


L A D E V A N T E R A 

ENGRUNAS 
F.\ temps que tenim presa la, mida a n'els intelec-

tuals de Joventut y, per lo mateix, sabfam que 
eran incapassos de sostenir una discussió rahonada. 

A l'invitació qu'els feyam en nostre últim número 
contestan que no volen pendres aquesta molestia pe r 
qué no som dignes d'ella tota, vegada que no acudírem 
als Concells generals de la Unió Catalanista pera defen
sar nostre cr i ter i . 

Això es lo que diu en concret Joventut en un escrit 
esquitxat tot ell per un seguit de insults que demostran 
per un cantó l 'escassetat d ' a rguments y per I 'altre el 
seu g rau d'educació. 

Com que quan nosaltres els invitem a discutir hu 
fem, no pera convencer à n'ells, si no pera que '1 pú-
blich pugui jutjar a uns y al tres , y com que no volem 
deixar passar cap escusa, per tonta que sigui, a fi de 
que no sembli a rgument en contra nost ra ,e ls esplicarém 
el perquè no assistiam als Concells generals de la Unió 
Catalanis ta . 

A n'els Concells generals hauríam acudit pera fer 
valguer nostres drets y pera sustentar ben alt (com ho 
fem desde aquestas planas) nostre cri teri , quan la Unió 
fos una enti tat que sàpigues respectar a tots els que, 
per motius de sobres fonamentats, cenim en qüestions 
de procediments ideas part iculars . 

A n'cl Corneli general vàrem acudir quan se per-
metían y respectaran tots els cri teris , cri teri que 'Is de 

entut, en mes de una ocasió havían sostingut, mes 
d'ensa que la Unió Catalanis ta privà dintre seu el nos
t re modo de pensar, d'ensa que 'Is radicals de conve
niencia se lercn par t idar is d ' anar u las eleccions amb 
els mateixos a qui cent cops havían declarat enemichs 
del catalanisme y ens obligaren a nosaltres a pensar 
com ells, d 'ensá d'això, no hi acudirem perquè tàcita
ment ens consideràrem fora de la Unió Catalanis ta . 

;Qui vol que hi vagi a n'els Concells generals des-
d 'haver pres l 'acort trránich y ridicol de privar a 

n'els adheri ts de pensar y exposar els inconvenients y 
y perills que porta la lluyta electoral? ¿Oui vol que s'hi 
sotmeti a la capritxosa voluntat d'un Concell general 
format per una dotzena d'inconscients que acaparan las 
representacions de las ent i tats de fora Barcelona y 
com un remat de xays votan l 'aberració mes g ran per
què interessa a quatre tocats de la mania d 'ésser dipu
tats? ¿Y vostès volen sentar plassa d 'avensats y de 
lliberals y altres cosas que anomenan molt y ptai 
pochr 

Si els i i en sos articles politichs, socials y 
tílosófichs son ells els amples de cri ter i que no volen 
motllos vells, que trencan lligams cnervadors y no 
aceptan dels par t i ts las disciplinas; part idaris de las 
ideas novas, avensats mes que tothom volen un movi
ment nacionalista ample pera que tots hi t ingan cabu
da; tot lo que sigui encuadraments ho combaten, tot lo 
que sigui avens y llibertat ho defensan entusiastament 
desde sas planas. . . y, ¡ridicols! no comprenen dins de 
la Unió als qui—tal com elis levan quan els convenia — 

ilan, al par lar de procediments, perills pera la 
causa cata lana. 

-I lo sabeu a ra perquè no hi acudírem a n'els Con
cells generals de la Unió Catalanista? fa suposem que 
avans també ho sabían, ja suposem que la excusa de 
Joventut es un de tants sofismes de que 's valen pera 
seguir enganyan t als que 'Is segueixen pero hem \ o i -
gut contestar pera que ho sàpiguen els que de bona fe 
van enganyats al da r re ra d 'aquesta colla d-avensals a 

pany ola. 
Y si combatem a la Unió no es pas, com els de 

veutut volen suposar, perqué apoyantse amb las Bases 
del Catalanisme acepta la l luyta electoral, si no que 
l 'hem combatuda perqué vulnerant aquellas Bases re
comana y la conxorxa amb el primer que amb el nom 
d' autonomista se presenta mal no 'n sàpiga de las 
ideas ni un borrall . 

\i\i> es lo que Joventut no 'ns desfarà; y no hu 
i a, no per las escusas de mal pagador que donan, 

si no perqué no tenen a rguments pera defensarse. E s 
molt sencill dir que no volen disputas de vehinat (en
cara que amb això tenen rahó , perqué ells han demos
trat no saber discutir de al tre manera) , es molt cómo
do dir que no 'ns volen pendre en serio, lo difícil es de
fensarse, lo difícil es sentar fets que neguin las nostres 
afirmacions y com que analisant fets demostrar ían la 
seva contradicció1 y posarían en evidencia la vergonyo

sa g i rada de la Unió Catalanista, per això prefereixen 
no discutir. 

Empero , si renuncian a la discussió, no renuncian 
al insult ni a las grosserías y, donant most ras de la 
seva falta d 'educació, posan la contesta, no al nivell 
de disputa de vehinat, si no per sota l 'escándol de s a -
freig, cosa propia dels que, ferits per las ver i ta ts que 
desde aquestas planas cantem, y no quedantlos al t re 
recurs en defensa propia, espeternegan y cridan sense 
solta. 

I eya temps que ho desitjavam pogucrlos p o s a r e n 
evidencia a n 'aquets set-c%mcias que amb la capa de 
radicals y d 'avensats y com si fossin uns elements de 
g ran prestigi Uensavan excomunions a dre ta y esque
r ra , y tacavan honras y reputacions de personas dig-
níssimas valentse del desvergonyiment que dona l 'esser 
rich y tonto. 

Diuen que no perdran res als ulls del seus llegidors 
no aceptant la controversia, y tenen molta de rahó, 
perqué periodísticament ja no 'Is queda res per 
perdre . 

No acceptan la discussió perqué tenen por de la ca
lumnia, a rma que segons diuen els de Joventut tenen 
prohibida, y pera demostrarho ens dedican un escrit 
esquitxat tot ell de termes melodriimdtichs en els que 
hi campeja la Hor de la mes Ilógica argumentació: 
«empeitats de l·i malura t/el esperit castila, cau Ü 
letat üe miserias y d ciivejes li„,it vau consumintse, 
amarguntor del verí que oessen, que no esgrimeixen 
a/tres armas t/ne la calumnia, i/ue sou nuls, t/ue te
nen la conciencia feta ah aixamples. que sou ximples, 
que sou barres, que l'ideal es l'ou com halla, el 
gants y les trampes- y tot per aquest istil acredi tant 
la revis ta que es un fástich. 

Y dit això ¿que volen que 'Is diguem mes a n 'aquets 
mal parlats? No podem pas posarnos al seu nivell, no 
tothom es bó ni tothom nesab de dir grosser ías . 

Continuin, contínuin hnt Joventut; val mes que tin
guin una revis ta que no pas un automóvil , lo menos 
aixis no fan tan tas desgracias, Enlayrin als amichs 
pera desp¡ ..'arlos; parlin forsa de qüestions so
cials y filosóficas perqué en aquets capítols las vulga
r i ta ts hi son mes dissimuladas; continúin tan < 
t/ücuts com lins a ra en qüestions políticas, y d 'cntant 
entanl fassintse r e t r a t a r pera posar el cliché en las pla
nas de Joventut que sempre fa mes oru, pero no parlin 
d 'historia perqué la seva sembla la de don ( ris pin 

Al cap y á la fí poden estar satisfets del seu avens 
ja que sempre es millor que s 'entret inguin fent un pc-
riodich—que per inflat que sigui no passa r una 

ignocentada—que no continuar com avans leyan, ffent 
cl pallasso pels escena u s representant Tenorios y Ma-

Si haguéssim de contesta,- a u n periódich que amb el 
nom de Progrés (?) se publica a Barcelona y que 

sigui dit en veri ta t usa un Ucnguatje un xich lliure ens 
veuriain un boa tros apurats pera refutar la sevá ar-_ 
gumentaçió^ to ta v e g a d a gu e no tothom serveix pera 
insultar sense cóm va ni cóm ve. Però com que tam-
poch estem disposats a callar davant dels que valentse 
de l'escándol y de la mentida propagan falsetáts qu'ells 
comensan per saber que ho son, procurarem desfer to
tas las afirmacions que fan, al objecte que' ls que'l lle
geixen no tinguin un concepte equivocat de nosaltres, 
que segurament es lo que's proposan els inspiradors 
del article de Progrés. 

Diu aixís: «No podem tolerar ,le cap modo, que'l 
sucesor d-at/uell periódich que ah tanta fe electorera 
trevallava la candidatura de />. / . /. Permanyer per 
Vilafranca, avux Jassi tic aitticlcctoral ab pujos tic 
par. 

¿No hu poden tolerar? Donchs hau ran de. to lerarho 
tan si volen com si no, perqué si espliquessin las cosas 
tal com son, sabrían que'n el primer número que sortí 
de La Nació < atalana després de las eleccions de Vila
franca, demost rà rem la nostra fe electorera publicant 
un article que 's t i tulava l u n,p y prou», y en el que 
déyam que may més pendríam part en cap lluvia elec
toral , y aconselldvam a la Unió que deixés pera sem
pre tais camins per perillosos y negat ius . 

Y si an ' aque l l s temps el que escr iu l 'article de l'ro
ures s 'hagués preocupat del catalanisme, sabría que 
nosaltres la majoria dels q u e a v u y fem L A D E V A N -
TERA é ram contrar is com avuy dels procediments elec
torals , y si secundàrem la campanya; fou única y ex

clusivament perque ' l ca ta lanisme's presentà a Vila
franca tal com marcan l a snos t r a s Assambleas , no com 
ara que la Unió recomana la candidatura del pr imer 
sa l ta-marges que 's presenta amb el nom d'autono
mista. 

Nosal t res som contrar i s del procediment electoral 
però tenim prou amplitut de cri ter i pera respectar als 
que de bona fe lluytin, y això hu demos t rà rem en las 
últ imas eleccions de diputats á Cor t s fent constar que, 
en mitj de la colla de vividors que 's presentavan, hi 
havia una persona que mereixia ' l nostre respecte , tota 
vegada que cumplía es t r ic tament amb la lley ca t a l a 
nista: aquesta persona e ra ' l candidat per Girona se
nyor Cases . 

J a veu, donchs, que la nostra acti tut es en ext rem 
conseqüent, y que' ls nostres actes s 'ajustan a las nos-
t ras prédicas . 

Y a continuació diu: *No podem tolerar t/ufs digui 
que La Renaixensa ha mort per no sostenir el criteri 
que li inspirtíl senyor Altlavcrt, puig lo senyor Alda-
vert essent tlirector de La Renaixensa trevallava a só 
de bombo x platerets la cantlitlatura de'n l'al/s y IV-
ce/is per Balaguer, y al ósser reptat per t/ui podia 
reptarlo, contestà què ELS DIRECTORS DE PERIÓDICHS 
TENEN .MOLTS COMPROMISOS.» 

Si els de Progrés s 'haguessin pres la molestia d'en-
te ra rsc un xich de lo que diuen, sabrían que l 'Aldaver t 
quan deixà i.a Renaixensa pera encar regarsen la So
cietat Anónima, no tornà a ocupar el càrrech de di
rector . 

Els han entera t malament a n'els do Progrés, y lo 
pitjor es que' ls han fet fer un paper ridicol. Ja ' l s ho es
plicarém nosaltres lo que hi ha de cert; y consti que lo 
que nosal t res els direm ho podran comprovar a to t a s 
horas . En cambi, lo que ' ls han dit aquells que no tenen 
prou esperit pera contes tar de cara y fan sort i r , com 
de costum, al primer ignocent que t rovan , no podrán 
comprovarhoen lloch, perqué es una solemne falsetat . ' 

L a veri tat del fet es la següent: l 'Aldaver t , per 
amistat amb en Botet y Sisó— allavors director de I-a 
Renaixensa.— consentí en cuydarse d 'aquesta feyna 
mentre^s en,Botet p r epa rava à Girona cl seu traslado 
definitiu a Barcelona. Empero l 'Aldavert , al acep ta rho , 
fou amb la condició de que ell no ' scuydar ía pera res de 
la crónica electoral, nombrant pera aquets t reval ls a 
un redactor especial. Com que al lavors era ' l període 
de bojeria electoral , en més d 'una ocasió L a /Renaixen
sa, seguint las inspiracions de la Unió Catalanis ta , t re-
vallà a sé DBBOMBO v PLA I T.RKTS totas las candidatu
ras autonomistas, sense que l 'Aldaver t hi t ingués a r t 
ni par t . 

Ja veu, donchs, que l'han enganyat com a un xino 
e u s amichs que s 'escandalizan del procedir de L A 

D E V ANTERA; ja veu, donchs, que aquella gent q u e d e s -
de Progrés diuen que CONEIXUN I-ROU PERA NO DLTITAR-

on una colla de calumniadors vulgars , incapassos 
ostenir res ca ra a ca ra , y que sols serveixen pera 
¡uedar malament al qui es tampa las sevas afirma

cions. 

Lo que nosaltres diem hu provarem a totas horas; 
es ple de vida'n Botet pera preguntar l i si es cer ta la 
nostra afirmació, y, el mateix Valls y Vicens podria 
dirlos lo que per amista t l'hi deya l 'Aldaver t quan par-
lavan de la seva presentació pera diputat. 

[ ¡y f) R E P T A ! PER ' . ' I I l 'ODÍA R E P T A R L O ! ! 

;¡Ay, sania ignoconcia!! Q u e m e s haurían volgut els 
que al lavors tenían la Unió! d 'aquí plora la c r i a tu ra . 
Si l 'Aldaver t els hagués secundat els seus plans, com 
avans, fora ell l'hom mes sant de la t e r r a . 

J a veuen qu 'hem contestat tot lo que podia ésser 
font d 'equivocacions. IVró 1 article que 'ns dedica Pro
grés es molt llarch, y desprès de lo qu 'havem copiat 
venen un seguit d'insults y de parauladas que de segur 
han sigut la satisfacció dels e lec torersque amb tant sen
timent han de llegir en L A DKVAMICKA las ver i ta ts que 
contem. Aquestas pa rau ladas y aquets insults no' ls vo
lem contestar perquè tenim vergonya y 'ns repugna des
cendir a cer t nivell. Mes amb tot entenguintho be els 
inspiradors del article de Progrés\ continuarem la nos
t r a campanya de posar en clar las cosas, y si creuen 
que hi ha a lguna inexacti tut , díguintho y ho discut i
rem. Es aixís com se tan els adeptes , y no amb insults 
grol lers y parauladas de mal gust . 

No podíananar en lloch mes que en aqueix periódich 
a vessar la fel que porten dintre; sabían que 's distingia 
pel seu bon l lenguatge y, educats com son, allà a cud i 
ren. Y pera que hu vegin, copiarem alguns trossets de 
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la propaganda de MUS que fa Ptegrés, a fi de que'ls 
nostres llegidors se convencin del g rau d'ilustració que 

tenen. 
D e y a a i x í s «Progrés del 25 de maig de 1905, art .-

ele que por ta per nom «Vida». 

«Malehim tots a l'hora lo jorn que sa mare va parirlos 
Provemloshid'un cop que per nostre sanch, no hi corre el 
haccilus podrit que de generació en generació envenena y 
degenera la seva rassa. • 

,Diuen que morim! Y ens ho diuen els tis.chs, els tubercu-
losos, els gangrenats, els sifílitichs... 

Ens hu diu aquella rassa pobladora de Nàpols que repug
na la cohabitació ab donas... Els estetas... Els impotents... 
Els tarats...» 

V no volem copiar mes, que prou hem embruta t 
aquesta plana. Y a ra preguntem nosaltres. -;que pot 
esperarse d 'un p e n ó d k b que fa la defensa del ca ta la 
nisme amb aquesta iorma? . 

A q u e t s s o n e l s defensors de l 'actual criteri d e i a 

Unió Cata lanis ta , y a n ' e l l s h a n d e recórrer quanvo-

Ien defensarse. 
¡Pobre Unió Catalanista! 

Ara, m é s que may 

Temps há, quc 's veu clarament , quedi- i t rc ' l catala

nisme s'hi ha ficat la bruixa. 
El desgavell que en general s'hi nota, es innegable. 
.. (rriaacs la causa d 'aquet gran desballestament. 
L a política madri lenya. Aquesta política, maleh.da 

cent voltas per tots els diferents grupos que avuy com

ponen el catalanisme. . 
Sí, senyors; aquesta , y no cap a l t ra , es la umca 

causa. 
Si en las pr imeras eleccions de diputats á Corts , en 

las que en nom del catalanisme anaren a las urnas els 
elements de La Veu de Catalunya portant per devan-
tera la tigura del l)r . Robert , no haguessin tingut la 

pera la veritable Causa Catalana, desor t i rne 
victoriosos, avuy, aquesta seguiria com avans orienta
da y estar ia molt més avensada de lo quc 's t rova. 

Y com que nosaltres, ja desd'aquell principi hem si
gut sempre refractar is a introduir cl catalanisme din
t r e aquet ru t inar i y desacredi ta t sistema, pera no po
sar fc 11 de qualsevulga part i t polítich espanyol; 
ara mes que may, seguirem la nostra tasca, senyalant 
els camins perillosos als catalans de bona voluntat que, 
inconscientment, ajudan a la comensada obra destruc
tora del ca ta lanisme. 

Y c , ) m qu estem convensuts de lo que defensem, ara , 
rriéS que may, ja que s 'acostan eleccions, segúifénrre-
lermantnos en nostre radical criteri , defensanUo a tota 

ta] encara qüe'ns insultin, encaraque'ns befin, en-
raquens maïíractín, encara que'ns treguan, focara 

,,u,-ns e s , U p i n . a . l a c a r a , , Q w tot això, menys lo da-
r, ja ho han fet, els que no podían lerho. 

JOAQUIM DBUCLÓS V D O L S 

- ^ u » f ***** 

Envers el "Paralelo" 

i AS vegadas m'havia mirat ab 
llàstima aquella colla d 'obrers 
que, desitjosos de descansar del 
treball de tota una setmana, es 
barre javan, fins a r r iva r a con 
dreshi, ab la clas !*#» y 

la societat per en t rar a espiare un 
r a t e t en una d 'aquellas infectas y miserables ba r racas 
del Paralelo»; y no era per aixó sol que 'm feyan l a s 
tima, sino perqué els hi veya ent rar amb un a,re de 
tant-se-men-dona, que tot seguit s 'endevinava que 
poea cosa hi havia allí dintre que 'Is interesses n, en lo 
mes mínim; v ab el mateix posat que 'ls bi veya ent ia 
els veya a g e n t a r s e , mirar l 'espectacle y aplaudí . 
Si e que no se 'n dcscuydavan. d 'una ménade manera 

que fins semblava que regatejessin els cops de man 
a n' els pobres mímichs que 's cuydavan a mata, fent 
s a L més san S per veure si podían a r n v a r a mte re s -
sar an T uel púbUch que tant indiferent se 'ls mos t ra -

. ; ^ a n algtin actor o conjunt ho lograva. l 'aplauso 

era tant fret, que al sor t i r a saludar o al alsar el teló 
ja no se sentía el mes petit espetech de mans 

Pero de mica en mica, aquell «Paralelo • d 'avans es 
va t ransformant y cont inuara fentho fins haver fet una 
complerta evolució. Lo que no era mes que un petit 
baluart de la mort y un palau de la bruticia y el fas-
tich, ab quatre ba r racas fetas d'uns quants trossos de 
fusta y una mica d 'estora per cobertora s 'ha tornat una 
de las vías mes bonicas (dintre '1 seu genre) de la ciu
tat; ab edificis espayosos y construits a la moderna . 

Mes en lo que s 'ha opera t un cambi mes radical ha 
estat en el públich que hi assisteix. Aneuhi y veureu 
an aquells mateixos obrers esperantse neguitosos a que 
acabin la última secció de pantomima pera poguer en
t r a r a fruhir, a instruhirse y no a perdre '1 temps mi 
serablement veyent crims, morts , assessinats y des
honras a cada cinch minuts, l 'refereixen a tot lo demés 
el t ea t re cátala; han tas ta t la mel pura y no la volen 
falsificada. 

Al revés de lo que molts se pensavan, aquet tea t re 
ha obtingut una entrada triomfal al «Paralelo- , y d'aixó 
n 'havem de dar grac ias als desinteressats empresaris 
del Saló Arnau , y al actor Sr . Saumell que á costa de 
lo que fos han volgut introduhirlhi. Si el tí que po r t a -
van era artístieh. patriótico o económich, no ho sé; lo 
únich que 'ls hi puch dir es que, conscient o inconscient
ment, fan ar t y patr ia: instrueixen el poble, y ai 
catalans sempre 'ls hi t indrem que agrahir per els resul
ta ts que n 'obt indrá Catalunya 

] . S A X N " S 1'Kk'líK.RONS 

[a crisis d'Hungría y el pretès separatisme 

Ab aquest titul ha aparegu t en Le Journal, un ar
ticle que á continuació traduhim: 

crisis d 'Hungría interessa a l'opinió e s t r a n g e r a 
desde '1 punt de vista de la influencia que pot < 
ia cohessió y la solidesa díaquestá gran potencia anome-

\ustr ia- l lungría, de la qual con es la con
sideraba iv | per l'equilibri y la estabilitat d 'Eu
ropa. Ab tot, es impossible comprendre res sense tenir 
una idea exacta de la naturalesa de las relacions entre 
l'l lungría y l 'Austr ia , y sense conèixer, al menys en 
sos fets mes sort ints , la historia d 'aquestas reía* 
1 'er no estar basadas en aqu. i xements, la major 
part de las informacions ex t r an je ra s , no son exactas; 
y per la mateixa rahó, fins gdnt molt seria par la un 
xich a tort y a t ravés cuan se tracta de cosas d'I lun-

Nohi ha en aixó res d 'extrany mes que el des 
embres d'aquells que no temen t reure conclusions, 

rse pres la molestia de comprobar l a s premi-
\ques tas premisas, casi per tot a r reu ignoradas, 

es de lo que ens será precís avans que tot, par lar al 

lector. 
E] , I [urrgrla es la mes antiga de las monar 

q u í a s q u e Europa. 61 seu primer r e . 
coronat l 'any 1"(><> de nostra era, ab la matei 
roña que fou posada al cap de Fl 
Junyde1S( .7 La constitució húngara, arr iba i 
orígens als temps l legendaris . No ha sigut may codifi
cada en una lley que la contigües entera, es desenrrot-
ll.í, pel contrar i , com la constitució inglesa pi 
espontánea del esperit nacional; com sa germana anglo
saxona,.es composa d 'una tanda de lleys y de costums 
antigás y modernas 

Cap a la fí del sigle x in , la organisació dels poders 
publichs, está casi acabada. Un poder real molt el 
el mes ben prepara t dels poders monárquichs a la P t a t 
mitja, es t roba al cap de munt; la representació nacio
nal fundada, en vri tat , en els privilegis d 'una casta, 
pero una casta amplament oberta, nombrosa e iguala-
tar ia , possehcix una par t del poder llcgislatiu y exer
ceix una vigilancia t asi parlamentaria sobre el poder 
executiu; las llibert; ts locals, el seJJ governemení, 
fundat en ant igás tradicions, absorbeix u n g r a n nombre 
de funcions governamenta ls . Els caràcters essencials 
d 'aquesta organisació s 'han conservat fins als nostres 
días; no hi ha hagut may solució de continuitat en nos
t ra creixensa constitucional; las interrupcions de fet, 
degudas a la violencia y a la opressió extranger . 
s'hi tenen en compte; aquest g ran principi de continuï
ta t legal, aquesta fortalesa irreductible del dret d' I lun
gr ía y de nostra existencia nacional, els ha sobreviscut 
sempre y ha acabat sempre per triomfar. 

L a constitució de la que acabo de ferne un croquis, 
tenia sens dupte, elements d ' importació ex t rangera ; las 
ideas genera ls de la E t a t mitja, sobretot , las inst i tu
cions de Car lemanye , han exercit sobre d'ella una gran 
influencia. Mes, per aixó, te un caràc te r ben original , 
quina nota mes sortint es la ausencia del feudalisme. 
Aquesta confusió de las funcions públicas ab el dre t 
pr ivat , que constitueix la essència del feudalisme, 
aquest fraccionament de la sobirania en nom de poders 
locals casi independents que n'es la conseq'üencia, no 
figura absolutament ent re els principis de nostra orga
nisació mitjeval, encare que trobin per qui o per allá 
algun detall degut a la influencia d'aquell. L 'esper i t 
del dret públich preval en las funcions públicas; la idea 
de l 'Es ta t , el sentiment de la unitat nacional es desen-
rrotl lan desde els seus or ígens. L a Hungr ía te la or
ganisació y la mental i tat d 'un regne unificat y cer.tra-
lisat á una época en que las al tres nacions d 'Europa es 
dividían y subdividian sens parar . Posseeix, ab la unitat 
del dret , la concentració del poder, que sap combinar 
ab bonàs ga ran t í as per la llibertat política. Dech iaa 
tir, sobretot , en la par t icular i ta t de sa constitució en la 
que 's revela l ' incomparable esperit polítich de la na
ció, aixó es: la facultat d 'adaptar sas institucions a las 
exigencias de la seva situació entre els demés pobles. 
L a concentració dels poders ens fan ca passos de resis
tir á las empresas ambiciosas de vehins mes poderosos 
que nosaltres y de sostenir durant un sigle y mitj la 
embestida del turch. Per nosal tres , era aixó una condi
ció d'existencia, per Europa un element de segure ta t . 
Per aquest motiu, nostra constitució te algún dret a las 
s impatías del mon civilisat. 

qüestió de tassa no t renca la unitat nacional aixís 
consti tuida. Els conquistadors magyar s , fundadors d 'un 
Estat poderós en un punt en que la anarquía y el caos 
havían governat lins á sa a r r ibada , no 's fusionan a 
imitació d 'a l t res conquistadors de la Eta t mitja. 
F ranchs , \ \ ' is igoths, Longobards , e tc . , ab las rassas 
que t rovaren en el terr i tori conquistat; no's produeix 
una nova rassa sortida d'una b edors y 
vensuts con s 'ha produint en al tres paissos occidentals. 
En nostra patr ia , conquistadors e indic u d a n ¡a 
seva individualitat étnica. Pero la íusió's realisa en el 
camp del dret públich; cls de las rassa/s conquistadas 
que s'ho mereixen son admesos en la classe privile
giada la que representa el poble legal; las maldats y 
la pobresa, pel contrar i , en fa sort ir gran nombre de 
magyars . Prompte desapareix la rassa com a factor de 
dret públich; no hi ha mes que la nació húngara una e 
indivisible, a la que 's per tany, qualsevol que sia la 
llengua que's parla, massa homogénea, unitat políl 
consolidada avuy per deu sigles d 'historia comú, pero 
fundada en sos principis desde'l comensament de la 
monarquía húngara . Es bo notar aquest fet capital 
cuan se parla de la qüestió de las nacionali tats, baix 
l 'aspecte d'l lungría 0 ) . 

ü r g a m s a d a d 'aquesta manera , entra Hungría a la 
va crítica dels sigles xv y xvi, en la que totas las 

constitucions mitjevals d 'Europa desapareixen devant 
del poder absolut deis princeps, per rahons que no es 
del • plicar aquí . 

No mes la constitució inglesa y la constitució hún-
a, sobreviuen a aquesta desfeta general . Es precís, 

donchs , admetre que nostra constitució possehía un 
principi vital d 'una i ext raordinar ia y que la 
nació que ha sapigut crear una constitució tan original 
y tant robusta , que no te d 'es tar destinada a desaparèi
xer ni a perdre sa individualitat en combinacions ar t i -

ds. Aquesta nació ha nascut per viure indepen
dent, l'dia vol en efecte serne y no somnià pas a 
renunciarhi cuan en 15L'6, crida ais Habsbourg al sen 
trono. Aniquilada després de lluytas seculars p e r l a 
forsa turca , Hungr ía cerca una aliansa permanent , y a 
aquest fi, fixa sas miradas en la dinastía mes poderosa 
d'l-'.uropa. Mes, desde'l pr imer moment, precisa la si
tua, ni de 1 labsbourg, será rey d'Plungria, com 
ho havían sigut Saint Etiennc, Lluís d'Anjou, Matías 
Corvin; aixó es, que regnarà a 1 lungría segons la cons
titució, las lleys del país, que conservará la indepen
dencia y la individualitat nacional. F e r r á n , acepta 
aquestas condicions; ab la nova dinastía, I lungría per-
maneixerá un regne independent, encare que' l seu rey 
governi en al tres paissos. Aquest és el principi de 
nos/ras relacions ab Austr ia , principi mantingut sem
pre per ei país, regonegut en teoría per els reys de la 

ii q u e la anteriors «firmaci< 
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nova dinastía, encara que procuressin sovint sustréu-
reshi en principi. La idea de un imperi unificat que 
abrasses tots els seus terr i tor is , entre ells Hungr ía , bur
xarà contínuament sa imaginació. Diferentas vega
das provaren de realisarlas sense conseguir may al t re 
cosa que convulsions y catástrofes. Que s 'hagi t ingut 
aquest somni s'explica molt be, lo que ja no ho és tant , 
es que s'hi persistís després d 'una experiencia de qua
t re sigles, lo que prova lo que es quimérich y peri
llós. 

La naturalesa de las relacions ent re Hungr ía y Aus
tria, tal com acabo de indicar ha sigut formalment 
definida per la célebre sanció p ragmát ica de l 'empera-
dor Caries VI (Caries III com rey d 'Hungr ía ) , acepta
da a Hungría per els articles de lley I y II de l 'any 
17'_\'!. Aquestas lleys estableixen el dret de successió a 
la corona húngara seguint la rat l la femenina lo mateix 
que la masculina, de la mateixa manera que las lleys 
establer tas a Austr ia ; per aquesta conformitat , deurá 
regnar sempre ' l mateix princcp en els dos paissos, en 
tant existeixi la rat l la investida del dret de successió; al 
mateix temps, Austr ia y Hungr ía , estableixen el dever 
dedefensa mútua contra tota agressió exterior. Al costat 
de tot això, el mateix document ratifica d'una manera 
solemne la independencia del regne d 'Hungr ía , afirma
ció reproduhida en termes mes explícits encare per la 
célebre lley X de l 'any 1790-91. En res cambia la natu-
ra lesad ' aques tas relacions, quan Francisco 1, pren^ué ' l 
títul d ' emperador d 'Aus t r ia a la cayguda del «Sant 
imperi roma»; donchs aquest nou títul no compren pas 
I lungría, no está superposat , sino juxtaposat al títul de 
rey d 'Hungr ía ; indica una sobirania diferenta en sa 
essència, diferenta ensas atribucions del rey d 'Hungr ía , 
encara que aquestas duas soberanías, aquestas duas 
personalitats del dret públich es trobin reunidas en una 
mateixa persona física. Tampoch respecte a aquesta 
qüestió es cambia res en vir tut del célebre compromís 
de 1867, que no es ni un origen de nous drets per Hun
gr ía , com alguns pretenen, ni una abdicació de la so
birania húngara , sino senzillament una de las nombro-
sas restauracions del dret públich hungar , que succei -
ren a épocas de usurpació y opressió. Aquest compro
mís ha procura t donar una forma precisa al deber de 
defensa mútua establer t per la sanció pragmát ica , 
creant òrgans comuns a Aus t r ia y Hungr ía per la di
recció dels assumptos ex t rangers y del exèrci t . L a 
existencia d 'aquests òrgans comúns no t renca pas la 
sobirania diferenta y la independencia deis dos paissos, 
del mateix modo que vos y jo podem tenir el mateix 
metje y el mateix advocat , sens per això, perdre nos
t ra individualitat jurídica. Ab tot, aquestas institucions 
han fet néixer l 'equivoch y d'aquí ha sortit la crisis 
ac tual . 

COMTE A L B E R T An-oNoi, 
Diputat del parlament lum 

abura. 

Bibliografía 
( ¡RAM ÁTICA P R E C E P T I V A C A T A L A N A , pt'l Dr. Marian 

Grandia, prevere.—Després de la Gramática etimoló
gica catalana y de la Fonética cataldsemitica que han 
fet conèixer al Dr . Grand ia per l 'originalitat y ardide-
sa ab que estudia l 'origen de nostre l lenguatje, acaba 
de publicar una gramática preceptiva, en la que, pres 
cindint de rahonaments , los cuals se troven prou ex
planáis en les esmentades obres, no 's fa mes que do
nar les regles , clares y concises, que constitueixen l 'ar t 
g r a m a t i c a l . 

Fàci lment se compendrá que presentant sa g ramá
tica etimológica un sistema llengüístich nou, la seva 
Gramát ica preceptiva ha de par t i r del meteix principi, 
per lo tant , no podem comentar lo que en aquesta obra 
's deriva del sistema adoptat no havent parlat en aques
tes columnes de l 'obra anterior , que es la fonamental. 
Pe ro sí podem ocuparnos dels punts de vista genera ls , 
y en aquet sentit t rovem en ayta l llibre moltes coses 
bones, y també algunes de defectuoses, com es molt 
natural en el període tot just naixent en que 's t roval , 
conreu filológich de Cata lunya . 

Desvesantse del defecte general de les obres d ' a 
questa classe, no s 'acontenta ab una forma dialectal de
te rminada , sino que en les regles que dona té sempre 
en compte ' ls diversos dialectes de la llengua cata lana, 
resul tant per aquet concepte la més complerta de les 
gramàt iques fins avuy publicades. En t r e les moltes co

ses bones que conté, una de les que mes ens ha agra 
dat—y això sol ja indica'l mètode científich que hi pre-
d o m i n a - e s l ' introducció del locatíu en l 'enumeració 
del casos de declinació que tradicionalment se conside
ren en les l lengües romàniques. Pero si'l senyor Gran
dia s 'ha decidit a respectar el cas locatíu, perquè exis
teix ben marca t en llatí, en grech, en sanscrit y a l t res 
llengües originaries , ¿per què no ha fet lo mateix ab 
l ' instrumental , que té ' l mateix dret que' l locatiu en la 
g ramát ica histórich-comparativa? Si fa no ta r que l 'idea 
de lloch o permanencia no pot incloures en el cas datíu 
resul tant illògica la confusió del datíu y locatíu del sis
tema rut inari , ¿no hi ha rahó sobrada per dist ingir tam
bé les idees d ' ins t rument y separació (ablatiu-instru-
mental), recordant que en les llengües primitives la 
flexió nominal dist ingia clarament aquets diferents ca
sos? 

No'ns fixem g a y r e en alguns punts que, si be dife
reixen del mètode més generalment seguit, no' ls volem 
comentar perquè no afecten a lo essencial de la doctri
na; tal succeheix, per exemple, ab la negació del pro
nom, que'l Dr . Grand ia classifica ja entre ' l s sustant íus . 
ja entre ' l s adjetíus; mes perque's veji lo aven tura t y 
perillós d 'aquesta classificació, n'hi ha prou en lixarse 
en la plana 104, hont posa com adjetíu determinat iu i 'M 
quan nosal t res , per mes que mirem y remirem, no hi 
sabem veure mes que un adverbi de lloch equivalent a 
alli o aquí, y que ni tant sols el t rovem comprés en la 
definició que del adjectiu dona la plana 74. 

l 'ero lo que rea lment trovem digne d 'esmena es la 
manera com sembla acceptar formes usuals evident
ment vicioses. Quan se tracta de fer l 'estudi d 'una co
sa, com per exemple al fer u n a g ramát ica etimològica 
o poch o molt rahonada , es molt convenient recullir les 
coses tais com se t roven, sorpendre, diguemho aixís el 
llenguatje vivent en la boca popular pera ferne l 'estudi 
que 's requereix, passarlo per l 'alambich filológich y 
depurar lo; mes una gramát ica precept iva que no fa 
més que dar regles sense ra tonar les , ha de presentar 
les formes g ramat ica l s ja depurades, perqué c reyém 
que s 'han de preceptuar bones regles, y no regles do-
lentes que desgraciadament prou se practiquen sense 
que ningú ho aconselli. Es veritat que, com que no s 'ha 
estudiat encara ab to ta perfecció científica la l lengua 
cata lana, no pot presentarse una gramát ica precept iva 
perfecta; pero al autor de l a present obra li consta ben 
be que son viciosos el genitíu y datíu dejo, a jo, que 
admet en la plana 84, per més que fac icons ta rque s 'usa 
entre ' l poble, aixís com deu saber que la preposició de 
pera formar els temps d'obligació (plana 169), es un 
castellanisme, perqué en els textes anter iors del se
gle xv 's t rova invariablement haver a. El relatiu pos
sessiu català equivalent al llátí cfiius, quòrum, qud-
rum, s 'usa avuy ent re ' l s escriptors d 'una manera pès
sima, detestable; donchs, e n lloch d-assenyalar el 
defecte y donar regles pera par lar ab correcció, l 'au
tor d 'aquesta g ramát ica no fa més que dir (plana 110): 
«escriptors poch escrupulosos ab lo geni de la l lengua 
donen forsa de relat iu possés a quin, quina concer
tant ab la cosa possehída.» Si'ls que cometen tant gros
sa incorrecció son poch escru p u i O S O s ab lo geni de la 
l lengua, ¿per qué publicar sense'ls deguts comentaris 
una práctica viciosa, donant lloch a la propagació del 
mal exemple? 

F e m aquesta indicació, perquè'ns a g r a d a r i a molt 
que quan mossèn Grandia publiqui, c o m e s d 'esperar , 
un segon volum dedicat a la sintaxis, s 'abst ingués de 
preceptuar lo que no sigui ben correcte y digne de po
sarse en práct ica . 

La seva g ramát i ca preceptiva acabada de publicar 
ens ha semblat , ab tot y tenir naturals defectes, una de 
les millors que s'hajin publicat fins ara , pero si fes cas 
omís del exemple dels escriptors poch escrupulosos, 
encara 'ns semblaria millor. 

B. R. 

NOVAS 
L ' o b r a fllológica.-Com q u e SOn moltes les perso

nes que voldrien colaborar en el Diccionari que dirigeix el 
doctor Alcover, y no saben fixament la manera d'extendre 
les cèdules, tots els qui's trovin e n aquest cas, poden passar 
per la nostra Associació Popular (Escudellers Blanchs 8 i " ) 
qualsevol dia festiu de set a vuy t del vespre y se'ls dará ab 
molt de gust tantes explicaions com necessitin 

C e r t a m e n « . - L a t o « i „ l.uliana, ha'organisat un 

certamen en que s'ofereixen 25 primes als millors treballs 
literaris sobre temes relatius a les doctrines den Ramón 
Llull. Poden enviarse'ls treballs fins al dia 30 de setembre 
de 1906, al secretari de l'Administració de la Revista Lulia
na, Àngels, 22 y 24, Barcelona, qui facilitará a les persones 
que ho desitjin cartells ab les ampliacions convenients e in
dispensables pera tots los qui pensin pendre part en aqueix 
important certamen. 

—S'ha publicat el veredicte del jurat en el certamen de 
Palafrugell, segons cl qual ha obtingut el premi de 500 pes
setes de la poesia'l n." 71 Les Cabelleres, lema Callirnachus; 
el premi de la prosa, consistent també en 500 pessetas, el 
n." 77 L'home bo, lema Excelsior; el de 400 pessetas, destinat 
a la millor sardana s'ha partit entre'l n." 46 Eugenia, lema 
Ideal y '1 n." 49 Sar lana llarga, lema Ti-ri-ri-ru, na-ra-na-ra; 
y '1 de 400 pessetes ofert al millor aplech de cans-ons, el 
n." 27' lema De la terra; haventse premiat ab 200 pessetes 
per accèssit d'aquet darrer tema'l n.° 22 Se diu que han re
sultat premiats els autors senyors Gabriel Alomar, Pons y 
Pagès, y Lambert, respectivament. 

—L'Agrupació catalanista de Sans Los Segadors, es una 
de les societats mes series del catalanisme, perquè treballa 
poch y be. En tot l'any no se'n sent a parlar, pero al arrivar 
la íesta major, organisa un certamen literari y patriótich que 
resulta sempre molt lluhit. Enguany n'ha organisat un en 
que s'ofereixen deu premis, deventse enviar les composicions 
en la forma acostumada al secretari de l'Agrupació, carrer 
de l'Espanya Industrial, 14, Sans, per tot el dia 10 del vinent 
agost. 

—També l'Agrupació catalanista d'Olot, convoca al sisé 
certamen literari, que tindrà lloch per la festa major, fentse 
saber que'ls treballs serán admesos abans del dia 20 d'agost, 
en la forma que per aytals casos s'acostuma, en el domicili 
del secretari del jurat N'Octavi Pell, carrer de Sant Tomás, 
n." 2, Olot. 

P o r l ' H i s t o r i a d o C a t a l u n y a . — L a segona serie 
dels cromos d'Historia d'Catalunya, editats pel senyor Ni
colau Miralles, se refereix als assumptes següents: 

N." 1.—En Berenguer lo Gran, conquesta de Mallorca, 
(any 1115). 

N." 2.—Prometatge del comte de Barcelona en Ramón 
Berenguer IV ab na Peronella d'Aragó, (i 137) 

N.° 3.—Conquesta de Mallorca pel rey en Jaume I, (1230) 
N." 4.—Lo Compromís de Caps, (1412). Se venen al preu 

de 10 cèntims la colecció, y son molt útils a l'educació in
fantil. 

A s s o c i a c i ó p r o t e c t o r a d e l ' E n s e n y a n s a 
C a t a l a n a . — L o dístribuit en concepte de subvencions a 
les Escoles Catalanes, durant el mes de Juny, pròxim passat, 
per aquesta Associació, importa 260 pessetas. 

S'admeten donatius en el domicili del secretari: Cadena, 
n." 9, r ', 2.*, Barcelona. 

E s t u d i s U n i v e r s i t a r i s C a t a l a n s . — S ' e s t á n im
primint, pera publicarse aviat, les conferencies que per encá-
rrech d'aquesta entitat donà durant lo passat hivernenjoseph 
Pella y Porgas, sobre «Institucions Catalanes», en el local de 
la Federació Escolar Catalanista. 

C o l · l e g i d e S a n t a Eulàr ia .—Aques ta escola ca
talana pera noyes, dirigida per l'ilustrada professora Na 
Francesca Valmanya de Ferrer, éelebrá molt lluhidament uns 
exàmens en que'l públich pogué apreciar los avensos de les 
alumnes, les quals respongueren sempre a to y oportuna
ment, en totes les classes d'ensenyansa, a les preguntes que 
de les llissons les hi feren els professors senyors Arqué, San
tamaría y Barbany, los qui, junt ab la senyora Valmanya, 
constituien lo tribunal examinador. Seguidament se reparti
ren els premis, costejats per l'Associació Protectora de l'En
senyansa Catalana. 

E s c o l a C a t a l a n a d e l C a r r e r d e M o n e a d a . 
—Demà dia 30 celebrará, ab motiu deL repartiment de pre
mis als alumnes, una sessió escolar en la que alternarán ab 
diverses composicions musicals y literàries, alguns exercicis 
practicats pels propis alumnes sobre les ensenyanses que re
ben en aquell centre educatiu. 

L'acte comensará a les cinch de la tarda, en el local de 
«L'Eura», carrer de Cassador, 4, pral., i." 

Los directors d'aquet Col-legi, criden a tots los alumnes 
de les demés escoles de Barcelona, publiques y privades, a 
un curset de gramática catalana que's donará en son estatge, 
carrer de Moneada, 31 y 33, i . n 

N a c i o n a l i s m o b e l g a . — E l día 18 del corrent mes de 
Juriol, al cumplir 75 anys de la proclamació de l'independen-
cia de Bélgica, aquell poble ha conmemorat tant felís aniver
sari ab diversos actes, entre'ls quals sobressurtí una patrió
tica pastoral dels bisbes belgues, que aquets dies ha repro-
duhit la prempsa. 

»*»»UUUH»ao«a4>*Uaa»ét4HHUHW-Ht4t+Uaii*U»a>*Ut¿t*>*WM»WH 

PETITA CORRESPONDENCIA 
J. A., Tarragona.—Li hem em enviat els llibres que nova

ment demanava; no suposem ni podem suposar en vostè cap 
mala fe per lo del segell. 

P. N., Barcelona.—Rebut 3 pessetes. 

E.t.bliment tipogràfich da Joi.ph O B T E G A . - 8 . Pau, 96.—Baroalo 
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