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CONDICIONS
Els trcbkllt te publiquen beis 1* responttbUU
tat de llura tutora.-No's retorneneU origlul*.

lana en condicions d'inferioriut per a triomfaren
la concurrencia amb les altres ilengUes romàniques.
Posem-nos tots a escriure el caulà ab la mateir
xa ortografía, i haurem augmenut en una mida
quasi bé inconmensurable l'escassa faciliut que
Jnt fi, U OMtra Llengua Caulana ha arribat a dels escriptoris privats. L'origen etimològic de les avui té el poble per a apropiar-se'n la seva exprés*
ia.aero unitat onogràfka «ie tant ttmps santida, de paraules imposa solucions en la seva transcripció sió literaria. ^Què val davant d'això l'escrúpol
gràfica d'una força científica indiscutible en la nos- d'un criteri filològic, que aixls com aixis ja fou
tani'teni^ anelada»
El benemèrit «Instituí d'Eatudis Catalans», tra i en les altres llengües romàniques. Una ten- tingut en compten Ningú podrá considerar-se en
pi*aJAn>a«riós i pcofòo treyall fítològic, ha donata dencia natural mou l'home d'estudi a deixar mar- pèrdua a l'abandonar les pobres personals origipiibàicitat leav normea ortográñques per a les quals cats a la paraula escrita els valors fonètics dels nalitats per a adoptar la pompa eacrita d'una llens'tMiilAa»deiregir d*ara e» avant tots els escriptors sons fins allà on la seva expressió resulta possible. gua igualment usada per tots els pobles de llengua
Cap d'aquests criteris, però, té una valúa cien- catalana.
de4«,nMtra terra que eicrigan en català.
suEkaoacre setmanari s'hi adhereix amb entusias- tífica prou gran per a imposarse sempre que's
I
m^tii a.QOOMnçat avui estableix la nova oriogra- troba en codtradicció amb els altres. La tradició
fla^rMomaiMnt de pas a tou els nostres cul labo- literaria no fou sempre consunt i quedà comproNo s'escriqràn amb a sinó amb e la terminació
radors i ooa^oys que sovint ens honoren amb meta per una admisió servil de formes estranyes del plural dels noms en -a i les terminacions verPeavio de. distints treballs, ho vuiguen tenir en en et» segles xvii, xvtii i xix, sense compur que bals en -*, -n, -m i -w d'aquells temps en què 1»
compMal eaociurer. car de totes mañerea CATA- existeixen lleis vitals d'evolució de les UengQes tercera persona del singular acaba en -a; així, tot
Luari. N«kva al publicar els.Uurs escrits ho farà a Que impedirien avui a qualsevol llengua parlada escrivint-se taula, forca, formiga, força, UM/tma,
1 adopció absoluu de formes ortogràfiques corrents etc., amb a, s'escriurà, en el plurel, taulu^ forI» laisèiék MifiOY* «ütograjia..
r»lieuar«qut ara lea Normes Oriogripques adop- a l'Edat Mitja. L'etimologia no sempre és unt quet,Jorctt, teortmet, etc., »mb «; tot «acrivint-»»
irectsa com en els mots que vénen del grec o del pensa, trenca, pr^a, siga, etc., »mb a, s'escriurà
ta4eai»;">'c
latl i fins en ac^uests nO pot autoriuar la restau- peiMM, peneen, trenques, trwquin, pregues, pre•ki: Qtiaal'ioaatut d'fisjtudia C«talans va constiiirirtlf S«cc(ó Filològica, la diversitat de criteris ració de lletreai formes caigi^des en desús, rebut- guen, sigues, siguen, etc., amb e; tot escrivint-sj»
i ^eacolta que en \à publicació de tou mena de jades per la tradició, contraries a lleis fonèticiue» pensava, dormia. Jarla, etc., »mb a, s'escriurà
teaíap cftftbna s'expresya per les normea ortogrà> ben vives..L» solució fonètica és força sovint im- pensaves, pensaven, pensàvem, pensàviu, dormies,
üaueeinée variades, encar» se reflectia en les ma- perfecu per aer molt més gran. el nombre de sons dormien, dormíem, dormíeu, faries, Jarlen, fateixes publicacions de l'Institut. Cada impremU > que el de lletres per a represenur-los, a mesa ríem, faríeu, etc., »mb e.
cada autor teaia los «evea exigeocies, i encara que méa de ser causa de pertorbació la lluiu entre
dtt«a« tMt orientaçioms generals anaven consoli- formes fonètiques dialecule contradictòries.
11
Ets membres de la Ponencia ortogràfica de
dan^at i en part vcompeoetrant'set no podia pr«->
S'escriurà g\ no ; d»v»nt de e, i. Ex. gendre,
l'Inatitut 1 rinstitut en plè han arribat a un comvaure's un «oord esponuni.
U creació de.lt Secció tFU!0K»«icíl. d'aquest ins^ promís entre aquests criteri» igualment científics, geniva, geògrafa, gerani, ginebreda, .gintf!»,
tittt) implicavft j a naturalment l'existencie d un resolent-se en cada cas per la solució que més els marge, tngenu, gastralgia, sacrilegi, mengm,
menglvol (en què I» lletr» g represenu el meteix
centre eMecielitsat d'estudis que havia d'esdevenir concordava o pel criteri c|ue amb més força pugsó
que la lletra; en Jaspi, jove, jura, ttorfa, me»nava
per
sostenir-se
adins
del
sistema
que
del
el nucli iniciador dels treballs per a la redacció de
norijiea ortogràfiques comunes a totes les Seccions conjunt anava resultant. No han pogut oblidar ja, menjotejay—aventatge, metge, rellotge^ piati per a totes les publicacions de l'Institut, i la Di- que, en la lluiu entre diferentes formes dialeculs. geni viatgin (en què les lletres, tg representen el
la metròpoli té una gran influencia en la formació mateix só què les lletres tj en lletfa, IMior, vlal/«,
d'una llengua literaria, ni han menyspreat el valor viajar). Excepció. S'escriurà j davant de «.* en els
enunciat el pensament va imposar-se per si sol: fonètic de certes regions ()ue distingeixen lletres mots/eráronla,/«rog/(/ie,;>iir«, (forma secundaria de jaure), majestat en els nexes -jecc- i ject'
eyid#ntm<ént etai possible, en Vesut present de la confoses en la pronunciació de Barcelona. No semlà^òlitiMiarte 'cÉUlana, arribar « la formació pre han pogut ni han cregut haverse de substraurer (Ex.: objecció projecció, abjecte, adjectiu, conjec\àika «iltkràfli^iMi fenametitals que donessin a consideracions sentimenuls que neixen de l'ac- tura, injectar, trajectòria)} en alguns noms propis
com fesús, Jerusalem, jeremics, ferint,
olútíó nadonahnem acci^ttable a un nombre tual lluita en la producció literaria.
de qQestions suficient per a constituir sòlid cos de
ül. Per això, al girar «Is ulls enrer» i consi •
III
derar el eaml que hem fet, no podem esur-nos de
"NlïíiSlItlifW^ifMJMil^^Jèï ^ilitzar aquest tre>ensar que en les discussions de l'Institut per la
Dins i'ortografla caulana, trobem usades: 1.
IMU «9»b l'intent d'utilitsar-lo en les seves publicabrmació d'equestes normes ortogràfiques s'han Una h etimològica, h que correspon a un» h lUtin»
ciQnfÍ.t.£l procediment seguit demostra un gran registrat en compendi totes les opinions en lluiu o a un esperit aspre grec. Ex.: home, hipóte»; Ii.
m»^MM^ (• tr*Muil» i un* fer"»* perseveMncia. que's regiren en l'actual producció literaria de Una h signe rememoratiu d'una consonant desaElemeau de Jes Seccions Històrica i de Ciències caulunya.t
pareguda. Ex.: rihmt (de ridendo), rahó (de ral'ügiUgiUHI ^1 individus de la Secció Filològica
No sois hi han trobat defensors els diferenu tionem). III. Una h mer signe de pronuncia discilp«f,ar«oiwlitwr.4« PooeipM^a ortogràfica, i aquesu, criteris, sinó els sistemes més generals fins ara. làbica. Ex.: nlrtfrutr (llat. al/ri6w«re), IMtò (llat.
pattiilt 4fl pragraroa deq/ílestions proposat ^ r un L'ortografia que posava el seu més alt valor en el leonem); i IV. Un» h stntie cep valor fónic ni etidlEl·ltfy ^ro»Wbres de fa .molt ttmps acrediut en respecte de les formes tradicionals, la que va comològic, escrita darrera de tou c final. Ex.: amtcA
«IMWtA mena d'fstudi«. Cíoi^eoçà una llarga i acu- mençaçp^j'ji^Jfij^X^qt^ílç gCAflM riés dii
(llat. amicus):
t«At^4iUj^(«ció«. acabada amb U publicació d'un fonèti
D'aquestes quatre hh continuarà usantse la priptimw.vpirpiiClíli <it'X*t per ••«"" »««"?». • «<>" uuració de formes corrents en els nostres clàssics, mera, 1» h, etimológica; però se suprimiran, les
«Mia(tin4f<4no9fnts. Tres nidaccions successives fo- la més radical que no recula davant de la genera- altres tres (ja de fet suprimides per un gran nonii««»dtrjHi»íl#A4f'» nouatrebalU abans qne la Po- lització de signes nous i de la supressió de tota bre d'escriptors)-, »ixi, no se escriurà crehmça»
»Mcit>prMKiov&s. tes Normes a ta deliberació de n^eoa de lletres mortes, totes hi han tingut ferms rahó atihar, etc., sino creença, raó, a/iar» etc., ni
UoattUit30,pl<ft. Un Reglamant aprovava propòsit defensors que, reduïdes les diferencies tècniques, atribuhir, influhtix, etc., sinó, atribuir, influeix,
MM^bki^ !• forme de les vouciona de I Institut i el ban sostingut la resistencia en aquell ordre de etc., ni amicn, arch, gràfich, etc., sinó amç, are,
raons sentimenuls aon se ve a parar algunes vegardfic, etc., però s'escriurà: hàbil, habitar, haver^
teMpa que haurà de passar de l'una a l'altra.
eretar, heroic, historia, hivern, home, hwocaust,
LesN4ripap>prto|íaftau#a MUI donades no són des en l'adopció d'una sola ortografia.
1 si, havent-se escolut tot i sospesat i discutit, hora, hostal, hospital, hoste, humà, humil, ahir
M«i<le|i.que üor^eo posades, a dieliberació i estudi:
a4iiilas>4i»i d«Mcés de Hurgues deliberacions han ha arribat l'Institut a un conjunt de solucions (llet. heri), adherencia, inherent, inhum^i, cohesió,
atniwt ·l·^W<»"'i«i sufragi favorable dels quatre harmòniques ^per què no hauríem d'esperar que exhalar, exhumar, inexhaurible, prohibir, veAcq»ll*Sii*a,iíemhfW votaou de l'Institut. El res- sfrvls per a tots els caUlans lo que s'ha fet tenint Mtnl, vehleol, així com harmònic; inharmónwh,
^m^M'my^^n^'^
de la nostra llengua i de la presents tots els criteris i els sistemes generalment hèlix, anteàètix, hemic'cte, heterogeni, hexànuire,
aetft twtfitió litervia ha insptrat als membres de coi^eguts a Caulunya? El ^ue trobi en aquestes hidrogen, higrómetre, hipertrojia^ hihotètic, hol'lÍNIitui:4'6stuaí«CauMtoaa|s subtils aedasos per i^ornUfi solucions en contradicció amb el seu pen- mología, horitzó, etc., etc.^S'escriurà, però, £«M «ciieil \Vi% poal* pMMir-ii« Dura la flor, aixU »»r. consideri que eltres, pensent com ell, sh»n pan/a, (ll»t. Hispània,) oreneta (deAímmfo), ordi
<»«tIa<:oiivenifn<a»i»V»òUça d'afirmar un» nor- troo»t d«v»nt de reons cientifidUe» unt sòlides, (de hordium), eura (de hederá,) mou que, j»
iM aafiiMiai #lf h | imçosat de vegades el sacrifici qtie »b»ns de consentir-hi ell, j« hi h»h consentit. d*»ntic, tothom escriu sense h.
Es indu^uble que hi ha «n aqueates normes
dtl pi»pi t f«rap;»atçritir^. .
,
, •
IV
U. En la recerca de motiui fonamenuls qite ortogràfiques un seny que va afirmant-se y consoEls nfxes grecó lUtin», ph, th, eh. i rh »erán
peraMMAJ^xir çAdaiiua^e Mnoiiçes oríogràfi- lidant-se per si sol entre mitg de la més gran direemplaçau
(com ja és costum de ferho) per J, I,
versitat
de
formes,
desde
molt
abans
de
crear-se
9MIW, M tri»^ el cft^l* |«ret »er critfrif científics i
bm jttiiiit^^ima^icuíria. El» sMlfs xiii, xiy, xv l'Institut, com subsistirà i se consolidarà més en- c 0 qu\ r; aixi, no s'escriurà philosophla, theor*iMMHnnJiixijriips unAtradició literari» de gr»fies c»r« d'aqul àiidavifint. ¿Per què havia d'oposarse ma, cholera, chiròpter, rhetòrica,ttc., sinó /f/otogeneralment adnifMS quf foren graciosa expr^essió ningú Que bon caulà sigui a Tintares vital de la fta, teorema, còlera, qulròpter, retòrica, etc. S^ex3dr^i»«»4» la noiira llengua, Tàçll i consum en noatr» llengua de vé»tir-se »mb formes consagra- ceptuaràn solament els mou com chor diferen^k^svmmkk'^^^^^
cancilleresca, un poc més de» i definitives? L'incóerencí» i 1* diversiut de ciat així gràficament de cor.
Anàlogament, la y grega, no serà transcriu per
4incirde conir entre les érrád»s i extravagaiici«s normes ortogràfiques coMoc» avui la llengua cau-
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X sisó ^ i; «izi, ao s'escriurà §jrsUma^ táhylic,
rhytítme, etc., tino sitttnuí, etilic, ritme.

£ls dMtt«ninatUti^ats,;|p|tv4i9n deí|rnar ,
gam eia iateressos i, Mr CMÍsegd(eHltt, s'hivien
Proposició provinent de (^d: aà\, anl^ l'adn! siiprimkffs luxós i CQtnodlMita de la vida de c{
junció d'una nasal, etMk; la primen fortné/abJt tat. Aixff^ tota Muellafent miijai||nent rica, pa|if
empléate sisttttàticaiàent psls autors antics (oiM
La i «stl-làbict darrera da vocal no s'escriurá escrívitn també normalment abdo$ per ambm, a fèe vi4» de poble i l« nq0n ciiMàt més vxém
X tino i. Ex.: aire, daina, raima, empaitar, et- da ambi duos) i, fins fá poc, d'ús general dins el altra, pèr la elisse dt veilWt qoé hi if<«iNÍr, en
cairar, remei, rel, reina, meitat, noi, almoinat lltnguatge escrit; la segona (amb), gaudint, dins el sofri les conseqüències.
Hem passat un període de i5 anys, en els que
boirós, avui, cuina, cutraça, buidar, creia, duia, domini lingüístic català, d'una extenció incompaels
propietaris no han pensat més que lo que ponoia, remeiar, baioneta, jotós.
rablement més gran que ab i l'única empleada en dien estalviar-se, i, par conseqüència, iSanyaqua
Quan una t àtona precedida de vocal no es la pronunciació normal de Barcelona:
l'industrial no ha pogut fer una venda d'imporasil-lábica o una i tònica no accentuada gràncaS'escriurà amb, evitant-se aixi un divorci no tància, essent aquesta una causa de que tots aquells
mant va darrera d'una vocal, l'absencia del diftong prou justíñcat éntrela llengua escrita i la parlada.
?|ue no han pogut resistir i esperar millor temps,
s'indicarà escrivint una dièresi sobre la t. ExemX
orsosament tiagin tancat ses portes, deixant a
ple: reïna, rti'nót, raïmet, raïm, heroïna, reïx,
Tarragona,
i pouer renegant d'ella, per a anarsen
menyspreï. Ex.: No s'escriurà ï sinó i; I. Dins les
S'usarà q i no c davant de u asil·làbica, la qual
terminacions -ible, -isme, -isla, •itat. Ex.: increí- s'escriurà amb dièresi (ü) davant de e i de i, i sense a sofrir misèries en lloc menys conegut.*
Mes aquest període de pobresa ha passat; el
ble, egoisme, panteista, tenuitat. II. Dins les ter- davant de a i de o. £x.: quatre, quan, quanc,
minacions dels verbs pertanyents a la tercera con- qual, quart, quadrilàter, qualítailu, pquátit, propietari, üent oontiituats esforsos, \n içanmúai^
jugació. Exemple: agrair, in/luir, influiré, influi- aquós, equador, oUiqua, iniqua^ qüestió^ eqües- replanta»* sas fiàqaés i encara aquesta fonaoqnlM^
ria, obeim, obeiu, constituït, constituida, UI. tre,freqüent, conseqüència, elvqüencta, delinqüent, ríetat fins ha servit per a fer-t'no estadids, l'avuf
Darrera dels prefixes co' i re-. Ex.: coincidir, deliqüescent, obliqüitat, quota, aliquola, quocient, treu de la terra més, molta més cullita que abans,
reimpressió. Però reïx, reïxi. IV. Darrera d'una quotidià; però cueta, cuaça, cuota, derivats de cua i essent aquesta pagada a bons preus, ha fet aue
vocal que porti un accent gràfic. Ex.: continuí, (trisil-labs), evacuar, vacuitai, de vacuus (tetrasil- pogués en poc temps tornar els dinars énmatlleestudii.
labs), perspicuitat, mnocuitat, de perspicuus, vats i ja una mica refet de la sotragada, torna a
anyorar la vida cómoda de ciutat, i cap alli, imVI
nocuus (pentasU-labs).
pulsat i requerit per la familia's dirigeix.
XI
La partícula copulativa provinent de la conI avui Tarragona torna a ser la ciutat que acull
junció llatina e/, que els antics escrivien normalals mateixos propietaris que forsosaroent i amb
Dins
les
paraules
erudites
s'escriurà
rigorosament e (jo e tu), será escrita t (jo i tu), noy (joy ment £ o sssegOns que el Uatl presentí s o ss. Ex.: recansa varen deixaria; avui tornem a saludar i
tu).
adhesió (no adhesuó), apoteosi, asil, basílica, cen- estrènyer la mà a persones amigues que s'en anaVII
tesimal, cohesió, conclusió, corrosió, difusió, ecle- ren i que sols veiem de quan en quan, i las veiam
S'escriuran ab / doble (pronunciada / + / ) , no siàstic, entusiasme, episodi, exclusió, explosió, atravessar nostres carrers en dies de marcat, i qua
sols els mots com ca-rre-tet-la, pot-xi-nel-li, en els icosaedre, infinitesimal, lesió, misàntrop, museu, son precisament aquells mateixos propíeuris amics
quals encara sol pronunciar-se el dit sò, sinó en nasal, prosètit, residu: admissió (no admisió), i coneguts nostres que venen, no esperant trimestots els mots erudits que en liati presenten // (o en agressió, abscusa, ancessor, assidu, colossal, dis- tralment a casa del corredor p«r a reformar la lle<»
tra del Banc, sino acompanyant a ses muKars i
grec U), en els quals la transcripció tradicional solul, impressió, premissa, pressió, vicissitut.
catalana//(pron./-f-O ^a estat reemplaçada per
El preñxe trans- no serà mai escrit tran^-; aixi, filles a les cases de nostres industrials, que cobran
la transcripció castellana / senzilla; tais son, entre transacció, intransigent, no transacció, intrani^i- ab més puntualitat les compres i encàrrecs qua
s'els hi tan, I per això en definitiva, veiam casas
altres, al·legoria, al·literació, allocució, allotròpic, gent.
reformades, botigues restaurades i més plenes da
al·lucinar, alludir, apellar, bellicos, canceilar, caXII
llum, amb més dependencia i guanyantsa tots plepil·lar, cavillació, cèliula, circumval·lació, collaboEl
sò
de
s
sorda,
que,
seguint
un
criteri
atora
gats
mellor la vida, sense les penes d'uns quants
rar, coUapsus, collateral, collació, collecta, collega,
etimològic
y
tradicional,
tutom
convé
a
represenanys
enrera; per això no veiem avui una botiga
collegi, collissió. col·locar, colloquí, constellació,
cristailografla, destillar, ellipsa, emollient, equi- tar per c davant de e, i, en mots com cent (de amb liquidació forsosa, ni gent qua, par t^o poguar
pollent, excel·lent, expeilir, (illoxera, ñagellació, centum), vèncer (de vincere), essència (de esstnxiq), pagar la lletra que venç, fuig vergonyosamant da
•>•
tollicol, gal·licisme, idilli, illegal, illegitim, illes, s'escriurà anlaogament amb ç i no amb s (o es) en la ciutat.
Les finques replantadas produiran altra volta
illicit, illimitat, ¡Iluminar, illusió, illustre, impe- fi de dicció o davant de a, o, u, en mots com dolç
l·lir, instal·lació, intel·ligent, iibèllula, mal·leable, (de dulcís), venç (de vincit), aparença (de appa- el tràfec al moll, per això comansam avui a vaurar
milers da botes escampades pels andana i una mumaxillar, melliña, metallurgia, millèsim, nullitat, renria), faça (de /acial).
Ex.: dolç (dolços, dolça, dolces, endolcir, dul- nió de carros que, anant i venint, donan la nota
oacillar, pallad!, palliatiu, Pallas, palli, parallel,
parallaxe, pollen, Pòllux, pullular, pusillànim, cificar), calç, la falç, eficaç (eficaços, eficacia), alegre del despertar de Tarragona.
Les bones cullites i'ls bons preus a qua's parebel·lió, repellir, satèllit, sibilla, sillaba, sillogis- feliç (feliços, felicitat), atroç, vivaç, precoç.
glaç
(glaçar,
glacial).
Drac
(oraços,
abraçar,
guen
són, sans cap mana de dupte, altra causa da
mt, sollicitar, vacillar, velleiut.
bracet),
llaç
(enllaçar),
faç
(faciat),
lluç,
balança
l'actual
floreixent vida tarragonina.
Però mentre no es convingui representar la /
Françi (francès), solaç (solacivof),
palaul altrament que amb el símbol tl. (Exemple: (balancejar),
(comercial), calçar (encalcar, descale),
Aquella, aixella, sella), la / doble será escrita comerç
paníç,
pedriç
altres derivats en -i^, vinciadlç,
intercalant un punt entre les dugués /.- carretet-la, enyoradiç i elsi els
altres
derivats en -diç, venedtÇfs,
potxinel-ti, col·legit intel ligencia, eic.
betlugadiça i els altres derivau en 'diça, camm^,
Es amb gran Mtisfacció qua copiem dal volgut
bonaç i els altrsi derivats en -aç, açò (eece hoc),
VIII
M i n interiors davant de consonant:
esperança (esperançar), venjança, asseguranga confrare El Poble Català dt Barcelona, la aagOant
Davant d* b, p i m: s'escriurà constantment i els altres derivats en -anca, temença, par«n|;a alocució, andressada als catalana, i dedicada a hom. Ex.: ambre, tomba, ombra, combustible, em- (aparençar, parencer), coneixença i altres d«riv|ts norar al nostre compatrici en Antoni Rovira Virbenar, imbibició: ample, pàmpol, rompre, compa- en -ença, escurçar, avençar, alçar, cançó, llençpl, gili.
dir, emparar, emplujat, impunit, implados, com- començar, adreçar, destrocar, març, torça, tfrç
All MdMiUttM ii eatiliiia
moure, commenturable, commutar, emmalaltir, (terça, tercer).
emmagatzemar, emmirallar, immens, immortal,
S'admet, però, la substitució de la ç tradicional
De tots vosaltres, ben segurament, ca conaguda
immediat, immersió, immitcible, imminent.
per s o s« en els mou presos de l'àrab, en els qufls la marítissinia tasca patriòtica qua d'uns quanta
Devant de / , s'escriurà per regla general m. ja d'antic és noten freqüenu vacíl-lacíons entrem i anys ensà vé realitzant riliustra escriptor català
Ex: càmfora, àmfora, èmfasi, tin^f'a, nimfa, s; tais són, entre altres, safrà, sucre, sabata, safa- Antoni Rovira i Virgili.
triomf, amfibi, amfiteatre, simfonia, emfàtic. ta, Saragossa, assotar, arròs.
Lo millor de la seva joventut i dal aau talant,
Ex.: Els preñxes con-, en- i in- (que canvien la n
Acabarà han estat per éll asmersats ert l'estudi dais movíen m davant de v, p i m) conserven la n davant de
menu nacionalistes que arreu del 016»^ com una
^^^^^^Al'W^^^^^A^I^^Wi^^^i
f: confegir, confessar, confiar, confondre, consorprenent manifestació de les novissimas córrante
traria, enfebrat, enfeinat, enfortir, enfosquir,
polítiques i socials, conmouen las conciencies da
enforcar, enfredorir-se (però emfàtic, em/isema,
les multituts. Ell ans ha fet conèixer las causas naemfragma), inflar, infant, infinit, influent, així
cionals
de unts pobles da la Terra que, com Cata*
III
com Mfern, inferior.
lunya, treballen per a realitzar llurs reivindicaDavant de n: s'escriurà no m (no mp) d'acord
Ademes de la supresió dels consums com causa cions i per a reconquerir llur nacionalitat, aatraamb la pronunciació. Ex.: ennuuolarse, ennegrir, productora del actual estat de floreixement en la feta o anorreada per l'uniurismc cesaarista dala
connivencia, innecessori, innovació, innat; con- vida de nostra ciutat, vàrem fixarne dugués més, grans estats. Ell amb la seva pròdiga usca, ans ha
demna, indemne, solemntat, amnistia, columna, una d'elles, es les bones cullites de la comarca que explicat la significació, la força i af valor d'aquaadamnació.
son satisfetes a preus molt remuneradors. Una tes grans lluites dels pobles que pugnafl par a daaDavant de c i /: s'escriurà mp en els mots pre- multitut de famílies acomodades, però que la sepa fer I injust i artificiós mapa piolitic dal mon.
sos del Uati els quals presenten en aquesta llengua mitjana riquesa la constituïa la propietat rústica,
Gran cor de patriota el cor d'en Rovira, noteu
el nexeM^/. Ex.: exempció, redempció, assumpció, se vegeren de sopte poc menys que arruinats. La com la seva obra no ha tingut l'exclusiva finaliut
consumpció, presumpció, exemple, prompte, re- filoxera matant les vinyes, primera ríquesa del d'una freda investigació científica. Es par Cauludemp'.or, peremptori, sumptuós, presumptuós, con- país, portà la miseria de casa en casa, i segura- nya, pel Nacionalisme da Caulunya, qua ha aatusumvtiu, contemptible, aixi com temptar i compte, ment hauria acabat amb els pocs recursos que al diat et conjunt impresionant dels movimanta pacomptar (en francès compler), però contar=«ni- f)ropíetari quedaven sino hagués estat que aquest, triòtics i el deuU prolixe de cada un d'alia. I iaa
rrar, retreurer (en francès conter).—En els altres ent un gros esfors i revestint-se de valor, no hagués ensenyances qua n ha deduït, las llais 0 las carac^
cassos s'escriurà n: tancar, encarir, encès, encer- començat decididament ei replanteig de finques, tarístiques que ha descovert, li han dit oom aa
car, concepte, content, enterbolir, interior, empen- estalviant per a altra cantó fins lo més necessari.
jusM, com es forta, com es moderna, com as fatalta, etc., etc. Ex.: comte (cast. conde), femta, imEnsenyorida la miseria del nostre camp i la ment triomfadora, la causa universal de les naeiona
premta.
pobresa dels petits i mitjans propíeuiris, no'ls hi oprases i, per unt, la causa del Nacionaliama CaDavant de les altres consonants: s'escriurà n. quedà més remai qua hipotecar ses millors fin- nia.
A cada investigació, el seu cor da patriota aa
Ex.: venda, endolcir, sangonós, engolir, diumen- ques per a respondrer de les quantitats deixades al
sent confirmat en sa fa; de cada anàlisi^ un nou
ge, engelosir, ginjol, conjurar, enlairar, enllestir, o, 7 i més per cent.
conquitla, enquesta, enraonar, consirós, ensuperMolts que al hivern vivien a ciutat, deixaren al argument n'esdevé en pro de la reivindicació nabir, enveja, envellir, canvi, minvar, encima. Ex- pis i passaren al poble; d'altras que a la capiul hi cionalista; de cada observació, una déu d'aspacepcions: premsa, Samsó, somriure, tramvia.
residien tot l'any, per a l'educació dais fills, rança en la victoria da Catalunya.
Contrastant aquests Nacionalismes, comparantNoteu: setmana (no semmana), cotna (no conna), imitaren als altres fent vida de rigurós estalvi i
sacrifici.
los amb el nostre, en Rovira i Virgili ha pogut
sagna (no sangna).

Baoqnet a en Borira Tirgili
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