
RAFAEL CARIA 

EL LEXIC DELS MARINERS ALGUERESOS 
Entre catalanitat i mediterraneüat 

[SEGONA PART]* 

a) Les embarcacions: les parts de la barca; 04) les parts de la vela; 05) 
els aparells; 

Prosseguint amb els subtítols de les embarcacions cree que és 
adient evidenciar el conjunt de veus tecniques que caracteritzen tota 
part i funció del case d'una espanyoleta o bé d'un gosso, així com de 
l'arboladura i del velam. És la meya convicció que la part italiana 
d'aquest glossari s'ha introdult durant els segles XVIII i XIX a causa deis 
processos migratoris ja tractats en la primera part d'aquest article i 
estudiats, temps enrera, per altres (MOR] 1949, 217-28; Motu 1950, 7-19). 
Obviament aixo ha fet que la nova aportació, mutatis mutandis, si bé 
dins d'uns processos d'adaptació lingüística, substituís, gradualment, 
un bon nombre de mots tecnics catalans més antics, com ho demostren 
els inventaris reprodults a l'apendix, deixant, dones, l'espai als nous 
préstecs de l'itaHa Ci d'alguns seus dialectes) i del sardo Per una rapida 
identificació de les veus comunes al catala, aquestes són indicades amb 
lletra cursiva; les procedents de l'italia o bé d'algun dels seus dialectes 
amb lIetra rodona normal; les veus catalanes que trobem també en els 
documents, dels quals són a l'apendix, en lIetra negreta-cursiva: en 
negreta-rodona les procedents de l'italia o bé d'un dels seus dialectes. 
El mateix criteri val, finalment, per a totes les veus reunides dins deis 
respectius camps semantics. Per exemple en el camp mateix de les 
embarcacions he volgut matisar les parts del case, de la vela i els apare-
115, entesos aquests darrers com el variat equipament que devia tenir un 
llaüt que es dedicava particularment a la pesca del peix blau (vegeu 
l'Inventari del Patró Agustí Baró a l'apendix). 

Donats aquests aclariments, cree que és interessant establir en 
quina proporció han influ'it les cultures marineres estranyes al catala; 
pero, cree que és, també, interessant de coneixer les mateixes propor-

• Per evident falta d'espai, he limitat a l'esseneiall'elaboració de les fitxes relatives 
a l'estudi de tot eamp semantic i em reservo d'aprofundir la materia traetada en una 
próxima publica ció monografiea. 



156 REVISTA DE L'ALGUER 

cions areals marineres del catala dins d'aquest sector relacionat amb e l 
case i la vela d'una barca tradicional algueresa. Si observe m les propor
cions lingüístiques de cada camp semantic es pot notar com les ma
teixes són útils per a esbrinar el procés historie que la llengua va tenir 
alllarg, sobretot, de les dues darreres centúries. Com al Rosselló amb el 
frances, o bé a tot el domini lingüístic amb el castella, a l'Alguer el dua
lisme diglossic i substitutiu es juga basicament entre catala i italia, men
tre que el pes d 'altres llengües i dia lectes, evidentment, és quasi sem
pre minoritario Tanmateix, i ho vull evidenciar una vega da més, el resul 
tat final d'aquesta analisi, per bé que sufragat quasi sempre per una bi
bliografia amplia i rigorosa , no pot ésser considerat definitiu i ja en 
aquesta segona part he pogut rectificar i perfeccionar algun detall de la 
primera part de l'estudi. Sota l'accepció "altres", he volgut inclo ure 
també els dialectalismes algueresos de producció autogena (neologis
mes i modismes) caracteritzats, prou vega des, per veus metaforiques, 
tan simples com compostes, resultat evident, aquest sí, d 'una hibridit
zació lexica, alhora que una veu catalana perdia la seva inicial relació 
semantica amb el significant i la seva relació funcional. 

Fetes aquestes consideracions previes, cree que apareix prou ciar e l 
pes percentual, pel que fa al case, a la vela i als utensilis , del catala res
pecte a l'italia. Així com se'ns presenten també prou evidents (sempre 
que no hi hagi greus equivocacions) les proporcions lexiques entre les 
dues arees. 

a3) les parts del case de la barca 

Total veus 82; catalanes 40 (48,7%), italianes 23 (28%), alu'es 19 
(23%) 

area oriental-balearica 5: cordó, corredor, femellots , paramit-
jal, proa 
area occidental-valenciana 14: banda,coberta, costel/am, embó, em
but, espigó, estiva, falca, galotxa, obra morta, obra viva, paio!, popa, so
bressola 
veus comunes i arcaismes 21: agullots , banc de mig o de l' abre, 
banc de popa, banc de proa, bancassa, carena, contra-roda (de proa i de 
popa), coroneta, embonet, forat de la metxa, murada, nódula, pont, quilla, 
roda de popa, roda de proa, senó, sentina, serreta, timó, tomborell 
italia 23: bordo, bratxol, calcanyol, catses
cota, corsiola, dosso, escalm(o), escalmot, escatsa, estamenal , faixam, 
gavó de popa, gavó de proa, gilló, monago, monagueta, orlo, paixima, 
parei'la, popeta, trincanino, violó, xinta 
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3: embocadura, lata, madera 
1: planxer 
1: grada 
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castellil 
frances 
napolit"a 
sicilia 
genoves 

4: lau, molinaro, paranyes, primo 
4: ajajo, bocaport, leso, mascó 

modismes i neologismes 
bona, escoa-lau, fulleta, travant 

a4) les parts de la vela 

6: cel de la proa, contra-paixima, em-

Total veus 39; catalanes 16 (41,1%), italianes 11 (33,1%), altres 12 
(25,8%) 

area oriental-balearica 
floc, ter<;erol 
area occidental-valenciana 
u/lets 

5: anima (del gratí), brilles, escota, 

6: anell, antena, espigó, metxa, pena, 

veus comunes i arcaismes 5: bragot, cap de mort, osta, sartia, ve-
la de mitjana 
italia 11: amante, bolacó, botse¡'¡o, costera, 
cotxineI-lo, gratí, llampassa, poletja, tira i molla, trotsa, vela maestra 
castellil 2: matafió, veta 
napolia 2: cap a biendu, granfela 
sicilia 1: catxés 
genoves 
cors 
modismes i neologismes 
proa 

a5) els aparells: els estris 

2: ferso, xunco 
2: caro, xigarola 
3: arritzadura, cap de popa, cap de 

Total veus 62; catalanes 42 (68%), italianes 4 (6%), altres 16 (26%) 

area oriental-balearica 10: buiol, búixola, caloma, cotó, escom-
breta,ferro, mira/l, morter, paina, romana 
area occidental-valenciana 21: agu/la (per fer reda), barril, ble, ca
laments , esponja, estopa, estrop, farol , fitora, ganxo, gerra, grua, gúmena, 
/lantió , martell, pega, raspa, rems, sassola, seu, tena/les 
veus comunes i arcaismes 11: asta (defitora), escanda/l,fil, hams, 
llantenya, mastic, ploms, sac, sima, tatxetes, timó 
italia 4: caldaro, crocol, llama, verritxe¡'¡o 
castellil 2: taco, veta 
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proven~al 

genoves 
napolita 
sicilia 
sard 
modismes i neologismes 

b) els elements de la religió 

1: llumereta 
1: bocaport 
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3: enxerada, espasa, tórtano 
3: cópol, falanga, matzara 
4: atxoleta, atzirru, brajer, matsocu 
2: claus zincats, fil d 'Espanya 

Un factor molt important encara avui dins del món mariner algue
res és la devoció relacionada amb creen ces de caracter religiós i para
religiós. Aquests dos aspectes, si bé contradictoris, s'integren mútua
ment tot i que l'aspecte religiós (devoció al sant patró, a la Mare de 
Déu, etc.) és manifestament públic (festa patronal, misses, processons), 
alhora que les practiques para-religioses relacionades amb la supers
tició, creences, rituals magics, etc. són més aviat tancades dins del nuc\i 
pesquer (patró, tripulació i familiars d 'aquests). 

Els pescadors algueresos des de fa segles veneren el sant martir, 
per anotonomasia, protector de la gent del mar, o sigui Sant Erasme, 
vu lgarment conegut com Sant Telm (D'IMBERT 1950, 15), La Confraria 
d'aquest sant a Barcelona es va formar el 7 d 'agost del 1451 al Monestir 
de Santa Clara (D'IMBERT 1950, 33), a l'Alguer es va constituir el 1607, 
data a partir de la qual comenS;a a ocupar-se de la cura de l'homónima 
capella en la Seu de Santa Maria (SERJ~ 1995, 88) i del mateix simulacre 
en fusta. La seva veneració a l'Alguer, peró, resulta molt més antiga i, 
per cert, preexistent al domini catala de la ciutat. La primera atesta ció 
de la veneració d'aquest sant dels navegants, la tenim al Cap de Cap, 
on hi ha una gran cova, amb vista a la badia de Port del Comte, que es 
diu Gruta de l' Altar. L'altar era, evidentment, dedicat a Sant Erasme i a 
la mateixa cova on era situat l'altar, s'hi podia arribar des del mar, de 
sota estant. El lloc pot haver estat consagrat per algun personatge 
históric, escampat a la mort després d'haver doblat el Cap de Cas;a. No 
és casual que el passatge existent entre l'illa Foradada i els penya
segats prengui el nom de "Cala de l'Infem" (CARIA 1993, 131). El topó
nim dedicat al sant, evidentment, ja existia en epoca medieval , si Zurita 
el cita en descriure l'entrada al golf de l'Alguer del rei Pere el Ceri
moniós e l 1354, per conquistar l'Alguer, a l'epoca dominada pels 
genovesos (ZURITA, IV, V1II.LX: "y arribaron él sábado siguente a vista 
de Cerdeña y descubrieron las peñas de Santelmo que estaban a la 
mano izquierda del puerto del Conde"). És la llis;ó castellana del sant la 
que ha arribat, des del 600, als dies nostres , sigui en la toponímia 
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marinera, sigui en la ciutadana. De fet un escull, situat sota de la sus
dita cova on estava situat l'altar, pren el nom de Santelmo (CARIA 1993, 
134) així com al mateix sant són dedicats el carrer i l'homónima torra 
davant de la Seu (CARIA 1993, 63, 69). 

Si Santelmo és encara avui el patró dels mariners algueresos, la 
Mare de Déu del Pilar de Vallverd és per cert la venerada i advocada, 
per excel 'lencia, deIs pescadors. Les capelles del santuari, situat en 
l'homónima vall, a 6 kms de l'Alguer (CARIA 1993, 91), són apedas;:ades 
de nombrosos ex-vots, en testimoniatge d'una "empromesa" (CIUFFO 
1924, 262) feta pels desventurats pescadors a la Senyora de Vallverd, 
que en preciosos olis na'ifs, representen l'escampada mort després de 
la invocació a la Verge (MONDARDINI 1990, tav. 126, 127, 128, 129, 130). 
Era tradició que tot pescador abans d'allunyar-se del port de l'AIguer 
per treballar en altres mars de Sardenya anés al Santuari de Vallverd per 
a sol' licitar la protecció de la Verge. Naturalment eren temps en els 
quals es navegava amb la vela i les barques estaven sotmeses a la dis
creció dels elements atmosferics. 

Aquesta tradició s'ha perdut al mateix que la navega ció a vela era 
substitu'ida amb la a motor. Tanmateix no s'ha perdut la tradició al bap
tisme de les barques el dia de la primera baixada a la mar. Un capella, 
el padrí, la padrina, el patró i el amics assistien al ritual de la imposició 
del nom i de la seva benedicció. Un pescador ancia, finalment, tenia 
l'encarrec de pronunciar la fórmula augural amb aquestes paraules: 
"Sigui sempre fortunada aqueixa barca [seguia el nom de la barca, tal 
vega da dedicada a un sant o al nom d'un familiar], salva de les tem
pestes i que torni amb la palma de la victória". Finalment el brindis 
amb vi de cava i l'avarada a la mar (també en MINI1972-73, 160). 

Com s'ha dit abans l'església principal dels pescadors algueresos 
era la del Rosari, avui desconsagrada; tanmateix, també la del Carme i 
la Catedral eren prou relacionades amb la devoció marinera. 

Sants i Nostres Senyores, de temps immemorables, estan relacio
nats sigui amb I'inici d'algunes tipologies de pesca (Sant loan el 19 de 
mars;: i l'Anunciada el 25 de mars;:) sigui amb algunes turbulencies at
mosferiques (I 'embat de Sant loan el 24 de juny; I'embat del Carmen el 
16 de juliol i I'embat de mig-agost el 15 d'agost) per a les quals no és 
aconsellable d'anar per mar. 

A! costat d'aquests elements de la religiositat, en una constant dua
litat entre cristianisme i paganisme, n'hi sobreviuen d'altres més aviat 
relacionats amb la supersitició i amb les creences populars comunes o 
bé diferentment matisades a les quals encara avui sobreviuen en el 
món mariner mediterrani, i particularment meridional italia, com ara el 
cas de la licantropia (LA SORSA 1957, 439), En la tradició algueresa elli-
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cantrop és conegut com lo prubunaru « Sas. prubunaru; LANZA 1992, 
199) evident alteració de lupo mannaro (lat. volg. lupus *hominarius) 
que es troba en diferents formes dialectals italianes com ara el cal. lu
puminariu, acquil. lupepanaru, sic. lup(um)inaru, etc. (REW 5173; 
DEI, m, 2289), Segons la tradició el prubunaru, amb la Huna plena, 
surt de casa, camina "en quatre" pels carrers i crida tremendament, se
guit per una multitud de gossos. Sempre, segons la tradició algueresa, 
el licantrop podia guarir si una persona amiga hagués tingut el coratge 
de ferir-Io a la mola del coll amb la punta d'un ganivet (també en PA
LOMBA 1911, 216; MINI 1972, 156). 

N'hi ha d'altres, de supersiticions, segons les quals durant la pesca 
no es tenia de fer menció de capellans, així com portava mal auguri si 
hom pescava una gaurra amb un palangre o recollia amb un "cópol" el 
"peix fanfano", tot relacionat amb I'anima errant d 'un pescador mort en 
aquells paratges de la mar, el cada ver del qual mai no ha estat retrobat. 
Eren també productes de la superstició la sassola o bé el pa posats al re
vés sobre la coberta: tenien el significat de barca capgirada. També I'es
cassetat de peix pescat tenia , segons les creences marineres, la seva 
causa en I'enveja o bé en el "mal d'ull", el remei contra el qual era el 
guardar el turbo rugosus, popularment conegut com l'Ull de Santa Llúcia 
(ALZIATOR 1978, 244) o bé fer nusos a I'esqueta i més encara ho era i ho 
és encara avui la "medicina de I'ull ". La guarició consistia en una oració 
resada per persones majors i era adre~ada al pescador o a la barca 
dissoltada. 

El ritual preveu I'ús d'un got pie d'aigua davant al qual hom 
comen~a el res amb un gra de sal en les puntes deis dits , amb el qual 
es fa el senyal de la creu i la mateixa cosa es fa tocant el got; després la 
sal és deixada caure dins de I'aigua. Successivament, abans de comen
~ar el ritual de I'oli , es resa el "Pare nostre, l'Ave Maria, el Gloria i final
ment el Credo". 

En aquesta segona fase, després del senyal de la creu, el sanador 
mulla la punta de l'índex en un pot pie d'oli d 'oliva i, en successió, en 
fa caure tres gotes sobre I'aigua. Si I'oli es desplega ("és tragat!") rapi
dament sobre la superfície (també en CIUFFO 1924, 269), significa que el 
pescador o bé la barca estan colpits del "mal d'ull". En aquest cas es 
repeteix I'operació de I'oli fins que les gotes no queden sobre la super
fície en forma de taca rodona . Com a últim remei I'''ull '' -representat 
per la taca d 'oli-, és tallat amb les tisores o bé cremat, no abans d 'haver 
estat repetida la primera part de I'oració i, per tres vegades, el senyal 
de la Creu . La guarició amb la "medicina de I'ull" acabava donant l'ai
gua i la sal al pescador, el qual guardava aquesta darrera , mentre que 
I'aigua era llenpda sobre la barca o els estris. L'oració propiciatoria 
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podia ser tramesa només e! dia de Divendres Sant i la fórmula era la se
güent: "A nom de Déu i de Maria, més pot la ma vostra que la mia. UIIs 
sans, ulls malalts, Déu me'n lIevi la temptació de davant. Fora la temp
tació, fora los ulls mals" (també MINI 1972-73, 153-154). A la fi del segon 
mil 'leni, algunes creences poplulars (més eolIa de! degut respecte) , com 
els "universals" en lingüistica, resulten inoxidables al pas del temps ... 

e) la fauna: el) els peixos; e2) els erustacis; e3) els moUuscles; e4) els 
oeells 

L'element faunístic de! qual es tractara de seguit respon natural
ment als coneixements sectorials i generals de tot pescador, o sigui al ti
pus de pesca que cadascú ha practicat al lIarg de la seva vida laboral. 
De fet hi ha pescadors que han treballat dins les tres milles marines, en 
costes baixes a Nord i a Sud de l'Alguer i d'altres fora de les tres milles 
entre e! Cap de Ca~a i l'illa de Mal de Ventre, seguint una serra sub
marina que travessa e! golf, fins als voltants d'Oristany. 1 alguns d 'ells 
han pescat e!s "peixos de vent", basicament peix blau, que seguint els 
corrents marins entren, en períodes coneguts per la tradició marinera 
(SantJosep: 19 de mar~; l'Anunciada: 25 de mar~), dins de! golf de l'A1-
guer. D'altres s'han especialitzat en la pesca de peixos erratics com la 
daurada, e! déntol, e! pagell, etc. , o bé de "muntuni" (o sigui de peix 
com e! gen'et, la cantera, que s'amuntegava en feixos nombrasos sobre 
farallons o roques perdudes de! fonda!) , o bé de bestina; d 'altres encara 
en la pesca d'especies més aviat sedentaries com els gobits , les don
zelles, els sargs, els molls, etc. 

Per bé que la fauna present en les mars alguereses sigui practi
cament la mateixa a la resta de la mediterrania, no tota especie ha estat 
evidentment objecte de ser pescada, encara que coneguda amb nom 
prapi catala. D'epoca en epoca- a partir de la documentació més antiga 
(vegeu l'apendix) per arribar a la més recentment publicada (PALOMl3A 
1906, 50-51 ; MARCIALIS 1910)-, se'n pot reconstruir la llista deIs peixos 
que, sigui a raó de lIur valor comercial, sigui de lIur utilització culinaria, 
se'n feia realment pesca ara amb xarxes, ara amb nances, ara amb pa
langres o amb ilences (bolentins o amb canya). Com hom pot veure, 
falta tota una categoria de peixos que encara avui no es pesquen, car la 
tradició algueresa de pesca s'aturava entre les tres-quatre milles de ter
ra . Conseqüentment tot peix pescat en les diferents mides responia al 
que en concret vivia o transitava al llarg de l'any i que tenia mercat a 
l'Alguer i al de terra endins, inclos el pescat en l'Estany O'albufera) del 
CiLlie (vegeu els arrendaments a l'apendix). Aquestes considerancions 
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troben confirmació també en estudis recents d 'ictiofauna sarda, en 
relació amb les zones pesqueres de les costes alguereses, a nord com a 
sud de l'Alguer (PlRINO 1988; GAZALE-PORCHEDDU 1993). Des del punt de 
vista de la geografia lingüística, una vega da més, els resultats obtinguts 
posen en discussió les teories dels qui suposen una quasi absoluta 
"identitat lexical entre els dialectes balearics i el dialecte algueres, al
menys pel que fa a la nomenclatura dels peixos de mida petita i mitja
na" (INTERLANDI 1986, 512 i ss.). Com hom pot constatar, la realitat és 
més complexa i és vista, em sembla natural , des de la perspectiva de 
les solucions fonetiques a més de morfológiques, i de la documentació 
histórica. Un cas paradigmiític és el delllop. 

La veu documentada en l'algueres en un arrendament del 1788 
(vegeu l'apendix) per bé que en ús a Menorca i Mallorca i Tarragona 
(DCVB, VII , 51. 3a), o sigui en una area oriental-balearica, ho és també 
al Delta de l'Ebre (DOLZ RALLO 1983, 77) , area occidental de la qual 
trobem nombrosos rastres en la lexicografia marinera algueresa i amb 
el mateix exit fonetic [lrJp ] comú evidentment a totes les arees catala
noparlants. Per aixó és inversemblant la contamina ció del sard que en 
dedueix Coromines (DECLC, V, 257-21: "lu Iúp a l'Alguer [amb ú conta
minada del sard"l, així com enigmatica em sembla la definició d"'al
gueresa" donada per Interlandi aquesta veu (INTERLANDI 1986, 513: al
gueres /IQpl per catala .ferrassa,,) volent matisar que el mot és de dife
rent procedencia de la catalana. Com a conclusió es pot dir que llop 
podria ser considerat plUdencialment, fins a prova del contrari , un ar
ca'isme medieval comú a les dues arees, tot i que, de primer antuvi , se
ria més f:icil identificar la veu com balearica o bé tarragonina . El criteri 
que he volgut evidenciar en aquesta petita discussió és a la base de tot 
el recull , encara que jo mateix -tractant-se de vessata materia-, no consi
dero definitius els resultats fins ara aconseguits. 

Pel que fa als clUstacis, hom pot constatar l'escas nombre de veus 
catalanes recullides , per un total de siso Per I'area oriental-balearica es 
pren en consideració la veu llimantol , Homarus vulgaris , d 'un llatí 
vulgo LUCOPANTER passat amb el temps a llogbimtol, llobimtol, lloman
tol i, finalment, llamimtol (DECLC, VI , 37). A I'Alguer la veu és pronun
ciada per la generalitat deIs pescadors limántul. Se'n dedueix la filiació 
oriental a raó del passatge a I i! de la l al neutra inicial , fenomen del 
qual es troba la primera atestació en un document manuscrit del 700 de 
l'Arxiu Simon-Guillot, [b. 701, Elenco pesci in algherese, s.d.: "".y lliman
tuls"] igualment confirmada per Marcialis a principis d 'aquest segle 
(MARCIALIS 1914, Taula lII). Conseqüent derivació d'aquesta lli~ó és la 
veu intensiva diminutiva fimantQl amb la qual , a més d'un llamantol de 
mida petita, els pescadors defineixen la Galatea squamifera una mena 
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de lIamantol menut habitador deIs alguers i de les albuferes (CARIA 
1990, 138). EI llimantol podria ser considerat un arcaisme de probable 
creació autógena, per analogia amb les formes intensives diminutives 
en -ol, com !levantol, maestralol, ninyol, ponentol, etc. No és casual que 
les veus documentades resulten ser dues: llimantul i IIagosta a confir
mació de I'interes comercial que aquests crustacis han representat en la 
história moderna de la pesca algueresa. DeIs altres crustacis, si bé de 
forma composta, se'n mante viu el record probablement a causa del fet 
que les mateixes veus són vives en la cultura pagesívola i a més cons
titueixen un vertader problema per als pescadors i lIurs estris. 

Pel que fa als mol'luscs, també en aquest ambit resulta evident
ment escassa I'herencia cultural catalana¡ sobre un total de 24 veus, 
quatre pertanyen a aquesta lIengua i d 'aquestes només tres es troben 
esmentades dins els arrendaments de peix: pegellida, sípia i polp, 
mentre que bogamari no hi fa part i esta esmentat en la poesia d'a
quest segle per Pinutxa Maffei (AA.W. 1961, 493: "Boga, Boga mari:! 
eixit só maití maití"). 

Un paper no menys important des del punt de vista onomastic juga 
el repertori ornitológic marí, per bé que també aquest d'escas relleu 
numeric, peró amb sis veus catalanes repartides paritariament entre les 
dues arees de procedencia. Més complexa ha estat la identifica ció dia
lectal d'algunes veus expressió lingüística de latituds geografiques molt 
llunyanes en I'espai i en el temps¡ en aquest sentit tenim dos casos pa
radigmatics per lIur enigmaticitat: birriquela i guarallo. Sobre aques
tes dues veus es poden fer unes quantes conjectures. La primera veu, 
amb el radical *birri faria su posar una procedencia celto-basca del 
nomo El tord comú (Turdus phi/omelos) , per ex. al País Base pren el 
nom de "Birigarro" (PETERSON-MoUNTFORT-HOLLOM 1987, 207)¡ també el 
gall dindi , com dialectalisme umbre, presenta un radical molt semblant 
*birr entes, en origen, com crida (DEI, l, 528.6: "voce di richiamo"). El 
sufix -uela dóna la ídea d'un diminutiu més aviat de procedencia caste
llana com ara abuela < llatí vulg. AV/OLA (REW 830). Aixó faria supo
sar que I'element etimológic seria berri > birri per canvi de la l el pre
tónica a Ii/. La veu conseqüentrnent podria ser de procedencia barba
ricina on abunda l'element base i introdu'ida en el món mariner amb la 
transhumancia que en epoques antigues els pastors de Barbagia feien 
en la Nurra algueresa, una part de la qual voreja la platja de Mont Girat 
i la cala de Portitxol¡ d'aquí els contactes amb els pescadors algueresos. 

Sobre la veu guarallo és hipotitzable una procedencia marinera 
bretona, introdu'ida per algun navegant, en epoca desconeguda. De fet 
goéland és la base d'un nom compost que fa referencia a diferents es
pecies de gavines¡ la veu simple, per adaptacions successives que res-
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pondrien a normes fonetiques congenites en l'algueres, podrien justifi
car el canvi del diftong l oél en l u:l/ seguit per una 11/ intervodlica pas
sada, per rotacisme, a Ir/ ; la dissimilació de la In! amb caiguda de la 
Id! final , perque muda, justificaria l'afegiment de la desinenencia 101, 
per efecte de la castellanització de l'algueres, 

c 1) els peixos 

Total veus 90: catalanes 44 (48,8%), italianes 12 (13,3%), altres 34 
(37,7%) 

area oriental-balearica 18: alosa , besuc, congre, déntol , esva
riada, donzella, grívia, morena , morruda , mújol, oblada, orada, pagell , se
elet, serra, sorell , tremolosa, trompeter 
area occidental-valenciana 21: agulla, anguila , anxova, aranya, 
aranya cap~uda , areng, arengada , balena , bavosa, castanyola , cOl-ball, 
galfí, gen-et, llissa , llissam ver, mabre , mollora, palalla , sardina , tonyina, 
xuc(o)la 
veus comunes i arcaismes 5: boga , cimtera , flop , ma/asoldat , 
rascassa 
italia 12: capella, esquadro, esqual(i) , gat
pardo, mendola, merlutso, ombrina, palamida, peix espada , tonno, tor
deo), trilla 
casteua 3: escopatol, peix de Sant Pere, peix 
volador 
genoves 7: ajerto, barqueta, capó, caval 'la , es-
trombol , peix llama, verdona 
tosca 1: catso de re 
napolita 7: cabo-xato, canesca, ferraro , figa , 
paonessa, peix fanfano, ritxola 
sicilla 2: rombo, sarag 
sard 3: dona de muru, fralia rju , rocal 
cors 2: faleona, parago 
modismes i neologismes 9: aranya d 'arena , ataca-escoll, ba-
vosa de plana , bocaritsola, pala de rem, peix ceba, Sant Antoni, sorell 
imperial, tremolosa pedrosa 

c2) els crustacis 

Total veus 17: catalanes 6 (35%), altres 11 (65%) 

area oriental-balemca 
area occidental-valenciana 
marina 

1: llimantol 
4: cigala, llagos/a, pu~a marina, xinxa 
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veus comunes i arcaismes 1: llimantol 
sicilia 1: ranxusoni 
modismes i neologismes 10: craba d'escoll, craba pelosa , cranc 
d'escoll, cranc d'estany, cranc de fondal , cranc dormidor, denticano, 
gambara d 'aliga, gambara d'escoll, gambara de fondal 

c3) els moz.¡usc!es 

Total veus 24: catalanes 4 (16%), italianes 3 (12%), altres 17 (71%) 

area oriental-bale arica 
area occidental-valenciana 
veus comunes i arcaismes 
italia 
napolita 
genoves 
sard 
polp de nuscul 

2: pegellida, sípia 
1: polp 
1: bogamarí 
3: d:lte! marí, múscol, nyacara 
3: polpessa, tofa, tofela 
1: totano 
3: bocó de farranca , bocó de lluna, 

modismes i neologismes 10: caragol marí, jocola imperial, jo
cola pe!egrina, jocola plana, joco la rodona, monja marina, pegellida 
covada, pegellida planera, pegellida real, totano maco 

c4) els ocells 

Total veus 13: catalanes 6 (45JOÁl), altres 7 (50%) 

area oriental-balearica 
area occidental-valenciana 
veus comunes i arcaismes 
bretó (?) 
genoves 
sard 
gola 
modismes i neologismes 

d) la flora 

2: an( e)dó, po lleta marina 
2: cueta,fotja 
2: corb( o) marí, martí pescador 
1: guarallo 
1: lloca marina 
4: birriquela, crabetu, gau rra , papen-

1: lloqueta (marina) 

19ualment pobre és e! repertori de les herbes marines amb només 
dues veus de la tradició catalana, pero amb una interessant producció 
de neologismes tots d'expressió metaforica, ara re!acionats amb la vida 
al camp, ara amb la fisonomia humana. Així és e! cas de col (marina), 
fulla (de tabaco), herba (ritxa), orella (de frare), etc.; e! conjunt de 
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noms compostos naturalment és tot relacionat amb la categoria d' her
bes submarines que, per una raó o per una altra, tenen importancia o 
per identificar un tipus de fondal (herba ritxa) , o bé per ser utilitzada 
com a esca per a la pesca de determinades especies (llanatx) o final
ment com element decoratiu (palma de corall). El mateix es pot dir per 
a les dues especies en catala. Pel que fa a la coralina, aprofito de 1'0-
portunitat per rectificar el nom científic aparegut en la primera part d'a
quest assaig al núm. 303: Corallina officinalis. En realitat es tracta de del 
Sphaerococcus coronopifolius (RIEDL 1991, 60) i no pas de Coralina medi
terranea a la qual han estat atribüides qualitats medicinals (LUTHER-FIE
OLER 1986, 289: " ... En tiempos pasados era recogida y utilizada como 
planta medicinal"). 

Mostrant les dues especies en "vivo" a un pescador que recollia la 
coralina per a la cura deis cucs em va indicar exactament la mateixa 
planta que l'Alcover tot assenyala com "Coralina de Mallorca: alga de 
l'especie Sphaerococcus helminthocorton, a la qual s'atribueix virtut cu
rativa contra els cucs" (DCVB, III , 512.b). Es tracta, evidentment, de la 
mateixa especie que m'han assenyalat els nostres pescadors amb el 
nom simple de coralina, amb les mateixes virtuts cu ratives atribüides 
a la "coralina de Mallorca" . Finalment, sigui pel que fa a la fonetica, si
gui per l'aspecte tan peculiar com medicinal, no hi ha dubtes que el 
nom i el mateix ús empíric de l'herba marina va arribar a l'Alguer des 
de Mallorca. Pel que fa al raÜll mari el seu corrispectiu catala és raÜll 
de mar (LUTHER-FIEDLER 1986, 151) o bé raÜll de la mar en l'a rea va
lenciana (DCVB, IX, 104.7) i respon a l'especie Molgula manhattensis 
(RIEDL 1991 ,597) mentre que la que m'han assenyalat alguns pescadors 
algueresos és la Botryocladia botroides (RIEDL 1991, 60) que en la seva 
maduració i per la nombrosa presencia de grans evoca, evidentment, e l 
raún. Tanmateix, també en aquest cas he tingut l'oportunitat de per
feccionar la correspondencia amb l'especie correcta que, evidentment 
és la primera i pel que fa a l'aspecte fonetic respon a la variant valen
ciana. 

Total veus 12: catalanes 2 (17%), altres 10 (83%) 

area oriental-balearica 
area occidental-valenciana 
genoves 
tosca (o cors)? 
sicilia 

1: coralina 
1: raiin marí 
2: capellas, llimó marí 
1: aliga 
1: llanatx 

modismes i neologismes 6: col marina, fulla de tabaco, herba 
ritxa, orella de frare, palma de corall, palla marina 
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e) la geomorfologia 

La ciutat de l'Alguer seu sobre un petit promontori de 7 m, d'alt;a
da, en direcció Est-Sud-Est a 08° 18' de long, i 40° 34' 40" de lat. , al cen
tre d'una costa a mig-cercle ampla més de 80 kms, amb un terrendins 
municipal que rodeja la ciutat per 9 km de radi, en una area complexi
va de 22,492 hectaries, La part plana a nord-est de la ciutat és cons
titu'ida per diposits al'luvionals quaternaris (DELLA MARMORA 1929, n, 40; 
CAmA 1993, 17); al contrari la part muntanyosa composta basicaments 
per material traquític, s'estén a sud, sud-est de la ciutat i compren, en
tre els altres, e! mont de les Fogueres, Monte Ladu, Mont de les Forques , 
Mont de Vall Verd, Mont de I'Argentera, Mont de Sant Julia , etc" mentre 
que en e! sector nord-occidental e!s relleus més importants són consti
tu'its per calcaris de! cretaci com el mont d'Olla, Mont Timidoni i el 
massís de! Cap de Ca~a (DELLA MARMORA 1929, n, 41; CARBONELL 1969-
79, 595; CARlA 1993, 17), La geomorfologia costanera conseqüentment 
es presenta amb dos aspectes peculiars tant a Nord de la ciutat, fins a 
l'Argentera, com a Sud fins a Cap Marrarju, El litoral que des de! port de 
l'Alguer s'estén fins a les Salinetes, a la vora de l'estuari on desembo
quen les a'igues de l'albufera de! Calic, és caracteritzat per dunes fossils 
quateraries, constitu'ides per finíssimes sorres silícies, utilitzades em
píricament en la fisioterapia de les malalties de!s ossos (a rtrosi, artritis , 
etc.) per la població algueresa, L'indret, també per la seva riquesa de 
iode, va veure la realització, a principis d'aquest segle (1914), de I'Hos
pital marí "Reina Margarida", per un donatiu de! Comte Larco (MAsTR
ANDREA 1954), A partir de la Punta de! Gall (Fertilia) la costa segueix 
encara baixa, pero rocosa , alternada amb petites i sorrencoses entrades 
de mar fins al Cap de Galera, A partir d'aquesta punta fins a la Punta 
del Lliri la costa, formada de roques calcaries, es fa penya-segada, bai
xant d'aquesta manera en aigües profundes i pescoses, Entre la Punta 
del Lliri i e! Cap de la Cat;a s'obre a tramuntana la gran badia de Port 
de! Comte, profunda 6 km pero amb fondals baixos i rics de grans pra
teries de Posidonia oceanica, És aquest habitat e! que fa de! "Port de les 
Nimfes" un autentic oasi naturalístic, Rodejada i protegida a Sud per 
Mont Rodedo, a Est pel massís de Mont d'Olla i a Nord, Nord Oest pels 
turons de Mont Timidone, Punta Cristal! i Cap de Cat;a, la badia de Port 
de! Comte és considerada e! port naural més gran de! mediterrani , 
mentre que des d 'un punt de vista historic representa l'indret on el 
1354 l'armada catalana, amb l'ajut deIs venecians, derrota la genovesa, 
conquerint així I'Alguer (TODA 1981, 187; MELONI 1980), Superada la 
penya de Sant Elm, a ponent del Cap de Cat;a, la costa s'alt;a fins a la 
Guixera en una ratlla penya-segada, alta mediament 200 m" al llarg de 
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la qual la mar guanya notables profunditats, avui dia depauperades de 
tot element íctic i botanic, com el preciós corall de l'Alguer. Davant a 
aquesta costa s'encontren dos iIIots: "la Foradada" i hila Plana". Des de 
la "Cala del Turc" nns a arribar a la gran platja de "Mont Girat", la costa 
es fa baixa, pero amb una seqüela d'entrades de mar rocoses, més aviat 
producte de I'acció deis vents dominants de maestral i de ponent. 

Al contrari la costa a Sud de l'A1guer fins a "Cap Marraju ", oberta 
sobretot als vents de mestral, ponent i lIebeig, presenta una morfologia 
no gaire alta fins a la Punta de Pollina , Donada la volta a aquesta punta, 
a redos del "Mont de les Fogueres", trobem un conjunt de cales, des
prés de les quals la platja de Pollina. Aquí la costa es fa alta, a redos 
d'un massís muntanyós amb al~ada mitjana de quatre-cinc cents metres 
i amb una mar davant que passa deis 30 als 80 mts de profunditat, me
nys explotada de la a nord , per la seva perillositat. Com es nota e1s acci
dents del terreny manten en un nomenclator basicament catala amb una 
presencia majoritaria d'arcaismes, Confrontant I'aspecte areal, resulta 
prou evident el pes de I'occidentalvalencia respecte a la orientalbalea
rie. 

Pel que fa als préstecs forasters, també en aquest context resulten 
minoritaris respecte a la lIengua catalana, Tanmateix al hora que s'evi
dencia la substitució de dues veus com "illa" i "illeta" en el lIenguatge 
mariner (CARIA 1993, 134,136), és sorprenent constatar com les ma
teixes dues veus siguin encara en ús en el vocabulari deis pescadors de 
I'albufera del Calie. Es tracta de dos episodis petits de diposits al'luvio
nals, presents a I'estuari del Riu de la Balea, naturalment un de gran i 
I'altre més petit (CAlUA 1990, 60-61), rics de vegetació palustre i per aixo 
refugi d'ocells aquatics de pas i sedentaris. 

Total veus 44: catalanes 33 (75%), italianes 4 (»OIo), altres 7 (16%) 

area oriental-balearica 7: banc d' arena, costera, passatge , pla-
na llonga, plana rodana, redos, vaira 
area occidental-valenciana 12: arena, bancal, boca de f' eSlany, ca
la , costa, pedra, pedra plana, penya, plana, platja, punta, seca 
veus comunes i arcaismes 14: alguer (1'), arena blanca, arena fi
na , arena grossa, badia [tl, caleta , cap, costera (alta i baLla) , forat , golf, 
illa [tl. ifleta [tl, rada, satina 
italia 4: esboco, escoll , isola, isolot 
sicilia 1: singul 
sard 1: pedruscola 
modismes i neologismes 5: escoll alt, escoll gran rodó, sabió i 
arena, seca de fondal, vora de banyo 
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f) !amar 

També les veus re!acionades amb la mar no són gaires i compre
nen b:~sicament tres sectors: e! de la pesca amb veus com ara foguejar 
(les aigües foguejen quan el sol és baix a l'horitzó i és l'hora més 
propícia per a pescar e!s calamars), o béfondal,fondo, etc.; e! de la me
tereologia com ara marejada, mar de ponent, mar de migjorn, etc.; i final
ment e! de la navegació com ara estirassa, onda, tritita, etc. Com es 
nota, abunda encara l'e!ement catala respecte a l'italia i als e!ements hí
brids de formació autogena. De l'italia tenim un modisme "mar llonga" 
que juntament amb l'estirassa són molt temu des pe!s pescadors, car és 
un movement ondós que procede ix de migjorn i provoca el mareig fíns 
i tot als més experts llops de mar. Entre les diferents peculiratiats vull 
evidenciar tres probables arcaismes medievals: onda (TODA 1903, 68: 
"Ondas al mar, als rius major correnta") i ondada < 11. (¡ NDA (REW 
9059), considerats literaris al Principat (DCVB, VIII, 4; DECLC, VI, 71-
60), són ben vius a l'Alguer; finalment trilita. Aquesta darrera veu és de 
procedencia valenciana i es troba citada únicament en el diccionari 
d'Escrig (EsCRIG 1887, ad vocem) amb una de les accepcions molt rela
cionada amb la veu algueresa de "topada o reprensió forta" (DCVB, X, 
ad vocem; DECLC, VIII, 697: Traita). De fet, segons l'explicació donada 
pe!s pescadors una "traita" correspon a una tupada de la proa d'una 
embarcació amb una (o més) onada, perillosa per la dimenció i con
tundencia; les traites són molt temudes per tothom en situacions de 
mar dolent. Pe! que fa al nombre de veus en aquest ambit és evident 
l'absoluta majoria de veus catalanes respecte a l'italia ; pero respecte a 
les variants area ls hi ha un nombre major de veus de procedencia 
oriental-balearica (7) respecte a les procedents de l'occidental-valencia 
(4). Sensible és la presencia de modismes i neologismes algueresos. 

Total veus 32: catalanes 23 01,80/0), italianes 1 (3,1%), altres 8 
(25%) 

area oriental-balearica 
poc( a) fondal, seques de gener 
area occidental-valenciana 
lraita 

6: fogujar, fondal, fondo, marejada, 

5: escuma, estirassa, marina, seca, 

veus comunes i arcaismes 12: brar¡ de mar, cop de mar, llim, mar, 
mar de fora, mar grossa, mar de llebeig, mar de migjorn, mar de ponent, 
mig fondo, onda, ondada 
italla 1: mar llonga 
modismes i neologismes 8: algua marina, algües llimoses, al-
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gües plenes, correnta de banyo, fondo liase, fondo net, marina mogu
da, marines de fora 

g) la metereologia 

Pel que fa a la metereologia es nota de seguit que tota veu re
collida reflecteix la dimensió climatica d 'una terra obelta al Mediterrani. 
Deixaré de tocar en aquesta seu les dades estadístique relacionades 
amb el clima algueres, el qual , per bé que mantingui característiques 
molt interessants, no segueix, des de fa anys, un criteri de continu'itat 
amb el passat (MASTRANDREA 1960, 9a i ss.). 

L'estació més plujosa resulta ser obviament la tardor, seguida per la 
primavera, contradictoria, prou vegades, amb la suavitat climatica que 
en si mateix pressuposa. L'AIguer, per la seva posició geografica, pateix 
basicament dos moments climatics particulars. El primer la constant hu
mitat congenita amb el veinatge marí; el segon és relacionat amb la 
Corrent del Golf que entra a nord de la península iberica, vorejant els 
Pireneus i baixant cap a Barcelona, les Balears i Sardenya. És inevitable 
que l'AIguer, trobant-se en aquesta trajectoria, rep tot el que arriba des 
de l'Atlantic a nivell de corrents fredes, contrastades per les nord-africa
nes més aviat calentes o bé humides. Conseqüentment durant la tar
dor-hivern s'enregistren temperatures moderadament fresques i cons
tants i altes pressions barometriques, amb conseqüent transparencia de 
I'aire; al contrari al lIarg de la primavera-estiu les temperatures són 
prou altes , amb humitat constant. Durant la tardor i I'hivern les costes 
alguereses són, conseqüentment, afectades per mestralades o bé per 
lIebetjades amb plujes i vents bastant tensos i que duren alguns dies. 
De fet el vent més freqüent i fort és el mestral; encara que tot el golf 
tingui la protecció a aquest vent pel massís del Cap de Cap, no deixa 
que almenys per tres dies aixequi marejades i onades d 'una certa in
tensitat i for~a. Mes sobretot és elllebeig que causa I'amuntegament de 
l'alga sobre la ve'ina platja i costes; és d'aquest element natural que ha 
derivat, en epoca tardo-romana de la dominació, la creació del mateix 
nom de la ciutat (CARIA 1923, 29 i ss.). Més rars són els vents procedents 
de Nord, Nord-est com la tramuntana o el gregal i per aixo molt freds ; 
l'AIguer ben rarament ha estat tapada per la neu, així com només unes 
vega des en tot I'any els algueresos coneixen temperatures sota els O 
graus. Finalment el microclima de l'Alguer resulta ésser un deIs més in
teressants del Mediterrani, fins i tot pels efectes terapeutics. 

A raó del que s'ha exposat, tota veu recollida reflecteix les situa
cions metereologiques conegudes pels pescadors durant I'arc d'un any. 
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També en aquest camp és evident que la percentual de veus catalanes 
és dominant respecte a I'italia; pero, confrontant les arees d 'influencia 
catalanoparlant es nota que I'oriental-balearica domina, si bé rela
tivament, respecte a I'occidental-valenciana. Interessant és I'aportació 
autogena deis modismes i neologismes per definir, amb metMores, 
determinades situacions atmosferiques o climatiques. 

Total veus 81: catalanes 52 (65%), italianes 3 (3,7%), altres 26 (32%) 

area oriental-balemca 24: algua de cel, algua de pluja, cel net, 
cel tapat , embat, embatol, gregal, llebeig , llebetjada, /lebetjol, nuvolada, 
ploure, ponent, ponentol, posarse'l vent, raio , réfega de vent, regoifar, roi
ada, rosada , temporal, tromba marina, vent a la terra, verme lió 
area occidental-valenciana 15: ale de vent, algüeta, anella , are, 
banc de baria, baria, calma blanca, calor, llevant, pluja, tempesta, tramun
tana, troberes, vent siguit, xaloc 
veus comunes i arcaismes 13: cel estrellat,fortunal, /lamp , llevan
tol, migjorn, núvol, núvola, tro, ull de sol, ull de vent, vel marí, vent, vent 
refresca 
italia 
castellii 
napolita 
ventarel 'lo, xaro de vent 
sicilia 
sard 

3: caldaina, cicló, saeta 
1: sereno 
5: bafonyo, calandrela , 

1: maistra 
1: bodina 

calmeria, 

modismes i neologismes 18: algua a gerres, algua i vent, aria 
neta, aria tapada, bon temps, calma de vent, candufa, cua de vent, cues 
d 'estrefa, estiu de Sant Miquel, fumetxa , maestralol , ploure a cel obert, 
senyal d 'embat, temps mal, tesa I'embat, vent de banyo, vent de jornada 

h) la navegació 

Al contrari que en d'altres ambients mariners mediterranis com ara 
l'Abruzzo-Molise (BOITIGLIONI 1963, 8) la navegació en les mars al
guereses particularment dins del golf no ha estat mai considerada peri
llosa, tant quan s'anava per mar amb vela, com a motor. La mar, pero, 
esdevé perillosa quan hom surt fora del "Cap de Ca<;a" o bé baixa en di
recció de Cap Marrarju . Segons el que tots els pescadors entrevistats 
han confirmat, el perill és de sempre relacionat particularment amb dos 
vents: amb el mestral i amb elllevant. El primer condiciona tota embar
cació que es trobi a nord-oest del Cap de Ca<;a i ningú no es pot consi-
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derar al segur, fins que no en dobla les penyes i troba redos en la badia 
de Port del Comte. El segon, el llevant, arribant des de terra impedeix 
que tota embarcació que es trobi a sud o a ponent de la ciutat pugui fer 
port a l'A1guer. Per aquesta raó de temps immemorable els pescadors 
algueresos a més de coneixer les tecniques d'anar per mar, amb vela o 
a motor, han de coneixer, sobretot, si bé de forma empírica, les condi
cions metereologiques que anticipen situacions. Per aquestes basiques 
raons els pescadors algueresos han practicat lIur feina quasi sempre 
sota costa o maxim entre les tres milles a causa d'aquesta natural 
perillositat. 

Pel que fa a aquest específic camp semantic es nota una riquesa de 
veus catalanes (70) respecte a les altres llengües i dialectes; tanmateix 
dins d'aquesta matisació es nota un pes major de l'area orientalbalea
rica respecte a l'occidentalvalenciana. Interessant, entre les altres, és la 
presencia d'una veu toscana "estracos" < stracco "relicte" (Diz. Mar., 
1002: "Stracchi (tose.]: relitti (Pique, s. , "Ributti del mare"). Breve mare 
Pisa (1343l:... et marinatichi et stracqui et cose in mare ... "). Es tracta 
evidentment d'una veu metaforica molt antiga, entrada en l'algueres 
mitjans;:ant el cors, en epoca indeterminada. 

Total veus 109: catalanes 70 (64,2%), italianes 10 (9,1%), altres 29 
(26,7%) 

area orie ntal-balearica 24: acostar, amallar, anal' a fondo, 
anal' a pico, assocar, avaria, descarregar, donar fondo , embarcador, em
pavesar, endrer;ar, govern, governar, hissar (les veles), nu, orientar, patró, 
remolcar, timonel', tirar l' ¿mcora, trincar, varar, virar, vagar 
area occidental-valenciana 21: aguantar, aganxar, amainar, anal' 
costa costa, armar, arrancar, atracar, donar volta, dragar, embragar, es
candallar, estivar,fana/, gúmena, naufrag, naufragar, naufragi, naval, sal
par lo ferro, tesar, xurma 
veus comunes i arcaismes 25: aguindar, anal' a la deriva , anar 
sense govern, bita , bordejar, cansol, corrír lo golf, costejar, desplegar les 
veles, donar vela, embarcar algua, escandall,fer proa, moll, nautica, nave
gant, navegar, perdre el timó, perdre el govern, port, posar la proa al vent, 
proejar, sobrevent, sotavent, untar 
italla 10: arritzar, boa, catsar, desbarcar, em-
bando, esbocar, fe r testa, lIascar, proés, vela a riva 
castellii 2: darsena, pita (sima de) 
genoves 2: amorrar, arrembar 
napolitll 1: remitjar 
sard 1: botar 
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tosca o cors 1: estracos 
modismes i neologismes 11: amossar, barca a la vela, barca 
apopada, barca en rodo, cos mort, escat, fatxa (vogar de), masquiar, mi
llo marí, navegar amb el vent amb popa, sumar 

i) la pesca. í 1) les classes de pesca, í 2) els instruments: ormeigs i arts de 
pesca 

També en aquest camp es nota una riquesa de veus catalanes (122) 
majoritaries respecte a l'italia (49), que amb les altres que queden su
marien a una altra meitat (129), Des del vessant areal, les proporcions 
entre les veus són quasi les mateixes: 24 oriental-baleariques i 21 occi
dental-valencianes. Pel que fa a la pesca, com he ja anticipat supra 
d 'aquest assaig, a I'Alguer ha estat quasi sempre costanera (entre les 
tres/ quatre milles) i, segons del tipus d'instruments utilitzats , es pot 
classificar basicament en "pesca de fondal ", "pesca de superfície" i 
"pesca de'n terra" . En aquesta seu tractaré d 'aquestes classes de pesca 
que , amb el temps , han també qualificat les feines rela tives , to t 
indicades amb formes substantivades de clara deriva ció dialectal 
italiana relativament antiga. Així, el qui pesca amb xarxa és diu ret
saiolo , (amb sufix -010 per analogia amb altres veus de derivació 
italiana com "campagnolo, boscaiolo, etc.). El neologisme algueres 
procedeix dones de l'it. "rezza" o sigui "tremaglio" < lat. RETIA (REW 
7255). El qui pesca amb nances es diu nassaiolo < it. "nassarolo" (DEI, 
IV, 2550.1) , derivat substantival del 11. NASSA (REW 5838), d 'origen 
desconegut. Al cont:rari qui pesca amb palangres es diu palanguizaro 
< gr. polyánkístron "més hams" (DEI, IV, 2727: paIangaro): la veu és de 
probable procedencia siciliana i fa referencia a potents barques a 
motor que traginen palangres de superfície (Diz. Mar. 565 : Palan
gresari) . Finalment el qui pesca amb lIences: llen~aro (amb sufix -
aro, per analogia amb palanguitzaro) derivat d'una probable base 
catalana lIenc;aire < lIenc;a (REW 5072: LENTEUM) amb cale sufixional -
aro < -arius , per derivació dialectal it. (com per ex. el roma 
"stagnaro"). 

Com he suara dit, la pesca que hom practica en les mars alguereses 
és basicament costanera i no pas d'altura. Aquesta darrera forma pres
su posa una certa modernitat car, a part de les distancies, avui dia es pot 
fer només amb potents vaixells a motor. A l'Alguer mai hi ha hagut tra
dició d'aquest tipus de pesca típica més aviat en l'Adriatic, a lIarg de 
Lampedusa , a les Canaries, al Marroc, etc. La tradició pesquera a l'Al
guer, inclosa la del corall, s'ha fet sempre amb barques a vela i -a partir 
d'aquest segle-, a motor, no més grans d'un llaüt. Conseqüentment els 
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arts i o rmeigs de pescar utilitzats eren, i d'alguna manera, encara avui 
ho són l'aixaviga, la llampara, la tartana, el bolltx, la manaita, el 
tremall, els palamits, les nasses, e! bolo, e! volentí, etc.; especial 
pesca costanera és també la que es fa amb e l budroni, a canya, 
fIlatxone, a l'encesa, amb e! rall, etc., expressió d'una certa antiguitat 
(vegeu l'apendix), Avui dia alguns deIs arts de pesca introdu'its moder
nament amb els napolitans han desaparegut com ara la llampara, la 
tartana i la manaita tots substitu'its pe! damnosíssim tremall que, junt 
amb la pesca a vent del peix espasa, feta pels sicilians, i practicada al 
llarg de les costes alguereses amb "xarxes a vent", constitueix una de 
les principal s causes de depauperació de l'ictiofauna algueresa; pero el 
tremall és sobretot perjudicial per a la pesca de la llagosta, D'aquests 
arts de pesca desapareguts de la tradició algueresa moderna crec que 
és prou interessant oferir-ne un petit estudi de cadascú. 

La llampara 

Entre les diferents maneres de pescar amb xarxa un art particular 
era representat per la llampara. Veu del llatí tard la lIampara < 
LAMPADA (REW 4870) difosa en el meridió italia probablement del 
napolita (ALTAMURA 1956, 132: lampara: "barca da pesca notturna 
fornita di grosse lampade ad olio") i d 'aquí a l'algueres. En principi sota 
aquesta accepció s'entenia la gran llum a acetile que servia per atreure 
el peix blau (sardina, enxova, verat); per extensió, la mateixa veu ser
via per definir sigui l'art que l'embarcació mateixa, amb la qual es feia 
aquest tipus de pesca (DEI, VI , 668; Diz. Mar. 1937,1,378), La llampa
ra (vegeu e! dibuix a l'apendix) era concretament una xarxa a la deriva 
del tot igual a la que a Peníscola, a Vinaros i a Castelló hom ano
menava "la llum o bé l'encesa" (AyZA ROCA 1981, 245 i ss,); al contrari a 
Catalunya, segons la descripció que en fa Joan Salvador al 1722 (LLEO
NART-CAMARASA 1987, 45) o bé Roig al 1927, aquest tipus de pesca supo
saya el mateix principi de grumetjar el peix amb una llum al lloc més 
adient; s'encenia una "faitó" i una vega da atreta la mola de peixos, 
venia circumdat amb una xavega que des de terra venia salpada, En e l 
cas algueres la xarxa tenia la mida d 'un sac amb dues ales laterals. El 
sac era molt llarg amb una boca de 100 m, aproximadament de circum
ferencia i 20 m, de profunditat. Les ales tenien l'amplaria de 100 m. 
cadascuna i podien estar erectes i submergides gracies als suros situats 
en la ratlla superior i als ploms en la ratlla inferior de les respectives 
cordes. Per a aquest tipus de pesca servien dues barques amb rems; la 
primera amb e!s potents fanals estava al centre de la xarxa per atreure 
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el peix blau, la segona corresponia al bot xivato i era la barca amb la 
qual el patró peritava la quantitat del peix que s'havia acumulat sota els 
llums, la tercera era el lJaüt que alhora de sal par la lJampara es 
posizionava sobre el barril blanc que indicava el cable amb que 
s'ancorava la primera ala. El barril blanc havia d'estar a la dreta delllaüt 
que quedava ancorat alhora de sal par el gran saCo Aquesta pesca es feia 
alllarg de la costa on la mar té una profunditat de 60/ 80 braces. 

La manaita 

La veu ha entrat en l'algueres probablement a finals del segle XIX 
amb els napolitans; si bé amb diferents matisacions és comú a altres 
indrets del meridió italia com ara a Sicilia "minaiti" , Liguria "minaita", 
Capodistria "malaide", etc. (Diz. Mar. 460: menaide; DEI, IV, 2421: me
naica). Es tracta d'una xarxa per a la pesca de l'anxova i de la sardina 
pera adaptada pels pescadors algueresos per a la pesca del gerret o de 
les canteres amb un sistema del tot original. La xarxa de llarga 10/ 12 
m., estava suspesa a una profunditat de 30 m. amb un cerde de ferro , 
al bell mig del qual s'hi calava un caduf de grumeig a base de sardina, 
pa, formatge ratllat, etc. gracies al qual el peix entrava per dins . 
Naturalment la xarxa era posicionada sobre els forters dels fondals on, 
en epoques determinades (Sant Josep) acudien aquestes especies 
nombrosíssimes, en moles. Quan, per experiencia, els pescadors com
prenien que les bogues havien entrat es tirava una cima que servia per 
a tancar el sac i la mola quedava empresonada. 

La tartana 

Al contrari del dos precedents arts que eren de posta, la tartana era 
una mena de xarxa de bou (Diz. Mar., 1037.bis) traginada per una sola 
barca a vela. També aquest art servia per a la pesca de peix de mola 
com moixó, cedet, boga, etc. La xarxa es presenta va de mida tronco
canica molt semblant al bolitx. 

Total veus 250: catalanes 122 (48,8%), italianes 50 (19,6%), altres 79 
(31,6%) 

area oriental-balearica 43: acabdellar, adobar, agotar, ama
llar, anegar, anfaix, barcada (de peix) , batiar, beneir, bolitx, brujar, bru
meig , brumejar, cordella, corona, covar, degollar, desmallar, embolicar, 
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encapsalar, encendre, engassar, escoltar, esmitjar, esmorzar,fregueig,fre
guejar, mOl'enell, netejar, nu pla, obrir, omplir, peix, pescador, pescar, pi
co, prendre , tendre, tenyir, torfir, trobar, vorell, volantÍ 
area occidental-valenciana 54: aguardar, aixaviga , aixopar, aju
nyir, aponar, armadura, arronsar, aturar, banyar, barraca , batalla, beure , 
biga, bol( o), bossa, cabrestera, ciar, creixents, cria de peix, daga , dava
llar, (em)pues , encesa, enfilar, esca, escoxar, esgarrar, esmotxar, espargir, 
fitora , gastar, girar, grua , juntura, llanfar, llenfa, Ilenfa bamba, llenfa 
morta, maniga, mariner, marineria, pasteta, pefa, pesca, polpejar, pun
xada , punxar, rall, tallar, tanques, tinta, tremall. triar. tromba 
veus comunes i arcaismes 25: acollir, a la part, assetiar, brafada , 
buscar, caixa de llagosta , calar a mirja algua , canya de pescar, costo ir , 
dutjar , dutjat , enfitorar, entrada a barril,font, ham, malla (cega) , mercal 
del peix, minyó de ' n barca, ninyol, pescar a canya, pescar a l' encesa, pes
cateria [tl, sorra [tl, tartana, treballar 
italla 49: abotsar, abotsadura, afrontadura, 
allestir, bestí blanc, bestí negre, bestinara, boca del gangaro, boca de la 
nassa, bombarder, contrabander, empostar, encotonadura, encotonar, 
encrocar, enginy, ensugat, enxinyir, esbatir, esbocar, escarrot;ar, escar
tar, espaltir, esqueta , estramatsol, estrasa, llampara, mapos, marres , mig 
coll, moixam, nassa, nassaiolo, nu margarita , ortsa, palamit, palamitara, 
panno, parantsa, pesca ombra, polpara , redes de posta, saldó, tocar, to
tanara, totxo, troncone, vents, verritxel'lo 
castella 7: abatir, abatiment, engarrar, estro-
piar, grumo, llumereta, paredo 
genoves 
tosca (illa d'Elba) 
napolita 
ni, gangaro, manaita , xigare¡.lo 

3: nata, natel'lo, simelo 
1: bogara 
7: atsicar, diauril 'lo, fascidela , filatxo-

sicilia 8: campí, carreto, maistra , mantasi-
no, palanguizaro, tra'ina, trainar, xacó 
sard 23: aborrar, aixiriar, anjale, arremonir, 
arrontsinar, budroni, descallar, enfilcir, enguiriar, enjomar, esbicar, es
botsar, esmatiminar, espravinar, esquidriar, filada , fiquir, forrogar, jam
par, matsocar, pitsali, tonll, vertigues 
cors 2: marrufo, reda 
modismes i neologismes 28: atsicadllra, bolar, calar lo palamit, 
calar la reda, cap de la totanara, cap de la nassa, cap de la reda, ciar de 
dosso, descalomar, donzellar, engavonar, ensaldonar, esbalanpr, gitar 
(la tinta) , home d'agulla, home de llumera, home de rem, llent;aro, mar
ca dura , mare del palamit, mare deis vents, matxonar, pesca de'n terra , 
peu de la nassa, porta (de la nassa), pres del fred , retsaiolo, trainador 
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1) els refranys i frases fetes 

El material recollit sobre aquest camp, evidentment, no és gaire 
nombrós; pero cree que el conjunt de refranys i de modismes ha estat 
molt més abu ndant i que molt bona part s' ha perdut a nivell de 
memoria popular en aquestes darreres generacions de la mar. El món 
refranyer, en la paremiologia marinera algueresa, es redueix a un 
conjunt prou escas de temes quasi sempre relacionats amb els oficis de 
la pesca més que no pas amb la nevegació. De fet, a exclusió de dos 
d'ells (Cataldi i Lauro) que van ser també navegants, els altres han estat 
pescadors i la seva navegació amb llaüts no ha anat més enlla del Cap 
Frasca, a les vores d' Oristany on hom practicava la pesca de la 
Llagosta a partir de I'abril de cada any. 

A part d'alguns refranys de caracter general (qui no risca no pis
ca; poca sima, poca mariner; a qui treballa una sardina, a qui no 
treballa una gallina) n'hi han d 'altres que matitzen una serie de con
sells comportamentals (si se ixi a gener, se porta lo peix al pane; si 
no tens fortuna, poc importa que t'aixequis maití; si vols la ga
leta, és penjada a los Lleons, etc. Conseqüentment el refranyer mari
ner reflecte ix quasi sempre el món pesquer on s'ha format i perpetuat 
com ara els aspectes calendarics de la pesca (los guarallos són ar
ribats!; per I'Anunciada lo muntoni se prepara, etc.), la moralitat o 
menys deis pescadors (lo peix pudi del cap; lo mandró és a l'últim 
gavó, etc.); la mar i amb la seva duressa i perillositat (no han banyat 
los crocols!, no han fet pitzali! , etc.), la metereologia (vent de mig
jorn, peix al forn; vent de xaloc, peix en lloc). 

Confrontant aquest recull amb altres de caracter general (STRAFFA
RELLO 1883) o bé sectorial del món mariner mediterra (BREGLIA 1957, 73-
77; LA SORSA 1940, 311-340) hom nota com el refranys i modismes al
gueresos expressen una caracterització, si volem, peculiar en la seva 
creació metaforica. Tanmateix, la influencia cultural catalana marinera 
és en general evident (vegeu per a tots AMAnES 1979, XV, 1020-1030) 
sobretot en algunes formes de probable procedencia valenciana com 
ara "xaloc, peix enlloc" (AYZA-RoCA 1981, 131: "xaloc, molta mar i peix 
poc"), o bé "Salpa i dona, tot I'any és bona" (AYZA-RoCA 1981, 133: "la 
salpa i la dona, tot I'any és bona"). 

m) els talassonims 

Als toponims costaners ja publicats en un treball precedent (CARIA 
1983, 42-47; 131-140) esta íntimament relacionada I'existencia del 
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talassonims O sigui els noms dels fondals de la mar on, una vegada 10-
calitzada, per casualitat, una area pesquera, el patró, o més aviat I'amo 
de la barca, mirava cap a terra i seguint un elemental criteri trigonome
tric, fixava en la seva ment dos punts de la costa, síngols (en catala "se
nyes") diametralment perpendiculars a la seva barca, per tal de realitzar 
un angle recte. 

A aquest punt batejava el fondal amb un nou no m que, tal vegada , 
era una de les mateixes senyes costaneres. Tanmate ix el patró, per ma
jor garantia, prenia més senyes a saber, dues altes i dues baixes, per tal 
d' indiv iduar el fons de la mar, també en situacions d'escassa visibili tat. 
La descoberta d 'un aital fondal, ric d 'especies íctiques o bé de crostacis, 
venia guardada gelosament per ésser finalment de ixada com herencia 
al fiIl major qu e, amb la barca, he retava, si bé "res nuIlius", també els 
fondals de la mar. Per aquesta raó els talassonims no són gaire nom
brosos i davant a les senys costane res es redue ixen a un manoIl de 
noms. Síngol < 11 . SiGNA, pI. de SiGNUM, és probable manIleu del le
xic mariner napolira singo (ALTAMURA 1956, 226) . Pero existeixen alu'es 
va riants d ialectals en l'area meridional italiana com el sicilia singu (TRAI
NA 1877, 411), el tarentí senga i I'irpines senga (REW 7908). La veu en 
qüestió deu haver substitu'it en epoca moderna el catala senya < sl 
GNUM amb e l mateix significat (DECLC, VII, 809), a raó de les sens i
bles migracions que des de la regió campana i siciliana hi han hagut a 
l'AIguer entre el XVIII i el XIX (Mo lu 1950, 12; CETTI 1778, 161). La re
du cció a I'a lgue res de singa inclou dues no rmes fonetiqu es, ara fa 
temps, ja consolidades; la primera és I'aparició de la 101 atona final a 
l ul a palti r deis primers lustres del del XVIII (CARlA 1990, 39); la segona 
toca la formació del plural, si bé rarament, en mots que surten per vo
cal. En aquest cas I'a lgueres hi afegeix, per analogia, e l grup Ils/ , com 
per exemple en cafe > ca fels (VENY 1986, 11 1). 

Conc1usions 

Després d 'aquestes breus uIlades als camps sema ntics tractats, cal 
extreure'n algunes conclusions que sintetitzin els resultats gene rals i 
secto rials -encara no del tot definitius-, aconsegu its amb el recuIl del 
reperto ri mariner: 

1 - Sobre un total de 1150 veus, 617 són de procedencia catalana, 
constituint un registre lingüístic en si mateix. 

2 - Matisant les arees de procedencia es pot afirmar que sobre 617 
veus 307 podrien ser considerades arcaismes, ta l vegada, p reterits al 
Principat i no pas a les arees laterals. De les 310 veus que queden, 162 
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podrien ser atorgades a l'area occidental/valenciana i 148 a la oriental 
/ balearica. 

3- De notable interés és la creació autogena i de forma híbrida de 
veus i modismes que ben mereixerien un estudi a parto Tanmateix ob
serve m que lIur crea ció és conseqüent a l'afebliment de la memoria lin
güística deis algueresos sobretot en aquests darrers dos segles i que to
ca particularment el vessant faunístic (peixos, crustacis i mol 'luscs), bo
tanic (flora) , la mar, la metereologia, la navega ció i la pesca. 

En la definició deis elements tecnics del casc, de la vela, de la fauna 
(peixos de mida gran), de la navegació i sobretot de la pesca, notable 
és la influencia de l'italía encara que les concordances amb el catala si
guin majoritaries. Relatiu és, al contrari, el pes del sard amb un total de 
40 veus, o bé del cors amb 8 veus o del genoves amb 20. La mateixa 
cosa , finalment, es pot dir pel napolita amb 29 veus, pel sicilía amb 20 i 
sobretot pel castella amb 19, etc. 

Davant de tota aquesta serie d 'elements, alguns estudiosos de la 
lIengua han emmarcat l'algueres dins els destins ineludibles de la histO
ria: la seva desfiguarció i substitució com si fos el cas límit dins el dia
sistema catala. Així tot, es pot dir que el seu parcial hibridisme lexic o 
bé la seva actual desfiguració el fa més híbrid que el mallorquí, el me
norquí o bé que l'eivissenc i que el mateix valencia? Per que no es vol 
admetre que les lIeis fonetiques de l'algueres han quedat gairebé inte
gres (per cert molt més que alguns dialectes mallorquins), cosa que ha 
permes un procés d'adaptació i d 'integració de tota aportació estranya 
al catala, determinant el que avui pren el nom de dialecte algueres? És 
veritat que aquest dialecte representa plenament el curs de la historia 
de la llengua catalana en aquesta ciutat que fou de la Corona d 'Aragó; 
ara bé, la qüestió que es vol plantejar és la següent: és just que aquest 
dialecte hagi de ser abandonat al caos de la vulgarització o bé ha de ser
ne projectada la seva emancipació i normalítzacio? Aquest dilema el 
deixem, com a plantetjament, per una futura renaixen\=a d'aquesta 
ciutat, catalana per for\=a de coses. 

Rafael Caria 
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APENDIX 

ARXIU HISTbRrC DE L'A)UNTAMENT DE L'ALGUER. Ordinationes ffacte pro 
magnificos [ .. .] Consiliarios Civitatis Alguerii , 1526, dins Llibre de Privilegis (CÓ

dexD) , ff. 93-100. 

omissis 

De Pescadors 

Capítol LVII 

Item és stat ordenat per los magnífichs consellers que tot pescador o ve
nedor de peix aja de vendre y servir primer que degun al senyor sereníssim 
Loctinent general, al senyor governador, als magnífich Veguer y consellers, ca
pellans y frares, trobantse presents los compradors deIs sobre dits y essent re
quest pague les sots pena de sinch sous. 

Capítol LVIII 

Item que lota manera de peix , vermell , blanch, morenas, congras, y ca la
mars, se ajen de vendre a rahó de sis diners la liura sots pena de sinch sous y 
tot peix de stany y salpas que sien smocades [sic] e lot peix de canya que es 
vendra a hull que les ponga sis diners la liura. 

Capítol LVIIII 

Item lo jarret, bogues, sardines, sec1ets , polps , e sipies a rahó de qua
tre diners la liure y que no y agen mescla de altre peix, com és moixó y sca
nyavelles sots pena de sinch sous, és entés deIs polps que pasaran una liura lo 
que no pasa ran se poguen vendre a dos liures. 

Capítol LX 

Item tota to(n)yina, emperador a rahó de sis diners la liura. 
Item les anguilas a rahó de deu diners la liura que sian frescas y no llua-

des. 
[tem lo mOixó, llagostas, lomantols , cabras tot pe ix de closcha a rahó 

de tres diners la liura. 
[tem tota bestina com és mussola , casso, ragada, gat, scat o altra consem-
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blant smoradas [sic], llevadas alas y morros , se agen de vendre a rahó de tres 
diners la liura y no més tots sot pena de sinch sous. 

Capítol LXI 

Item tot peix fumat y sech se aja de vendre a rahó de dotze diners la liura 
eccepto los mognedos (?) que valgue XVI diners la liura y no més avant. 

[tem lo peix ramullat a rahó de vuit diners la liura sots pena de sinch sous. 

Capítol LXII 

Item que tot pescador qui pescara peix en las mars de la present Ciutat so 
és del Cap de Marratge fins a Portixol a quel tal peix agen a portar y vendre en 
la present Ciutat, so és que nol puguen portar ni vendre fora de la Ciutat sots 
pena de vint sous. 

Capítol LXIII 

Item que qualsevol pescador, o altra persona, no puga salar ni fer sala
dures de ninguna natura de peix, per fer albitre per revendre si donchs no avia 
molta abundansia de peix en la present Ciutat y asó a coneguda del mos
tassaph sots pena de vint sous. 

ASCAL, b. 855, f. 1, Ordenassions de pescateria, 1609. 

Ventse lo dret del peix fresch se ha portara en la p[rese]nt Ciutat pescat 
tant en la mar com en lo estany Caliguos y dins per temps de un any, qual 
comensara ha córrer des del dia que se lliurara qual se continuara al peu del 
albara. 

Primerament, que tot pescador e altra qualsevol persona que portara peix 
fresch tant de les marts com del estany y dins de qualsevol genero y espesia 
sian que sian tinguts y obligats de portar y fer aportar aquells en la predita 
ciutat y dins la pescateria de aquella y se aja de vendra a pes del modo y ma
nera següent, és a saber: tot lo peix que se pendra y pesquera en les mars rius 
com és Pagiell, y anguilas, calamars, Molls, Juelles , a rahó y preu de un 
sou y sis dines la lliura y no alsar sinó abaxiar de allí en abaix tant quant vol
dran y lo peix del Caliguo y de la encesa ab les salpes y altres diversitats de 
pexios a rahó y preu de un sou y dos dines la lliura deis que no són me n
sionats dalt y que no pugan exedir, no muntar més de un sou y dos dines per 
IHura sinó abaxiar com esta dit y lo peix de la axiavaga, lo granat, que se vene 
a rahó y preu de un sou y dos dines la lliura exepte les bogues que se pen-
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dran ab dita axiavaga que si no són que sis fassan lliura nos pugan venclra per 
peix granat y lo demés de dita axiavaga com és Jarret, Muxió, Sedet, y cle
més peix menut a rahó y preu de vuit dines per lliura y no més, entenentse 
que les sardines se venan y ajan de venclra al mateix de vuit dines la lliura y 
sempre y quant ne prenguessen tantes de dites sardines que no las pugan ven
dra lo mateix dia , que las aportaran, que en lo endema las pugan sa lar y si ne 
portassen tantes que no se poguessen vendra lo mateix vespra que en lal cas 
las ajan y degan tenir fins en lo endema a mig jorn y de allí en abaix les puga n 
sa lar si voldran com esta dil y lo mateix sen tenga de tuñynes , les quals se ve
nan a set callaresos la lliura y lo peix bastí com és gats , polps, musdes, es
crites , y tot lo demés peix bastí al meteix preu de vuit dines la lliura y les lla
gostes se venen a rahó de deu dines la lliura sota pena de qu inze Iliuras paga
dores y retidores lo ters al ospital , laltre al acusador y lallra al veguer Real que 
de aquella fara execució, qual ters tocant al dit espital no sen puga fer gratia ni 
menció alguna. 

ltem, pagara lo venedor per tot lo genero de pe ix granat tant de mar com 
de Estany de Caliguo y rius o de canya al arendador de la p[rese]nt ynposiLió, 
quatre dines per cascuna lliura y lo peix menut de escorchia bestina i de exia
vaga a dos dines per lliura de peix tant ve nut aquell com donantlo y Ilensanllo 
ab ar;o en preo que los dits pescadors pugan vendra lo dit peix granal ab tates 
les altres diversitats de peixos a la dita rahó y preu demunt dit sots la matexia 
pena partidora pro ul supra . 

¡tem, per evitar fraus que porrían seguir que lo comprador de la p[reseJnt 
ynpotitió puga haver y collir millar son drel y sapran qui aportara dit peix, és 
estat ordenat que ningun pescador ni altra qualsevol persona puga vendra nin
gu n genero de pe ix fresch ni aporta r en sa casa per menja r ni donar, que 
aquell no sia per lo dit arrendador en dita pescateria pesat y del que dit peix 
pesara puga haver dit dret per que frau ningú se li sia fet y si lo contrari faran 
sien ynsidiLS en la sobre dita pena de diles quinze Iliuras partidora pro ut supra 
y sot~ la matexia pena que en la matexia hora que arribaran les barques de 
pescar aja n de portar tot en dita pescateria y en cas fas tant lo dit peix que no 
se pogués aportar tot en dita pescateria ha ajan en la matexia hora de denun
tiar al dit arrendador de dit dret. 

[tem, que sia lisit y permes a dits pescadors pendre lo peix hauran mester 
per provisió de Ilur cases tant solame nt per manjar, paga nt lo dit clret sots la 
matexia pena. 

[tem, és estat o rdenat que sia licit y permes als diLS pescadors que lo peix 
que no hauran pogut vendra essent estat aquell per tot lo dia en la pescateria , 
vendre aquell lo endema ab que sia bo y rebedor revist empero primer per lo 
mostasaf y revesedors y de dita revista no ne ajan de pagar res, essentse lo 
contrari ynsidescan en la dita pena de quinze lliuras pagadores pro ut supra. 

[tem, per lleva r tots Ili tigis valen ses Mag[nificen]cies que lo arrendador 
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del p[rese)nt dret no puga donar llisentia a ningun pescador ni altra qualsevol 
persona, de vendra lo peix fora de dita pescateria en la casa del mateix pes
cador o altres sots pena de sinquanta ducats aplicadors lo ters al ospital, laltre 
al acusador y laltre al Veguer que de aquella fara exepció, deis quals béns 
tocant al ospital no puga fer gratia ni merce alguna y sots la dita pena lo dit 
arrendador no puga comprar lo peix de dits pescadors y feme albitre y salarlo 
sinó pendre lo que per provisió de sa casa haura de mester y que sia obligat lo 
dit arrendador donar als dits pescadors vuyt per sent de taras ultra les tares de 
la romana y si venessen dit peix dits pescadors fora de dita pescateria sens 
llisentia deis consellers o del arrendador caigan en la matexia pena. 

Item, volen ses magnificencies que no sien tinguts ni obligats pagar lo dit 
dret los que per lIur pasatemps aniran a traginar, pescar a canya y fregue
giar per pendre morenes o altre peix ab que aquells no venian dit peix ni lo 
donen a altri sinó que lo mengien en lIurs propies cases y aco a coneguda deIs 
consellers conforme las calitats de les persones y en cas venesen dit pe ix 
aquells ajan de vendra en dita pescateria pro ut supra. 

Item, pagara lo arrendador y comprador de la present ympositió lo preu 
dira en dit arrendament per terces conforme a hús y costum e si los albarans 
deIs drets de la present ciutat al clavari de la dita ciutat o altra percona, o per
eones, que los dits consallers voldran y hordenaran y no a dinguna altra per
sona de ters;:, e , per S;:O se obligan com a deute real y fiscal y pena de ters;: e ne 
donaran bones e suficientes fermances a coneguda deis dits consellers. 

Item, no volen los dits consellers ésser tinguts ni obligats al arrendador de 
la present inpositió de mal temps, fortuna de mar, cossaris axí de enemichs 
com de amichs, o, federats o qualsevol prohibissions axí en al[tre)s com en 
particulars per qualsevol officials axí superiors com ynferiors fosen fetes du
rant lo dit arrendament per lo que no poguessen pescar ni portar peix per mar 
o per terra ans volen que lo dit arrendament estigua en lo mateix 1I0c, e que la 
mitat estaria si lo dit dret no hagués arrendat exeptat si sesdevenia lo que Deu 
no vulla que dins la present ciutat hi hagués pestilentia de la qual dins de 
aquella fossen morts fios en quinze persones ho, hi hagués guerra en dita cui
tat que enemichs la tinguesen asetiada que llavors sia en facultat del com
prador renuntiar dit dret a la cuitat pagant empero per porrata del temps lo 
haura tingut fins la jornada lo haura [ .. .J sen aja de fer acte de notary. 

Item, los dits consellers en nom y per part de cuitat prometen fer haver y 
thenir lo dit dret al comprador qual qui sera e Ji seran tinguts de ferma y lleal 
evictió contra qual sevol persones justa la forma deIs p[rese)nts capítols per lo 
que ne obligan los béns y rendes de la ciutat ab les solites y acostumades 
renuntiations jurament. 

Item, més avant volen los dits consellers que si lo comprador del present 
dret fara o yntentera debat o qüestió que ans de sa pretesa aja de pagar lo preu 
dira en lo dit dret justa la obligatió fahedora com a deute fiscal en poder del 
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notari infrit sens dilatió alguna nec als y a la dita satisfatió feta en nom al[tre]s 
resten illesos lo dret de la cuitat y del comprador encara que la pretentió tal 
resultas del arrendament del mateix dret. 

!tem, se reservan los dits consellers presents y esdevenidors que si en los 
presents capítols ho en algú de aquells hi haud. o per avant y hagués algunes 
coses obscures o dubtosas ho yntentasen debats y questions entre lo dit 
comprador o compradors o altres percones que ses mag[nificenJcies hajan de 
interpetrar y declara r y ésser los vers jutgies una y moltes vegades a la 
determinassió deis quals ajan destar sens haver recors a altre jutgie superior ni 
appellatió nec al(tre)s per quant volen dits consellers ésser los vers jutgies de 
aquells. 

¡tem, lo dit arrendador ultra lo dit preu y dira en dit arrendament donara y 
pagara a les persones infrascrites les quantitats que abaix sespesificaran estant 
enpero aquells en cuitat y estant fora per porrata en lo modo següent: 

Primo , al Rev[everendissilm señor Bisbe vint y sinch lliuras lo any, a 
cascun R[evere]nt canongie sin eh lliuras lo any, a cascun prevere tres lliuras lo 
any. 

¡tem, a cascun diacre y jagons que realment serviran en la iglésia a cascú 
de aquells vint sous lo any. 

¡tem, als Reverents Pares de la companya de Jesús en dit colegi setze 
lliuras lo ayn. 

¡tem, als Reverents Pares de La Pietat deu lliuras lo any. 
¡tem, als Reverents frares de Sant Agusti vuyt lliuras lo any. 
!tem, als Reverents frares de Sant Francesch trenta lliuras lo any. 
!tem, als capellans y percones religioses se lis dara lo peix que volran 

comprar per son mengiar sera menester, sen s pagar dret algú per ésser exep
tats. 

¡tem, als pobres del ospital de la present cuitat sinch lliuras lo any paga-
dores per terces. 

¡tem, al capella del espital tres lliuras lo any pagadores per terses. 
¡tem, als seminaristes compres lo Rector del seminari deu lliures lo ayn. 
¡tem, se declara per llevar debat y qüestió entre la cuitat y lo comprador o 

arrendador del present dret que del preu se hi dira en dit arrendament se puga 
tenir vers si tot lo dret del peix que los senyors ynquisidors compraran del 
qual peix haja de tenir compte y cobra[nt]-ne clavisia de la percona, o, perco
nes que dit pe ix per dits senyors inquisidors somptaran del qual dret per ésser 
persones ecclesiastiques són exeptes ells y llurs famílies e si los familiars en 
nom de dits inquisidors, o, als prenguessen, o, comprassen peix que aquells 
tals ajan y degan de pagar dit dret com sia que aquells no sian franchs del dit 
dret conforme la lletra de sa mag[iesta]t ab la qual declara y vol que no sian 
exemps sinó tant solament la per<;:ona, o, persones eclesiastiques. 

¡tem, en virtut del consell de Sant Pau tingut a trenta de juny 1618 se ha 
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determinat y ordenat que se puga vendra lo peix de quaresma a hull y no a 
pes a com lis donara gust y que tot lo demés temps del any aja de anar a pes 
com esta dit y que los que pescaran en mars de la cuitat ajan de vendra aquell 
en cuitat com dalt se diu y venendo fora cuitat ho en altra qualsevol cuitat port 
habitant o desert o en altre qualsevol lloch del Regne per molt que no 
pesquen en dites rnars de la cuitat sinó la esca caiga en pena de quinze lliuras 
lo ters al mag[nífi]ch veguer Real y laltre al acusador y laltre ters al arendador. 

Item, se ha ordenat en dit consell que tots los pescadors que no pescaran 
y vendran lo peix en la cuitat tant de carneval com de quaresma no pugan 
vendra dit peix sinó a quatra dinés menys per lliura deis preus senyalats a pes 
~o és lo peix de buit y de catorsa dinés la lliura a sou la lliura y lo peix menut 
bestí y llegostas a rahó de dos dinés menys per lliura y no obstant que se vene 
a manco com esta dit pagaran a la cuitat ho al arrendador lo dret de dit peix 
conforme al p[rese)nt albara sots pena de quinze lliuras lo ters al ospital laltre 
ters a l acusador y laltre ters al mag[nífi]ch Veguer Real y en la matexia pena 
caiga lo arrendador que dara llisensia o consentira de vendre arnés preu del 
que se conte en lo p[rese)nt capítol. 

Item, que nenguna persona puga vendra peix a ningun forester que pri
mer no aja venut tot lo dia al pobla sinó és que sia en les sich hores de la tarda 
havent primer venut al pobla sots pena de tres lliuras al mostasap. 

Item, pagara lo arrendador ultra lo preu que hi dira dos dinés per lliura al 
secretari del consell de la cuitat y al tres dos dinés per lliura als veguers y a~ó 
encontinent que sera lliurat dit dret com és acostumat e qui hi dira no sa'n pu
ga desdir. 

Item, pagara lo arrendador ultra lo preu hi dira encontinent sera lliurat 
vynt y sinch lliuras. 

¡tem, pagara les refections als dits capellans, eclesiastichs y demés com 
dalt esta expressat per terses ~o és la primera a 9 de setembra primer vinent la 
2' a 9 de jener primer vinent y laltra a 9 de maig primer vinent de 1619 no obs
tant que les terses caiguen molt aprés de dits términs. 

Antoni ]aume Secretario 

ASS, Aui notarili originali, Tappa di Alghero, Salaris Antonio, b. 8, vol. 38, 
cc. 5-5v, /nventario di Patró Natali, 13 maggio 1688. 

5 
Inventari de les robes i coses se són trobades en la falugetta que governa

va Patró Natali; fet a instantia y requesta de Bernat Suffir; en nom y per part de 
[ .. .1 , quals són les sigüents: 

Primo, una vela ab lo sou bullacó. 
¡tem, un abre ab la sua antena. 
Item, quatre rems llons y dos petits. 
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Item, un timó ab lo sou argan, 
Item, un calderó de aram, 
Item, un llampió 
Item, una axia 
Item, una raspa 
Item, un parell de tanallas 
Item, tres barriDas 
Item, un martell ab un escarpell 
Item, una sach 

Item, un barrill de aigua 
Item, una massa ab dos palos 
Item, tres parals 
Item, un cap de erba 
ltem, una asta de colacone 
Item, un barra l de terra 
[tem, un bolantí sens plom 

5v 

ltem, una rabia per fe r las tenda(s) 
ltem, tots los paiols de popa a proa 
[tem, las suas farcas de popa a proa 
ltem, lo ferro ab tres marras, 

REY1STA DE L'AlGUER 

Totes les quals coses són usades y se són entregades a Joan Baptista Bar
toloro; lo qual present confessa tenir en son poder tant dit falagueta, com y les 
sobreditas cosas dalt expressades; presents per tots a la entrega P[atrló Joan 
Baptista Pisan y P[atrJó Fernandes Volpe, AIguerii habitatores; y dit Bartoloto 
feflna de sa ma. 

ASS, Alli Notari/i Originali, Tappa di Alghero, Salaris Antonio, b. 8, vol. 38, 
ce. 56-58, Inventario Patró Aguslí Baró, 15 febbraio 1692. 

Inventari de la heretat y béns del q[uonda]m Patró Agustí Baró, fet a ins
tancia y requesta de les persones de Gu llem Alciator y Acorrau Gramundo, cu
radors de la heretat y béns del d it q[uonda]m, lo qual se comensa en nom de la 
Santa Creu, y se ha trobat las cosas sigüents: 

56 
Primo, un lleüt que se troba en lo Porta l del Mar de la present ciutat, ab 

sos abres, que són mestra y trinquet, y juntamenl ab sas antenas , dit llehüt 
se nomena 19nas Maria Santa Anna, dins lo qual se ha trobat lo sigüent: 

Primo, se hi ha trobat dos velas, una de mestra y altra de trinquel usadas. 
Item, un treu, y un pulacó usats, altre treu [ .. .1 enpeñat en setze lliuras , 

trelze sous y quatre en poder del Pare Agustí Malló, religiós carmelita. 
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!tem, una entena de treu usada. 
Item, dos ancoras y un ferro usats. 
Item, dos gúmenas de canam usadas petitas. 
Item, altra gúmena de herba usada y vella. 
Item, un fogó de llegna veil!. 
!tem, quatre barrills de aigua usats. 
Item, dos cartarolas petitas usadas. 
Item, tres rems grans que servexian per dit lleür. 
Item, dos trossos de caps vells de canam. 
Item, dos bullols de legna, y altre petit usats. 
Item, un esquif ab tres parells de rems. 
!tem, un timó ab son argadell de dit esquif usar. 
Item, una axia, rastals y serra usadas. 
!tem, un marteill de ferro, sinch barrinas , un escarpeill y un parell de 

tanallas usadas. 

Item, un caldaro de aram usar. 
Item, un llantió vell y tallar. 

56v 

!tem, un morter de legna ab son baix. 
Item, quatre caxets petits veills. 
Item, una jarra petita per portar olio 
Item, una castagna de Oristain, y dos setrills usats de terra. 
Item, dos sassulas per la santina. 
!tem, tres sachs de tela usats. 
Item, dos ve1ons, hu veill y lo altre poch usa r. 
!tem, un sombrero franses veil!. 
Item, una pessa de entramalls usades. 
Item, una fitora vella ab sa asta usada. 
!tem, lo timó de dit llaür. 
Item, una asta de bandera. 
Item, sonqui de mestre y trinquet ab los seus orsapopas, y orsa devant ab 

sas orsas y tallas . 
Item, una caxeta de taules ordinaries ab son payñ y clau dins lo qual se 

són trobades les coses sigüents: 
Et Primo, una búxula, que serveix per navegar vella . 
Item, un reloge de arena axibé veil!. 
Item, una bandera de tela blanca ab sa creu vermella que servia per dit 

lleür. 
Item, un canó de llarga vista ab dos vid res de tres canons de llamia (?). 

Item, un ( .. . ) ab la veste de forés . 
Item, sinch camisas de tela ordinaria del dit q[uondalm tates velles y 

tallades. 
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¡tem, un gipó de cotonina blanch vel!. 
¡tem, tres parells de calsons de tela blava del dit qluondalm, tots vells y 

pedassats. 
57 

¡tem, un mocador de tela de casa usat. 
¡tem, una benda de tela usada. 
¡tem, una pinta de legna usada. 
!tem, un martellet de ferro petit. 
¡tem, una bolsa de peill de machoni , en hont se són trobats los papers )' 

escritures sigüents: 
Et Primo, un Conso/at fet a Ícar ribe ra de Genova, sellat ab un seill gran, 

que són fulls en quartofoli deu. 
¡tem, un manifest sellat. 
¡tem, una notta petita per los gastos als sinch de juliol en hont hi ha una 

rebuda fetta al dit q[uondalm, per la gabella, per Rafael Amoroso, als deu dias 
de abril en Dian. 

¡tem, una obligassió fetta entre dit q[uondalm, Joseph Taulaiga ... 
¡tem, un paper en causa de Carlos Raynero contra dit q[uondalm, datats 

29 de juliol en Vila Franca en lo ayñ 1690. 
¡tem, una notta deis gaslos fiu dit q[uondalm, en lo sequestro hi feren ins

tant aqueill, Patró Pere Paspant, en la qual no posa ni die, ni ayñ, ni lloch. 
Item, un protest fet per dit q[uondalm, ete. 

ASS, Alli notarili originali, Tappa di Alghero, Corbia ¡gnazio, b. 3, vol. 14, 
ce. 34-37, Inventario del Capitano Desiderio Chape, 16 aprile 1692. 

34 
Inventary de totes les robes y llegnam y veles y demés trastes se són po

sades en salvo de la nau del Capita Desiderio Chape que se és perduda en Cap 
de Galera. Són las sigüents: 

Primo, una bandera de tela de vuit tels blancs y un lel vermell tallada y 
usada. 

Item, un farol de la popa de la nau mal tratat 
Item, lo estra ll del abre mestre 
Item, lo esu'all del trinquet ab tres tallas 
Item, \;ent y trenta-sinch tallas entre grans y petitas les quals són sens pa-

lancas 
¡tem, un cap de moro del trinquet ab dos tallolas 
Item, dos sartias del abre mestre 
!tem, altras vuit sartias de mestre, sinch ab las suas bigottas y las altras 

sens bigottas y axí bé altras dos sartias de mestra , una ab bigota y la altra sens 
bigottas 
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Item, dos escottas de mestra usadas 
Item, dos patarassos de gabia ab tres taHolas y dos bigottas 
Item, deu sartias de trinquet la mitat ab bigottas y las altras sens bigottas 
Item, dos patarassus de parroquet, ab las su as bigottas 
Item, dos escottas de trinquet 
Item, un colono de mestra 
Item, dos escottas de gabia 
Item, dos contra mestra ab dos tallas 
Item, lu suncu de mestre 
Item, dos contra de trinquet ab quatre tallas 
Item, vuit sarrias de migiana ab las suas bigottas 
Item, quatre frasquins guarnits ab los sous amante [y) tallas 
Item, las reals ab las cadenas y bigotas de gabia 
Item, una talla ab lo sou estroch del xuncu de mestra 
Item, un xuncu de migiana ab las suas dos tallas 
Item, una-trossa de migiana ab las su as dos tallas 
Item, una escotta de migiana ab las suas dos tallas 
Item, un cap bo de gabia ab las suas dos tallas y parancos 
Item, un cap bo del parroquet ab las suas dos tallas y sou palanch 
Item, un estrall y sartia de contramigiana ab sas bigottas 

34v 
Item, estrado y contrastrado de gabia ab dos tallas 
Item, dos brasalots y guardapeus de trinquet, y una talla 
Item, un estrado de parroquet ab la sua talla 
Item, una amante de parroquet ab lo sou xuncu y dos tallas 
Item, un xuncu de trinquet 
Item, una trossa de trinquet 
Item, vuit sartias de gabia ab las suas bigottas 
Item, dos brassas de gabia 
Item, sis sartias de parroquet ab las suas bigottas 
Item, un estrado de papafigo de mestra 
Item, dos bolinas de papafigo de mestra 
Item, dos brassos de papafigo de mestra 
Item, una contrascotta de papafigo de mestra 
item, quatre sartias y amantillos de papafigo de mestra 
Item, trossa de papafigo de mestra 
Item, un bras de mestra 
Item, dos embrollos de mestra 
Item, dos reversos a penons de mestre 
Item, dos contrascottas de gabia 
Item, dos contrascottas de mestra 
Item, dos brassus de parroquet 
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Item, dos brassus de trinquet 
item, dos contrascottas de trinquet 
Item, dos embrollos de trinquet y dos reversos penons de trinquet 
Item, dos boinas de trinquet 
¡tem, dos contrascottas de parroquet 
Item, dos amantillus de trinquet 
Item, dos amantillus de parroquet 
!temo dos boinas de parroquet 
!tem, quatre sarrias de papafigo de trinquet ab sos papafigos y un xuncu 

ab sa talla petita 
!tem, dos brassus de papafigo 
¡tem, dos contrascottas de papafigo 
!tem, una trossa de papafigo 

Item, dos escottas de pa rroquet 
35 

Porrogatum p[rese]nt partis inventarium ad alium die m 

die 17 pregdictorum 

Insiguint lo dit inventari 
Primo. dos bannas de acaestra 
¡tem, la trosa de mestre tallada 
!tem, guarda piedi de maestra 
!tem, bastarda e y bigola ele sibada 
!tem, dos escotas de sebada ab sas dos tallas 
!tem, dos contra escotas de sebada 
Item. dos amantills de sibada 
!tem, dos amantills de sibada y un ambrollu 
Item, dos amanrills de gabia 
Item, brassus y pulinas, y contra escotas y argagnus de contramigiana 
¡tem, dos bragas per alsar los canons 
!tem, un guarniment de trinquet vell 
!tem, un tros de cap pla de fer strop 
!tem, un cap de fer colana de trinquet 
[tem, una picaresa 
Item, altra picaresa 
[tem, dos escotas de trinquet vellas 
Item, las rissas de la barca 
Item, un ganxu de ferro ab lo Sal! cap per tirar lancora 
¡tem, una grúpia 
!tem. dos bussellis per dar carena a la nau 
!tem, la sagula de escandall 
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¡tem, la testa de moro de migiana 
¡tem, las crusetas de migiana 
¡tem, la gabia de migiana 
¡tem, las crusetas de gabia 
¡tem, la testa de moro de parroqueto 
\tem, la testa de moro de sibada 
¡tem, la testa de moro de gabia 
¡tem, cruseta y testa de moro de contra sebada. 

35v 
¡tem, deu paranguinbal ab sas tallas de carons 
¡tem, un parancu de la barca ab sas dos tallas 
¡tem, quatre quintars de cap vells per més o menos 
¡tem, quatre listas de paten 'ntres [?] y puleas 
¡tem, una migia gúmena vella agiuntada 
Item, migia gúmena agiuntada dos vegadas 
\tem, altra migia gúmena agiugnida 
ltem, un tros de gúmena de vint brassas vell 
Ttem, una gúmena nova bagnada divers y vegades 
¡tem, altra gúmena nova bagnada dos vegadas 
Item, una gumeneta 
Item, altre gumeneta 
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Item, dos trossos de la gumeneta grossa que se són tallats, hu sera en sirca 
tres brassas y lo altre sinch 

¡tem, lo cap pla del arganu 
¡tem, dos velas mestras 
¡tem, dos velas de gabia 
¡tem, dos velas de trinquet 
Ttem, dos velas de parroquet 
Item, una vela de la migiana 
¡temo una vela de contra migiana 
¡tem, una vela de sibada 
¡tem, una vela de contra sibada 
¡tem, un cutelasu de mestra 
Ttem, dos cutelasus de gabia 
¡tem, una vela de papafigu, tatas las quals velas són mal tratadas y foradas 
!tem, un abre de maestra ab lo sou cap de moro 
Item, lo penó de la maestra 
¡tem, lo abre de gabia 
¡tem, lo penó de gabia 
Ttem, lo penó de trinquet 
¡tem, lo abre de parroquet 
¡tem, dos panets de parroquet 
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!tem, un penó de sibada 
Ttem, un tros de antena de migiana tallat 
Ttem, vu it rems de la nau 
!tem, quatre trombas 

36 
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Ttem, vuit carretas de pesas de canons ab sos ferros [y] rodas 
Ttem, sinch guartors de bocaport 
Ttem, un triangul per calafatar la nau 
Ttem, tres gabitels 
Item, la pega de la barca 
!tem, l'arganu de la nau 
[tem, un tros de filaetu ab sos ferrus 
Ttem, un abre de migiana 
!tem, un abre de migiana fel en dos trossus 
Ilem, tres ancoras de ferro ab sas anels de ferro 
[tem, sis canons de ferro 
Ttem, sis tallas 
Ttem, un banquet de taula , y una cadira de palla 
!tem, dos ralogias de arena 
[tem, tres pedrers de ferro 
!tem, set llagara das de las quals ni ha una de corda 
Ttem, un penó de papafigu de mestra 
Ttem, un penó de papafigu de trinquet 
Ttem, un penó de contrasibada 
Ttem, un penó de contramigiana 
Ttem, dos llansasfora de cutelasus de maestra 
Ttem, abre de contrasibada 
Ttem, dos astas de tromba 
Ttem, tres rems de galiota 
Ttem, sis cavets de fer saorra usats 
!tem, un caldaro de aram per bullir la pega 
Ttem, dos fornils de ferro de botta 
Ttem, set fu rnils de ferro de baril 
Ttem, un sobreru de ferro 
Ttem, una bigota ab sa cadena, y chaveta de ferro 
Ttem, una cana l de tromba 
Item, vint brasols 
Item, set trosus de taulas 
Item, una sassula longa per haguar la nau 
Item, dos bullols y un ambut de lleña 
Item, la ascarfa sal arganu 
!tem, vint quatre lattas de bocaport 
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36v 
¡tem, dos cassas scottas de gabia sens sas ruduletas 
¡tem, onze lattaras del casar 
¡tem, bailu de proa 
Item, dos currijas 
¡tem, vint-y-una lattas de curridor y coberta 
¡tem, sis serretas 
!tem, nou taulas y sinch esgatiras [?] 

¡tem, sinch contra purtells de canó 
Item, dos portells de canó ab sos ferros 
¡tem, larganellu de barca 
¡tem, tres masolas 
¡tem, una tromba de bota 
¡tem, una giarra gran de terra de oli 
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!tem, sent vuitanta lliuras de cavesó trets de la nau essent tallats y un ters 
ab tres bigotas de lleña ab sas cadenas 

¡tem, sent y trenta lliuras de pega compres los barrils 
¡tem, quaranta lliuras de seu de lo barril 
¡tem, una caxia de coral de numero 154 marcas que en pes brut dossentas 

sinxanta lliuras 
¡tem, altra caxia de corals de pes dossentas y deu lliuras en la qual se hi 

ha trobat molta arena y axí matex se és pusada y dexada ab la marca 
!tem, altra caxia de corals de n[úmero] 151 marcadas A en pes dossentas 

lliuras en la qual axí bé hi han trobat arena 
¡tem, altra caxia de corals n[úmero] 150 marcada A i a pes sent noranta 

sinch lliuras comprés algun poca de arena 
Item, una lucenta de la nau y un peu de bita 
Item, dos pesas de cotonina una sens tocar y la altra comensada que fal

tava cosa de 20 pams en sirca, en la qual hi és lo nom del dit Chiape y del 
escriva 

Estos són tots los trastes que se són trobats de la nau del CapOta] Siderio 
Chiape que són en la casa del Nob[le] Don Joseph Olives en lo convent de la 
Pietat, los quals se són entregats de orde del Mag[nífi]ch Dr. Nicolau Paracorso, 
consul de nassió genovesa en la present ciutat per assistencia de dit Capita 
Chiape, y són y dels testimonis infrits, a la pen;:ona de Juan Baptista Bartoloto 
lo qual essent present 

37 
confessa y en veritat regonex tenir en son poder totas las robas y cosas 

contingudas y expressadas en dit inventari y se valiga dame bons y leals 
con tes al dit Magnífich consul o, a qui de dret se exguardaran en qualsevulla 
temps que sia y de no feme dei/ reixida ninguna, per lo que no va liga tots sos 
béns mobles y imobles aguts y avent sostsmetent-se al for y jurisdissió de son 
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jutge competent, o, de altre qualsevol no obstant lo títol II de jurisdictione om
nium judicium ete., se de que axí lo ferma el sua II actum, 

AIgue rii ut supra y lo ferma de sa ma Juan Baptista Bartoloto 
Testimonis són Salirot [?) : Salvador Ignas Sarrun de l'AIguer y Mestra Jose

ph Espiagia de Araxa que lo ferman de llurs manso 

ASS, Atti Notarili Originali, Tappa di Alghero, Corbia Ignazio, b . 3, vo l. 14, 
ce. 30-32, Inventario di Francesco Mayneto, 8 agosto 1692. 

omissis 

Item, altre forse r de nogal ab son payn y clau dins lo qual se hi ha trobat 
una maniga de xaviga. 

30v 
Item, un barril de sardinas gran. 

31v 
Item, una xaviga de pescar ab tots sous arreos usada. 
[tem, un llaüt ab tots los sous arreos usat. 
[tem, set llimbancs nous. 
Item, una romana de dita barca usada. 
[tem, catorze muranels usats. 

ASS, Aui Notarili Originali, Tappa di Alghero, Corbia Ignazio, b. 3, vol. 14, 
cC. 38-39, Inventario del Patró J¿¡lio Francesco Nohile, 13 dicembre 1692 . 

Die trigesima mensis xbris año a natúivitate) Dni MDCLXXXXI I, Alguerii . 
[nventary de les robes y atrassos de la ba rca del Patró Júlio Francesco No

bile, qual ha dat de través en lo Port del Conle de la present ciutat y se fa a ins
tancia del dit Patró Júlio Francesco y de orde y manament del Magnífi ch Doc
tor Nicolau Paracorso cónsul de Genovesos en esta dita ciutat, y són les coses 
sigüents: 

Primo, dos abres mestra y lrinquet 
Item, sinch trossos de antenas, com és antena de mestre y trinquet, pe-

nons de via y trinquet de ga bia, quals són en lo convent de la Pietat. 
[tem, quatre ancoras 
Item, lo timó de dita barca 
Item, sis pedrers 
[tem, doze mesetas ab sas cugnas 
Item, la agulla del timó 
Item, dos llemenas enteras 
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Item, dos trossos de gúmena 
Item, altros quatre trosas de gúmena que seran en sirca quatre o sinch 

brassas 
Item, las dos velas de mestre y trinquet 
Item, la vela del treo y gabia 
!tem, los amants de mestre y trinquet 
!tem, dos businas de gabia 
Item, las trosas de mestre y trinquet 
!tem, las trosas de devant de mestre ab las su as bigotas 
Item, las trosas de treo de proa ab sas guarnissions 
Item, la patroma de trinquet y mestra 
Item, trotsa de guarnissió de mestre ab sas buzellts 
Item, quatre costeras de abre de mestra 
Item, la pasteca de abre de mestra y trinquet 
Item, contra del treo de mestra 
Item, bracho de osta de trinquet de mestra 
Item, asta de trinquet 
Item, fionco de erba de mestra 

38v 
Item, orsa de devant ab sas bigotas de trinquet 
Item, un fionco de erba de trinquet 
Item, dos custeras de trinquet 
Item, tres sarshas (xarxes) 
!tem, la angiu leta de trinquet 
Item, dos orsas de popa de mestra 
Item, una escotta de gabia 
Item, dos orsas de trinquet a popa 
Item, dos angiuletas de mestra, huna guarnida y la altra no 
Item, dos anquinas de trinquet 
Item, un amante de gabia 
Item, set tallolas 
Item, dos fexios de trossas de sartias 
Item, dos sartias de trinquet 
Item, dos anquins de mestra 
Item, tres mosquets 
Item, vuit chusus 
Item, quatre taHolas de mestra y trinquet 
!tem, dos tallas de argano 
Item, un arganet per lo esquif 
Item, deu bulegias entre grans y petitas 
Item, quatre barrils y tres bullols 
!tem, altros dos bullolets per aigua 
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Item, una serra 
Item, la caxia del arganu ab lo sou pes 

Dicto die Alguerii 
Ta tas les quals coses y atrassos se són entregats de a rde de dit Mag[nífi]ch 

consul a la persona de Juan Bartolotto donzell , lo qua l confessa tenir en son 
poder y promet y se obliga dar-ne compte y rahó de aquellas se entregara de 
a rde de dit Magnífich Consul, sempre y quant lo Illustre Magistrat del Mar li 
manara, e per t;0 ne obliga tots sos béns sempre contravenir a ditas coses 
mobles e imobles haguts y per haver et L .. ) jurat y ferma de sa ma 

39 
Dicto die Alguerii 

Se declara de que lo dit Patró Júlio Fran[ces)co Nobile té venut part del es
caf que resta enterrat dins deIs escolls y en lo fondo del mar, y per no ha verlo 
aquell pogut treure lo té venut a mestre Joseph Espiagia en vint y quatre pa
tacas, de les quals lo sobre dit Patró se obliga dar-ne compte a dit Ill[ustr)e Ma
gistrat del Mar y de dita partida se li abonaran los gastos que té fet per sa lvar 
los retro scripts atrassos y demés robes nau fragades de ditas barca y lo ferma 
de sa ma, 

Jo Júlio Francesco Spiaggia 
Testes su nt predictos. 

ASS, Atti Notarili Originali, tappa di Alghero, Giuseppe Zacarias, busta 3, 
vol. 40, ce.5-13, Inventario di Salvaturi Nota, 10 Gennaio 1767 

10v 
Més entre arnts de pescar, farrets de fer migias, claus de barca, 

llv 
Més tres barrils de tunaria pIens de arangada que diu di ta viuda 

poder va ldra tres escuts . Més tres botas plenas de arangadas que diu dita 
12 

viuda costa r-lis vint escuts. Més se ha trobat dins de un ca rrate ll doze 
plats, duas o llas, y un brucal, roba que servia per lo ús de la casa. Més un rem 
usat que diu valer sinch sous. 

ASS, Atti Notarili Originali, Tappa di Alghero, Giuseppe Zaccarias , b. 2, vol. 
50, ce. 18-20, Inventario di Simó Vulpe, 7 marzo 1763. 

omissis 

Item, se a trobbat una caxia napolitana usada ab son pañ y clau , dins la 
qual se ha trobbat quinza lliuras y ·mitgia de aspau margarití en diversas 
achioIas, nou, qual servia per la bastinara, una pessa de redas de prenda 
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bogas, usada, dos aspidonis nous los quals servexian per prenda sardinas, 
una brasa de reda nova que servex per agiuñir a la maruga de la xabica, mi
gia brassa de ·chiaretu nou, dos cuxiarts nous usatts per prenda sardina, sis 
trosus de reda usada qual servex per la maniga y per no averi més cosa en dita 
caxia s'és tornat tot dins e s'és tancat en clau, cuya caxia y robba en ella exis
tenta conforme dalt va apuntat, diu dita viuda ser cosa propia de son predit 
q[uondalm marit. 

¡tem, en una panargia susinca usada se a trobbat dints de aquella vint y 
sine lliuras de rayga nou qual servex per la axiabica, altras sine lliuras entre fil 
y busins de redas novas, una pessa de reda feta en tres trossus usada per 
prenda bogas, més tres brassas de chiaretu nou per la maniga de la xiabica, 
tot lo qual diu dita viuda ser cosa propia. 

18 
¡tem, en un rucó de dita aposentu se a trobbat duas fitoras usadas, un 

agullot qual servex per lu timó, usat, més se a trobbat un llansol de eambrai 
de dos tels usat, un fraset de rasu usat y una tovalla usada la qual diu dita viu
da ser de M[estrlejuan Pinna, qui l'avia pusada en prenda al predit q[uondalm 
per haver-li portat una barcada de guix per restar-li devent vint-y- quatre rials 
per restu de la paga de haver-li portat de guix més de dos fersus de balumina 
de eotonina nous qual servexian per la vela , una caloma de canau usada qual 
servex per la[sl redas, quatra ealomas de aspartu novas qual servexian per las 
redas, una caloma am a lu plom usada, altra caloma usada am a suru, un filar 
de surus qual servexian per pusar en las redas, dos trossus de bremos usats, 
duas tallolas una patiteta y altra mediana, tot lo qual diu dita viuda ser de son 
predit q[uondalm marit. 

19v 
Ttem, en un repla de asea la de dita casa se a trobbat cinquanta-vuit barils 

buits, y diu dita viuda ser cosa propia de son q[uondalm marit los quals li ser
vían per posar robba de tunarla, y dits barils a més de éssar barils són usats, 
més sobre dits barils se a trobat dos bremus de aspartu ben usats, un canau 
nou de quaranta-sinc brasas, una asta de fitora, quatre rems de napulitants 
usats, una romana vella per pasar tunnina, tres lliures y migias de claus entre 
nous y usats qual servían per acomodar la barca, una rastal ben usada , una 
tuvalla de tela grosa, una guiterra usada, un vantall, y un mucadó de seda usat, 
tota la qual cosa diu dita viuda ser de son q[uondalm marit y per no haver-i 
més cosa en lo repla de dita casa sem alsats en lo demunt de tot ont se a 
trobbat una bastinara usada per prenda tunninas, y quatre pessas de redas 
per prenda bogas molt usadas, un mas de filet de aspartu, y altru patit, vint-y
sine lliures de asfilars de canam per posar en la balea, sis ascombras, un bru
cal, una olla mediana usada, dos plats mediants de rumans nous, un sedas de 
seda usat, una eorbula vella, un canistru vell, sine masus de gionc masclas 
qual servex per fer nansas, tota la qual robba dalt apu ntada diu dita viuda ser 
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de son q[uondalm marit, y per no haver hagut més cosa en lo alt de dita casa 
són abaxiats en la taverna ont se a trobbat dins de un vas de altri , dos botas en 
circa de vi negra , més dins de un cova se a trobbat dos filars de suru, qua l 
servían posa r en las redas , més dins de altro cava se a trobbat un quintar y 
migt de pega, una taula nova , dos barrilets vells buits ensercolats de llenna, 
vi nt-y-sinc murenells mort usats amb a las ca lomas per ca lar los murene lls, 
dos trosus de lleña que servexian per agiuñir als abres , un timó usat, tata la 
qu al cosa diu dita viuda ser cosa de son q[uondalm marit, y axí bé se ha trobat 
un candil blanc de terra, 

'tem, diu dita viuda ésser de son q[uondalm marit dos gundulas una 
usada y la altra molt usada las quals gundulas són ab las su as velas , timonts, 
y ditas velas una n'i a usada y la altra molt vella, ab los sous abres , antenas , y 
sis rents en cada gundula, duas ancoras , una en cada gundula y una alLra de 
reserva, y cada gundula duas axabigas usadas, dos barils per la provisió de 
aigua, un baril en cada gundula, una tenda mort usada, y sis llimbants en cada 
axabiga, y dos caps de canps de canau 

20 
per assegu rar las anculas de ditas barcas, més diu dita viuda haver-se trobat 
en diner seze rea ls y dos sous y axí bé diu dita viuda qual li réstan devent a 
son q[uondalm marit alguns marinels de las suas barcas, 

ASS, Atli Notarili Originali, Tappa di Alghero, Giuseppe Zaccarias, b. 2, vol. 

50, ce. 2-5 , Invel1lario di Salvador Vlllpes, 10 dicembre 1776. 

omissis 

Més una mesa de castaña axí bé usada sobre 
3v 

la qual se ha trobat una bastinara per pesca r tuñina usada. Més se ha trobat 
sobre de una altra mesa axí bé de castana una altra bastinara de pescar tuñi
na usada . Més un candil de llautó de tres pavilos usats. 

4 
Més se ha trobat una pessa de reda, que saran sis brassadas , que servex 

per la axabica. Més una altra pessa de reda, que sara altras vuit brassadas 
novas, y selvexian per pescar. Més una altra pessa de reda nova sens atiñir, 
que són quatra brassadas. Més una altra pessa axí bé de reda nova sens atiñir 
que són quatra brassadas. Més dos pessas de redas novas, vulgo aspidunis 
sens ati ñir, y més tres agullas de ferro que servexian per la ba rca. Més altras 
trenta lliuras de fil margarití, que servexian per fer las redas. Més se ha trobat 
se r axí bé del dit q[uondalm, son marit, duas gundulas usadas ab duas 
axabigas una en cada barca usadas ab los sous rems, a saber és sis rems e n 
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cada gundula, ab las suas velas, a saber és una vela en cada gundula usadas 
4v 

ab una ancora sola per ancorar-se. Més una altra ancora vellia que diu dita 
viuda haver-Ia dada per acomodar en vultra marina, y un abra, y una antena 
en cada una de ditas gundulas, ab lus sous timons. Més se ha tro?at deu pessas 
de redas per pescar bogas usadas. Més quaranta brassas de canau a cada 
barca per lo ús de las redas. Més un curtelachiu per tallar tuñina. Més quatra 
ganchius de ferro ab los sous marucs de llena , y una fitora que tot servex 
per tirar las tuñinas en terra. Més una tallola gran, més una altra axí bé gran 
que servexian totas duas per tirar las barcas en terra. .Més quaranta- sinch 
lliuras de plom fet a paternostrus, que servia per fer debaxar las redas a bañu 
per pescar lu pex. Més una porssió de llimbanc per lo ús de las barcas. 

ASCAL, B. 820, c. 1, Arrendamento del dritto del pesce, 8 ottobre 1788. 

Il Consiglio della citta di AIghero. 
A voi Gio[vannil Salvatore Sabiu, ed Ant[onilo Luigi Canu Massieri di 

questa citta, passarete all'incanto per il termine di mesi sei, da principiare dal 
giorno 12 del corrente ottobre ed in avanti I'arrendamento del dritto del pesce 
appartenente aquesta citta per un triennio, sotto le condizioni infra espresse; 
con cio pero, che qualunque progettante debba presentar il suo progetto in 
scriptsi al nostro infrato segr[etarilo, ben inteso pero, che non si deliberera 
senza prima ottenere I'approvazione di S[ua] E[ccellenza] a chichesia offerisca 
maggior proggetto, il quale deve intendere, che dopo presentata la sua offerta 
non potra dalla medesima recedere, sotto le pene prescritte nel regio Editto 
del 24 febbraio dell 'anno 1765, dichiarandosi che qualora il miglior offerente si 
ritratti , restaranno li altri oblatori sussidiariamente tenuti, e medesimamente di
chiarasi, che seguito il delibera mento non s'ammettera altro progetto, se non 
fosse coll 'aumento del mezzo sesto, a termini del prelodato Regio Editto. 

Avra l'arrendatore del dritto del pesce facolta d 'esiggere di tutta sorte di 
pesce che pescarasi ne' mari, fiumi, peschiere, stagno e Ca ligo di questo dis
tretto d 'Algheri, il venti per cento del pesce venduto, per esser cosi il dritto ap
partenente alla citta. 

paghera I'a rrendatore a piu del prezzo convenuto senza dimora due 
cagliaresi per lira al Segr[etarilo della Citta, ed altrettanto ai Massieri per ragion 
dell 'incanto del precitato dritto del pesce, ed eziandio il salario dello stromen
to, che dovra levarsi concernente il precitato appalto. 

Inoltre si dichiara, e prescrive, che non solo I'arrendatore, ma eziandio i 
pescatori tutti debbano vender i pesci ai prezzi sotto notati d 'antichissimo 
tempo consueti , sotto la penale di lire 25 sarde per ogni qualvolta che eccede
ranno la prescritta tassazione applicabile essa penale, un terzo al denunciatore, 
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e li altri due terzi al Giudice e Ministri che ne faranno I'esecuzione, e perche 
sia dai medesimi arrendatore, e Pescatori la tariffa del pesce piu intelligibile, 
viene la medesima, come infra, spiegata in lingua materna: 

Lo pagiell, anguilas, totanus y trillas a nou callareslls la lfiura. 
Lo peix del estaiñ a duas vuitinas la lliura y al matex preo lus I/ops, dentuls , 

mugiuls, mabres, lazertos, bogas de malla, com sis pesin una lfiura. 
Lo peix sent ubert y I/evats los ous a sou la lfiura. 
La escrita a vuitina la lfiura, Ilevantfi lu que sempra se ha acostumbrat I/evar 

y asno velas [?] osia pex macu que comunment sa diu. 
Lo giarret, segret, obradas, bogas que no fassis sis liura, surell, muxó y l/a-

gostas a sou la lfiura. 
Las morenas a nou callares/./s la lfiura. 
Lo gat ascurgiat y asventrat a sou la I/hlra, senza ascllrgiar a vuitina. 
La toiiina y pex de spada de generfins mitg abril a deu callaresus la Ihura, y 

la sorra a mitg real; de dit temps en avant la sorra dos sous y la toñina a SOIl. 

Lo congra a dllas vuitinas la I/iura. 
La rascassa a soula lfiura. 
Organs, sipias y simigians a duas vuitinas la lliura y tambe los capons. 
Che I'arrendatore, e molto meno i pescatori non possino, ne debbino 

vendere pesci di qualunque sorte siano naturali , domicilia ti in questa cilla, o 
forastieri, in campagna, nelle punte, porti, barche, ne in verun altro luogo, 
fuori del destinato luogo solito per la vendita de' pesci dentro porta marina, e 
caseta sotto la penale di lire 25 da distribuirsi, come sovra, e senza pregiudizio 
delle pene prescritte dai capitoli di corte; il pesce, che troverasi COSI venduto e 
comperato ne ' luoghi di sovra spiegato, fuori del consueto, cedera a ravore di 
chi procedera all 'appensione in odio del venditore, e compratore. 

Che ne I'a rrendatore possa permettere, ne i pescatori vender pesci a 
forestieri senza previa licenza de' Sig.ri Consiglieri che non la davano se prima 
non ne sia provvisto sufficientemente questo pubblico. 

Che ne I'a rrendatore ne i pescatori possino salare sardine senza previa 
licenza della Citta o Consiglieri che non la davano se non in caso, che questo 
Pubblico ne sia stato sufficientemente provvisto delle sarcline fresche, solto la 
penale di lire 25, applicabile, come sovra. 

Che I'arrendatore , a slla fidanza saranno soggene per pano espresso al 
foro , a giurisdizione del Consiglio, si per qllel che riguarda I'esazione del prez
zo dell'appalto come per qllalunqlle dubbio, che s'insorgesse concernente il 
disposto nei sovraspiegati capi annesso sia, connesso, o dipendente con facol
ta al Consiglio di poter procedere a qualunqlle esecuzione inclipendentemente 
di qualllnque altro giudice, senzacché I'a rrenclatore possa esser ascoltato, 
senza prima pagare il prezzo dell 'appalto convenuto. 

Che I'arrendatore non possa ne debba percevere drino alcuno delle 
anguille e pesci salati, che si portassero d'Oristano, o di qualunque altra parte 
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del Regno per vendere in questa citta, e ne di quei altri, che si portassero di 
terra ferma o di fuori Regno, i quali sol tanto pagheranno il dritto dovuto alla 
Citta, a seconda della pratica vegliante. Dato nella Casa di questa Citta li 12 del 
mese d '8bre dell 'anno 1788. 

D[otto)re Salvatore Zaccarias 
D[otto)re Paolo Martillon 
Giuseppe Diego Ga1cerino 
Juan Ignazio Crasta 
Salvatore Michele Sassu 
Pietro Fran[ces)co Brunel 
Don Paolo Bonfill Segr[etarioJ. 
Fa relazione il massiere Antonio Luigi Canu qualmente per lo spazio di 

mesi sei circa, principiando dal mese di ottobre del 1788 ha pubblicato l'in
canto del dritto. dit pesca e deliberato il medesimo a favore di Giuseppe Calvi 
miglior offerente nel prezo di sClldi mille per un triennio e senza maturare qual 
deliberamento é seguito tosta estinta la candela, che dentro linterna portava 
nelle mani dicendo una dlle e tre bon pro facia di chi é del che. 

Don Paolo Bonfill Secret. 

ASCA, b. 845, fase. 1, Arrendamento del pesce, 1 giugno 1802. 

Omissis 

... "ed accio niuno possa allegare ignoranza si appone la seguente tariffa in 
lingua materna: 

Las Anghilas, Aguglias, Totanus, Dentici, Murena, Pagaru, Pagell, y 

Trillas a dos sous la 1 liura , y ax1 matex la Tuñina fresca en tot l'ain, y tots lus 
altrus pescius fins las Bogas de malla que fassin sis una lliura, la Mogliola, 
Ubradas, y Organs, lu pex de l'estain de cada especie, Rucals , Saraes , Ras
cassas, y Sippia a deu callaresus la lliura, y axi matex los Capons y Giocola 
plana. 

La Gambara, Giarret, Uagosta, Sacret y Sardina a divuit dinés la lliura . 
Las Bogas patitas de més de sis una lliura, la Falcona netta, la Garra

valla, Gat ascurgiat, Giarret, Mussola neta, Musció, pagialida cuvada , Polp 
y Salpa asventrada a dos vuitinas la lliura. 

La Scritta neta, la Pagialida plana, y lu Gat sensa ascurgiar a sou la lliura. 
La Sorra fresca tot l'ain a mitg real la lliura". 
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ADDENDA 

146. bis Bastaix m, ve (oee, val) [bastásl bastaix, faeeh ino d i porto; 

asta della stadera 

472. bis Espruí m, mia, « ges pruino) [asprun eop de vent; im-

provviso col po di vento 

724. bis Metxa f, ve (Tort, Val) [mfcal metxa; meeeia 

831. bis Passant del timó m, ne [pasánt dfl timQl frenell; frenello 

871. bis Pesar vt, ve (pir-or, or, men, eiv) [pazál pesar; pesare 

881. bis Piló m, ve (or, oee, va l, bal) [pirQ'l piló: eontrapes de la 

romana; peso della stadera 

929. bis Quintar m, ve (or, oee, Tort, bal) [kintál quintar; stadera 

1111. bis Vents perduts mpl, ma [VfI1S paldusl ale de vent: brisa; 

brezza di mare di breve durata e de proeedenza ineerta 
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ERRATA CORRIGE DE LA PRIMERA PART 

39. Algua a gerres 
74. Ánima del gratí, 
98. [afisarúra 1 
98. arroiada (vd. 957) 
10l. Arronsinar 
170. Bocaritsola 
176. Bogara 
267. Catso marí 
268. Catso de re 
302. Coral(l) (or) 
303. Sphaerococcus helminthocorton 
34l. Cues d'estrefa 
429. Esbotsar 
491. Estirassa f, mar, ae (mra < oce. estirássa x extensió semantica) 
499. Estramatsol 
562. Gambara de fondal 
655. Llimantol 
714. Matsocar 
715. Matsocu 
798.0rtsa 
827. Parantsa 
858. "peix de fondal" en lloc de "peix de passa" 
884. Pitsali 
917. Posar la proa al vent 
938. Reda (crs) 
1050. Totano maco 
1153. No han fet pitsali 
1159. Entre caro 

Agrai'ments 

En acabar aquesta segona part del Lexic deis mariners algueresos aprofito l'oportu
nirar per regraciar la senyoreta Silvia Chessa, de l'Alguer, neollicenciada en filologia ita
liana a la Universitat de Florencia, per haver col'laborat amb competencia i abnegació, 
en la recerca, a la Biblioteca Nacional d'aquella durar, de la bibliografia esmentacla en 
aquesta pan del meu artide. 
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1) cópal; 2) fitara ; 3) falanga; 4) rampí; 5) ganxa; 6) buial ; 7) ansa de 
reda; 8) artsa de nasseta feta amb margalló [tl ; 9) marzara ; 10) sassala 

Els estris d 'una barca en un dibuix de Enrica Murgia - l'Alguer 
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LO 

C\I 

1) pitsali ; 2) fascielela ; 2) mapa; 4) tonu ; 5) banela ele proa ; 6) eSlrasa: 
7) narel ' lo; 8) hanela ele popa ; 9) nata; 10) mapo; ] 1) pil de mig; ] 2) 
font: 13) maistra; 14) plo ll1s; 15) gola; 16) mantasino 

U ampara, Dibuix ele Enrico Murgia - l 'Alguer 
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1) esq uela; 2) estramatsol ele nata ; 3) nata: 4) trema ll ; ') paredo 
6) plol11; 7) estramatsol de ploJl1 

Esqueta j Tremall, particulars. Dibllixos de Fausto Lobra no - l 'Algller 
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Bolitx usat fíns als anys '50 d'aquest segle per a la pesca del sedet, en un di
buix de Fausto Lobrano - l'A1guer 
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1) porta; 2) tanques; 3) cabrestera; 4) cap o abatiment; 5) filada ; 6) pun
xes; 7) lo canó de I'anfaix; 8) gola de I'anfaix; 9) anfaix; 10) vare]] ; 

Nassa en un dibuix de Fausto Lobrano - l'Alguer 
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) Illatzcra ; 2) batalla ; 3) suro de pico; 4) ortza ; 5) pOn[; 6) senya l; 7) ca lo llla; 8) 11 - la ca lo lll<l pontsesa 

Tono de nasses en un dibuix eJe Enrico Murgia - I'Al guer 
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1) matzera 
2) ham 
3) ortza o su ro 
4) senya l 
4) batalla 
6) pont 
7) mare del palamit 

~~~~~;:;::;~;:;:-:-:--:--:-:-::~:-:-:-::::----:--:--,...,.-:-;::;:::s;!::1~~~-~---___ 8) brocol 
. 9) cove opa nali 

Palamit e n un dibuix ele Enrico Murgia - l'A1guer 
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Rall en un c.libuix ele Enrieo Murgia - I'Alguer 

1) rall 
2) cordella 
3) vents 
4) pl01115 
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6) corona 
7) mare deis vents 
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