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1 FRANCESC MANUNTA I LA- "T.RADICIO RELIGIOSA CATAMNA A L'Alguer

Rls autors literaris de l'Alguer s6n poe coneguts entre nosaltres,

perc aixD es tambe explicable pel nornbre reduYt de literats que aque-

11a terra ha donat ; estadisticament tampoc no f6ra comprensible que

aquest nombre escas e� formess1.n aut�ntics genis. Per altra banda,la

penetraci6 dels literats algueresos dins el mercat eatal� general es

d ifieultosa�les obres ,si no han estat editades aqui, sin6 alla,te-
'---

nen una distribuci6 atzarosa i no poques vegades nul.la.

De fet,els qui hem estudiat modestament l'evoluci6 de la literatu-

ra eatalana a l'Alguer,constatem . llargs periodes de distancia

i desinformaci6 : rem d'arribar als anys einquantes per tenir contac

tes prou Plens entre els eseriptors de la Barceloneta de sardenya�
iel Cap i Casal. I eneara podriem parlar d'una nova etapa de con

tactes ,mes continuada,que s'obre despres del 1960 i el fam6s viatge



a;U/
del Retrobament. Tanmatei-;c;yno hi ha "escola literaria" ni tan

sols grup : la incidencia de l'escriptor algueres damunt la seva

societat immediata es quasi una curiosi tat. La �o jeccio',- dels

literats algueresos es fa primordialment aqui. Aixb , indubtable

ment, lliga amb l'estat de la llengua a la ciutat de l'Alguer,

estat preocupant i que de cap manera ,fins avui,ha experimerlaat

altre que regressi6 en termes socials significatius. Aquest es e1

fet/i dels canvis que arran de la nova legislaci6 puguin sobreveni�
en parlariem en el future De moment, e1 que tenim es una redutdi-

la "u.a.L
ssima nbmina d'escriptors fidels a la llengua,-:�. ; han hagut d'apren-

dre fora de l'escola,per compte propi,car les formes dialectals

soles no permeten donar volada� acc epnanl,e als textos.

, d�
Francese Manunta va tenir La sort de Vlure una familia on es parla-

va exclusivament alguere�. Jo he tingut la venturosa ocasi6 de co

nb Lxer la seva mare,la aenyora Anna Maria, la q tal r�r'l�v� un a l.guer-e s



Manunta �s un dels escriptors "normals" dins L' JUguer actual.

I'

c?:;,tivador,ric de girs; i aquesta fou la base,molt -viva .,sobre -3 I

la qml el seu fill ,ajudat de lectures i del coneixement del que

aqui es feia, bastirja la seva expressi6 escrita.

Dels seus cinc llibres de versos,tres han estat publieats a Barce-

, .:

lona. Ell va proposar-se la normalitat,la qual passa per la normati

vitzaci6. Trobar l'equilibrIntrel'algueres parlat i escrit no es

tasca facil, pero Manunta hi ha reeixit,com hi han reeixit urt,· re.�

�rq?��_ de literats algueresos.

Avui pero,Manunta presenta la culminaci'6 d' una obra de r-ep'l.ega ,

cata�gaci'6 1 estudi/que ens el dibuixa co� un apassionat defensor

de la tradici6 • Una de les manifestacions de l' expressit/ col.lectiva

es la literatura religiosa,la qual, en el context de l'Alguer, es va

mantenir de forma doble, oral i escr1ta. Aquesta man1festaci6 de pie-

tat que d6�a. •fe de l'estat de la llengua al llarg dels segles
i de la doble vida de les creences i del comer9 oral 1 escrit del

catala �s el que Manunta ha estud1at.
,
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E�s cicles lit�rgics permeten de tragar una altra divisi6:

Advent i Nadal, Qlaresma i PaSqua com a punts centrals; mts Epifania,

santoral ineludible (Pere, Pau, AssumpcijP, Concepci6 ) 0 santoral

local ( Sant Miquel, Vallverd ).

A-ra b�, Manun�a, defensor de la llengua, ens fa el gran servei
A

'

d'oferir-nos en e1 seu recull peces de catala classic, generalment
,

en segles que al Principat�a Valencia eren d'empobriment i foraste-

r,i,a. Tambe peces influldes per la tradicio del barroc castella, i

pel sard 0 l'itali§.

Un dels aspectes sorprenents es la quanti tat de material aple

gat per Manunta i gaire be tot investigat i inventariat de primera
'-../

rna. Les referencies als autors que abans que ell van esmergar tt
temps i coneixements en aquesta tasca s6n obligades, perc nom�s

ell ha aconseguit de fer-ne l'ordenaci'o i de ressaltar-ne la valua
-.../ .

lingUistica.
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L'obra,ja pel seu contingut, mante una dignitat essencial,la

dels«tresors de la tradici6? CANyONS I LfRIQUES RELIGIOSES DE

L'ALGU�R CATALANA,diu e1 titol dels tres volums, as a dir un

tros de la nostra historia cultural compartida. A mes ames, es

tracta d'un estudi tematic ordenat,dins un sistema de continguts.

A l'Alguer i a tot arreu,les canqons i recitats �eligiosos tenen

una primera divisi6 bin�ria que deriva de I' origen liturgic/culte

o de l'origen earrer. De les originades en el culte unes s6n

reelaboracions,fetes per canonges 0 religiosos/de cants i resos

ja eXistents,i d'altres s6n pura creaci6 liter�ria a partir d'un

pretext devot ( romiatges, vots, goigs).
E1s realitzats a partir del mrrer s6n molt sovint narratiuit

en sa major part,Oimprecatoris,sobre pestes,calamitats; 0 corran

des en�e festives i d'exaltaci6.



Bls tres volums han estat editats a partir de 1988,-obra apare

guda recentment,dopcs,-�n una presentaci6 dig�a de la tradici6 i

sentit de servei de 1m familia Rnscino, de l'Alguer, i de la seva

casa editora La Celer�amb un proleg del professDr Jordi Carbonell

de la Dhiversitat de Caller,i una cloenda feta per mi mateix.


