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d*leccions Provincials
Oap m la VtotoplA
Ja bi tornem • essor, avui ab tant d'entussiasma
com la quasi quatre anys, pro amb més fé, amb
méa convtncinMmt «ncar que Ilavoras, quan par
primera vega4« l'U. D. N. aní a la lluita electoral
amb bandere* desplegades.
Rememorem aquell fet històric de vera trascendencia tarragonina, recordem com la nostra dipuució estava maleiada pel més barruer dels caciquiímes, flnial punt deque aquella proscripció de
parlar en català durant tes sessions, se compaginava
de manera perfecta amb la detestable de I organització administrativa.
1 era llavors, en aquells momanis de defalliment, ÍQ que Tidea de ta regeneració del casal enrunat, de rentilat desacrediuda. semblava somni
iri^KtZabte, auan nosaltres, els caulanistes, entràrem a l i lluita, portant per bandera la deia
moralitat, de) patriotisme i de la regeneració enfront del desgavell caciquisu.
La nostra bandera, que era la de Solidariut
Catllana, també l'enlairaren els republicans i'ls
carlina I jurttà lluitàrem, i plegats asiolirem complerta la victoria, traient trromfanu en aquest districte de Tarrfffona-Vendrell la candidatura plena,
fortnidi pels 5rs. Oliva Virgili, Cavallé Franquet
i Folc Andreu.
També tríomifltrem a Vallt-Montblanc i a Falsit-Oandeia, 1 d*áqúesta renovació de persones i
d*ldlMls èn aquell veH palau del caciquisme, s'en
ht originat vida nova, que comença t ésser vida
plena, vida d'honor i de dignificació colectiva.
Abans de| triomf de Catalunya, en la Diputació
provincial tarragonina hi han pasut gent honorable, persones d'integritat personal intacable, de
Srihcipis polítics proféssats amb complerta bona
: empro aquestn personaliuu havien restat o
iropotentel 0 incapaaset d'una acció ferma i coniutvia qu« acabéi «mb ta trisu situació de la co ItctIVliat.
Aqücsii actuació, et unejament, esuva reservat i la Solidaritat Catalana, a Catalunya, prou
forta per a triomfar arreu i de tou els faiços poders.
Caulunya lluità i vcncé, i portà a la DipuMció
un listòt d'homes qu'eporunt en el cor a la Patria,
l'Móflrfed^llá votuntatcom a gules, han consegúlt imb beh curt temps lo que semblava obra
maéávabtt, pote ihenya que impossible.
^ Aifà s'atancen novament l%s eliecions de dipútate provincrats. i aquesta es l'hora suprema en la
qúf s'ha de decidir del pervindrer de ta que pot
arrivar a ser ta pwilrM Diputació, la qui, uniJa a
l«s áttrea tres de lea contrades germanes, arrivi a
consagrar l'unitat espiritual i fins l'uniut legal de
Cliàlunya.
Pérque'l projecte de Mancomunitats està a
punt de discutirse en el Senat, i pot arrivar a esdevenir llei aenae gran urdança; perquè en aquesta
hora suprema, cal que'ls caulans ens mostrem
forts i uniu, pera demostrar que som dignes de
rifir-nos i 4* governar-nos per noaaltrea mateixos;
pacqu* 4 t la «erroia en aquestes «l-iecions podria
ptrrindre>n la desfeu de la Mancomuniut, cal ara
orf» ^ii« mai j^ue'la «aulana de cor a'acoplin al
entorn nuatre, que ai aixls se fà, amb fà, aaab entwelaaiae, ja dead» -«qutst momtAt podtm proclamar la jM»ira victoria de Caulunya.
A lluiur, doncs, a lluitar i a vèncer, per U
dignitat de la Dipuució,per l'unitat de Catalunya.

Hoiitra a«tftiit
L'V. D. N. a'ha reunit en Assamblet Gtntni
extraordinaria, que's celebrà'l pasaat dijous, i en
ella, com sempre i en tou ocasió, manifestà amb
unanimiut perfecu, la seua actitut, el seu pensar,
el seu voler.
ItHcnhnf •firiMció: Ja Milm bandera.
va. 0 . N. i n u ni diacutir-se sisaueres, afirmà
ta naeessitMt ineludible d'anar a lea el'leccions, alçant ben alu la bandera de Caulunya.
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De manera que nosaltres, catalanistes, com a
caulanistes anirem a la lluita, i com a caulanistes
triomfarem.
ün segon extrem resolgué nostra Assamblea,
sens altra discussió que la naturalment necessària
per a il·lustrar als nombrosos reunits, per a treurer els dubtes que l'acort podia oferir.
Si l'U. D. N., pers! mateixa, tenia la seguretat,
anant a la lluita, de triomfar de la poderosa conxorxa caciquista que's vé preparant. I al pesar els
elemenu de lluiu i preveurer la possibilitat de no
triomfar en tots els extrems, se con vingué en la
conveniencia patriótica de l'unió amb els elemenu
afins.
Aquesta maqífesució explicita, que's féu en
l'Assamblea i que nostra Ilealtat ens força a reproduir, deteri\ninà la necessitat de que l'Assamblea, a proposu del Concell Directiu, acceptés
l'idea d'una unió amb els elemenu afins, i, com a
niés afins, amb el partit republicà federal, si les
circunsuncies de lloc i temps bo aconsellaven.
Amb els federals anàrem les derreres el-leccions
provincials, contra dels federals en les derreres
el'leccions de Regidors; empro sempre, entre un i
altre partit, hi han hagut les atencions i les consideracions que's deuen al adversari lleal. Fins en
els momenu passionals de les el'leccions, en que
l'entusiasme poru moltes vegades a l'injusticia,
pi llavores se notà una lleugera descortesia o una
manca de respecte.
Molts i molts son els elements que integren
nostra entiut aue no professen idees republicanes:
)ro devant de la trascendenul importancia que té
a vinenu lluiu, davant de la encare foru conxorxa caciquisu que's prepara, el catalanisme s'imposà i vencé, fins. al punt d'esser més d'un element
qui iornu en la dreu del catalanisme, els qui proclamaren la conveniencia de l'Unió amb el partit
federal.
I aixls s'acceptà per unanimiut. No pàs l'Unió,
sino la tendencia a I Unió, car per a acordar l'unió,
manca saber ouina será ú voluntat del partit republicà-federat, quines les condicions que s'im
posin.
Al pendrer aquest acort, creiem haver complert un deurersacratissim de llealut i de patriotisme. Podrán tls federals no creurer oportú lligar-se amb nosaltres per a triomfar del caciquisme.
No ho estimaríem a desaire, car l'acort noetre sempre resurta en péu, i la responsabiliut del fracàs,
complerta pels qui rebutgessin l'intcl'ligenciació.
I en quan a condicions, a més de l'accepució
del nostre candidat, sols posem U de qut s'ens
vulgui ui com som. nacionalistes, caulanistes, car
d nostre crit, al entrar a la lluiu, es i serà'l de
Visca Caulunva i guerra al caciquisme.
La Comissió d'acció política del Concell Directiu, es la que té amples faculuts per a resoldrer,
viaus les circunsuncies de lloc i temps.

r.
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Li correspóf) cessar en el seu carrea al nostre
volgudissim amic D. Antoni Virgili i Oliva.
Per l'octubre de 1909 al donar al públic el seu
nom, ho férem amb veriuble estima i respecte,
dient <)r«ll lo que de més bonic pot dir-se d'un
home: que era Cautanisu dels de suca-arrel, Íntegre* honorable. tol·Ierant.
La aeua tasca en la Dipuució ha sigut noble i
honrada. D'ell podem dir que aurt de la Dipuució
mereixent, iguals respectes, la mateixa estimació
que quan hi entrà.
Malhauradament, la seua resolució es ferma,
l'oposició que fà a la reel·lecció, irreductible.
Aixls doncs, l'Assemblea, partint d'aquestes
raons expóMdes pel President en Pere Lloret, degué el'legir a un altre candidat en la vinenU lluita
1 aquest es

B n A a l ò i i P·l·tfFi
EU fou el proclamat amb unanimiut perfec-
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OONOICIONl
EU treballs s* publiquen baix la rtspooMWtU
tat de llurf auton.-No'i retornen elt originali

ta, i ell serà'l candidat que porta la representació

de ru. D. N.

L'Antón Pelegrí, industrial acrediut, ric propietari, de posjció independenta, es al ensemps
persona de criteri ferm i clarivident.
Catalanista per sentiment y per convicció,
s'havia fet el propòsit de permaneixer allunyat de
la lluita per a la cosa pública.
Sols l'esforç unànim de tots els amicà seus, ta
presió d'uns i altres, ha pogut vèncer sa registencia.
En Antón Pelegrí, desde avui, serà un nou
campió actiu del Catalanisme, i amb son esperit
modernissim, d'ample tolerancia, represenurà dignament a la nostra entitat en la Dipuució.
El seu nom, fou rebut amb vives mostres de
simpatia per l'Assamblea.
^^m^^^i^i^^^^'^^t^m

(Dals sintomes?
Estem ia en plè periode electoral. En els centres polítics i en els llocs de reunió no's parla
d'altre cosa que de candidatures. Se fan càbales i
combinacions, se desperten simpaties i's congrien
odis, se discuteixen ideals i, desgraciadament, se
rebreguen o defensen encara més les persones.
Mai Caulunya havia mostrat en tots els ordes
unta intensiut de vida. I com la política no ha
d'euer més aue'l reflexe de to que en lo econòmic
y en lo social batega en l'entranya del poble, Um*
bé les properes eleccions, a jutjar pels preliminars,
acusaran un vigor i una agressivitat mai igualada.
En mig de tot això, que significa força i viulitat i honra a la nostra terra devant el quietisme i
indiferencia peculiars d'altres indrets d'Espanyà,
un fet ha vingut a cridar la nostra atenció aqueU
dies, que no volem passar sense'l nostre modest
comentari. Tant més, perque's relaciona amb
l'elecció parcial que una ben desgraciada circumstancia provocarà en una propera comarca.
Era ja cosa indiscutible, sobre tot després de
les campanyes realitzades d'ençà del gloriós moviment de Solidariut, el respecte a l'iniciativa dels
Districtes. L'expansió dels ideals autonomistea ho
havien imposat i semblava que per res i per ningú
s'havia de tornar enrera. 1 es que a força de predicar ho i proclamar-ho estava tothom convençut
que sols els direcument interessau tenien el dret
d'escullir lliurement les persones que havien de
representar-!os.
Doncs ara, per lo que hem vist en certs diaris
barcelonins, poruveus d'organitzacions respecubles en el camp autonomista i fins nacionalisu,—
parlem sols del fet concret a que abans ens hem
referit—no sembla sinó que's tracta d'imposar
determinades solucions sense atendrer altre cos*
que les conveniències personals. D'aqul que sense
base, sense fonament, no més com a tanteig y com
a guspira d'ambicionetes jovenívoles, se barrejen
noms, se suposen acorts, s'escampen aspiracions
de grupus o grupets que s'inventen quan no existeixen.
Prou sabem que la cosa no té gaire imporuncia i que al cap 1 a la fi no ha d'influir to més
minim en les determinacions que prenguin els
Districtes. Però'l fet de veure-ho acullit y fins
comentat amb fruició per determineu periòdics,
ens causa disgust, si no ns alarmr., perquè no voldríem que'ls. qui fins ara hem combatut nosaltres
per poc respectuosos amb la voluntat del poble,
ens foguessin tinr en cara, amb més o menys
raó, lun deucU iguatl o semblant en ek nostres
organismes represenutius.
Pensin els aludits la gran responsabiliut que
contreuen davant els problemes que estan lligats
amb les properes el-leccions provincials; el més
principal i trascendenul sens dubte es el de la
constitució de la Mancomunitat. I pensin sobre
tot, que ha sigut prou explotat ja'l fanusma del
barcelonisme per a que ara, inconscientment, el
vulguin ressucitar els mateixos que deurien mostrar interès en mantenir-lo enterrat per a sempre.
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>ral,
el'l
cnuis, emeacics ae^oia menvpiman pésat man
eiilWpenma),wmfKmre),
la tasca que sois de cacics es propia.
ual s'escriuria ç quaij%L castellà escriu z, pre permet {permetre), sinó Jjt {fada, fador), blat
La menassa i la coacció, no son armes noble
ta un hombre conNÍderOhi; d'excepcions degut, {blader), /rel {freda, fredor), mul {muda), nebot
que's puguin esgrimir a la llum del día; i els cauna part al fet de rebutjar-se la c en els mots (neboaa, nebodes), paret {apandar), set {assedeméa^ qut bé ho saben, no reparen «n semMants d'origen àrab (turre) r »t ienl·à* presentar ei ctstetià ga*}: pensat ipnuada)^ eetrtií (aemtida), fwnhtt
petiteses, ftuig que, al fí,els vots que concientment en alKuns, muts { corresponent a una s llatina {perduda), pol {poder), j«M/:(tN4^4|-);; no Moment
els ciutadans dignes dipositen a les urnes eh de- {{0{o$ra): a^ifrán ía/rá, adúcar ««¿re, ftjf«/re drap ^tir-'pifí-), xop {xopar) Josep (Josepet), sinó
fensa d'un ideal, no's conten més ni menys que iofre, a{pU assot, {o^obra sotsobre, {á/iio safiry c.ip {cabota, acabar) cup {cube.'l), llop (lloba),
els que hi porten els esclaus, els cobards i els do- mezclar tneaclar.
e^tti^p (estrebada).—Exc: demagog, pedagog ^ig'
ItatiiMps i «Itres indianes del dretj; dç ciutatíania.
Coro. A j·.fisuUw ji'ji(iuestt_.N9/nwi^ tMk.«iiiUU sÁM* JfMldí(»g;-zmi.X9>¡^\utíiii.^^
Als esclaus, procurem redimir-los; als cobards, mai escriure ç davant de consonant ni en principi Alfred, Conrad, David, Nemrod, Madrid, Baganimem-los, i als dolents declarem-los-bi la guerra. de paraula, llevat en el pronom ço (forma abieu
dad;—ÏQ% tres formes verbals cab, sab i reb, odob.
Aquesta ha d'esser l'actuació de tots els elements
sans de Catalunya, i especialment dels nacionalistes, en la vioenta lluita.
Aquets senyors que van de poble en poble proSe conservarà la lletra x (pronunciada es, c o
En fi de paraula, s'escriurà tx dins els pocs
metent o menassant, segons les circumstancies, i
gi{)
dins els mots erudits que en llati presenten x.
sempre ab l'ignoble fí d'impedir que'ls ciutadans
mois com despatx, e««^^Mfi;ilM^v%H(l«M^fl
fassin lliurement lo quel's dicti sa conciencia, ens Exemples de x pron. es: lèxic, convexe, perplcxe, presentan tx {despatxar, esquitxar); en tots els
fíxe,
prolixe,
ortodoxc.
paradoxa,
luxe,
òxid,
asfihan de trobar arròu disposats a evitar que logrin
altres casos s'escriarà ig darrera de a^ e, o, u, i g
sos propòsits, a exigir que lluitin ab bones armes. xia, crucifix, tòrax, Índex, vèrtex, apèndix, apo- darrera de t. Ex.: maig, feig, raig, góég, Ikig^
£1 caciquisme, no es mal de la localitat, del dis- plexia, conexió, axioma, Alexandre, relaxar, fle- bateig, oreig, saccetg, mig, trepig, dettg, goig,
tricte, ni de la provmcia; es mat que té fondes xió, mixte, text, juxtaposició, contextura, exclou- boig^ro^, fuig, puig, enuig, rebuig.
arrels en tota Espanva. I per això hem de procu- re, excusar, expansió, experiencia, explicar, exploXVI
rar generalitzar tot lo possible la nostra creuada. sió, exponent, exprosar, extensió, exterminar,
extinció,
extracció,
extraordinari.
Exemples
de
x
Desde'ls ministeris, on se reuneixen els persoQuan,, per Ics regles, d'accentuació, calgui,'
natges influients, els grans homes de les petites pron. c: excedir, excel·lent, excèntric, excessiu, accentuar
gràficament una a« una c oberta b tina o
excitar.
Exemples
de
x
pron.
0J{:
exacte,
exagerar,
idees, fins als clubs en que eternament cambien
oberta,
s'empl^arà'
l'accehi greu; en eU aliirts'
examen,
execrar,
executor,
exemple,
exempte,
impresions els mangonejadors de caJa poble, están
casos^ s'emprarà l'acçent agut.
,'
exercir,
exigir,
exigu,
existir,
exuberant,
eXhatar,
ja poc menys que convertits en agencies electorals,
S
accentuaran
éls'oxftóns
acabáis'en
Voçli
ÏÀniexhibir,
exhortar,
exhumar,
inexhaurible,
hexàI això es lo que ha d'impedir-se. En hora-bona que
o en vocal tònica seguida d'una s o d'una u.*
a cada pas rmstal'lti uoa o&^ioavpro ia'< t«$#i';(f a metre, hexàgon.-r-Noieu: no s'escriurà x sino S ca
Exc:
replà, cajé, diré, cosí, altò,.carbÓ, oportú,.
dins
els
mots
següents,
sovint
escrits
erròniament
questes, no h« 9'c#sCr laje fef contreuflrr ComproJrancès,
digués, formós cóthprèn, encén. (En canamb
x;
estendre
(fi*,
itendre)
i
estrany
(it.
¿iMnmisos als el'lectors prometent carregs,ni menassanr
vi):
extens,
carbons, infern, anitrials, jsonor, di
ge)
que
son
mots
populars
[cotú
escabellar,
escuramb expedients i cmbargs.
rem,
dormim,
direu, dormiu, musiu, tarvei^ri'
sar,
escaurk,
etc.)
i
espontani
ffr.
spontañé),
esàèp'
La nostra lluita, doncs, ha d'anar encaminada tic (fr. sceptique), que en llati no tenen x'sínd s meis).
a rnutil-litzar les males arts de que's valen sempre {espontanéus, scepticus).
S'accéntuaràn él paroxitons acabats altr<im«nt|
cis clements caciquistes. No hem d'escoltar les
que
en vocal sil-làbica seguida o no (t'uné s o d'itha
El
sò
de
X
palatal,
es
representarà
per
x
en
bones paraules que'ns dediquin els refinats de la
u.
Zx.
fàcil, Jàcils, dipter, àiptsrs, pròleg Jtffdgeneral
i
per
fx
darrera
de.a,
e.
o
ò
ü.
Exemples:
mala intenció. Hem de lluitar serenament, prò ab xafogor, xarol, xerigot, xifra, xiprer, xisclar, xop, mens, anàt;i(m,,anàif!9U,
ànài^cm, anàrtn^^ dtri(n$.
tota la nostra energia, no tolerant que ningú, per xuclar, planxa, punxa, gronxar, Elx, escorxa, per- diríeu. (En canvi: parc pares,
¿àsa, casia, çej|'^Jl^
astut i per fort que sigui, imposi baixament, des- xa, marxa, baix, baixa, baixar, caixa, aixella, cerques, cti^qu9n,'sàvl, sauia, savis,
saviea,*m9rif,]
pòttcament, sa volunut a un altre ciutadà.
morós,
ingenuú,
ingenua,
ingenus,
ingenu'f^
ahesesqueix,
madeixa,
teixir,
eixam,
eixut,
boix,
moiHem d'esser, per demunt de tot, homes serens xó, gruix, gruixa, gruikut, uixer, ix, neix, Ixeht, sis, anésstn, anares, anaren.
^i
en l'hora de la lluita, i aquesta serenitat ens ha
S'accentuaran els paroxitons df.n^e^i.da tiuèa
de portar no a tolerar els abusos que l'enemic in- aibixeres, clixé, guix, guixaire, rauxa, disbauxa.
sil-iabés
en eU quals la vocal tònT^ é^ un* i q una
tenti cometrer, sino a ser més valents per a defenXIV
u
seguides
de a ò e. Ex.: istUfiliay eitliidtis,.fUu*
sar els drets de) poble, drets que, per ésser conquedien,
dormiria,
dorm rl4s, cQnttniÍ4y conlú^eá,
rits a costa de sang, paciñcament no'ns hem de
Les plosivas fínals son represantades: adés par (Però: dia, dies, mia, mf<a, crin, crits, P*!!»).
deixar arrabassar, i menys a cambi de quatre mo- g, d. b, adés per c, t,p. ^
S'^ccantuaràn tots el^ ]proporoxitdns«'Ex.: ip,>nedes, que no valen més ni menys que l'amistat
S'admeten la g, la d^ï \a b finals en els mola ca, ipoqúes, sotipede, ^íéíça, anàlqgftf. ni¿<oÍ«, yki>
de qui les dona.
erudits que en llati presenten g,d^b. (Bo..: esòfag,
V
.. ' /
'
Si com vetllen els cacics per a falsejar la vo- pròleg, diftong; actd, rigtdy monosli-tüb, »erb) i pòtesi.
Quan
duíBs
formes
horhinals
o
dufá/oiríñn
viairluntat del poble, nosaltres sabem vetllar pera ano- en els mots populars «Is étioia dels quals tanc» bals soUmeift «a diferencien «ntrèel/es pef ajl^'ofyart
rrear-los a ells, encara serà possible redimir aquet g, d, b (o v) (Ex.: llarg de largtt$i verd de airidiS,
tancat d'únà « o d'unia ò, s^áccentua^tl tótM
pals que, victima it la política de personalismes, Oarb de bartíu^), fent-se, però, excepció dels noms odues.
bé i bé, nét i nét, vés 1 vés^ véns i v^né^
sembla anar caminant cap al daltabaix deñnitiu. que en llatí terminen en Htudo (Ex.: amplUut, vénen(Ex.:
i
vénen,
òs i ós, jòc i jóc, bóta ïbótd,' tnàré
Hem d'anar a la palestra decidits i coratjosos, beaUtut, llati amputudo, beatnuáo) i dels mots i móraj, i en generat,
tot« ,aqi)tl1s
oblidant lo que tenen més present els altres: Que populars en que la plosiva es troba precedida d'uua mots amb e o amb t>a'accentuarà,Q|
to^i^uea
quá^
( ^ 1 u lèhM
tenim candidats i que son tal i qual.
vocal accentuada. (Ex.: kumil de humidus), i te- accent, podrien donar Itoc à confúMbiis.^ti^» Mm,
Hem de votar, si, la nostra candidatura; prò nint se en compte que, en tots els casos, s'escriu- dóna i dóna, sò i só, són "l'sSn, "SOM i ióu, /òrH.i
ttové-nn fer més; devem treballar per la puresa del rà amb c i no y la primera persona del singular fóra, té i léj.
_ ^
sufragi, fent impossible que's compri ni un vot. de l'indicatiu present. (Exc: vulc, vinc). S'admat
Quan dos níonoall·laba Tuntòni,c;l l'^Ui'e «ton
Devem ésser decidits pera evitar tota trampa.
també la b eo cab (de cabre)^ Sib (de taber), irtb vén^n esçriis ám|> les nialcixlti lfeir««É\çcé(it(iart
No's tracta d'uns llocs a ocupar en la Diputació. (d« rebre).
el tònic a fi de diferenciar-lo gràíiça/ntiu de r é l ^ :
En virtut d'^quasta Norma:
De lo que's tracta es de fer vritablement sobirana
ét de ésser, diferenciat ajxl arafíç^incnl d,f^ prÒ>
la voluntat del poble,sense lo qual, espontàniament
i. Darrera d« consonant s'escriurà g, d^ b nom reflexiu; n^, m¿n i mdi.suBàta'ntius^dt ^ ,
i sense imposicions de cap mena manifestada, no fínals o c, I, p fínals en el masculí, tn el primitiu mon i mos adjectius pos«e«ii.ús, nos ¡ pót aubjcctea.
ha d'esser possible desempenyar cap carreg públic. o en l'indicatiu present, segons que el femení, els i complements preposiçiohals, de no* ivoa,tí>fa~
Aquesta, doncs ha d'esser la nostra actuació; per derivats o l'inhnitiu presenten g, d, b o e, i, p. plements àtons. (prop. hfta., vuf/^p^i st4t>s|a^tiu i
amor propi, per amor a la ciutat i pel bon nom Exc: ilarg (femeni llarg,/, úer. llargària, allar- son plural pé/i, de prM pe/s cpntricctbni.df It
de la nació.
gar), alberg {albergar), sang (sangonós, sangone- preposició per amb els articles e^ i els; qui jprQfiunI devem orientar-nos més en aauet sentit que en ra), fang (/anxuitra, fangü}^ abcng {ob onga), ciat amb é clara, átque pronUn'ciat amb e nfi,ujlf(^i
el d'obtenir el triomf passatger d unes el leccions, però arc {arcada), blanc {blanca, blancor, emblan- Sil adjectiu qualifícatiu, de s^ itdjectiu poioMfiii;
per la raó de que demà que 1 poble tingui plé co- quir), blaiunc {blaveneay,-^perd {verda, verdor), sé d^ saber, de se pronom redexíú; tU suBlttiinUu,
neixement de sos drets, demà que ningú acoti la covard {covard, covardia, acovardir), llard {llar- de «a pruiiom personal.
testa per imposicions del «home d'influencia», la dos, enllardar), sord {sorda, sordeiar), perd (pecI t
i^Mwèí^<i^)mim{ieMÍ>ai,
opinió publica, avui pasta treballable, farà sa om- are), però/or/
XVII
nlvoda voluntat que es la de fer la patria gran per encoberiar), tort {torta), suri {sortir);—verb {verDavant de vocal o b: no thwriusètmfi ^dat, fml,
medi dels ideals redemtors que tant bé encarnen bal), suparb {superba, ensuperbir), balb {balba),
sinó aX dei'spar i*. EXÍ: I» f^a4r>ée^lséméi>pm>
nostres principis de Nacionalisme, Federació i Au- però esquerp (esquei'pa), colp {coiptr).
.'
:'• • • ' ' '• '^
' • •••^ ^ ' • " • • · í » · í . - '
•
tonomia.
II. Darrera de vocal no accentuada: Çòiti en Ifairis.
N'ra'eüdirk
mai
l»«Hlei'mo«aKiii
qua,
f990Qm
ei
Cas
anterior:
així,
pt'òdig
{¡¡fròdiga,
prtídiàar),
J. ROMANÍ
• '• =' -"i^ ••" •'•'' »• ?• •
sacrileg, (sacrf'ega, sacrilegi), catàleg {càtàtagari, o''ConfínAció. ' >^ ' •
En cl «aa d'0mplear-se 4M «ii Wo»de «, «·:^«»i
anàleg {ahàtoga, analogia) cvnttlfujf {centri/ugjy,
cartilçüg {carttleginós) ottiòïnirinsèc {iHlríhs^à), criurà a n* (ni »n) sinó ank^ ko^haéiUmaU'ímiu
• <*"*•• .
^Í r.
eitòmac {é'itotíiacal), únic Íúhic4yï'-àeiH, ànd, \U>riii,heéH a9ll) •
li'íl'
.
•l.ílfl·.iii,
àvid, candil, esplenda, eslüpit, fèiid, 'tniíípià,
XVIII
etc {àcida, àrida, etc), òxid \ox¡dar), però ilctí,
{Acabamtní)
decrèpit, tnèdit, explica, insòttt, pàriiií, eic. (//S'admeten les formes
Noteu: als mots que cal escriure amb c corres- cila, decrèpita, ert.), limU, {lttHilat^;—monoslt-labcas|at4« l·i formaa sil-làbJqM«f tradicionals nwt te,
ponen mots castellans amb c o ^ i mots italians {monosil-!àbic), hlaròfob, hiiròjobd, hidro/obia), at«. Ex.:.Afai «t ifeta i Mai te veia; $tseNlraii¿i
•„ , ,
amb c, cf, dcï o t« W-' ^°^( cast. dulce it. rfo/ce, àrab {aràbic)iotti> filantrop {filantropia), príncep Ircu-iot-m. , , .
ca/{ it. calce, falç cast. hoi{ it. falce, eficaç caste- (prínci^^d/).—S^exceptúen buit, aràbie, i els mots
lU «/Icj{ it. tjficace, atroç cast. atro{ it. airoce, en -ec mànec, càrrec, tràfec, rústec, rònec, fèiiec,
Darrera de vocal ^ e 00 sigui «iiot.l j(»UQa w
/«/ifcast. /f<if it. jelice, glai{ it. ghiaecio, braç feréstec, ròssec, préssec.
cast. bra^o it. braccio, llaç cast. ta^o it. /aceto,
III. Darrera
d^^f^iMn^^t^up^m^ partaayeritfi .i^ un difion^ •dtcrMxon,, a*«paráitt en
balança cast. balan:{a it. bitancia, calçar castellà sempre c, (, p; així, no solament sec (fem. seca, gMcral, las foroiai sil-làbiquei. Ex.: P^Hí^Ulfif
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mi'm fa recordar la «zimarra» den CoUine, on et què'l dia de l'eotcrro del Carne|toUes, marxo cU
pobre fílosop boemi portava tota là sevé biblioteca. Tarragona en el primer tren.
Estimo massa a la ciutat, per a veurer voluntàEs un abric on s'hi inquibeix tota la premsa internacional, tots els llibres de totes les qüestions riament sa vergonya en aital diada, ja s(a ajudant
nacionalistes, totes les quartilles i totes les probes a ridiculitzaria fent beneiterles per sos carrers, ja
dels seus llibres i alguna vegada d'els dels altres, vigilant si'ls cotxes se paren en el carrer de Méncomo si cada butxaca fos un corn de l'abundància dez Núñez, 0 dessota els balcons del Circulo Carbibliogrànca. Allí el darrer manifest den Jaurés i lista.—LLAMP
l'últim discurs den Briand, les votacions del Parlament anglès sobre r«home rule» d'Irlanda, i les
discussions, dels delegats balkànics, les darreres
No posseiran súiò Ulla '^la forma gráfica els evolucions del sindicalisme i el primer crit nacioLes noves el·lectorals que venim rebent del
nalista d'un nou poble del qual, fóra en Rovira,
dos mots átons hi i ho.
ningú'n sabia res. En Rovira, amb l'abric posat, districte de Tarragona-Vendrelt, no poden ésser
XXI
me fa l'efecte d'un canciller que va d'incógnit. més falagueres a nostra actuació.
També, extra-oficialment rebem agradoses imPWÓ i«q canciller no d'una nació tentacular i im¿I és el dfti|i]4él pT^ntf^ilil Mrctr^ jpfj^^i pCfriaiikta, sinó de pobles que encara no tenen presions dels demés districtes en que lluitaran els
CDóna-li »/^<^ VA/è* là combièírbiódéTacúsàdó cònsuls, ni cap representació diplomàtica, de po- elements netament catalans.
de i'acusatiu i del datiu del dit pronom (Vol el bles sense cèdula internacional, que cap mestre
Ja saben nostres amics de Valls-Montblanc, els
pa; dàna-íhi) o de I'acusatiu í amb i'aJverbi hi ens ensenyà amb el «puntero» en els mjpes.
de Reus, i'ls de Gandesa-Falset quan se declari'la
(Heu vist mon germà al l^iréf'—/^o i'h{ hem visí).
Això, me fa admirar a en Rovira, deaprés d'es • vacant deixada pel mal guanyat company en Josep
timar-lo per la seva ànima noble i forta com la Anguera, que poden comptar incondicionalment
amb nostre concurs col·lectiu i individual.
No s'admeten les formes else, ense, etc., com seva intel·ligència, (}ue descobreix pobles en la
terra, com Flammarion estrelles en el cel. De l'Irtampoc ane, amb-e, etc.
landa tots n'estàvem enteráis i a la Finlandia ta
Amb força satisfacció reberem la visita del nou
XXIII
Pressentíem, però, què'n sabíem de l'Ükrania i de confrare «Tarragona Agrícola», revista mensual
Estesvig i sobre tot, què d*aqueixa Eslovaquia que dirigeix l'estimat amic i ferm nacionalista en
Se separarà mitjançant un guionet el verb dels que
ignorem encara on para. fins que en Rovira Josep Mestres Miquel, Diputat provincial i Direcpronoms àions afixats. Ex.: donar-me, envtar-nos, ens fassi
favor de dir-nos-ho, en el segon volum tor de la Càtedra d'Agricultura.
rentar-te, mirar-nos, recordar-se, comprar-lo, es- de la sevaelobra,
que tant ben celebrada ha estat?
La nova revista està editada amb gran cura, i
coltar la, entendra-la, fer-los, cosir-l¿s. escriure-ies,
Jo
crec
que
el
nostre
company
té,
malgrat
les
forma
un volum manejable i pràctic, com pràctidlr-Ji, escriure ti, venir-ne, pensar-hi, dir-ho; mi- seves apariencics, ànima d'esplorador, però com
ques seran les seues ensenyances, a judicar pels
rant-me, escrivint nos, Uevani-le, adormint-vos,
asseient-se, cremant-lo. tvjporant-la, velent-Us, dis- ue té sentiments casolans, descobreix terres des Í)roposits dels redactors, ben concretats en el pniecasa est«nt. Perqúf éll, no solament ens fa de aci i ben encertats al convertirlos a la pràctica, tn
sotent-t^mninL
p^fSàe,
amtgLréfpbo;
Virgili«tfivers de Itpolítica internacional, sinó el primer nombr.;.
eseoli§>f%e,'plh^·me,^nímt-nas,àjJp^,vemixBen coralment corresponem a la salutació del
l«, renteu vos, cull-lo, duu-to, cus-la, absolies, de Stanley nacionalista. Si l'Unió Catalanista
feu tes^ digui'ti, parlem-ne, parleu-ne, parlin ne, enviés,< contabins, missatges ais pobles opresos, confrare, desitjant-li molt d'acert i forsa vida. .
de compondre un nomenclàtor extret de la
pren-ho, vés hi; dóname-la, dóna-me'l, vés-te-n'hi, hauria
o|>r«xle^
Rovira...
fil banquet a nostre amic Rovira Virgili, celedigui me'ls, diguime4ftgf<f^^'^,
^agi-»^/t¡
;'
^típiit
Rofilai EU, com d«i«n9 at començi- brat tn la sala del Restaurant Rhin de Barcelona,
digués-ho, digui s'ho.
fftent; )K>sseefic tiAa ànima romàntica. Veritat resultà un èxit, tant gran o més del que era d'esuh ipònrof en
Se substituirà el gufOi
que's fíca tots els pobles a la butxaca, però veritat perar.
que a viure en els inicis del vuitcents, marxaria
No cal dir per a refermar-ho, sino que al acte
cap a Polonia o cap a la Grecia o l'Italia irredenta. hi assisti 0 hi fou representat lo més selecte de la
El romanticisme violent té com l'Amilcare Ci- intelectualitat catalana, quasi totes les entitats napriani, la cama de fusta, la cama perduda en Te- cionalistes de Catalunya, i un nombre de periòsalia combatent per la llibertat de la Grecia, però dics quina llista no publiquem perquè fora inacaXXÍV
resti'l romanticisme sentimental, que fa aue sigui bable. Si que voIèm fer constar que de la ciutat
No s'escriurà ptra sinó per a.
en Rovira capaç de donar la vida per una 1 llatina, nostra hi ñguraven Tarragona Federal i CATALUper un discurs dé Briand o per la llibertat de la NYA NOVA.
Rumelia. No fa gaire, com un nou Roger de Flor,
Ens plau felicitar als organitzadors de la festa
p«cial, ni els cognoms, la possible esmena del» elevà en mig de Constantinobla una «b», prenent
l'exit assolit, i testimoniar al festejat la nostra
quals es, naturalment, de l'incumbencia excfusiva posesió d'elia, en nom d'uns documents dels per
mquebranuble
simpatia, desitjant que per sempre,
de qui els poru.
passats segles, que's tregüé d'aqueixes butxaques •I recort d'aquest
homenatje, tant merescut, manseves d'on rajen nacionalitats amb l'abundor de tingui en ell et més
Barcelona, 24 de janer d j 1913. """^
viu datit per a treballar per la
Antoni M. Alcovet; f bré., president de l'Insti- l'aigua de les geleres sota'l sol de primavera.»
lliverut de Catalunya i de tots els pobles opresos.
tut de la Llengua Catalana; Miquel A. Fargas,
_
Eresident de Hnstitut d« Ciències; A. Rubió « __ , _
Els trevalls que venen realitzant-se a la conca
rtuch, president de l'Institut Històric arqueològic 9 A P 1 Q 8l
del Francolí per a la portada d'aigües tant necesi president de torn de l'Institut d'Estudis Catalans;
*
sària a nostra ciutat, prenen caràcters de cada veJ. Ma»só-Torrents, Josep M. BofíU, Joaquim Miret
Un confrare de la localitat, en son nombre de gada més afalagadors, fent esperançar l'exit defii Satis^ Lluís Segalà, Frederic Clascar, Pbre., la pasada setmana, dirigeix una pregunta a nostre nitiu.
E. Tera¿aJ|j;iwni,||»^
Ara es la poderosa casa Valls, establerta a VaJetfnaoàri.
Pijoan, rere Corominas, Pompeu Fabra, J. Puig 1
Bè; tot-hom té dret a preguntar, i mis si ho fà lencia, l'encarregada de realitzar quatre sondetjos
C«dAÍ*lch,ili<|U«l S. Oliver, 9., TiM^ró, AguaiS Pi ingnoscentment, sense «segona intenció».
en els llocs propers als del pou, per a determinar
SuAer, Guillem de Brocà. *
I una vegada feta una pregunta, es natural que la fondària de la capa impermeable del riu, les
menes de capes que hi han a sobre i les aigües subvingui una resposta.
tSe iiAoif, ini^s 0 menys disfressadament, de si lerrinies que puguin haver-hi, única manera de
nostra ehtHiat o^ nòltri periodiC| intervingverfn ea que'l projecte dtfínitiu pugui porur·ae a terme.
la «festa» del enterro del CarnesSottes, i encar que a
Del i^>1>'^uet'a*hortoi* a nostre estimat amic en qui tingués l'obligació dé coneixer-nos, li negaríem
Procedent de New-Orleans es esperat aquesta
Anl(|lliBfc)^^f« i Virgili, l'aupr dels E4os del con- el dret de fer semblant pregunta, tracunt-se de tarde en el nostre port, el vapor trasatlintic «Balínv barcel»»! ¡UPobh-eemrid^ n'ht-tret bon par- qui's tracta creiem convenient contestar. Pera dir: mes» el qual descargará una grossa partida de doáé % noÀltrfs naai iens trobarà en festes com ta gues de roure per a la casa Ramoneda Germans en
e que's tracta, ni semblantes. Mai anem a cap aquesta plaça, sortint després en direcció a Barcelona on hi deixarà també altre molt important
lloc enitiAscarats, ni ab la cara tapada.
^ jp^cambi, si que'ns trobaria, si ell hi anis, en partida de la mateixa classe de dogues, per a la
«^(^ífti-noine, péf sbtifitats que fos «apo^ è'éí- festis culturals, en actes de propaganda d'idees mentada casa en aquella plaça.
hnnar, pèM»- descobrir- un" ronríimlc en aquest
ue podeh defén.sar-se ab el cap ben alt i la cara
Rovira nostre, que acaba d'obtenir la pública conescoverta, a tot'hora. Per exemple: el dia del enaxïxïïToALLOL
aigcació deU seva competencÍA internacional^ I no terro del Carnestoltes,ben segur que mentres algún
DONA FORSA 1 VIGOR
redactor del confrare preguntaire vigilava on se
nia recta, com taraven els cotxes que havien de peadrer part en
els que sen^pre saben on tenen d'anar. A mi'm fa a ridícula mascarada, un dé oòstífes redactors, en
l'efecte là'Uh'^uffiA fové, ontirint les següents cu- un poble no moltes hores lluny, quins habitants
EÍo%^p%{tiç4il«dtats. Porta un barret enfonzat encare serven fresc el recort d'una luctuosa jornaSaló úm llimpia bot#s
nns a iesjiurellesj uns lentes que sernblen antipa- da» que provocaren dos partits ben dignes l'un de
a la CREMA OAMOY
l^UA, .celebrava una conversa íntima sobre'l tema
4L1 tolerancia | d ^ fl^'tf polítics com a base de Carrer CoBtt <e BInt. I I ; = = = ; T i f n n n
_ _
IS torbtSíKÍ ríKí ¿lwítóR»/> * -'' ^^
Partiqu|arment, de mi vull dir que fà set anys
IMP. OB r . SU«aAfles, COMTle DE KIUS, 9.
30T uiï abric. . Oh, l'abric deu Rovira i Virgili! A

br<i, Els paptrt i elt llibre». Serán usadas les asillibiques (m, t, etc.) dins les combinacions de verb
i pronom (mira'm), dins les combinacions de dos
o niés pronoms átons (mtndòna), dins les combinacions de preposició i article (entre li diu) i, facultativament, darrera «l'irtgMns de i nt«noki-labs
(tais com que, no-, i en tnsaquests casos s'escriuran acosudes a la paraula anterior i separades d'ella
mitjançant un apòstrof.
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Fikrleí li tiitii pin Lijir í liMi" I i n n
Pídanse ppeeios y muestpas
L·LiETRES

Copona

flegpina

CATAüAfíES

Obres Complertes (l*en IHaragall
Artieles del Doetor IHartí y Jaliá

8« p««oi»l«nd« «st* articulo pap* la llmpltsa d«l «alsado,
pop u p un Batón sin ácido, d«slnf««tant« y qu« suaviza «1 cuopo

Edieions d'Homeoatge

TlfiTUHAS Pflf^A TEfílH
Gofflapina, afticqlo papa las pQDteras, qae
les dó consisteneia é la par qae sqavidad
Para pedidos: Antoolo LoreDZO.^Estanlelao Flgneras, 94.'Tarragoaa

C-^ STAT. EN CTA
SEVILLA
UNÍA REGULAR DE GRANS VAPORS

JL· J3 ^CÍL· Jbr& JtrKi

jca^

Tots els di
ijous sortida ñcsa del port de TirngOli pera Valencia, Atacant, Cartagena, Almería, Málaga, Cidiz (admètmt cirl-ègè
pera
y !•••
Illa Cristina),
uvia Aj^amojite
njraiiiuiiie ;r
vji istiija^, Huelva^
i i u c i v a , Sevilla,
^ c v i i i n , Vigo,
T i g u , Villagarcla,
T iiia(}ai VICI, Carril,
v^ai III, Coruña,
viui u u a , Ferrol,
r c i i v / i , Avilés,
n r i i o , Santander,
o a m a n u c r , Bil1»áo,
O l i p a o , Í*tlM|M y {MD»
,
| , « . _ Galicia
W - . • « • . .y
.
. ^ w . . d'Espanya
. . w . > ^ « i i ^ _ ab
- w escales
'««•••«a a
«1 Valencia,
.-.«••«••,
• • • - « • I , , , , M&laca,
» » i v u ,
lrf«Tt,iai,
• 'HiW, V<Wi H U a , l 0 B n >
Sebastián-~Servei rápit
eventual. . pera
Nort
Alacant,
ScTilia,
Vigo
y Óant
Sant KEsteva
fravia ab
ttandei^yBilbao^
a n d e r yBilbaO, empleant
e m p l e a n t so|sament
SOls^rn'^n' CitOrzi
estAP** OIW
dfaa en
«n el
«t viatje.—S'expedeix
viatÍA._9'<ivn«rfiiiv coneixement
<!nni>iv(>nn«nt directe
Híparta pera
n»rm Luarca
I liar/»* *
*
transbort al vapor "Lurca BttB. 3" y pera Dunkcrque ais vapors de la Companyia Francesa "OlUll A d'AUll".

?latgat axtraordliiarlt a Palma de Mallerca. ^

^

> ^ Uale tenrel flete y tetmaial pera Cette j lifüHt tete Hi ilfeiini.
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Febrér
»

Mars
»

ao
27
6
13

r«rft Otttt f;
Febrer
ai
CABO
»
a8
»
Mars
7
»

CABO ROCA
»
NAO
»
SAN VICENTE
»
SAN ANTONIO

<:Íi

«4

SAN VICENTE
SAN ANTONIO
TORiÑANA
CORONA

Pera m é s informes a son consis:natari En MARIAN PERES, carrer Real J2.--Teléfon, nám. 4 6
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- Catalunya Nova (none) 16/02/1913. Pàgina 4
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fabricat par J M » i f t U I f i ^ m B
DEMANIS PER TOT AfUtEU

GRAN SASTRERIA
Plassa de la Font, 5i y Porulet, i

MACIA MAUOL
AGENT D'ADUANES
CarrM>M Mtr, i

MAGATZEM DE FERRETEmÁ
£/ Vermouth més higiènic
Un eozelent refreao

FUMISTERÍA Y QUINCALLA
Eines de tot«»el«ssM

El millor aliment en lea
Malalties y Convalescència.

TlieSrape Jalee C.oL.d
Uidrit y Tamiou

UCOB. SQIÁIATA

II

Montserrat 7 Ferr&n

RAMBLA DK 8. MAH| TS, pral.
TABBAOONA
*$'

AGENT DAPUANES
PUtit Ólósi^

— I 11^

Grtin assortit en llibres ratllats de totes menes y tamanys.
Escríbanles, Plumea Stilográfiques, pesa-cartes, copiadors, etz.
Gran novetat en trepitja-papers ab relloije veritat
Postals de totes menes y àlbums pera les meteixes

POCTOÍ^

COCA

QmmiáiémaHlt

Se ven per tot appén

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.

At«tieles pepa magatzems de vios y dlli

líela HaUol B0$sl. Carm i i Siit Íwk t

