mólt pocs~mauristes, els regia

vantes «no alcanza la buena fa- , nalistes i els romanonistes. L'lItm; Dr. Guillamet, que ha de 
ma solam~nte con ser buena si- Amb el govern hàn votat els con- sub~tituir . al EXCIII, Or. Reig en la 
nó com parecerlo; que JJlucho servadors, els albistes i els prietis- Seu:deBarcelona, nasqué en la tiu-

tes, i en contra les esquerres anti- tat d'Olot, d'uns humils fusters del 
mas dañan a las honras . de las dimístiques. carrer de Ballaire el 23 de Març. de 
mujereslas desenvolturas y las. Np c~1 dir que unànim~lJlent es. 1856, Quan era bisbe.o de Vich el 
liber~ades . públicas .que las mal- . reconeixia que després deIa tarda'Dr . Colomer, anà el senyor GuÜ1a
d d agitada ta jornada perOovern era " meta rebre Ordres menors, i sub-

a es secretas» . , ,desastrosa. diaconat de mans,d'aquell Prelat ge-
Sever Catalina, quina lectura-- Però, ' com que, amb fn:i~è gràfita roní i antic :catedràtic ' seu, l'any 

vos recomano en g ran manera i un.a,mic~ de .v}llgarper~ert, el ,1877. AI 1909 fou Consagrat bisbe 
.. . : ':presIdent ha deéHu:8t, ":1'éCordant la de beón, i al 191.3 paS'sà a Córdova. 

pUIX estIc convençut de que pot cobla aragonesa de (La Rebalera», 
ésser . ~ntònic , d' eficacia -pels que ~en siendodeZa~agosa, que le 
vostres nervis, diu; «Una mujer lIaman c~~~quie~an; ni.n~ú creia 

h 'ld . f 'd d' , . . en Una cnsl ImmedIata. J SIXI ha es
uml e, su n a, pu orosa y re- tat, en efecte. 

L '~uent de seOQrs ~f:~~ 
VU~, ofereix als SeUS amits i asse

. .guli¡at& el se4 J)ou, dgmicili.céU'er de 
'- la '(Janal, 26, Pet.. : ' ,' catada es de todos bien vista · y Tot,!;l, els mini$tres asseguren que 

respetada. Una mujer desen- . el p[ esideltt delÇonsellacudirà .de-
uelt f . . ., màt.¡.1 S~nat, pet a contestar al s~- :"'. 

v a, unosa, agres IVa y ca- nyor Jimeno i que es mostraven sa-

-fr-

lIejeraes considernda como un tisfets delvot decórifiartça. 
fenómeno, como 'un error de}aQ.yan ",~ts~nyo( J,.a ~. Cierva~ li ha 

notificat ais passadissos el resultat 
de la votació ha fet un gest d'admi
ració i ha dit: 

naturaleza» , 

De lo succeit,que vos ho 
sentiu ara més que jo que me'n 

dolc\') encara i que ho sentireu 

més encara amb el temps, no 

vos dono pas tota la culpa. 

Qui hagi pujat i viscut en un 

ambient de violencies, trovarà ' 

naturalíssimes aquestes violen

cies que a tothom repugnen. A
quí diem que'ls testos s'assem

blen a les olles, o sigui, com 

diu Bonald: 
«Els fills solen ésser sempre 

com els pares, violents i co- ' 

rromputs o virtuosos segons si

guin els autors dels seus dies» 
i, segons Lope de Vega: 

«La mayor desdicha de los 

h¡jos es tener padres olvidadi

zos de suo obligación o por el 

desviado amor que les tienen o 

por el poco cuidado que los 

criéll1 9; por lo~ -npLmuy santos 
ejemplos que les dan.» 

.......:EsèomperÀUè ·éslIanci a l'E
bre el baturro del president del Con
sell. 

Els albistes s'esforçaven " en fer 
públic que la conducta del seu cap 
obeia a l'exch'siu desig de donar fa
cilitats al Govern fins a legalitzar la 
situació econòmica. 

Han estat tan tenues els optimis
mes ministerials, que s'insinuava a
q?esta nit la possibilitat que avui, 
dImecres, el Govern es declari en 
crisi. 

SECCIÓ RELIGIOSA 
Sant$ de demà 

-Sant Gabi, ~r. 

- Cor de' María de demà 

A Ntra. Sra. del Bon Succés 
.• .•. -,. " o ' " ' , __ < ' _ , 

privmgiacl~ ~ ne'ls Orfe-ns. 
-:" -. ... ' 

Quaranta hores de demà . 

A l'lglesia deJes Rep~radores. 

Hores d' expd~ició 

CASAL REGIONALISTA I JO

. ,., YEt:JTUT NACIONALiSTA 
Diumenge: dia 22, ~ les quatre en 

punt d~ la tarda";' 
Interessàntfesta 'patriòtica ¡ d'art, 

de. col'laboració a les festes de la 
Llum i d'homenatge al dóttor Carles 
Cardó, Canonge de la Seu bÇlrcelo-

. nina. 

PROGRAMA 
f Primera . part: Per l'elenc artístic 
del Casal Regionalista. 

. Per primera vegada el diàlec dra
matic-·patriòtic, 

. JQqjllERIN 
Daniel O'Connell, R. Vallés. 
jordi Erin, C. Arboix. 

Segona part: Recital de violí i 
piano a càrrec d'En Mariàn Homs i 
d'En Josep Duran, 
Minuet, Gluck. 
Siciliana TDaJl~t, .. Kteisler. 
Romanza' en sol, -, Beetho~en. ' 
Loure, , .. , , " j. S. ·Bach. 

Tercera parf:" "« ;Cà~ims ;~b' ges
tes» per la secció. de nens i nenes de 
hi «Gimnàstiêa Rítmica»"de l'Orfeó 
Manresà;;},bà!x)a qirecció d~En . Mj..: 
quel Çaellas. · . . t.; 

Rividi didi didi ditití, Dalcroze. 
Els soldadets, , 
La jardinera, :t 

. ~I drerer, ., Longueras. 

Tots sabem que la pass,Ïó és' 

mala çonsellera i dels seus con

' sens és fill elrencor que"'se

S' ofereix ea lIs nPrOPie!é;lt ris que , gons Pellico, «és una ba~reJ'a 
eceSSl en, per, .. ' . 

encarregar-se del cobro<le llogUers d orgull, .. J .baIxesa» sentIments 

Manrêsa ·i febterJ92.0. Al matfde les 8 à les 11, i a la 
tarda de les 4 a dòs qúartsde 1. 

, 
Iglesia de Sant Ignasi 

Dia 19. ;.'- A dos quarts de vuit, 
Missa i exercici en hono~ ,~ St.Josep 
a l'altar del Saltt: 

Son deu noies per casar, :t 

Palh:icin ~asa sa filla, , :t 

Plou i fa sol, Pecanins. 
Les «Cançons amb gestes:. seràn 

acompanyades al piano per la se~ 
nyoreta María Neus Garf . . 

i Administració de ses finques ur- que rebaixen als homes, i a les 

banes. Don . Ramon Éi(irriga, pro;.' dpnès posen a un njvelJ ~ ü1:feri~1? 
pietari, carrer Guimera, 34, 2.on 1. a a Jo més baix. 

Dia 20.-Divendres.Dejunii de 
peix, , 

Oia,21 . ..,...Dissabte. [;)eJtmi.: 

Mitja ploma ' d' aiona 
, es" d~~~t~~,~9mprar,Ril9 ell' aquesta . 
~ NdminI8traeiÓ .. .J ; .. ~ . 
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