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He de contar la meva personal experiencia amb l'Alguer, la
meva relaci6 amb la ciutat i alguns dels seus h8�itants/i
la form�ci6 del meu congepte actual del fenomen alguere$
i de les previsions que,almenys pel que a mi concerneix,he
fet per al futur d'aquella relaci6 ,

Jo s6c � exemple pales d'enamorament de l'AIguer,de desig
de cercar l'anima profunda del que en un principi jo ":ri; V�
que era la ciutat i la seva cultura. Paulatinament,aqu�sta
actitud ha , deixat pas a una positura m�s critica,ana-
litica i cau+a , Aixo vol dir un pr-oc ds de sedimentaci6 i
cr� enfredoriment dels entusiasmes inicials. Tambe un coneixe
ment mes exacte �mai perfecte -.dels canals a traves dels quaIs
es fa l'intercanvi de tota mena,pero' sobretot de prestigis,

/# entre els Parsos catalans de l'oest i l'AIguerp

EI primer contacte arp.b l'AIguer,per a tota persona pancatala

n�s d'enlluernament,de f�minaci6. Hom hi va amb algun conei
xement teoric del dialecte,amb alguna inforrn,���6 superficial,.;
i es troba amb una recepci6. '.

- �tz,.� �.,",_: aixi - cordia-�_.. _�_.:. _- ·.1

lissima duta a terrne per.aquells que creus que s6n representants



��/
de tot l'Alguer ; de fet, despres veus que s6n(el� qU�logica-
ment han de respondre a la teva visita amb mostres de generosi-

,

tat si�cera i d'�dentificaci6 :s6n els algueresistes cataIa-

nistes, si mes no els que tradicionalment han heretat I'acti
tud tradicional dels algueresos que han visitat Catalunya i
que tenen un cert aseendent teoric sobre la resta de la pobla
ci6 ,m�nys trebaIIada i pastada per la catalanitat.,L'enlluer
nament, com sempre passa amb els grans enamoraments, lleva la

visi6. El primer cO't\' acte no permet Ia..-distanciaci6 per obser-,A-'L-- -

var mes fredament el fenomen. Te 'n vas de l' Alguer creient que�'f
C7 abandones una terra catalana poc mes que irredenta. Es un error

que Ilavors no veus clar.

ssificar �es notes preses,de fer per via de correspondenci�nous
contactes, de rebre fins i tot noves informacions i ara des de

diversos angles.
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Aixb �s profit6s per tal com t'ajuda a comprendre m�s b� com es

mouen els algueresos -precisament els m�s interessats en els contactes

amb la realitat cultural catalana,si aquest terme pot emprar-se tan es

pecificament en aquest cas -com es mouen ,dic, entre ells�om s'eviten

els uns als al tres. Un dels descobriments que f'a s .e s La si ttll:tci6 ac ef'e.La

del ID11ll'mi:JmmmI conjunt: no hi ha ningu. amb prestigi suficient per ser el

capdavanter indiscutible de l'Alguer catala. La base esta dispersa, en

una si tUa_ci6 de desorientaci6 �.; d..io�4'r(:i': .� 'fo·-fk1i1�v...-e, ,

La llengua es mou a nivell oral, estrictament oral,i tinc la im

pressi6 que de cada cop la trobo m�s degradada. El diR19cte es tothora

un peix que es mossega la cua. No surt d'ell�eix,perque es precisa

ment un tret endemic, com es endemica la fauna de l'illa,de qualsevol

Hla.
Sabre aqu:sta situaci6 passiva s' hi mo/�-1' escola} feta

tota en i talia r La radio feta en un noranta ':"'vui t per cent en i t.a Lda ,

� la premsa -butlletins, cap diari -feta en italia i fins l'emissora de

televisi6 local dedica un minim,insignificant espai setmanal,a parlar

algueres.



-lntents de fer classes de l\engua catalana en modalitat algueresa 4
no han tingut continultat publica fins ara fa quatre 0 cinc anys, que va

{I.),/'fy-;/iiar-se l' Escola Pasqual Scanu, on es fan classes d' aLgue r e s -.en.t:_e ses

cometes -amb r-ef'e r-e nca e s ben fetes a La no rrna t Lva fabriana .:0c;;t;_ d�
_�J1..i��-/t:�yt·dJ;s divers,variat,no mo:oct abundant. Pr-evi.ament hi

havia hagut algun professor que feia classes particulars. Un Centre dks�
tudis algueresos,anterior, t� les portes tancades,i una biblioteca con

siderable que no est� en servei. Hi �a persones amh coneixements fabrians

escaquejades d'aci d'all�,pero no hi ha vertebraci6 entorn d'un centre

d'estudis, un Ateneu, una secci6 de la conselJEeria comunal de cultura:

o sigui, que trobem e scampada una mica de pertot la "o� aLguere aa " •
.-

]\[BS viatges a l' Alguer, en els qua l.e t' e s parme s d
I

eixamplar el. cer-
"-

cle de coneixences. M�s dispersi6. Adhuc desconiianQa mal dissimulada

d'uns envers. els altres. La perceps. Intentes de contactar amb elements

joves ,que lfimmIbm no siguin de tirat tradicional,conservador, com ha es

tat fins avui el nucli de contacte.amb els Palsos Catalans d'aci. Et tro

bes amb ���oneixement .....0�-co ....nei-lKe-:-ment -del dialecte /0 r-e f'us del ma

teix. L'algueres no es la llengua dels Liceus professionals i de batxi-



llerat, vull dir fora de les aules: la jovenalla � fins a vint-i-cinc

anys parla italia, ni tan sols crec que dominin be el sard,llengua que

f6ra logic que tingues mes vigencia � • No dic que no entenguin

algu si se'ls adrega en catala modalitat algueresa. Nosaltres per a ells
•

som uns perfectes europeus mediterranis de lluny,�panyols,turistes,
visitants de senyera semblant a la llur. Vaig presentar un llibre meu en

traducci6 italiana davant mmmmmm quatre-cents escolars de la Primaria i

Secundaria -els dos nivells de la Basica alli ; i en demanar als ptanGo
nets algueresos quants d'ells parlaven algueres a casa, es van al�ar una

dotzena de mans.

Mes gmmmmmm significatiu : els algueresos catalanistes parlen italia
�

als seus fills. Com molt§ rossellonesos parlen frances als seus. Es Que

no creuen en l'Glgueres, 0 es que es resignen a continuar el vehicle lin

gUistic de l'escola ? En qualsevol dels dos casos,no em jugaria gaire

diners en una aposta per

salvada nosaltres ,aqui,

convenciment que ens era

la vitalitat de la llengua. La llengua, si l'hem

g������ .

ha estatlpe�aossuaa iI.lusi 1 un durisslm

util per a tot, i avui necessa�ia. A l'Alguer



l'algueres no es necessari ni imprescindible.

Ni l'algueres ni el catala normat,es claro Cmtalunya -i Valencia i les

Illes -no tenen economies complementaries amb 11 Alguer ni amb Sardenya

en general. Si no hi ha un c omerc en els dos senti ts' intens/ La llengua,

qualsevol llengua,no hi juga. Si no hi ha un corrent turistic massiu

-i no hi es - la llengua no hi juga ( i si hi fos,aquell correlilt ,potser

llangles

de veure

no nomes

ho escombraria tot ). tt,es me s Que no sigui una identi�J-Que hem

�
"

). (�.

com �ifi'cara 11 e s f'orc en el futuro Hem de parlar, doncs ,

de ll�ngua, sin6 de bat�c diari,ile r-e l.aca ors comercials i, tant

de bo, politiques. Culturals, per descomptat • Llexi'stencia d'una cate

dra de catala a Sasser podria justificar-la l'a'bundor de documerrb;ci6 his

toric� en catala que els estudiosos han de consultar i el fet Que molts

joves algueresos van a estudiar a S�sser.Pero interessa encara mes l'es-

cola

br''.
Lca ,

V'
/'
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A la revista ICHNUSA, .. que podem situar dins les m�s intel.lectua

litzades de Sardenya, �,;.. ! "S', Tonino Budruni ,historiador i assa
gista,escometia al nUmero de abril-maig de 1985,contra una visio de

l'Alguer de tradicio catalana que jo havia estampat en un llibre meu,

"Indibil i la Boira';'i tambe contra la visio " catalanocentrica e inva-

" 1
/1.
t

. . II
t 1). 6dente cute e s 1S or1C1 ca a ans f'e i.em de l' evo Luc i de l'Alguer , cOJ

en la recent histbria de Catalunya de Salrach. Salvant que Budruni te

�t de ra6,la forma com tracta�a el tema deixava veure en ell un

�k�temor quasi malaltis .� que el sentiment catala s'aferm�s a

l'Alguer.Budruni Bgit!i?iRR1�yrs��t&�ri!talo-unificador, 0 sardo-ita

lianitzant .Jo m1he convengut,amb e1 pas dels anys, que ... hi ha·una

�ase de sentiment catala a l'Alguer,i que l'especificitat de l'

idioma'afeblit,�s avui l'Unic nexe real que ens hi queda. Aia, � r3�
..IL::)�! Is "mm�P���_�1�i�I.�/i�i�(���'�:a!!3!g�&�I�·4es cert que els algueresos sbvint

(tsem de. ragina catalana" go �s, d'arrel,d'origen',i per tant,que es re

coneixen fills, -no pas irredents,�s clar;-de la terra llunya, 11urtya

de la banda de Ponent.



Que s'ha fet des d'aqui ? �lin esfory absolutament noble i molt dr
valu6s. Pr-ac t i camerrt dels contactes personals� a L finals dels anys

50 -temps de Sari, Scanu, Cata:edi, Carme Dor e, 1?.Ac es paasa aL retro-

bament del 60,que fou un acte d'afirmacio de pancatalanitat perb tmmm. tam

be una maniobra de cara endins de Catalunya i recentment� cert corrent

turistic els anys 10 i 80.Dins aquest marc dels darrers vint anys la per

�, de Joan Sabate i els seus col.laboradors ,engega. un vial de co

municaci6 amb l'Alguer la importancia del Gual mai no sera prou valorada:

la constituci6 d'un local on els algueresos poguessin bostatjar-se a Bar

celona fou decisiva. Per aixo,la Generalitat,fins avui, ha utilitzat aquest
vial sempre obert. Aquesta es la situaci6. Jo crec que ara caldria ampliar
en els dos sentits els tdnels d'acces al vial :mes contactes politics
-Generalitat-Govern Autonom de Sardenya- mes lligams amb Caller ,en defini-

tiva capital de Sardenya, mes persones responsabiiitzades des d'aci dels

contactes especifics,segons cada camp de preparaci6 i enfocament,i des

d'all8.. Atreure jovent als dos pols,abandonar posicions que responien a

ventall: a l'Alguer hi hauna necessitat de manteniment i obrir molt el

45.000 habitants mes de la meitat dels quals no son algueresos.Tsmbe aquests.

� ��han d' entendre�Jl!l_tiIii!I_l;a:..-. ell..aJ ._.._ algueres�


