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Nota Introductiva

Quan, fa deu anys, el debat sobre la llengua sarda i la seva
tutela es va concretar amb la presentaci6 al Consell Regional, e11978, d'una proposta de llei d'iniciativa popular, potser els seus promotors no havìen tingut però pas e n com p te
que, més enllà d'unes paraules d'ordre del moment, la llengua era i ha quedat com un fet tècnic sense cap soluci6. De
fet, davant l'exigència d'unificar les variants dialectals del
sard, normativitzant-les segons un criteri estandàrd modern i funcional per a la comunicaci6 formai, va caure la
primera comissi6 creada "ad hoc" després que el Consell
regional havia aprovat els primers dos articles de l'esmentada proposta de llei.
Després d'això, algun rastre polèmic amb no gaire convicci6, alguna mal ocultada utilitzaci6 partidista del problema
i, en fi, el silenci. Exhaurida l'empenta inicial, el debat va
doncs tornar a l'alvèol dels pocs i de sempre apassionats
sardòfils.
La prova del que diem és que la unica gramàtica històrica
del sard publicada en aquests darrers anys és d'un jove
estudi6s català, lector a la Facultat de Magisteri de la Universitat de Càller.
Pel que pertoca al dialecte català de l'Alguer, després que
es varen recollir les firmes per la proposta de llei d'iniciativa popular (la qual, per la crònica, a l' Alguer va treure 1600
firmes sobre un total de 16000 recollides a tota Sardenya),
el debat no va conèixer pauses, tant que avui s'assisteix a
una abundosa proliferaci6 de probables lingiiistes i sociolingiiistes. De fet, a més de la "Consulta storico e linguistica della Città di Alghero", també els sindicats CG IL, CISL i
UIL algueresos, s'ocupen de sociolingiiistica!
Ara, si agraible pot ésser la desinteressada contribuci6 dels
qui es van ocupant, amb opinable competència, del problema de la futura tutela del dialecte català (és recent la noticia que finalment el designi de llei Fortuna ha arribat a
l'ordre del dia dels treballs de la Cambra), és precis fer claredat abans que sigui massa tard.
Per eix es raons el Centre de Recerca i Documentaci6 Eduard
Toda, en col.llaboraci6 amb la EDeS, ha curat la publicaci6
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de l'assaig que Rafael Caria va presentar al II Congrés lnternacional de la Llengua Catalana, tancat recentment en les
set respectives àrees cientifiques del Pa!sas Catalans.
La camunicaci6 val ser una primera real cantribuci6 dentifica per l'estudi de la camplexa i variada prablemàtica linguistica i sacial algueresa, caneguda a fans per l'autar.
Aquest apuscle val ser dancs en les intencians del Centre,
el primer d'una sèrie d'estudis, de sacis i de cal.labaradars
externs al Centre, dedicats a la realitat de l' Alguer i a la seva
civilitat. ·
El President del
Centre de Recerca i Documentaci6 Eduard Toda
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Les transformacions fonètiques i les
contaminacions lexicals en l'alguerès col.loquial.

J

a n'Antoni Ciuffo, al I Congrés Internacional de la
Llengua Catalana en elllunyà 1906, encara que
s'expressés a la casolana ', havia però evidenciat en la seva comunicaci6 la situaci6 del català a l'Alguer a cavali de
segle i la seva degradaci6 per contacte amb els dialectes de
la llengua sarda i per l'escolaritzaci6 de la llengua italianaja
començada un segle abans.
"Aquesta invasi o periòdica, va escriure e n Ciuffo, e n la petita colònia catalana (eli era d'arre! napoli tana, nascut a Sàsser), de tota aquesta massa forastera, procedint de la Sàsser
moderna i civilitzada, com de dins la Sardenya, bàrbara i
salvatge, dona a l' Alguer, en aquella època, l'aspecte d'una
ciutat, per la diure aixi, cosmopolita; tenint a la vista costums diverses i diversos llenguatges ... " 2•
L'aportaci6 entusiàstica de Ciuffo, que per cert demostrà
d'estimar la no-seva llengua mare molt més que d'altres algueresos d'aleshores i posteriors, al I Congrés, és un assaig
de sociolingiiistica "ante-litteram" amb no gaires ambicions cientifiques, però si amb algunes consideracions i intuicions utils per a comprendre la societat algueresa d'aleshores. De totes maneres, és menester fer un salt enrera per
haver un materia! representatiu de la fonètica algueresa en
elllenguatge de les classes populars. Eix materia!, per altra
banda emprat de vegades imprudentment per l' Alcover e n
el seu diccionari l, es refereix al Ciuffo i especialment a
l es rondalles alguereses recollides per Pier Enea Guarnerio
el 1883 4 • Es nota que el futur catedràtic de la universitat
de Pavia, era a l es primeres armes i el seu assaig només que
una tesi doctoral.

N

o volem e n aquesta seu prendre e n consideraci6 n i
les seves llacunes filològiques ni el seu desconeixement del català 5 , sino una intu'ici6 que, tota sola, vall'assaig sencer: "Compresi allora, - va escriure en Guarnerio
en el seu pròleg, - che l'unica fonte scritta, a cui dovevo
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attingere, era la parlata viva, e quei documenti (es refereix
als documents consultats als arxius algueresos) mi avrebbero giovato solo come termine di confronto" 6•
En fi és eixa intuici6 la que avui ens permet de fitxar un
moment ben concreti veridic del català col.loquial parlata
l'Alguer en època moderna amb les seves peculiaritats fonètiques i no pas els reculls de Ciuffo, de Palomba 7 i d'altres.
Guarnerio que per la crònica va participar també eli al I
Congrés de la Llengua 8 , fou expressi6 de l'escola de
l'Ascoli la qual basava la pròpia ciència sobre la utilitat
d'estudiar elllenguatge popular per comprendre les alteracions que dins d'aquest s'han produi:t en el temps 9 •
Coherent amb aquest enfocament i amb les normes de
transcripci6 fonètica de l'Arxiu Glotològic Italià, va enregistrar per la viva veu de pagesos i pescadors les esmentades
rondalles. S6n eixos documents els que ens permeten de
verificar avui el grau de contaminaci6 lexical de l'italià sobre el dialecte català parlat aleshores i de su posar, sense por
de desmentides, l'estat diglòssic de l'alguerès. El fenomen
segurament es va impulsar com a conseqiiència de l'escolaritzaci6 imposada decididament des del1823 pel Rei Carlo
Felice, amb elfi de poder substituir en el seu regne el castellà com a llengua de cultura i d'ensenyament 10 •
Encara que al cens de 1858 resultés que el català fos parlata
l' Alguer per la totalitat dels ciutadans que llavors ere n 7806 11 ,
després d'haver analitzat una part de les citades rondalles
verifiquem com l'italià haviaja desplaçat el castellà i el menyspreat sard. Sobre tres rondalles ens resulten 40 italianismes, 16 castellanismes, 10 sardismes i finsi tot 2 francesismes 12•

Q
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uant als fenòmens fonètics, demostrem que ja d es
d'aleshores eren freqiients, tanmateix no generalitzats (com desgraciadament s6n avui) ni les regressions
consonàntiques com per ex. proba (pobre), frols (flors),
drinta (dintre) etc., fenòmens de "rotacitzaci6" de la D intervocàlica com per ex. rubara (robada), astara (estada),jara (fada) etc., i de laRi L intervocàliques o agrupades amb
oclusiva o fricativa que s6n els casos més freqiients

com per ex. palché (perquè), almas (armes), ba/ca (barca)
etc. o parau (palau), prata (plata), craus (claus),famiria (familia), ur6 (olor), vura (volar), ascraus (esclaus) etc.
Es fa notar l'us gairebé normal dels sons palatals a final de
paraula com per ex. belj (bell), elj ( ell), vulj (vull), cavalj (cavall), afi (any), pelj (peli), etc. i la total absència de la vocal
neutra esdevinguda a 13 aixi com de la i paragògica i la
pronuncia de la e àtona en a.
Es fa notar també l'us del pretèrit imperfet de voler en les
dues formes de voliva i volia etc.
Sense voler anar més enllà en l'anàlisi de les peculiaritats
rellevables en les tres rondalles podem concloure que l'alguerès col.loquial de fa un segle no discrepa en absolut de
l'alguerès coLloquiai parlat avui, encara que amb una projecci6 pejorativa.
Pel que fa als fenòmens de rotacitzaci6 esdevinguts "classics" en l'alguerès, però condicionants a la llarga de les
possibilitats de comunicar amb els catalans de tots los
pa.isos, som de l'opini6 que han penetrat dins d'aquest
dialecte ja des de la primera meitat del segle XVIII. De fet
seria prou interessant p o der identificar les causes primeres
d'aquesta "contaminaci6" fonètica allargant el camp de la
recerca capa l'estudi estadistic del moviment migratori i de
relacions comercials amb l'Alguer de poblaci6 italiana (genovesa i napolitana) i sarda (callaresa o més aviat campidanesa) perquè e n aquelles àrees lingiiistiques (a més que e n
el sassarés) eixos fenòmens han estat fa temps localitzats
per la moderna filologia 14 • Si aquesta hipòtesi es demostrés
correcta 15 , s'explicaria també el perquè eixos fenà:nens es
trobin més generalitzats en l'alguerès que no pas en el sard
aixi com podriem dir que, no abostant tot, el substrat lingiiistic foraster (italià i sard) ha si modificai la llengua dels algueresos però no la ha fet desepareixer.
Ens sembla però clar que dins d'aquest procés evolutiu del
dialecte alguerès, l'element sardofon hagi jugat un paper
decisiu en consolidar eixos fenòmens esdevinguts a la llarga "convenci6" pels ciuta:dans de l' Alguer. Esta ciutat, gràcies al paper econòmic i cultura! que de sempre vajugar en
la seva història, va esdevenir un simbol d'emancipaci6 social i doncs un motiu de ràpida integraci6 a la seva llengua
però també de perpetuaci6 de l'esmentada fenomenologia
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fonètica; perpetuaci6 que més aviat es mantenia també per
l es dificultats que les classes populars sardes tenie n e n pronunciar el català.

E

spill d'aquesta situaci6 és la toponomàstica. En el
primer cadastre realitzat per funcionaris piemontesos els noms de lloc estaven registrats gairebé correctament en català 16•
Fem uns exemples: la tanca de Pau/ Tort, en els actes notarials del 1750 estava encara escrita amb grafia catalana; en
el cadastre del 1848 està registrada Pau/a Dorta. Els algueresos que hem entrevistat en eixos darrers anys dins
d'una faixa que va dels 60 als 90 anys recorden el topònim
amb el de Pau/a Dolta; la punta de l'Edo s'ha transformat en
Punta de l'Eru, la Sega da en la Sagara, la Tanca del català e n
la Tanca del catarà, la Serra de la v ida e n la Serra de la vira lo
Riu Barca en Lu riu ba/ca i l'olivar de Bertolotti (nom de
l'amo italià) ha esdevingut Urivà de belturotetc. Com es nota d'aquest fenomen non n'està immunitzada tampoc la
llengua italiana.
El XIX és concretament també el segle e n el qual la pressi6
de la llengua italiana a l' Alguer es va fer més intensa.
Els actes processals es troben, com els notarials i els de
l'estat civil, escrits en italià des del1819 17 • Si considerem
que l'unica cosa escrita en català durant aqueix segle ha
estat el Catecisme fet reimprimir pel bis be de l'Alguer, Pere Rafael Ardoino 18, és lògic deduir que, en la gairebé total
absència de reports amb la llengua com una catalana continental, les sobredites alteracions fonètiques i corrupcions del llenguatge trobessin el terreny més fèrtil en la
graduai pèrdua de la memòria històrica i linguistica de les
classes populars alguereses.
Durant la fase de consolidaci6 del regne unitari a Sardenya,
tot i considerant que l'alguerès fos la llengua parlada per la
generalitat dels seus habitants a casa, com al camp i a la
mar, a l'església com al municipi, trobem que la ciutat catalana de Sardenya tenia també el més alt index d'alfabetitzaci6 en italià de tota la resta de l'illa 19 •
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La primera renaixença algueresa (1898 - 1908).

Q

uan a final del segle XIX els ideals renaixentistes
de Catalunya arri bare n a l' Alguer, eixa ciutat vi via
per cert el moment culminant d'una penosa decadència
econòmica sobre la qual hi havia la crisi econòmiea europea que havia penalitzat les regions més pobres d'Italia i la
politica d'explotaci6 colonia! del Piemont abans i de l'Estat
Unitari després sobre Sardenya 20 •
El male star sòcio-econòmic de l' Alguer fou testimoniat el
1887 per Eduard T oda i Guell, aleshores cònsol espanyol a
Càller, historiador i bibliòfil, per cert inspirador del primer
moviment emancipatiu cultura! alguerès i apassionat divulgador de la realitat linguistica i cultura! algueresa enterra catalana 2 1• El1906 n'An toni Ciuffo presentava al I Congrés l'esmentat assaig declarant-se representant d'un moviment renaixentista que tenia per objectius l'aixecament de la llengua i la consequent emancipaci6 literària i
poètica. Del moviment en feien part Josep Frank que en
fou precursor, Carmen Dore, Joan Pais, Joan Palomba, Cipriano Cipriani, etc. 22 •
La colla algueresa, que per cert tenia, en una ciutat encara
tancada amb una poblaci6 de gairebé deu mil habitants, les
condicions més favorables per a dur a terme el projectat
"renaixement", mai no aconseguirà de normativitzar la variant algueresa. El dialecte català de l' Alguer va quedar tallat fora de la unificaci6linguistica que e n tots els Pa'isos Catalans començava amb l'adopci6 e11913 de les normes ortogràfiques proposades per l'Institut d'Estudis Catalans
però elaborades fonamentalment per Pompeu Fabra 23 •
Ara bé, mentre les polèmiques entre els linguistes d'aleshores foren substancialment superades, fins i tot al Pais
Valencià amb les normes de Castello, a l'Alguer la questi6
quedà irresolta. El dualisme entre ortodoxos i fragmentaristes no tindrà soluci6 de continui'tat. La pèrdua d'e n Ciuffo
a Barcelona, l'elitisme petit burgès i provincia! de la colla,
ks enveges personals i la substancial incultura linguistica,
que desgraciadament amb els altres motius, encara avui
persisteix, determinaren la paràlisi i la fi del primer moviment "renaixentista" d'esta ciutat.
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La segona renaixença algueresa:
els "retrobaments" (1950 - 1970).

L'Alguer, doncs, no va participar al procés de moder
ci6 que la reforma fabriana va aportar en generai l
tura catalana. Ni serviren, alllarg del periode feixista
lia, les visites d'il.lustres lingi.iistes con Antoni Grie
Kuen 25 o d'historiadors i sentimentals concreadors d
ries pàtries per a replantejar l'assumpte 26 •
L'Alguer continuava essent vista i estudiada com el t
te d'una colonitzaci6 mal reeixida, el "limis terrae"
llengua catalana en el cor del Mediterrani.
Aqueix tòpic de l'objecte d'estudi va ser matisat taml
oportunisme italocèntric per part de discutibles "per:
ges", avui desapareguts, de la cultura algueresa cont(
rània que molt contribuùen, amb els folklòrics barcel
d'ahir i d'avui, a reduir a objecte exòtic i antropolè
llengua, la cultura i la visi6 del m6n de la minoria ca
d'Itàlia.
Durant els anys 50 i 60 quan es tornà a plantejar a l'P
el problema de la llengua, es varen reproduir els ma
dualismes 27 • D'una banda trobem puristes com A
Ballero, de l'altra eclèctics com Rafael Catardi i con
dors com Rafael Sari 28 • L'alternativa linguistica es m'
va només entre els conreadors, encara una vegada,
comunicaci6 i amament, entre universalitat i provi1
sme.
El retrobament del1960 2\ els Jocs Flora fs de la Lleng1
talana del 1961 30 i el successiu retrobament del l
l'Alguer s6n de considerar, també pel paper que vajt
"Centre d'Estudis Algueresos", només moments de J
d'un palau sense pisos 31• Els intel.lectuals algw
del post-feixisme i de la reconstrucci6 mai no a
quanta la llengua i a la cultura catalanes de l'Algue1
enllà del folklorisme oportunistic i conservador. El di
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La tercera renaixença algueresa i la situacio
sociolingiiistica actual.

L

a que anomenem tercera "renaixença" algueresa,
va començar als anys 70 amb uns plantejaments
d'ordre generai dins dels quals els problemes de la llengua i
de la identitat històrica, social, econòmica i cultura!, tots
plegats esdevingueren la "questi6 algueresa" 32 •
El que caracteritzà la "questi6 algueresa" als anys 70 fou fonamentalment l'us poli tic de l'alguerès, mai no admès pels
vells culturalistes, ni pels partits sucursalistes, en els diferents àmbits de la societat. Això representà un trencament
amb el passat folklòric, mes sobretot una recuperaci6 en
termes democràtics de la identitat social i cultural dels algueresos que tornaven a disposar de llur llengua, encara
que adulterada, per a discutir i decidir, per a, en el fons, no
renunciar a ser 33 • El català va tornar a ser emprat en reunions publiques, en assemblees sindicals, en mitings, a
l'aeroport, a l'ajuntament, en els partits italòcentrics avui
tots d'acord en la defensa de la llengua, sinònim d'idetitat
dels algueresos. Els mateixos vàren representar el 10% de
totes les firmes acollides a Sardenya per la presentaci6
d'una proposta de llei d'iniciativa popular per a la tutela del
sard i del català 34 • Tot això fou el resultat d'un canvi generacional; i mentre una generaci6 arri bava al crepuscle de
la se va existència, una altra, per formaci o democràtica i antifeixista, consolidava el moviment emancipatiu alguerès
gràcies també al suport ideai i intel.lectual de les joves generacions nacionalistes democràtiques catalanes. Tanmateix hem de dir que la "questi6 algueresa" fou e n fila resposta a l'impacte e n la comunitat catalanòfona de l' Alguer
dels fenòmens de polaritzaci6 sòcio-econòmica i cultura!
provocats pel turisme, amb la velna industria petroquimica, amb els mass-media italians, amb la pèrdua d'econòmies tradicionals, amb l'emigraci6, amb la immigraci6 etc.

sardes i municipals alguereses per aquestes problemàtiques.
Durant els anys 70 s'agreujà la diàspora dels algueresos en
barris mixtilingiies, amb una preocupant i consegiient
"guetitzaci6" del dialecte català.
La ciutat velia que abans de la diàspora comptava amb la
presència de més de 1850 families tradicionals, avui en
compta gairebé 850 35 • En els antics barris, despoblats dels
habitants catalanòfons, ha canviat la circulaci6 social; punt
de transici6 d'un subproletariat pagesivol i pastoral sardòfon ha esdenvigut e n els anys 70 ce n tre dormitori d'una petita i mitjana burgesia forastera.
També fora del centre històric, l'evoluci6 que ha tingut la
mobilitat demogràfica en els ultims 15 anys hajugat un paper dissociatiu de l'ambient alguerès i com a conseqiiència
ha provocat greus dificultats de coexistència i d'integraci6
dels nous habitants amb els tradicionals.
No som en condicions d'estabilir en eix moment la distribuci6 exacta ni la relativa proporci6 linguistica i social en
els barris i suburbis de l' Alguer; el que és cert és que la incontrolada i improvisada expansi6 urbanistica de la ciutat,
junt amb una crònica mancança de programaci6 i de contro! dels fenòmens socials, s6n entre les causes principals
de la degradaci6 socio-ambientai i del consegiient a"illament cultura! de la llengua històrica dels algueresos. Tot
això sense considerar la de sempre totali inexistent legislaci6 de tutela de l'estat italià de cara a l es seves minori es i en
particular de la catalana.

s
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obre una poblaci6 de 36,500 habitants 36, creiem
que només el45% dels algueresos parla el dialecte
català amb una digressi6 directament proporcional a l'edat:
com més alta és l'edat més freqiient és l'us del dialecte
nadiu; i al contrari, com més baixa és l'edat, menys freqiient és eix us. Això no treu que darrerament, sobretot en
els ultims vuit anys, no hi hagi hagut senyals positius de recuperaci6 d'espais politics i socials del dialecte català, sobretot dins dels mitjans de comunicaci6lliures. La qual cosa no vol dir que a l' Alguer s'hagi guanyat la diglòssia i
aconseguit un bilingiiisme "de facto" i "paritètic" amb l'italià qu e per cert domina tots els camps de la ciència,

de la instrucci6 i de la cultura. Però és també veritat que encara, no obstant els esmentats fenòmens sociològics, no es
pot parlar de substituci6 linguistica, com sembla opinar algun estudi6s continental 37 • L'alguerès avui, més que mai,
és emprat publicament i formalment, per ràdio i televisi6 lliures, tant per autoritats politiques com per civils,
culturals, esportives i religioses i, no sense polèmiques,
també en l'ajuntament municipal. És, però, el diferent us
del dialecte i els diferents registres de llenguatge emprats
segons els subjectes i les circumstàncies, formalment o
col.loquialment, que darrerament ha obert un animadissim debat en la comunitat catalano-parlant i especialment
entre els "intel.lectuals" algueresos.

L'

ACTITUD DELS CATALANO -PARLANTS EN L'ALGUER CONTEMPORÀNIA. Per a comprendre el "sta-

tus qua" i doncs, quanti en quina mesura hagi esdevingut
especial i atipica la problemàtica de l'alguerès de cara a la
llengua camuna catalana seria precis relitzar previament i
urgentment el cens lingtiistic de la poblaci6 i, orgànic a això, una enquesta sociolingtiistica sobre tot el territori municipal. Com que a l'estat actual eix assumpte no ha estat
encara acomplert i com que les uniques dades sociolingi.iistiques parcials s6n relatives a un mostra de poblaci6 escolar de l'Alguer 38 , ens limitem en eixa seu a evidenciar el
fruit i la sintesi de les nostres observacions empiriques.
Observacions naturalment d'ordre generai que es limiten a
remarcar només l'actitud de les dones i dels homes algueresos tradicionals de cara a la conservaci6 i perpetuaci6 de
l'us oral del català a l'Alguer. Ens referim sobretot a una
faixa d'edat que va dels 20/25 anys als 40/ 45 que representa
la generaci6 de transici6, o sigui la generaci6 que s'ha impactat amb el consumisme i amb els missatges de massa de
la societat industriai i post-industrial.
Dins d'aquesta generaci6 l'actitud generai de la dona algueresa de cara al problema de la seva llenguamare ha estat
i e n cara avui és (e n cara que hi hagi sensibles senyals de recuperaci6) per cert negativa. La majoria de la poblaci6 femenina algueresa presa en consideraci6 és la que massivament ha rebut i doncs assimilat el missatge i les directives
lingtiistiques etnocèntriques de l'escola oficial italiana. Ei-
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xa faixa generacional és la que ha mantingut l'us del català
col.loquial amb l'altre conjuge però la que ha tramès unitalià dolent a llur fills car "parlar alguerès és damn6s per
l'aprenentatge de la llengua italiana", perquè "l'alguerès és
una sub-llengua inutili afuncional a representar les realitats del m6n exterior, perquè "l'alguerès és parlat només a
l'Alguer" etc.
Avui és eixa llarga faixa generacional femenina la que, per
fenòmens d'emulaci6 i d'actitud a repetir modes forasteres
(que en fi troben llur natural èxit en elllenguatge co.loquial) cada cop més desfigura la parla popular, introduint
amb desarmant facilitat, nous barbarismes, idiotismes i
préstecs que sobretot agafa pels mass-media italians.
L'actitud de la poblaci6 masculina és segurament més conservadora. La majoria dels homes es troba repartida en el
terciari, en la petita industria, en el camp i en la mar, sent
menys la ràdio i la televisi6 i sobretot, en les feines tradicionals és més vinculada al vocabulari relacionat amb la base
econòmica de la qual viu.
És dins la poblaci6 masculina que s'observa la major varietat de registres, autèntics tresors de modismes, arcaismes,
locucions etc., utils no sols per la creaci o d'un estàndard alguerès que sigui funcional a la comunicaci6 entre catalano
parlants, mes sobretot a la participaci6 amb una pròpia
aportaci6 lèxica, a la llengua camuna catalana.
Ara bé, hem dit comentant els espectes fonètics més peculiars de l'alguerès que aquest dialecte és avui la projecci6
deteriorada, però estructuralment la mateixa, de l'alguerès
col.loquial parlat un segle abans. O sigui que l'alguerès és
un dialecte català i no pas del català tal com ho és el balearic, el valencià, el rosellonés, ellleidatà i el barcelonì. Les
noves tendències aparegudes darrerament volen però que
l'actual dialecte alguerès sigui classificai com una variant
de la llengua sarda i no pas de la llengua catalana 39 •

L
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A l'Alguer actuen cinc ràdios lliures des
de fa gairebé deu anys. Son Teleradio Alghero 101,
Radio Sigma, Radio Comunità, Radio Nuraghe, Canale 99.
La llengua generalment emprada a eixes ràdios és la italiana amb la sola excepci6 de programes de folklore musical
A RÀDIO.

alguerès anunciat o, tal vegada, intermitjat amb un breu
coLloqui telefònic en alguerès. Totes aquestes ràdios rarament han promocionat l'us de la llengua amb rubriques
setmanals de cultura catalano-algueresa, però la ràdio on
segurament es parla i promociona l'alguerès és Radio Sigma que és també, e n sentit lngtiistic i cultural, la més nacionalista. Els catalans de tots los Pa1sos, més o menys il.lustres, que passen per l' Alguer, han de fer una escapada a eixa ràdio. Gràcies a aquest ultim mitjà moltissims algueresos s'han pogut acostumar a les diferents fonètiques dels
Pa"isos Catalans.
L'auditori de radio Sigma és diàriament molt ampie i es calcula en sis mil persones; la seva emissi6 cobreix tot el terme municipal. La majoria dels oients s6n dones de casa,
tenderes del centre urbà, pescadors, personal i malalts dels
dos hospitals. Tota mena de publicitat en aqueixes ràdios
està feta en italià. El català que usen els conductors de les
dites transmissions, tretes algunes excepcions, és el català
coLloquiai o sigui l'alguerès coLloquiai. Rarament en
aquestes ràdios intervenen elsjoves i els homes; al contrari
les dones s6n moltes i llur edat va dels 30 als 70 anys. Cap
espai per la llengua i la cultura catalana de l'Alguer, per
cert, no és reservat en els tres canals radiofònics de l'estat
italià.

L

Entenem amb aquesta accepci6
tota mena de canal televisiu que es reb a l'Alguer;
fins ara, entre sards i italians, publics i privats, s6n 13. La
llengua normalment usada és l'italiana. Igualment podem
dir per "Tele Ribera del Corali" unic mitjà de comunicaci6
lliure realitzat amb capitai alguerès, amb col.laboradors algueresos i sota el patrocini del municipi català.
Eixa emissora en la seva breu història va realitzar només
una rubrica setmanal de mitja h ora totalment en algurès de
politica, cultura i actualitat que va durar tres mesos (febrermarç i abril de 1984). Esporàdicament T.R.C. ha emès
entrevistes, serveis d'actualitat cultura! i esportiva cata1ans i folk1ore alguerès. T.R.C. cobreix tot el terme municipali transmet d es de les cinc fins ales 12 de la nit. Sensible a la difusi6 i normalitzaci6 de l'alguerès T.R.C., com
hem di t per les ràdios lliures no té personal adequadament
A TELEVISI6.
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prepara t per a un us correcte i estàndard de l'alguerès. Seria
desitjable una col.laboraci6 tecnico-linguistica i cultura!
amb TV-3 de Barcelona i, si més no, crear les condicions
per rebre la televisi6 catalana també a l'Alguer.

L'
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Tot ensenyament a l'Alguer en els diferents ordres i graus d'instituts publics, és fet en
llengua italiana. Ùniques excepcions, de caire experimental, han estat uns cursos per a nens d'escola elemental i
d'escola mitjana inferior anomenats "150 hores". Això a la
fi dels anys 70; en aquests darrers anys hi ha hagut la iniciativa espontània d'uns m es tres per a la realitzaci6 d'una mena de teatre per a nens de l'escola elemental, naturalment
sense cap criteri lingiiistic ni pedagògic.
E11984 va ser fundada per tres capellans conreadors de la
parla algueresa, l'Esco/a de alguerés Pasqua! Scanu" amb la
lloable intenci6 d'aixecar el vernacle alguerès de la degradaci6 en que es troba. Els problemes començaren de bell
antuvi amb l'estatut. Escrit en bon català - o si voleu - en
bon alguerès normatiu per un dels fundadors, l'estatut,
abans d'ésser publicat va ser transcrit, pels altres dos fundadors amb originals "normes" antiunitàries i amb aportaci6
igualment originai de lèxic foraster. Hem volgut subratllar
uns moments antiunitaris ja evidents e n el tito l de l'escola.
Doncs la benemèrita instituci6 naix ja amb uns plantejaments dualistics: d'un canto es postula en manera oberta i
cientificament correcta de salvar l'alguerès salvant el català
sense cap concessi6 a una normativitzaci6 localista i fragmentarista de l'alguerès; de l'altre es postulen unes normes "de compromis" a fi de caracteritzar la diversitat de
l'alguerès, allunyant-lo irreversiblement de la llengua comuna i conseqiientment condemnant-lo a mort segura.
Dels tres nivells d'ensenyament programats se n'han realitzat només dos : els segon (per adults de cultura mitjana
inferior) i el tercer (per professors d'escola mitjana superiori estudiants universitaris); el primer per nens d'escola
elemental no s'ha mai fet. La summa de les incripcions no
ha superat cada any el numero de 60 amb una frequència
per curs del 70%.
ESCOLA.

L'

ESGLÉSIA.

E

LS INTEL.LECTUALS.

L'església, en generai ha estat de
sempre sensible al problema de la identitat, també
perquè a partir de la conquista de l'Alguer, va exercir una
part del p o der institucional que era exclusivament català. I
la fidelitat a la llengua catalana l'església algueresa va demostrar-la en temps dificils quan al1642 també a l'Alguer
es va imposar l'us oficial del castellà. D es d'aquell moment
la cliria va enregistrar els seus actes només en llati i no pas
en castellà. Com es veu una manera tota catòlica de desobeir: com que el llati no podia ser prohibit perquè era llengua de Déu, en l'escrit empraren eixa llengua, i oralment,
en llurs cerimònies del culte, el català. Eixa anècdota, que
hem pogut deduir després d'haver consultat els registres de
naixements, de morts, de confirmacions i casaments 40 , ens
dona una idea ben concreta del mare conservador d'aquesta institucio, a la qual, en el bé o en el mal, correspon el
mèrit d'haver mantingut molts aspectes positius de la tradìcio liturgica popular. Recordem les festes del camp, amb la
seva liturgia, les processons de la setmana santa, el cant de
la Sibil.la en la catedral, les festes patronals, gremials etc.
Si considerem que des d'una presència "folklòrica" de la
missa en alguerès una vegada a l'any s'està arribant a una
"normalitzacio" d'eixa funcio i que l'actual bis be és favorable a qualsevol pràctica religiosa en català, podem dir que
de passos endavant, en eix sector, se n'hi han fet. Això no
treu que de problemes n'hi ha molts per resoldre. Sobre un
total de 18 sacerdots, 7 son algueresos i d'eixos només 4
oficien la mis sa e n alguerès, mentre un és radicalment contrari a qualsevolliturgia en català. La resta (11) son sardòfons, oficien en italià però amb postures de solidaritat cultura! i si més no de tolerància religiosa.
Un capito l a p art mereixen els ordres monacals de la Mercè
i de San t Francese els quals es vanten d'una presència molt
antiga a l'Alguer i molt han feti fan per a promocionar l'us
de la llengua en llur àmbit.
Si limitem el camp entre
els intel.lectuals que s'ocupen della llengua i de la
cultura catalana, el cercle es redueix a tres postures substancialment antagòniques i dificilment recondu'ibles a la
unitat. Els factors culturals subjectius, la visio provincia! de
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l es coses i els personalismes, condicionen molt les possibilitats de trobar un acord generai i adequat a l'emergència e n
la qual crida l'actual situaci6 del dialecte a l' Alguer.
Avui les postures s6n les segi.ients:
l - una primera expressada fonamentalment pel Centre de
Ricerca i Documentaci6 Eduard Toda i per molts intellectuals algueresos adherits al II Congrés internacional de la
llengua catalana, reconeix en la llengua el primer factor
d'identitat dels algueresos, els quals, independentment
dels llinatges que també existeixen, s6n catalans. Salvar la
llengua significa avui salvar el passat, el presenti sobretot
el futur dels algueresos que a Catalunya i als Pa"isos Catalans tindrien la natura! projecci6 a llur producci6 intel.lectual i cientifica i des d'allà en els àmbits universals que a la
cultura catalana pertoquen.
2 - una segona p ostura re nega la catalanitat de l' Alguer
com un mare que els algueresos s'han de treure de sobre.
"Som algueresos i no catalans!"; "l'alguerès no és ni català,
ni sard, ni italià ... és una altra llengua amb dret a una seva
especial codificaci6". Aquestes tesis han estat "forjades"
per un nou regrupament que s'anomena "Consulta storico linguistica della città di Alghero"; alguns d'ells s6n els
vells catalanistes i puristes d'ahir!
3 - una darrera pastura, encara que reconeixi l'arre! catalana de l'alguerès, vista l'evoluci6 històrica que ha tingut
aquest dialecte, proposa una medicaci6 normativitzadora
que salvi d'una banda el "status quo" fonètic i lexical, de
l'altra adequar amb moltes reserves i excepcions a eixa situaci6 les normes unitàries de la llengua catalana. Aquesta
postura és representada per una part dels fundadors de
l'Esco/a de Alguerés Pasqua! Scanu.

L

20

A FEINA, ELS IMMIGRATS, ELS EMIGRATS.

És notori que l' Alguer és una ciutat que fonamentalment viu del terciari (turisme, comerç, serveis etc.), de la
petita industria arte sana, de l'agricoltura i de la pesca. Tanmateix l' Alguer, d es dels anys 60 fa part del "triangle industriai" junt amb Sàsser i Port Torres; en eixa darrera ciutat
va nàixer un gran complex petroquimic causa principal i
factor degeneratiu del medi sòcio-econòmic i cultura! tradicional 4 1•

La ciutat, pel seu ve"inatge geogràfic amb Port Torres va
atreure des dels origens d'aquesta industria, mà d'obra sardòfona i italòfona, genèrica i especialitzada. Les conseqiiències es poden fàcilment imaginar: petici6 de noves cases, dilataci6 urbanistica desordenada i especulativa, manca de serveis publics, manca d'escoles, massiva presència
de mestres i professors forasters, aband6 de la terra i de la
mar amb nova dependència alimentària. Un exemple per
tots: el1829l'Alguer produi 20.000 quintars de blat; d es del
1949 al 1959 eixa producci6 va pujar a 44.000 quintars; al
1975, l'any de la derrota petroquimica es va tornar a 20.000
quintars o sigui a la producci6 d'un segle abans! Doncs des
del1975 la ciutat compta amb el numero més elevat de persones en caixa d'atur respecte a la resta de l'llla que majorment s6n forasteres i que mai no han deixat la ciutat on generalment tre balla l'altre cònjuge. El mercat de tre bali, ja
escàs, està aixi tan comprimit (també per l'òbvia presència
d'un mercat negre del treball) que la mà d'obra especialitzada algueresa ha hagut d'emigrar als pa"isos mig-orientals.
Dintre d'aquesta situaci6 s'hi inclou el turisme que a l'Alguer representa, per cinc mesos l'any, la taula de salvaci6
de l'economia d'aquesta ciutat. També aquest sector, la gesti6 del qual és gairebé totalment en les mans d'empresaris
algueresos, no deixa d'haver contradiccions. Tanmateix, la
falta de mà d'o bra local atreu nombrosos treballadors dels
pobles ve·ins i en canvi els pocs algueresos que vieun
d'aquesta feina, d'hivern emigren capa l'estranger a zones
de turisme muntanyenc.
La cosa més greu d'aquestes nostres observacions és que
molts d'eixos fenòmens sociològics escapen al camp
estadistic i que només juntant l es dad es parcials hem pogut
arribar a eixes conclusions.
En fi, es pot imaginar que dins d'aquest quadre, per cert
molt sintetitzat i generalitzat, el dialecte català a l' Alguer
s'aguanta, e n cara que sigui pracàriament, per voluntat dels
parlants i no pas en tots els ambients com per exemple
l'escola i els bancs on el personal foraster ha gairebé desplaçat la gent del lloc.

L

ES INSTITUCIONS. Les majors "fàbriques" de
llocs de treball estables i en altres paraules de
clientela politica. Eixes s6n el municipi, els dos grans ho-

21

spitals, la casa de repòs per a ancians, el correu, el port, l'aeroport, el sindicat de turisme, etc. Aqui l'us del dialecte català és gairebé corrent, encara que, el fenomen dels préstecs, jugui a favor de l'italià que s'imposa, "m o tu proprio"
amb les noves tecnologies aplicades als espectes burocràtics o simplement tècnico-operatius.
Altres institucions com l'escola obligatòria i de batxillerat,
el jutjat de primera instància, les presons, les comissaries
(policia, carrabiners, finança), l es capitaneries (de port i
d'aeroport militar) malgrat que hi hagi presència de catalano parlants, la llengua dominant i obligada és la italiana.

L
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ES ASSOCIACIONS. El tema de les associacions i
agrupacions alguereses interessades per la llengua
i cultura catalanes a l'Alguer mereixeria un estudi prou
més profund que estes breus notes. I no pas per a descobrir
o analitzar les raons de llur desaparici6 que s6n prou conegudes i imaginables, quant per veure quin ha estat llur contribuci6 ideai i intel.lectual i en quina mesura llur missatge
cultural ha penetrat dins de la societat algueresa.
Podem dir que les primeres tres associacions de la segona
post-guerra La Palmavera, el Centre d'Estudis Algueresos i
l'Agrupaci6 Catalana d'ltàlia actuaren amb molta prudència car d'un canto es sortia del fexisme, de l'altre es continuava sota una dictadura nascuda de la guerra civil. En un
aital clima "politic" es reprengueren els contactes amb el
m6n cultural barcelonès.
La primera agrupaci6 va, doncs, ocupar-se amb bo n èxit, de
teatre popular, en dialecte alguerès; la segona, el e.S.A.,
tancada i un xic aristocràtica, e n concret no va deixar gairet
bé res d'escrit, ni com a periòdics, ni com a revistes culturals ni tampoc com a publicacions cientifiques. Però eixa
entitat va promoure, junt amb l'Agrupaci6 Catalana d'ltàlia, el primer "retrobament" de Catalunya amb l'Alguer i el
1961, sempre a l'Alguer, la CIII edici6 dels Jocs Flora/~ de la
Llengua Catalana en l'organitzaci6 de la qual hi participà
també la renascuda agrupaci6 catalanista La Palmavera 42 •
A la fi dels anys 60 quan desapareixia l'Agrupaci6 Catalana
d'ltàlia, naixia l'Agrupaci6 Cultura! i Folklòrica "Alguer 80"

que va impulsar un veritable moviment per la identitat.
La primera crida politica sobre la llengua fou promoguda
per aquesta entitat amb un manifest public divulgat per tota la ciutat, a les escoles, en els mass-media, etc. Això va
tornar a alimentar la discussi6 sobre la llengua aixi com el
naixement d'uns grups teatrals, de dues entitats corals,
etc., totes amb la finalitat de recuperar i valoritzar la llengua i la cultura catalana de l'Alguer.
Ara bé, independentment del fet que algunes entitats hagin aparegut com a cometes en el firmament cultura! alguerès, hem, però, de dir que és gràcies a eixes associacions
dels anys 70 que s'obri la "questi6 algueresa", i doncs el
moviment reivindicatiu dels drets politics de la minoria catalana de l' Alguer.

E

També eix tema mereixeria ben altra atenci6; tanmateix ens limitem a observar només l'actitud politica dels partits "sucursalistes" algueresos
de cara al fet lingi.iistic.
Fins als anys 60 llur postura era nuLla car s'ignorava totalment el problema tant des d'un puntjuridic com sobretot
des d'un punt de vista poli tic. Pels homes d'eixos partits la
reconstrucci6 post-bèl.lica no havia de ser contemporània a
la reconstrucci6 de l'esperit de poble; el dialecte era considerat, encara que fos parlat per tothom, només un fet sentimenta! i folklòric e n extinci6, com a una cosa su p e rada per
la història.
Quan als anys 70 a més a més que avançava la massificaci6
consumistica, el problema de la llengua i de la identitat_esclat~ en tota la seva trascendència politica i social, a l'Alguer com a Sardenya i en generai a Europa, l'actitud dels
partits de masses va passar d'una primera forma de curiositat a una observaci6 més atenta i en fi als plantejaments legislatius.
El "brou de cultiu" preparat per les associacions culturals
del anys 70 a l'Alguer, va determinar també el naixement
del primer parti t "nacionalista" alguerès que per cert ha tingut el mèrit d'haver introdui:t, no sense polèmiques, el català dins la vida politico-institucional algueresa.
Davant eixa presa de consciència generai del problema p el
LS PARTITS.
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qual s'han gastat molts esforços en lluites democràtiques,
ara no falta res més que el Parlament ltalià (si també amb
40 anys de retard) aprovi la Ilei de tutela, ja passada en la
còrresponent comissi6. Després hi serà una ·altra lluita:
contra el temps per estandarditzar i normalitzar l'us del dialecte català a l'Alguer i deixar a l es no ves generacions una
llengua moderna i apta per a la comunicaci6.
Per això s6n condicions imprescindibles:
a) la normalitzaci6 dels contactes culturals entre l'Alguer i
els Pa'isos Catalans especialment en el camp de la comunicacio de masses (premsa, edicions, ràdio, televisi6, cinema,
teatre etc.);
b) la normalitzaci6 de l'us public del català alguerès en
l'administraci6 publica, en l'ensenyament, en els mitjans
de comunicaci o, e n l'àmbit econòmic i comercial, e n els rituals religiosos etc.
La conjura del silenci perpetuada per l'Estat italià des de
l'adveniment de la democràcia contra les seves minories
lingi.iistiques, va ser denunciada publicament amb dos llibres de Sergio Salvi i quanta Sardenya, amb la Ilei d'iniciativa popular per a la qual es recollien el1977 més de 16.000
firmes a tota l'llla i el 10% d'eixes foren de l'A1guer.
D es d'aquesta iniciativa d'autotutela, han passat nou anys
durant e1s quals no poques han estat les temptatives d'ensorrar la soluci6 del problema. En fi, després de moltes crides, convenis i taules rodones, el Consell Regional de Sardenya, de l'esmentada proposta de Ilei, va aprovar, amb
prou polèmiques només els primers dos articles mutilant,
amb una postura autolesionista, tot el projecte 43 •
Finalment, el6 de febrer de 1985 el diputat socialista Loris
Fortuna, reeixis a posar d'acord els grups parlamentaris entorn a un indefinible projecte de Ilei de tutela apro:vat per
la corresponent comissi6 el desembre del mateix any 44 •
Un refrany popular aplicat a la històriajuridico-politica diu:
"Feta la Ilei, feta la trampa". I la trampa de fons es troba fonamentalment en l'art 3 que recita textualment: "En les
escoles maternals, elementals i mitjana d'obligaci6 linguistica preveu l'aprenentatge de la llengua local i l'us de la
mateixa en via instrumental, per tal de millorar la coneixença de les matèries, aixi com l'ensenyança de l es formes
expressives de la infància, la lectura i l es exercitacions rela-

tives als temes concernents als usos, costums i tradicions
de la comunitat local.
"Els programes i els horaris relatius a l'educaci6 linguistica
hauran d'ésser fixats en normes emanades pel ministre
d'instrucci6 publica, que no pot prescindir dels criteris de
gradualitat e n relaci6 a la disponibilitat de personal docenti
de materia! didàctic.
"Els docents estables que procedeixen dels municipis
esmentats en l'art 2, tenen prioritat absoluta en l'ocupaci6
de les places lliures dins les escoles maternals, elementals i
mitjanes dels esmentats municipis".
D'antuvi el que surt evident és la intenci6 dellegislador de
tutelar, més que les llengties minoritàries, la llengua italiana. La llengua minoritària, e n el nostre cas la catalana, tindria només uha funci6 "instrumental" per a facilitar l'lumne en l'adquisici6 i l'alfabetitzaci6 de l'italià almenys fins a
l'escola obligatòria, utili funcional per a comprendre els
deures legislatius, penals, civils i administratius que en el
fons mantenen els . estats de tradici6 liberal-burgesa com
l'Itàlia.
Sempre en el mateix article resulta totalment fosca la intenci6 dellegislador respecte a l'ensenyament pre-escolar
que també hauria d'ésser fet fonamentalment en català; al
contrari, relativament ales subvencions estatals, les intencions dellegislador s6n ben clares: de diners n'hi ha ben
pocs per a la tutela de les minories. Si després anem a veure
el principi d'igualtat sancionat per l'art. 3 de la Constituci6
Italiana (Tots s6n iguals davant la llei sense distinci6 de sexe, de raça, de llengua o de religi6) en l'article 7 de l'esmentada proposta trobem: "En els municipis indicats en base a
la llei, els membres dels ajuntamens i de les circumscripcions poden emprar llur llengua durant els treballs dels mateixos consells.
"Si no fos possible disposar d'un servei de traducci6, s6n
nul.les les declaracions aptes per a produir efects juridics si
no han estat expressades també en la llengua italiana".
Doncs resulta ben clar que ellegislador negant la, si més
no, minima eficàcia a una intervenci6 publica que no sigui
acompanyada p el relatiu text e n italià, nega en definitiva el
dret a l'igualtat del ciutadà d'aquella minoria davant la llei.
Per a major claredat intervé el successiu article 8:
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"En els municipis reconeguts per aquesta llei, l'ajuntament
pot deliberar de proveir, al seu càrrec, a la publicaci6 d'actes oficials de l'estat, de les regions i d'ofici s publics territorials i no, sempre que es tracti d'actes que interessin a la
comunitat, dels quals els unics a haver val or le gal i executiu
s6n els actes els textos dels quals s6n escrits en llengua italiana".
Doncs, com es veu, aquesta és la hipòtesi de tutela de les
minories lingi.iistiques a Itàlia e n aplicaci6 de l'esmentat artide 3 i 6 (La Republica tutela amb adequades normes les
minories lingi.iistiques) de la Constituci6 italiana. Hipòtesi
aberrant que traeix un dels drets fonamentals de les minories o sigui, en el nostre especific cas, el que el català és la
llengua pròpia de l' Alguer i que els algueresos tenen el dret
de conèixer-la i d'emprar-la en les relacions i actes publics
dins de llur territori municipal.
lndipendentment de les llacunes legislatives que per cert
seran objecte de recursos a la Cort Constitucional, la llei
pot- si hi ha adequada voluntat politica en l'ajuntament alguerès- aviar un procés de normalitzaci6lingi.iistica que ha
de tenir en compte uns objectius previs.

E
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l pfimer d'ells és el foment dels èontactes cultUrals
i socials entre l'Alguer i els Pa1sos Catalans. És a
dir que el poble alguerès, essent una de les poques minories amb capitai, Barcelona, i amb una naci6 referent, encara que sense estat, la Catalana, té un dret natural a la comu- ·
nicaci6 i als intercanvis culturals amb la naci6 que ha generat la seva història, la seva cultura i la seva llengua.
Els mitjans que normalment poden assolir eix objectiu ,s6n
els mass-media (premsa, edicions, ràdio, televisi6, cinema,
teatre) e n català, que fins ara, a l' Alguer, per l es distàncies
geogràfiques, han tingut escassa incidència. S'ha doncs, de
superar eixa primera barrera que deixa fora l' Alguer de la
producci6 cultura! en llengua catalana; barrera que ha determinai a la llarga, la pèrdua d'interès per a la conservaci oi
l'us de l'alguerès. El municipi s'ha, doncs, de plantejar una
politica linguistica i cultural relacionades també amb la potencialitat turistica que l'Alguer exerceix de cara als Pa'isos
Catalans.
L'Alguer atreu de fa temps els catalans de diferents comar-

ques creant un tipus de turisme especial, intimament relacionat amb la seva llengua, història i tradicions. I com que
eixos fenòmens so n reglamentats per lleis de "mercat", so n
les mateixes lleis l es que imposen la necessitat de reduir les
distàncies amb adequats mitjans de transport. La normalitzacio d'eixos contactes, que troben llur arre! en els "retrobaments" d'aquest segle, crearia, sense dubte, la condicio
psicològica i per tant la necessitat de posseir un català-alguerès apte i funcional per a la comunicacio formai entre
els diferents usuaris. Cal, doncs, retornar al dialecte català
de l'Alguer una funcio positiva i fomentar l'interès pel seu
us tot considerant que l'alguerès es projectaria a una dimensio ampla i rica com la dels Palsos Catalans.

s

egon objectu. Una vegada aprovada la llei de tutela
pel parlament italià, l'administracio municipal ha
de fer-se carrec de l'obligacio de prendre totes les iniciatives per garantir el coneixement i l'us normal del català
dins del seu territori. És evident que l'impuls normalitzador haurà de passar a través d'un programa de politica
linguistica que vegi l'administracio municipal protagonista
en eix foment. Cap programa de normalitzacio podrà òbviament produir els seus efectes si no es crea, al costat de
l'alguerès col.loquial, que ha de continuar existint, un madel d'alguerès estàndard ap te i funcional per a la comunicacio formai. Per altra banda no es pot elaborar un model
estàndard si no es coneix el "status quo" del dialecte parlat
avui; o sigui, si no es coneixen les situacions d'us diferent;
en una para ula, els registres emprats segons el ca mp temàtic
(temes diferents, generals o especials), el canal de comunicacio (orali es cri t, espontani/no espontani), la funci6 (descripcio, narracio, exposicio, argumentacio etc.), lajormalitat (d es de la familiaritat coLloquiai a la solemnitat més formai).
La varietat estàndard de l'alguerès ve, en poques paraules,
amb el superament de l'actual fase intradialectal que respon només a l'alguerès coLloquiai, igualment necessària,
a una fase interdialectal que és l'alguerès formai.
És, però, l'ùs de l'alguerès formai en tots els àmbits de l'administracio publica, començant per l'ajuntament, per la ràdio i televisio (encara que siguin lliures), pels espetacles,
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per l'escola i per les relacions econòmiques i comercials, el
que farà recuperar el dialecte català de l' Alguer per a la cultura universali doncs per a la comunicaci6 amb tots els catalano-parlànts . Si no es persegueix aquesta linia l'alguerès
serà inevitablement destinat a una extinci6 progressiva.
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e n "Actes del Primer Congrés Internacional de la llengua catalana", Barcelona 1908, pàgs. 170-182.
2
IBID EM, pàg. 171.
3
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4
P. E. GUARNERIO, l! dialetto catalano di Alghero, e n "Archivio Glottologico Italiano", IX 1885-1886, p. 261.
5
En la nota l a pàg. 357 del cita t treball el Guarne rio afegeix: "Si tolleri
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6
IBIDEM, pàg. 262.
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de Catalunya, Barcelona, 1968; J . BRUGU ERA, El Cata lq a Sardenya, "Nacionalia", III, Montse rrat 1978, pàgs. 95-122 i sempre del mateix Autor,
Història dellèxic català, Barcelona, 1985, pàg. 81.
8
P . E. GUARNERIO, Brevi aggiunte a/lessico algherese, "Actes del Primer
Congrés Inte rnacional etc., cit., Barcelona, 1908, pàg. 165.
9
C. TAGLIA VINI, L e origini delle lingue neo/aline, Ed. VI, Bologna, 1982,
pàg. 12.
1
F. CORRIDORE, Storia documentata della popolazione eli Sardegna, Torino, 1902, pàg. 63 ; G . M ANNO, Storia eli Sardegna, Capo lago, 1840, V, pàg.
173 i, per tots E. SCANO, Storia dell'istruzione e degli istituti edu cativi in
Sardegna, Cagliari, 1894.
11
G . SoTG IU, Una regione ita liana alla vigilia dell'Unità (il censimento
degli stati sardi nel 1858), "Archivio sardo del movime nto operaio contadino e auto nomistico", Cagliari, 1973, n. 2 pàgs. 55-56.
12
Vegeu els contes n. l (Rundalja de B elindu tu mostru), n. 2 (Runda!ja de
çirun) i n. 3 (Lu pale/d! ve/t), dins P . E. GUARN ERIO, l! dialetto, cit., pàgs.
298, 301 , 319.
ltalianismes: Anvidiega (i nvidia) enveja, aspassà (spassarsela) divertirse, ambi lijara (ammobiliata) moblada, assai (assai) prou- molt, alura (allora) Ilavors, astalja (stalla) estable, ancantésimu (incantesimo) encantem ent, ansiema (ins ieme) piega t- junt, amparat (imparato) aprés, apatitu
(appetito) ape ti t- gana, ascuvi:H (scovato) descobe rt, ascultu (ascolto) fer
cas, astrega (strega) bruixa, scampara (scampata) salvada, babu (babbo)
papà-pare, bruzat (bruciato), crema t, cumparits (comparsi) compareguts,
cavaljuc'u (cavalluccio) cavallet, cunsaiiara (consegnata) Iliurada, campanora (campagnola) pagesa, caéara (cacciata) expulsada, desparat (disperato) desespe rat, da què (dacché) puix que, eccu (ecco) heus aqui, equipagu (equ ipaggio) equipatge, faéendas de casa (faccende di casa) feines
de la casa, fastiri (fastidio) nosa- molestia, ma (ma) m es- però, mesurarse'Is (m isurarseli) emprovar-se'ls, pransu (pranzo) dinar, peld ita (perdita) pèrdua, pruvistas (provviste) provisions, pult6 (portone) portai, propriu (proprio) pro p i - això mateix, prestu (presto) av iat - prest, ringraçiava
(ringraziava) regraciava, sultant (soltanto) només - solament, scatura
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(scatola) capsa - caixa, travistira (travestita) disfressada, tra (tra) entre.
Castellanismes:alugarsa (alojarse), apusentu (aposento), assustu (susto),
anterru (enti erro), abitava (habitaba) , éiu (ti o), cuéus (chuchos), duefla
(duefla), dispiri r.f. (despide), daspaldasia (desperdiciar), legu (luego),
meza (mesa), muribundu (moribundo) , mumentus (momentos), ragheljant (ragaflando ), vasia (vasija).
Sardisems: aschimugu (Kimudzu) soroll, ampregus (impregus), recomanacions, arramunira (remonida) ordenada-arreglada, abigat (abbisadu)
adonat, ascurigava (skurigare) enfosquir, angones (andzònes) anyells,
bajuneta (yeunare) dejunar, maccu (makku) boig, tichirriat (tikkirriadu)
cridat, triééi triééi (attriccadu) mullat.
Francesismes: astraca (estrae) cansat, buchetuéus (bouquets) pomells .
13
TAVAGLINI, Le origini delle lingue, ci t. pp. 104; 129; M. L. W AGNER, Fonetica Storica del Sardo , Cagliari, 1984, p. 123 i p. 200.
15
Vegeu per tots l'interessanti ampie estudi del fenomen de la rotacitzaci6 en l'alguerès per Joan Peana:
Els problemes lingiiistico-socials del català de I'Aiguer, Palma de Mali o rea,
maig de 1986. (treball inèdit)
16
ARXIU EST AT SÀSSER, dins Fondo Cessato Catasto, Comun e Censorio
di Alghero - serie tavolette di rilievo - Foglio di Unione - parte destra.
17
Vegeu els arxius algueresos del Jutjat, del Municipi i l'esmentat
Arxiu d'Estat de Sàsser.
18
P. R. ARDOINO, Breve compendi de la doctrina christiana, Cagliar, 1850.
19
G. SoTGIU, Una regione italiana etc., cit.
20
IBIDEM. Lotte sociali e politiche nella Sardegna contemporanea (18481922). Cagliari 1974; L. CODA, La Sardegna nella crisi difine secolo, Sassari, 1977.
21
Vegeu per tots E. FoRTi CoGUL, Eduard Toda, tal com l'he conegut,
Montserrat, 1975.
22
E. TOD A i GOELL, L'Alguer un popolo catalano d'Italia, Sassari 1981
pàg. 102; P. CATALÀ i RocA, Retrobament de l'Alguer, Pepinyà, 1961.
23
Institut d'Estudis Catalans. Normes ortogràfiques. Barcelona 1913; P.
FABRA i PocH, Gramàtica Catalana, Barcelona, 1919.
24
A. GRIERA, L 'Aiguer, record d'una missio linguistica, dins "Arxiu de
tradicions populars", Barcelona, 1928, pàgs. 326 i ss.
25
De l'estada del fam6s linguista alemany, H. Kuen, a l' Alguer, ens queda l'interessant assaig, El dialecto de l'A lguery su posicion en la historia de
la 1/engua catalana, en "Anuari Oficina Romanica", V (1932), pàgs. 121178; VII (1934), pàgs. 41-130.
26
Per la crònica d'eixes visities vegeu per tots P. CA TALÀ i RocA, Retrobament, cit.
27
Ens referim al dualisme linguistic existent di~s la colla de la primera
renaixença algueresa del qual ens oferix una primera aproximaci6 P. Scanu en Introduccio a la Gramàtica Algueresa, de J. Pais, I, Barcelona, 1970,
pàg. 27 i ss.
28
Vegeu-ne el perfil que ens ofereix M. RoM ERO i FRIAS e n l' lntroduccio
a R. SARI, Ombra i Sol, poemes de l'Alguer, Cagliari 1980.
29
P. CA TALÀ i RocA, Retrobament, cit.; R. CARIA, Els "retrobaments" a
/'Aiguer els seg/es XIX i XX, dins Els Catalans a Sardenya, a cura de J. Carbonell i F. Manconi. Barcelona 1984, pàgs. 183 i ss.
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D'aquest esdeveniment fou publicat en Mèxic (cara Catalunya això,
aleshores, era impossible) un llibre commemoratiu amb el tito]: Jocs Florals de la llengua catalana, I'A iguer 1961. Mèxic 1963.
31
Sobre el paper cultura] d'aquesta associaci6 va sortir un llarg article
Trima/cion e al Centro di Studi A /gheresi. Folk/ore o politica la cultura del
C.S.A. ?, dins "Iniziativa politica", Alghero, marzo-aprile 1970.
32
Per un primer enfocament del problema vegeu R. CARIA, Per una cultura catalana, dins "Alghero Cronache", 20 agosto 1974, pàg. 9.
33
Vegeu l'article de S. Villani en el "Corriere della Sera" del12 de maig
de 1979, Sullo sfondo di una emancipazione politica la rivalutazione del catalano in Sardegna; R. CARIA, Alghero, i catalani di Sardegna; dins "La
Sardegna", Enciclopedia a cura di M. Brigaglia, II, Cagliari, 1982, pàgs.
156 i ss.
34
Vegeu Una legge per la lingua sarda "Tutto quotidiano", 9 settembre
1977; La questione della lingua al centro del dibattito politico; e n "Nazione
sarda", settembre 1977; Una legge popolare per il bilinguismo in Sardegna
e n "Alghero cronache", gennaio 1978.
35
P. MISTRETTA, M. Lo MONACO, Alghero, ipOtesi di assello per lo sviluppo sociale ed economico, Sassari, 1973.
36
ISTAT. Cens de 1981. El 1961 els habitants eren 26688.
37
M. PuEYO, Sui te algueresa, dins "El mòn", n. 146, 18 de febrer de 1985,
pàg. 17.
38
M . GROSS MANN, Anàlisi so ciolingiiistica de la poblaci6 esco far de I'AIguer, dins "Actes de V è Col.loqui Internacional de llengua i literatura catalanes", Andorra 1979, pàgs. 511-533.
39
En la breu literatura linguistica sobre l'alguerès que va de Morosi (G.
MOROSI, L 'odierno dialetto di Alghero in Sardegna, e n "Miscellanea di filologia e linguistica in memoria di N. Caix e A. Canello", Firenze 1886,
pàgs. 312-333.) al Guarnerio (Il dialetto catalano cit.), del Ciuffo (Jnfluències cit.,) al Griera (Eis e/ements sards en l'alguerès, en BDC, XX (1922),
pàgs. 133-139) del Kuen (H. KUEN , El diaJecto ci t.) al Blasco (Grammatica
storica del catalano e dei suoi dialetti con speciale riferim ento all'algherese,
Tlibinge n, 1984) i al Bruguera (Història dellèx ic català, Barcelona, 1985)
assistim a un gairebé ritual remesclar de tòpics que a partir del Ciuffo han
condicionat la literatura pòstuma fomentant ultleriors confusions i
prejudicis. Per exemple en el Blasco, que en la seva notabl e recerca té ambicions exhaustives, hem pogut fitxar moltes (algu ns centenars) equivocacions, incongru ències i imperfeccions que agreuge n de manera il.lògica els resultatsja codificats pel Kuen en un mes de sojorn a l'Aiguer. Per
totes volem senyalar el cas de Jes paragògiques: "L'avversione tipica del
sardo a tollerare voca boli uscenti in co nsonante, soprattutto negli ossi toni , si è cristallizata palesemente in algherese ... " Seguint, l' Autor cita sempre a pàg. 38 de la seva Grammatica uns exe mples que tot plegat indiquero a l'esquerra mentre al costat posem la versi6 correcta:
tè nki p6ur k(e) arib.i tatda
ténk pòr ke arib.i talt
da kuan'ti Ju visti
.
d<? kuan l<? vist
kt? ag'i dit as'i
kt? ag'i dita as'i
umpdkadavi
um pòk d <? vi
no mastn\ki mai
no mastrak m ai
s~s vangut?/vangut s~s?
vang.uti s~s i?
prinki
pr~nk
las trubat?/trubat las?
trub.ati h\zi?
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Confrontant !es dues versions i deixant de banda per un moment la "i"
paragògica que tal vegada però trobem presenti en forma limitada (com
d'altra banda en altres dialectes catalans) només en la parla i cant popular, el Blasco imposa forçadament en el dialecte alguerès formes tipicaent sardes com el de la preposici6 de i del pronom que els quals mai un alguerès pronunciarà da i ka; no parlem dels ridiculs "p(lur", "talda",
"dita" "p oka" "sé si" "prinki" "lazi" que ens deixa si més no perplexos.
Ara bé, si"ictciden.tal~ent el cita t Autor o qui per Eli ha topat amb una o
més families sardòfones, de no fa gaire anys instal.lades a l'Alguer, no
ens sembla el fet una ra6 suficient per atribuir una pronuncia anormal a
tots els algueresos .
Quanta !es paragògiques e/i creiem que és, si més no, atrevit recòrrer,
per a una primera atestaci6 del fenomen, a "una carta privada inèdita del
1679" també perquè creiem que "una oronella no fa estiu" i després perquè creiem que a distància de dos segles, o sigui a l'època del Guarnerio,
eix fenomen hauria hagut d'èsser prou generalitzat. Les rondalles del
Guarnerio (si també enregistrades, com diu el kuen, amb "una cierta inseguridad e n la transcripci6n de los sonidos,), com que neguen la hipòtesi del Blasco, se n t la prova més concreta de la se va equivocaci6, contràriament al seu Mestre, !es ignora; però, del ma te ix Guarnerio no deixa de citar (pàg. 367) el Primo saggio di novelle popolari sarde" reimprès a Càller el
1977.
Ens sa p molt de greu tenir de senyalar tant remarcables incongruències
que per cert no deixen de ser mistificatòries i desviants e n el moment que .
un text, expressi6 d'una escola tant rigorosa com la del Kuen, entra en els
canals de l'ensenyament universitari de linguistica i filologia romàniques. Seria, segons el nostre modest enteniment, aconsellable i lloable
una generai i detallada revisi6 critica de l'esmentada Grammatica que no
per aix6 deixa de ser una obra de valor.
40
ARXIU CURIA EPISCOPAL ALGUER, en particular vegeu els registres del
1600
41
R. CARIA, Introduzione a E. Toda i Glieli, L'Aiguer cit. , pàgs. 37 i ss.
42
Vegeu, Jocs Florals de la Llengua Catalana, cit., pàg. 7.
La presència d'eixa darrera entitat en l'organitzaci6 dels "Jocs" fou merament nominai i efimera. Pocs anys després acabava d' existir també eixa
segona edici6 de "La Palmavera".
43
Contrariament a la deliberaci6 del Consell Regional de Sardenya el
diputat Contu va presentar el 15 de juliol de 1983 el text integrai de
l'esmentada proposta de llei d'iniciativa popular. Vegeu Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, IX Legislatura, n. 177.
44
Vegeu el text unifica t per la llei de tutela de !es minories lingiiistiques
que va ser presentat p el diputat Loris Fortuna en la reuni6 de la Comissi6
Affers Constitucionals. Roma el 6 de febrer de 1985.
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TAULES

Guarnerio,

C. TESTI POPOLARI MODERNI '.
I. FIABE.
1. Rnndalja de Belindu In mostru •.
Una volta i eran marit i muljé, i tanivan tres jiljas totas beljas miiionas. Lu para era malcant, ma avia jet bancaruta i sa la campava proba
assai. La patita anava a culji jrols i jeva buchetuéus i lus vaneva. Un dia
achesta miiiona anant a culji jrols, avansant, avansant, sa li es jet nit.
Alura elja veu achét gran parau; s' es acusta·ra i veu che lu pulto era
ubelt i a dit: "Ma rajugiré an anchi fins a je dia,, palché s; era paldura.
Dasprés no antanent aschimugu, es muntara adamun, i troba la polta ubelta,
i veu achei" belja apusentu antapasara i ben amubiljara; entra a un'altra
polta i na veu un' altra miljo i miljo amubiljara ; entra a un'altra i veu
una belja apusentt~ ben m1~ntara ama un belj ljit i ali a trubtit dola apusentus ben muntaras. Pero elja era cuntenta de trzeM un bon ljit de sa
rapusa, ma tanit>a apatitu, ch'era tot lu dia sensa man!Ja. Finalment entra
a un' apusentu i veu acheh mela ben aparaljara; a mié d~ la mela una
supera de prata, lus pra.ts de prata, tassas i pusadas també de prata. Era
propriu una mela prinçipesca. Elja dastapa la supera i troba aches" belja
minestra; dasprés i avia un puljastra i prats an doç. Elja a mangat che
sa n'es cunsurara, i a bagut bon .Vi sensa veura mai gent, sempra plurant
la jamiria, che s' era paldura. Dasprés astraca, tot lu dia caminant, s'es
culgara. L'andama sa n' es alsara i a trubat la vasia ama l'algua per sa
ranta, la cltraçio pronta i un pané ama tanta trabals an racam de or i
de prata ancumançats. A vist una finestra, l' obri palché no sabiva aon
tucava, i veu achés belj g .1ldi: "Ai! chi beljas jrols ! , elja alura a dit:
" Si pughessi dabasa a na culji!" ~fa com a dit acl1éS galà·i es d' achéf
parau, es manasté de çalcd la polta. Finalment dasprés che a girat totas
las pusentus a trubdt la polta. Alura es àabahra al galài i s'a jet un
gran buchét. Mentms sa n' astava jent lu buchét, veu achés gran mostru
an terra tot ancarandt, ch' elja n'a pres un gran assustu. Elj li a àit:
"No t'assustis, n? ta mancard arrés., I alura elja li a àit: "16 ma' n t!ttlj
and on la jamiria mia." Elj li a àit : " On la jamir ia tua, io no t a puc
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pulta; io ta donc achés diamm~t, che tu am'aso veuras tot aljo che fan an
casa de la famiria tua. , Elja a pres lu diamant i a vist lu para i la mara
i las galmanas plurant la mancançia d'el,ja. Elja cara dia trubava lu ljit
jet, lu pransu prapardt; la nit la çena també aparaijara; i al maiti la
curaçio praparara; a elja no li mancava arrés, che astava com una prinçipesa. Maiti i talda mirava a.lu che fet•a la famiria, i s'an dabasava al
galdi a rauna ama 'l mostru, che sa dieva Belindu. Un dia sa n'aseca, va
a la finestra ama lu diamant per mira la famiria , i veu an casa de l' a~
che!a munta i dabasa lu d1tt6, las galmanas plurant: pren 1 elja, dabasa
al galdi i diu a Belindu che an casa del para i avia gent mararta, che
las galmanas eran plurant i che lu duto munta va. Alura elja li diu: "Dé.Sama ana., Ma elj li a raspost: "Si tu vas, no i vens mes., Dasprés de
tanta ampregus d' elja, alura elj li a dit: " Io ta dungaré un cavaljuéu
che ta pultara· fins an casa tua; per6 passat lus tres dias, tens de vani.,
Elja sa praparava per ana an casa del para, i elj li a dunat una scatura
4e cunfitura i li diu: "Mira, achesa scatura de cunfitura, es per duna a
manga,al cavaljuéu, che ta polta an ache!us tres dias che ses an casa de
tun para; no ta n' ulviris de li duna a mangd. , A elja li ha dat una
bossa de munera per da a la famiria. Cuant es dabasa1·a a dabds, troba
lu cavalj pront dret • a sa seura, che l'a pultam an casa del para. Achés
e1·a a ljit muribundu, ma tota la famir·ia apena l' a vista, li s' es gitara
ada mun de l' alagria. " Ai l galmana mia l Maria mia l filja mia l, Tots,
finsa lupara sa l'a abraçara. Alura lupara li a d-it: "Filja mia, mancu
mal che primé de muri e tangut ache!a cuntenteça de ta veura, palché t' avia
plurdl per molta. , Alura elja li s' a 1·acuntat tot lu jet com era suççait·
Dasprés che li a dit tot, es dabasara dabtis pe1· pusa la cunfitura al cavdlj.
L' andamd la para dasprés de tanta cuntenteça diu a la flja: " Vi n a, filja
mia, doma l'ultim abraç ch'io so anant a l'altru mon., I es molt an braçus
de la jilja. L'andama li a jet un belj anterru, li n'a dastit la bossa de la
mune1·a, i a di t: " Mama mia, io manasté che ma' n vag i, che mes de tres
dias no puc asta., La mara: "Filja mia, éstata l, Las galmanas plurant,
ma no es astat mmej de pughe' la fe' la asta. Dona a manga la cunfitum
al cavalj, i sa' n tolna a palti al parau de Belindu lu most1·u. Era de nit;
a trubat la çena aparaljara, lu ljit jet. L' andama es muntat Belindu lu
mostru, i elja li a. di t: " A veus, BeUndu, a lus tres dias t'e di t che vani va,
i so vangura. , I Belindu li a dit: " Achesa volta as jet de bona mifiona. ,
A elja no li mancaiJa arrés; feva una vira com una 1·aina, ma era an/arara de asta sempt·e sora. Asi sa n'es passdt mié aii, che elja feva achesta
vira de asta cara dia mirant an casa de la mam. U11 dia veu las galmanas plumnt i lu duto muntant. Elja sa posa a plura i va on Belindu i li
diu: "Désama ana, che li es gent mararta;, i elj a dit: "Si vas, no i
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vens mes. , " G'a veuras che com so vangura l'altra volta a lus tres dias,
asi vene achela., Dasprés che l'a ampragat tant, li a dit che si. Li a dat
un'altra scatura de cunfitura pe1· duna a mangd al cavaljuéu i li a dat
un'altra bossa de mune1·a. Seu a cavdlj i va on la mara, che t1·oba muribunda. Elia sa gita a lu.~ braçus de la mara, che li d·i u: ".Ma resta poca
mumentus de vira, ma muir Cltntenta, che t' e tulndt a veura. , Daspré!f
de poc oras es molta la mara. Elja ama las galmanas actemençan a plura:
"Ai galmima mia l no ta vajém mes; ara no tanim mes ni para ni mara. ,
Las galmanas alura li an dit: ".No t'an vagis mes, che si no astém totas
duas soras. , Eran passats lus tres dias i elja no s'era arracurdara de da
a manga al cavaljuéu. A lus tres dias de bajuneta 1 w a l'astalja ·i no
troba mes lu cavaljuéu. che sa n'era anat on Belindu lu mostru. Alura
e/ja a dit: "G'almanas mias, dasauma ana., Sa dispiri i sa posa an carni
a peu. Caminant, caminant. li fa nit; dasprés de tanta camina a t1·ubat l!~
parau de .Belind1e; pero lu. pulto era tancat. Gumença alura a piea achirrant: Belindte meu, obr ima l, finsa che lu pult6 s'es ubelt. Es mun tar a
adamzén i no a tmbat ni la çena ni lu ljit aparaljat. Alura elja sa posa
a plura dient: "Belindu meu, isi!, Dasp1·és de tanta achirra eUa a dit:
"Basta che isis, Belindu meu, io t'aspos l, Alura antén tot achdas ramols
de carenas, i era elj c'antrava a l' aplesentu d'elja, i li a dit: "Ara ga
es acabam la mia penitença, io so un filj de rej, i achda casa es una
colt ancanta1·a, che fin samenta che una miiiona no m'aghessi dit che m'aspu.fava, lu mele ancantésim11 no s'acabava. Ara tu ma tens de treura aches(t
pelj che io polt, la tens de pulta al galdi aljztn i la brulas che io no antenghi l' ur6., Dasprés ''he elJa ni li a tre t achda pelj, sa n' es antrdt
drins de una funtana de !!lgua i es isit un belj gova com una goja ..ilfaria
dasprés che a bruzàt la pelj, va unt es Belindle ile mostm, i veu achés belj
gova che li diu: " T·ze ses ma muljé. , AlU?·a achélj parau es van11ura ltnacolt ama lus pagas, las .<tualdias, i las damas de colt beljas com lu sol.
Elja legte l'an vistira de vetjùt com una raina, i lu capaljd de la colt matés
lus a aspu.Zats. Dasprés passata lus tl·es dias de las muvialjas, son anats
an can·ossa a sa'n prendrt las g,•lmanas, che sa las a pultaras a la colt
ama elja. Las dztas g!1lmanas .~a son casaras una ama un conta, l'altra
ama un malchés, i son astaras sempra ansiema alegras i cunte11tas.
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2. Rnndalja de çirnri '·
Una volta i avia un viiiaté che taniva una gl'Ossa jamiria, che abitava
.sempra a la vina. Dons un filj sol d'una sanora anava a caça als bels
-àias de anveln per sa aspassd, che sa santiva poc be. Asi com es andt a
sa aspassd, s'es girdt lu dia an mal; feva trons i ljans; gran burrasca.
Com fe? No sabiva com alugarsa. Alura son antrats an casa de achést
vinaté. Da che eran tots òanats, sa son cambiata; i an çalcdt che mM1gd.
Alura lu vinaté a molt duas galjinas i altras cosas che taniva. Dasprés
che an mangdt, son cumparits tots lus mifions i las mi?'ionas patitas. Dasprés una che taniva chinz' ans, era amagm·a, palché e1·a mal arramunira.
Sa n'es aòigdt achés gova i l'a vista i l'a jeta isi per jolça. Elja li a dit:
"No i vene, no i vene l, JJ[a alura na l'a tira·ra amd la capa per folça .
Lu pam i la mara l'an jeta isi per jolça. Da che a vist as6, lu cap de
casa a jet cap de meza achesta minona i li a dit de d·ividi la galjina. Elja
a la fi s'es pusara a talja la galjina. Lu cap l' a dat al para com cap de
casa, i lu cos a la mara, i las aras a elja, i h1s peus al sa1i6 che 'l' avia
jeta t•ani, quasi vu lghessi di1wa che sa pranghessi la polta, ch' eljus e1·an
gent proba, i ama smì6rs no i pw·iva asta. Da que a jet achesta divisi6,
lus c1mvirats an dit cosa vu1·ia diura as6. Ahwa elja a asplicat com lus
peus eran dats als furistels per sa n' ana, i lu cap al b:tbu com cap de
casa, i las nras che eran per elja, ma che li salvian per las jaéandas de
casa, che tania de vura de un ljoc a l' altru. Passdt as6, vangum li1 nit,
s'es astat a d1·umi an alji, i l' andama achéS gova sa1!6r al para de la
mi1ìona li a dit sensa cumplimens, che elj em vangut per damana la filja.
Lu para al!wa arrabiat, s'es tangut per bejat i pansant che an casa d' elj
no i taniva de manca l'uno, li c1 dit che si no sa n' anava legu, lu praniva
a basto o a l'astdlj, i asi era astdt un bon poc ragheljant. Alura lu gova
a dit: "Cuntent.ses, si i6 t'c1 polt an anchi lu bisba i l'alchibisba, i veuras
clarament com i6 so fiél al gumment. , I palché la mi;ìona era sensa vistits, li a dit de da' li un vistit, che anava al pais i li feva fe un vistit
pe1· pudé cumpal'i; i asi a jet. L' andama achest gova a pultdt tanta vistits de sera de la mara per masuralsas i duna'lus a la gova. Alura l'an
vistira; lus vistits li son anats be, i dasp1·és es anat lu bisba i an aspuzat
i sa r' a pultara an casa. La mara del gova legu che l' a vista, li a cun,çafidt totas las craus i l' a jeta duena de casa·. An jeta una gran festa a
la vora de la marina amd tots lus cumpaiions i amics. An poc tens elj avia
ampardt la muljé a suna la ghiterra jrançesa i asi la muljé sunava an
achelja festa la ghiterra jrançesa. An acli~sa festa palt de la cumitiva
s'es aspargira per lus ascols a sa divalti i per aculji palgaridas, da che
eran ben prezus del vi. An achélj mentras passa una batca de t1~lcs lja-
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dras de marina, i s'an pres tots lus !Jovas i marita i an dasal totas lasdonas.' Alura da che an 1!ist achesta campaflora che sa n'asta·va sutwnt la
ghiterra, sensa sa prenda tanta fastiri de la példita del marit, palché elja
!Ja l' avia avaltit a no sa aljarga assai aljun; tota la gent l'a acusara a
la sagra, palché no s'avi a pres santimen t algu de la példita del marit, che
era una trairora i asi li an jet un belj prat 1. Asi la sogra na l'a caéara
de casa. Primé de na la caéa, elja a damanat a la sagra de li fe una
graçia, i la sagra, basta che sa n' ane11si, li a dit de si. Elja li a dit che
li fulnissi un bastiment ama l' equipagu d' achélj matés pais a prajé sou.
Elja s'es pusara per capita, s'es 1!istira de oma ama la balba falsa. Lu
bastiment es paltit pe1· Balbaria. Arribara an Balbaria da che a pre1 tarré,
l'a 1!ista lu filj dd rei tu le i sa li es jet vumpaiitl, che no lu cra}eva che
fossi orna; ma dieva ch'era dona. Vulghent fe una prova, sa l'a pultara a
las butigas de pistoras, fuçils, per 1!eura si sa praniva almas de orna; i
elja s'a pres una pistureta i un ast-irét. L' a.pultara a una butiga de or,
i no a pres arrés; la pultara al !;aldi i li a jet un mas de frols com una
rora,de carru; ma achei arnie n'a pres una sora fror. Achei !;ova tulc sa
n'era anamurat, i dieva che era dona i a dit al para com de achestas
provas che feva, paraseva orna, ma tantu 1!uriva sempra diura che era dona.
Lu para d'achés mifio li dieva che era oma; a l' ultim, da che a 1!ist che
l!t jilj n'anava maccu per sabé s'era oma o dona, li a dit: 11 Vols fe una
prova ? poltala a sa baiia a ba ii ubelt i vauras s'es oma o dona. , Es ma·
nasté a diura che achés gova travistira de oma s' avia pusat lu nom de
Capit{i çiruri, i asi sa feva achirra de carau. Alura sa l'a pultara a baiia.
~la achiS cumpa1io a dit che era tanta tens sensa sabé de la gent d' elj, i
asi ancumançava a trubti ascusas per no ana a sa baiia. Etja primé de
ana a sa baiia, era anara an balca i ooia a1!altit a un oma des mes vels,
i a dit asi: "Mim, io tenc de ana a ma baiia am' al jilj del rej, i tu amagata and1·era de 1m ascolj, i cuan veus che io so per ma' n treura la camiza,
tichirria: - Capita Qiruri l Capita çiruri l tun para mor i tu · an anchi?- ,
Asi s'es jet; lu velj amagat a l' ascolj a tichin·iat per tres voltas com
tania olda. Alura elj{t a dit al cumpaiio ch'era oIda del çel i asi s'es salvara de sa dasa veura s'e1·a dona o oma. Al1tra a dit che sa'n tania de
ami a trubti la famiria i l'andama li a dit che li façessi una graçia, che
li façes si veum lus ascrdus, che a11 mié i era gent d' elj; i lu jilj del rei
l'a cuntentara i .li a dat tot ltt che vttria. Etja sa n'a pres tra lus ascraus
lu marit sensa sa fe cune!ar i també tots lus altrus omas, eli' e1·an astats
pre.Zus lu dia. Alura ama tota la gent s'es cun!Jedara del tu le dienni che
tulnava a f!ani legu i a pultat tota la !Jent i es tulnara ont era la sagra,
che na l'avia caéara, i asi carau rangraçiava lu capita çiruri; ma ancara
no s'era jet cunesar. Carll!t rangraçiava lu capità; ma lu !Jova de achesta
çalcava la muljé i frastumava a la mara, palché na l' avia caéara de casa,
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i sa pusava a plura che vuriva a la muljé. Alura lu capita çiruri a damancit l1' primis de sa n' anti
de dona a mié de tots, com era
lus elogas l'afogan ; es una
çença, i la sogra li a dumit
vivits an pa11 i an amor.

sol sol a un' apusentu, i dasprés es isit vistit
elja la guvaneta campaiiora.. Ara lus abraçus,
cunfusio. Gran astimn de tots, gran ricunumila abraçus i l'a feta dueiia de tot, i sa son
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8. Lu paldal velt '·

Una volta achesa filja de rej era a un daselt i taniva un galma, i achest
galma era patit i anava " la caça. Mentra cl1' elj caçava, elja es astara arrubara. Lu patit no trubant la galmana an casa es anat a curri mon. La
mifiona era astara arrubara de un jilj de rej, i achés sa l'avia aspuiara;
i dasprés' che an aspui dt, lu marit es antit a la gherra, i a dasat la muljé
praiiara, i es vang1,ra a pari i a jet un mino i una r11iiiona. La mara de,l
prin~ip che non a •timava la nora, ascrit' al filj diemìi ohe avia jet dos
cuéus; i lu prinçip raspon che o cuéus o gatas li fossin dasats fin tant
che vanghessi elj. La mara li tolna a 'sr-riura che era una gran valgoiia
de trenda dos cuéus a la colt. Ve l'·6lda del marit che la foss,- daspaéara i
che fossin molta los dos cuéus, che vuriva la sane i 'l cor de totus tres.
Alura la raina a tmviat un calniçé che fossi molt a elja i a lus fils, i che
li fossi pultat la sane i 'l cor. Alura son anats a un gmn bosc per las
matti . .Lu calniéé pres de l,jastima i cumpassio va,jer~t achesa dona am' acheljas criaturas al pit,. no lus mata i lus desa an una cabana danni pruvistas per tres dias. Altru no tlmiva i li diu: "Filja mia, aljtilgatan de
an m1chi che no venghi ascuvitit, pa.lché la raina ma'n prangariva la vira.,
I elja sa n'es anara dienni : "No tenghis por, che io caminaré nit i dia i
tu ves a la colt i dighiri che ga m' as molt, i anigartis a un cuiri i prangaras tres angones i pultaras tres cos ama la sane i lus dungarail a la
raina i de mi no' sa'n parlard mes., Ara caminant caminant achesa dona
ama las duas criaturas al pit, sa troba an un daselt i feva nit, i troba
una dona velja che li diu: "Filja mia, on vas l' i cuntama lu jet tou c"e
t'es suççait., Dasprés che tot lu pas li a cunttit, achesa velja ch'era una
fara, i folma un gran parau, i lu dona a la miiiona. Dasprés de un poca ·de
tens, i passa un'astrega i elja era a la finestra. Achesa astrega era anviara
de la sogra ch'era la mul,jé del rej, per daspaldasa'la, i li diu: "Belja ga
ses tu i miljo es lu castelj; si i era l'algua rient, mes belja eras tu." Lu
galma che dasparat sempra caçant girava per lus boscus si pulia trubd
la galmana, un dia finalment la veu a la finestra, i li diu .: " Com ses vangura an anchi? Io era sempra caminant.f1er mons i per vals, Deu m'a dastindt a vani amd tu. , La galmana li cunta tot lu jet i li diu: " l no sas
tu, galmd meu, cosa es suççait l' 1ma dona i es vangura a ma pusd an pansament i achesa cosa m'a dit, elle belja era io i miljo es lu castelj; si i
era l'algua rient, mes belja era io., Ara ve achesa dona velja, che li a
jet lu castelj, i li diu: " Cosa ses dient a ton galmd? 16 ga l'e pansdt che
es vangura un'astrega per ta daspaldasd. Ara si tu ses bon galmd, tens
de and a çalcd l'algua rient; ves che trubards tma funtana, on l'algua gira,
i tu tens de pansd a umpri ache5a ~asa, che am'una volta basta, i t'an
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tolnas a vani. I da che l' as pultara, io vene an anchi a la bonai. , Lu
galma sa posa an carni an çelca de achesta :funtana i fa aljo che avia tUt
la velja. Dasprés tolna l' astrega i troba l' alg«a rient i cambia pamament,
i diu: "Belja ga ses tu, i miljo l11 castelj; ga i es l'algua rient,. ma ai i
era la poma baljant, mes belja eras tu. , Ara la mifiona es purrani, ch6
no sa com fe, i li dasprau de fe pelda lu galma. La tJelja, che era. nostra
Saiiora·, s'anvia i -va a la casa i la troba tramurosa, i li diu: «Cara aspom,
cosa tens ama mi ? diurna com va che tu 8es daspragura 1 , Elja ra8pon :
" Es t~angura achelja ascura de la bruta a8trega un'altra volta an anchi. ,
I la velja li diu: "Ara es mana8té che tun galma t1agi a ta pulta la poma
baljant. , I diu al' galma: " Tu tens d' ana an achelj gran cam i tens· de fe
com un ljam a prenda achelja poma, si no restas ancantat i aso e1 una
dasgraçia pe tan galmana; tu no miris com B8 l' abra o cult o ljonc ; vista
·za poma baljant, gitata com un ljam a l'aguanta. , L'orna prestu va a la
t~urara, la poma l'a auuantara i an casa s'an tolna. Daspr~s ve l'astrega
per olda de la raina che tJuriva che la t~ora a tot lus cost-us i dasessi la
vira i sa posa a canta: "Filja mia, belja ga ses tu i miijo lu castelj, g4
i es l'algua rient i ancara la poma baljant, ma si era lu p aldal v elt, no i
avia com a ·tu., La patita sa fa a la finestra i l'astrega li diu: "La ViltUt
sulta,nt ·te acheS'11s cosa/l; si tu las tanghessiB, alura eras c.om una mina
del çel i de la terra i pulivas .fe gherra ama tottJ lus rejs i lus amperadols., La belja nostra Saiiora tolna al castelj i diu a l11 galma : "Filj
meu, ara ta toca de ana a prenda lu paldal velt che a dit l' astrega; aso
é3 ·ti1es· dijiçil de tot lus altrus ancarit8 che t'a dunat, pero no tenghiB
por che io t'aguraré. , Ma lus fila de la gafmana che eran vanguts granels
d(un al éiu, che achesa volta tucava a eljus a· ana an çelca de lu palàdl
t~elt, i asi sart~d la mara. La mara perq no lus desa and, i atura la velja
diu al galma com taniva de fe i li dona una gabia i una veltigheta, dienni
che lu paldal tJelt sa trubava culgat an un bosc assai aljunt. " Tu a pena
ta n'abigas, li prasentas la madalja i legu lu paldal antrara a drinta de
la gabia; toca achesta ama la veltigheta i la gabia sa tancara. " Lu galmd
sa posa an carni i posa an obra lus avaltimens de la velja. Ara la galmana
es cuntenta, . palchi no i manca arrés; l'algua astd rient, la poma asta
baljant t lu paldal velt e8 cantant.
. Jla tulnim al filj del rej che era tulnat de la gherra. Un bel dia iSi a
caça, non avia truòdt ni una ljebra, ni una paldiu, ni ancara un palddl
de niu nu nu; asi s'era avansat assai aljun del paia sensa sa n' aòigd che
ascurigava i che lu tens era anuvordt. Dasprés de un poc ascumença a fe
trons· i ljatlll i gran algua che paraseva un infél. Un caçar6 a la tJista
d'.u n ljam, a vist achel.i grati castelj i diu al t·ej: " Sacra Curona, venglii
!Jtl anchi a sa aluga, palché sen• triééi triééi, i tJusté na pugara trenda
mal. Al fi no sigaran brigans an achéS gran parau che mus ma taran: sa
façi c11raga che ga tanim tot lus pagas. , Tocan lu pult6 i damanan alogu
per passa la nit. Lu pulto s' obri i véun tota acJ1esta ijumanaria che de
nit parasevt;J un'igresia i i dabasa ttmta· gent per fe lus antra. " Bona nit,
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brava gent i chi seu? Nus altrus no crajém che sigheu brigans; a la vealimenta t111jém che seu ds la co1t del rej. Jfuntau tots cuan seu, no pansau
11 lus cat~als che tnngaran de ·manga i sigaran ben arramunits. Ara· vua
nltrus pansau a t~us mura i dasprés anau a la gran sara, che i es la meza
praparara ret per manga. , Lu rej cuntent ama tots l1M caçarols munta
a la gran sara. La taura es arramunira, i Nostra Safiora diu a lus dos
fila: "AchelJ es t16strun pam; u sa pusara a. la reta, i l'altru a l'ascherra
d'elj., Lu rej vajent acheljas duas criaturas, -no mangava del dasprai/hé,
pansant che elj no na taniva; i vajent l'algua rient i la poma baljant i lu
paldal '~elt parlant, astava maraviljat. Ara che tots an mangat, lu rej diu
a lus fils: "Ont es vostra mara?, I Zus fils: " La mama es ct,lgara i no pot
ifi, che t1angara dama maiti a li pulta lu café: ara vagi a rumi., Ma lu
1·e; i ripiti che la vuria t1eura i che s' era rumira, sa daspaltessi che la
tluria cunésar. Alura Nostra Saiiora l'a pultara a la sua prasençia i la
mifiona li diu: "Eccu io so an anchi, cosa val vusté de mi, che ma tluria
cunésar ? Damani al paldal t~elt, che i digara chi so io i totas las mias
dasgraçias., Alura lu palddl t1elt sa posa a diura an un cantu iota l'astoria: "Sua Altesa cuant es anat a la gherra, a dunat massa ascultu a
las mantiras, che sa mara sempra dascuntenta d' achest matrimoni li _feva,
palché vuria daspaldasa la nora, che no era de sane real. No era mai pussibra che · ta muljé belja com un pom d'or aghessi parit dos cuéus; i_tu
se8 astat massa angafiat, palché ta'n tanias de cura i fe riçelca si no de
lu8 fils, almancu de la nmljé, che ta ma.ra avia cunsafiara a un calniçé
per daspaldasa'la, i achés l'a dasara an vira ama los dos anuçens. Achesta
r.he ta asta adavant e8 ta muljé, che dasprés de tanta dasgraçias es ascampara per Nostra Safiora; i achelas duas criaturas che te al cu8tat i che_
vu8té anvidiega, son lus fils che elja dieva cuéus i lus vuria molts. , Lu
rej maravil.fat che aghe8si trubd# la muljé i lus fils, cuntent sa lus a abraçat
i li damana pald6 del mal che sensa sabe' lu i avia jet. Legu son anats a
la colt; l'a !eta racunéSar de tots com e;a la muljé, i la mam, del daspragllé
de veura anat8 an terra tot8 lus altifiç·is che avia pusat an obra, cau de
un açident. Lu re.f uldéna tres :dia8 de jestas an tota la colt i son vivits
alsts i cuntens.
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