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Els darrers anys
un relativament important gruix de compa t r Lc -'l:es

ha visitat l'Alguer : algunes facilitats estacionals de tralls-

port,la bellesa del lloc,la moda de viatjar pel Mediterralli,ha
fet que gent indiscriminada arribessin a la Barceloneta de Sar-

denya. AixQ contrasta amb els visitants inten::::ionats,els qui
hi van per establir lligams,enfortir els quehi ha, coneixer la

forma oral que encara s'hi parla ... o comprovar,amb una certa

alarma,la crisi que ara ,a finals del segle XX,ha portat l'al-

gueres a una debili taci6 enfront dels mit j ans de comunicaci6

de masses i l'escola,totalment en italia.

D'entre la bella gent de l'Alguer,algunes persones ofe-

I,

reixen un interes singular: s6n els que se senten incorporats



a l.a cultura comuna,que han optat per formes escrites segons

les normes, que mantenen contad_8s editorials, pedagogics 0 acti-

vistes entre la seva ilIa i les llostres terres," de la banda de

Ponent -hi ha una terra llunya, llunya -, es la no s t r a Catalullya ... II

Tenim una tradicio lentre nosaltres/d'enamorats de l'Al-

guer,de compartidors de l'Alguer,de propagadors de l'Alguer-I
precisament dos il.lustres noms d' aquestes terr€.3 s' hi relliguen:
eduard Toda i Pere Cat aLa i Roca, infutlgables tots dos.

D'entre els algueresos<;l!ue corresponell a aquell amor hem

triat per al dia d'avuj de les diverses persones qllali-

ficades;elprofessor Antoni Arca. Per les raOllS seguellts

a) es prou jove per poder copsar els aut_::.entics movi-

ments algueresos de darrera hora.Quan tU,Pere,arribaves a
•

l'A-lglJer el 1960 amb aquell vaixell ja mitic,ell«I�:�;-;;J/ ��s de l'Anna Maria,la seva algueressissima mare, ohria

els ulls a una realitat que el marcaria per sempre,



ghero e la Catalogna 1864-1983-·�iis_inaud.lt feia la tesina

Jo recorda que el vaig con�ixer a CantonigrOs,el

1981,quan estava encara estudiant,i havia vingut simplement,

de propi impuls, a veure qu� era la cultura catalana, ell

que,com confessa, s'ha fet gran en dues llengOes estrangeres.

A_quell jove havia f0t el viatge amb algu que ja

coneixia Catalunya,un altre alguer�s de pro,Francesc {v1anunta�

i immediatament vaig comprendre la fibra que portava dins

e��ove Arca,per la forma de voler resoldre dubtes, de pregun-

tar,per l'exig�ncia de perfecciollament de la seva forma ex-

pres s iva, pev l'enlluernament que havia rebut a CantonigrOs.

b) es mestre i .La s�va_ tesi_na de laurea a la aleshores

anomenada Fa<?olta di Magistero de Sasser, en a,c8 bar la car-e er a

de lletres fou El Catalanisme a l'Alguer Relazioni tra Al-
II
Ii

"
�

sobre aquest tema- De S_'pres) ales
-

escoles i als liceus 011 ha

treballat,ha fet una tasca d'escola activa remarcable.



Impossible de r-e sumjr ara aquesta apo r t ac izi: , basti dir que

en el camp de la motivaci6 de l'alumne per la lectura,la can-

<;6 i les escenificacions, les realitzacions d'Antoni Arca po

den posar-se,per l'exig�ncia i l'efectivitat,entre les pri�&�S.

'"

c)'-es E'$'crip-f}or' en c at.aLg >

, italia i sard'J_ha pu-

blicat dotze llibres,ha traduJt obres catalanes a l'italig

ha trajuit del sard al c at.a La el gran pm2.tQ. Franciscu Masa-

la,ha estimulat la creaci6 de contes entre els infants,i els

els ha editat. Ha publicat narrativa a Tarragona, El M�dol,(el

premi de Prosa dels premis ,Ciutat de�T_arra .

-

. -, d' Omnium Cul-
:'--�-: _ �

-

__ -'" gon�,.:,
tural del Tarragon�s,i a Barcelona, Columna,tres peces de teatrej
i ha creat l'editorial Edes Editrice de�ocratica Sarda)a Sasser.

Ha compos]; c ancon s , que ha enregistrades, i en el panorama

es f i Le qa r-c at; de la .i.nt e Lv Lec tuaLi taj' algueresa, on els personalis-



mes i ,fins avui,una desesmo: .i.n s t Ltuc i.ongf ,hanimpedit Le s

tasques sostLngudes,Antoni Area ha simplement,fet Ia seva feina

dintre seu . "

perque estava p Le de fe, i sota una aparen t
: flegma. i c.ord.e.n.iLO}

batega una v�luntat de ferro i una inte 1 .Iigent eapaeitat

ereadora.


