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Aighero, citta catalana d'Italia .

d' Antoni Area.

Per comencar, cal adonar-se que en els darrers decennis la ciutat de l'Alguer
ha deixat de ser un apartat als llibres de dialectologia catalana per acostar-se

mes al contacte amb els altres paisos de la mateixa llengua; i al mateix temps cal

tenir present que la seva idiosincracia, la seva especial carrega cultural,
continua essent prou desconeguda, massa cops mal coneguda, de part dels qui, a

cop de precipitat contacte turistic, s'hi han passejat. Es excessivament

superficial l'abracada simbolica que hom, en arribar-hi des d'aqui, Ii d6na,
massa autocomplaent la fotografia sota la senyera de l'ajuntament 0 del port; i,
en canvi, el benintencionat viatger , molt possiblement no travessara la crosta

d'una deterrninada imatge algueresa, que -tot cal dir-ho- apareix
descaradament en venda en dues versions : la que presenta l'Alguer com una

ciutat turistica italiana mes, i la que intenta fer-la molt "catalana"com a esquer

dels visitants de la banda d'aqui.

Els algueresos mes conscients ,
un petit estol de persones preparades i

entenedores del lligam historic i linguistic amb ,particularment, Catalunya, no

han desaprofitat ocasi6 d'explicar-nos com veuen ells l'Alguer. Ens ho han

explicat, des dels contemporanis del tombant dels segles XIXIXX. els

benemerits homes de La Palmavera, fins als mes critics investigadors i

expositors recents.

Entre els "algueresos conscients", aquella almosta de persones que

voluntariament s'allunyen tant de l'autoconreu massa tancat dels

"algueresistes" com de les actituds derisories envers la propia cultura dels

dimitits, hi figura Antoni Area, home adonat a la docencia i al conreu literari,
amb una forta inclinaci6 per l'estudi i valoraci6 de la literatura popular.Ha
impartit classes a la Universitat de Sasser i es titular d'ensenyament primari a la

seva ciutat. La historia del professor Area es la d'una fidelitat irreductible ala

llengua catalana en la modalitat algueresa en la qual parlaven i parlen els seus

pares i altra familia. En aquest aspecte es un algueres
" de ragina "( d'arrel ) .

Aquesta modalitat algueresa, extirpant-ne alguns excessos de calcs de

construcci6 pero rica de variants propies netes i definides, es fascinadorament

expressiva en grau elegant i contundent. A mes a mes, ell, essent encara molt

jove, mentre preparava la "Laurea" a la Universitat de Sasser sobre les relacions



culturals entre Catalunya i l'Alguer, aprenia catala normatiu ,
i acudia poe

despres a Cantonigros ,un primer viatge per prendre contacte amb les

manifestacions literaries catalanes.

El llibre que ara ha publicat, el darrer d'unes quantes desenes entre teatre ,

narrativa infantil, noveLla, historia i assaig ,
en italia, sard ,

catala normat i

algueres, fa la impressi6 de menar el lector vers una realitat ultima , que ja
figura en el subtitol La literatura popular, tutela de les llengues locals. Per a

Antoni Area ,
en realitat ,

fora de les ben considerades poesies d'un escas grup

de poetes cultes, no existeix a la societat algueresa una literatura alta ni una

creaci6 literaria en prosa no italiana que permeti parlar de normalitat creativa.

Ben cert que l'Alguer d6na i ha donat historiadors i estudiosos d'expressi6
correcta, rica i culta, pero la literatura imaginativa, creativa, particularment en
prosa, -noveLla, per exemple - no es d6na. L'Alguer, en el gruix de la seva

literatura viu ,-i en el fons Area considera que per sort - de la tradici6 oral , de

les contalles i llegendes, de les canyons i I' oracinari del poble.

L'index del volum compren cine temes en cinc capitols:
La Historia -- Llengua i escola-- Patrimoni Literari algueres ( escrit )
Patrimoni Literari algueres ( oral )-- De la liar al teatre per salvar la lIengua
dels infants.
Acaba amb una mostra antologica de literatura popular des del set-cents fins als

nostres dies. El velum s'obre amb un penetr-ant - i molt util-proleg .de Carles

Duarte i unes consideracions de l'autor preparant possibles oposicions dels

debeLladors, al mateix temps que una introducci6 esclaridora del contingut del
llibre. Explica, entre altres coses, que, si be el volum podria haver-se publicat
en catala, com que va adrecat en bona part als mestres - que poden ser destinats

des de tota Italia a l'Alguer, - s'ha estimat mes fer-lo en italia.

El capitol sobre llengua i escola es dels mes impactants, perque tracta de la

lamentable historia de l'escola en una Alguer de miseria fins ben be rnitjan segle
XX, del bilinguisme, la diglossia i la substituci6 linguistica . No entra a

qualificar la insuficient difusi6 del catala dins l'escola dels nostres dies, en una

ciutat on augmenta i esclata l'us del sard i on la mainada empra mes i mes

l'italia a velocitats exponencials ; pero il.lurnina el proces , punyent del punt de

vista social, de la lenta escolaritzaci6 a l'Alguer en els darrers dos-cents anys.

Despres d'explicar, succintament, ( literatura escrita ) la lluita dels poetes per

trobar un mode d'expressi6 prou valid i que no sigui un calc servil d'allo que

han fet Noucentisme ,Avantguardes i postmodernitats a l'ambit catala, Area

entra en el tema que mes l'apassiona, la literatura oral, segons ell font, reserva i
dinarnitzadora de l'unica literatura propiament algueresa. Amb un fons tematic

que deriva en molts de casos dels temps medievals ( Llull inclos ) ,les faules

alguereses (fiabbe, com les coneixen en italia ) tenen temes bastant propis : les



animes ( els fantasmes, custodis de tresors) i el probonaro 0 prubunaru
,I'home Hop . A mes de les faules, estudia les moltes rondalles ,

on la llengua
popular s'es refugiada per sort de tots. L'analisi de faules i rondalles ,tot
destacant-ne la densa riquesa de la llengua vehicular, amb exemples pertinents i
ben escollits, ocupa un bon gruix del llibre, i deixa entreveure el gruix
considerable d'aquest tresor linguistic i etnologic.

•

!

EI darrer capitol sobre teatre escolar es una de les especialitats d'Area, mestre
en exercici, i dinamitzador en aquest camp. No es estrany, doncs, que mes que
un assaig hi descobrim unes "directrius", consells, opinions plenes de passio
viscuda, sobre el teatre a l'escola.

Deiem al comencament que des de l'Alguer han volgut tothora explicar- nos

aquella realitat ; perc aquest lllibre es heroic en certa mesura , perque de molts

dels seus paragrafs en traiem la impressio que intenta explicar I'Alguer, la seva

cultura i la seva supervivencia no als catalans 0 als mallorquins, etc, sino al

mon, i, gosaria dir als mateixos algueresos. Aixo mereix un premi, perque vol

dir molt de coratge en una ciutat de delicat .trilinguisme, enclau catala dins un

cercle sard, i tot plegat dins Italia.
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