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ANTONI ARCA, CREADOR ALGUERES

Josep Vallver du

Hem tingut recentment ocasio de llegir la traduccio a l'italia de

l'adaptacio que Josep Franco va fer de Ttrabt 10 Blanc, i aquesta nova in-

cursio del cavaller valencia en una llengua altra que l'original be mereix

esser comentada,tant mes que va adre�ada a un public juvenil. El llibre ha

aparegut a la col.leccio Edes Ragazzi d'Editrice DemoCratiCa Sarda, Sasser.

una editorial molt activa en diversos camps,particularment en el de la na-

rrativa i els llibres juvenils.

El traductor a l'italia es Antoni Arca, actiu escriptor, i pedagog

algueres de gran inquietud i versatil�tat. Antoni Arca ha traduit diversos

llibres del catala a l'italia,amb la qual cosa es perfila com un valuos

element pont entre les dues cultures. Domina bi el sard, llengua en que

tambe ha escrit i de la qual ha traduit al catalaji el castella. Inicialment

dedicat a l'ensenyament de minyons ,ha treballat a Putifigari, regio de Sasser,

al mateix Sasser- i,actualmentj exerceix a l'Alguer,on va neixer el 1956.Des

de molt jove va interessar-se per les questions de Catalunya,i per recuperar

el maxim de normalitzacio de l'algueres que nomes havia parlat al carrer

i dins la familia. Visita Catalunya quan encara era practicament un adolescent,

i el Pais Valencia,i establi amistats solides. La seva activitat com escrip-

tor,amb alguna incursio al sard, se centra en obres escrites en catala 0 en

italia : Significatius son alguns dels seus primers titolS : "Lexic Militant",

._�� '1\lguer 1985) vocabulari i tal i.a cat.al.e .amb alguna nota dialectal algueresa,
_ �l

Cinc projectes de comedia (l1 Alguer 1994), No tinc temps per Nobel (Apeus,

l'Alguer 1990) On es dibuixen tres linies de la seva presencia en el mon

creatiutla preocupacio per la llengua, el teatre ( particularment el juve-

nil ) i la poesia. Aquestes tIeS preocupacions corresponen en bo�a mesura

81 personatge inserit en l'ensenyament , car es ales aules i al pati

de joc on ha posat en practica la literatura com una eina ludica i per al

desplegament de les-facultats dels alumnes ,ja sia en la confeccio d'auques,

de "poemes d'enginy" a la manera de Gianni Rodar i ,o escenificant.



El fet de l'ensenyament exclusiu en italia a l'Alguer,que amb el pas

dels darters anys tot just si ha canviat minimament, l'ha fet produir llibres

en italia i catala a plana enrrontada :aixi fou imaginat i escrit el volum

A E I 0 U,rondalles i can�ons -Fiabe e canzoni ( l'Algue� 1993) . Aquesta ex-

periencia de text a dues llengues l'ha repetida ,fora de la intencio juve-

nil, als poemes de Memories d'un dia llarguissim -versi da due lingue (l'Alguer

1993) ,per tornar al mon juveniJ amb l'obra de teatre Ramon i Lis, teatro

per ragazzi ,una obra situada al s.XVI,la vigilia de la visita que l'em-

perador Carles d ' Austria re i d ' Espanya feu a I ' Alguer (1 'Alguer 1,994) . La

preocupacio per la realitat de les dues llengues a l'Alguer es palesa,sense

oblidar que l'existencia del catala va revelar-la i fins actuar-la durant

la seva accio pedagogica a Putifigari ,dins el territori de parla sarda,on

s'emprengue de fer imprimir petits contes realitzats per infants del seu grup�

-classe,on es barrejaven el sard, el catala-algueres i l'italia. E:l5 minyons

i minyones il.lustraren els seus llibres,i seria dificil de trobar enlloc mes

una realitzacio editorial com aquesta,en que tambe alguns volumets eren del

professor,posat al mateix nivell form.a l dels alumnes. (Apeus infantil ,
l'Al-

guerl199l). D'aquesta manera els infnts de la ruralia de la regio no rd-oest

de l'illa de Sardenya manejaven algueres,sard i italia,i prenien consciencia

activa no unicament del sard, llengua propia del pais i ben poc promoguda a

l'escola,sino tambe del catala de l'Alguer,ciutat velna i singular exemple

linguistic.

En italia Antoni Arca ha fet poesia i narrativa

novel.la parodica sobre Philip Marlowe ,amb intriga juvenil detectivesca,

(E d.�� 5' se r) I ,/

Pesciolini d'argento, relat acid i vigoros, i) en catala , Els catalans

no dormim mai, aplec de contes premiat amb el Premi, Josep Pin i Soler ,a Ta

rragona,el 1991,dins el concurs d'Omnium Cultural (El Medol,Tarragona 1991)

Arca es un cas singular dins el conjunt bigarrat de l'Alguer contemporania.

Per damunt de tot S8 sent integrat a aquella cultura que,be que multiforme/
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te per a ell la base indiscutible catalana. Al comen�ament de Els Catalans

l'

QO dormim mai,afirma : He nascut, a l'Alguer, Sardenya . M'he fet gran en

dues llengues estrangeres ... ". La seva preocupaci6 per recuperar a nivell

personal una llengua embastardida i en perill, el dugue ,a realitzar la tesi

"de laurea" sobre el tema EI Catalanisme a l'Alguer- Relazioni tra AI

ghero e la Catalogna 1864-1983 ,Unive('si..t� .. di, SaSfc'lri 1983-84, med.iia ,

text que esdeve paradigmatic de la preocupaci6 practicament adolescent d«.:t

llavors estudiant universitari per les arrels culturals alguereses.

Repetelx constantment i arreu la fra.se que f igura corn a mot to

als petits llibres que feia escriure als nens i nenes de Ja classe�

"Personalment,crec que els algueresos tinguem dret a tenir una

llengua rica,i es per aixQ,especialment per aixQ,que,a qui no

vol perdre l'idioma algueres, suggereixo estudiar el catala nor-

matiu. Tanrnateix,quan s'estudia una llengua,el primer nivell

es el dialecte i per bona part,dialectal es la forma emprada en

aquesta canco ."

Ell sap recaY\�ixereL perill,tothora amena�ant �er al desenvolupa-

ment de la llengua en el pIa normatiu,perill que retorna ara i ades, i que

es l'algueresitzaci6 i laV.separaci6�ldel c3tala. Per aixQ la seva opci6

es clarament de depuraci6 de la llengua a l'Alguer,mantenint les formes

identificadores. Ben abans que apareguessin els estAndards de l'I.E.C.)
,J�ll caminava en aquella direcci6.

En el camp de la traducci6 sembla inclinar-se per vertir a l'i�-

lia autors catalans,amb l'avantatge, impagable de fer la traducci6

directament:, ha traslladat obres de Josep Pla, Carles Duarte,Miquel

Mart i Pol, Josep Vallver du, Joaquim Arenas , mentre del sard al catal a ens

ha fet coneixer Dacia Maraini Antonio Cossu i el gran patriarca de la poe

sia sarda Franziscu Masala .
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L'Alguer actual disposa essencialment d'estudiosos de la historia del

pais,de conreadors de la versificaci6 tradicional i dialectal,i d'uns pocs

poetes de molt digna trajectoria. Pero el cas d'Antoni Area es el mes

globalment literari,degut al sentit de les multiformes vies empreses: 1a

poesia lirica, la poesia experimental,la can�6 (lletra i musica) ,el teatre,
la narrativa,i 1a traducci6. I en tres 11englies. Un personatge a1 qual
nomes la manca efectiva de vincles renovats entre nosaltres i I' Alguer
ha mantingut deslligat d'una atenci6 i coneixement mes estesos .
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