
a la Universitat de Toulouse–Le Mirail, el 1992, després d’un llarg període de recerca portada
a terme principalment entre el 1975 i el 1990, és a dir d’immersió en la documentació excep-
cional dels arxius catalans.

En cinc eixos principals, l’autor estudia el rol i la importància de l’escriptura en la socie-
tat catalana de l’època; la seva gènesi tècnica i lingüística, els seus nivells i modalitats; les bi-
blioteques i l’equipament cultural de la societat catalana de l’època; les etapes d’elaboració de
la seva cultura i, en darrer lloc, els seus usos i modalitats de transmissió. Magna construcció
intel.lectual de Zimmermann, l’obra presentada, rigorosa en l’anàlisi i el mètode científic i ex-
haustiva al seu moment en les fonts, constitueix un reconeixement de la personalitat cultural
de Catalunya. No dubtem que serà de consulta obligada a tot aquell que es vulgui iniciar en la
recerca històrica, en la història de la Catalunya d’època romànica o en els orígens de la seva
cultura. [M. P i P.]

* * *

El català a l’Alguer. — El dia 15 de juny de 2004 a la sala Prat de la Riba de l’ Institut d’Es-
tudis Catalans es va celebrar un acte sobre El català de l’Alguer. Encapçalava la mesa el presi-
dent de la Secció Filològica, Dr. Joan Martí, acompanyat del Dr. Joan Veny, membre de la ma-
teixa Secció, el Sr. Luca Scala, lingüista expert en la variant algueresa de la llengua, el Sr. Joan
Bellès, president del Cercle de Defensa i Difusió de la Llengua Catalana–Enllaç, d’aquí enda-
vant Enllaç, i el Sr. Pere Lluís Alvau, funcionari del municipi alguerès per als afers catalans.

L’ acte, que es feia, com ja s’ ha indicat, a la seu de la nostra màxima institució científica,
constituïa un reconeixement a la tasca de recobrament de la llengua, realitzada amb rigor cien-
tífic, impulsada per les institucions alguereses i catalanes, i duta a terme per Òmnium Cultural
de l’Alguer i l’associació Enllaç, que, des de la societat civil catalana, li dóna suport.

Des dels primers anys noranta, amb la constitució d’Òmnium Cultural de l’Alguer, fins al
dia d’avui, l’àmbit cultural de la Barceloneta de Sardenya ha estat objecte d’un renaixement
pel que fa a la promoció de l’ús de la llengua, l’alguerès, en aquella ciutat catalana. Òmnium
es va proposar impulsar, amb la participació de les associacions culturals alguereses que vol-
guessin adherir-s’hi, una nova línia d’acció normalitzadora de la llengua en diversos àmbits de
la societat i de col.laboració entre Catalunya i l’Alguer.

Fruit d’ aquesta col.laboració van nèixer: el Centre de Recursos Pedagògics Maria Mon-
tessori, amb l’objectiu d’ atendre l’ensenyament de la llengua a les escoles i als instituts, el
Servei de Normalització Lingüística per a la correcció i adaptació de textos, l’Escola d’Estiu
per a la formació de professors, el Projecte Palomba de classes de català de l’Alguer als cen-
tres educatius públics i privats i la Costura, escola que, inaugurada aquest curs és un projecte
que acollirà infants de 3 i 4 anys i tindrà per primera llengua d’educació l’alguerès.

La llista d’actuacions, per part d’Òmnium, a favor de la llengua pròpia dels algueresos se-
ria llarga, i no és aquest l’espai més adient per a fer la divulgació de l’obra, veritablement va-
luosa per la quantitat i per la qualitat, que aquesta associació algueresa ha desenvolupat al llarg
de tretze anys.

Si en fem un inventari, parcial tanmateix, és perquè cadascuna de les actuacions esmenta-
des presenta de manera significativa una relació directa amb la normalització de l’idioma en
aquell indret i amb la normativització de la variant catalana que s’hi parla. Aquestes actua-
cions han estat espais de recerca de les estructures lingüístiques i un banc de proves a l’hora
de determinar la validesa actual de cada estructura, també un espai de reflexió conjunta per a
crear una proposició del subestàndard de l’alguerès escrit.
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Al llarg d’onze anys, el Centre Montessori ha anat assajant les seves recerques i conside-
rant els treballs científics sobre la matèria, fins arribar a la redacció d’un model d’àmbit res-
tringit corresponent a l’alguerès escrit, tenint sempre presents els criteris de l’IEC.

Va ser l’any 2002 quan el document que contenia la feina feta va ser presentat a la Secció
Filològica, presidida aleshores pel Dr. Joan Argenté, El document era presentat per Òmnium
Cultural de l’Alguer, pel Municipi d’aquesta ciutat, pel Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya i per l’associació Enllaç. El dia 22 d’abril de 2002 la Secció Filològica
aprovava el model d’ àmbit restringit de l’alguerès presentat uns mesos abans.

L’acte del dia 15 de juny obeïa, doncs, i principalment, a una qüestió acadèmica: presen-
tar la publicació del llibret, editat per l’IEC, Català de l’Alguer, un model d’àmbit restringit.

Els ponents que constituïen la mesa en feren la referència constant. El Dr. Joan Martí, a
l’interès del qual es deu l’edició d’aquesta obra, va remarcar la importància de poder disposar
d’un instrument com el que es presentava en funció de l’ús normal i normatiu en tota l’àrea lin-
güística de la llengua catalana.

Seguidament, el lingüista Luca Scala, que ha portat el pes de la tasca d’investigació i re-
copilació de Català de l’Alguer, un model d’àmbit restringit, es va referir al retrocés vertigi-
nós que dels anys seixanta ençà ha patit l’alguerès per causes diverses, l’escolaritat potser la
més remarcable, a més dels mitjans de difusió. La publicació del llibret que presentem, va dir,
marca una fita vers l’increment de l’autoestima i la valoració de la llengua pròpia dels ciuta-
dans. Va tenir paraules de reconeixent per a la Secció Filològica per l’assessorament rebut i
per la consideració que ha palesat pel fet lingüístic de l’Alguer.

Les paraules del Dr. Veny en aquest acte van referir-se a la quantitat de la feina feta, al ri-
gor amb què ha estat elaborada i a la importància que avui resti publicada per l’ Institut. Va elo-
giar la dedicació que hi esmerçà el Sr. Scala i la manera participativa d’orientar el seu treball.

En la seva intervenció, el Sr. Alvau va fer una descripció de la situació sociolingüística ac-
tual de l’ alguerès. Va fer avinent que el municipi de l’Alguer dóna suport a les iniciatives
d’Òmnium Cultural, com és el Projecte Palomba perquè hi creu fermament i que, a més, orga-
nitza cursos de normalització per als funcionaris i classes de llengua per als adults. Va fer un
elogi de la tasca d’Òmnium Cultural i alhora una proposta de treballar per a la recuperació de
la llengua des de totes les instàncies.

La darrera intervenció la va fer el Sr. Joan Bellès, el qual va explanar la tasca d’Enllaç que
ha maldat sempre, en la seva contribució, a fer normal l’ús de l’alguerès. Remarcà que el reco-
neixement per part de l’Institut del model lingüístic presentat i la seva publicació esdevenen
una pedra preciosa en la tasca de recobrament de la llengua a l’Alguer feta pels algueresos i
els catalans conjuntament.

Els mots d’agraïment adreçats a l’autor de Català de l’Alguer, un model d’ àmbit restrin-
git i als nombrosos presents a l’ acte varen cloure la sessió. [Jo. A.]

Col.loqui internacional “L’Albera i el patrimoni en l’espai transfronterer” (Figue-
res, Alt Empordà, 1 i 2 d’abril de 2004). — La celebració d’aquest col.loqui és un dels pro-
ductes generats pel conveni signat per cinc institucions que s’aplegaren el 2002 per a impulsar
la recerca conjunta i la promoció del patrimoni de l’espai transfronterer de l’Albera, l’extrem
oriental dels Pirineus. Els socis són dos centres universitaris —l’Institut Francocatalà Trans-
fronterer de la Universitat de Perpinyà i la Universitat Autònoma de Barcelona—, dos orga-
nismes de l’administració local —el Consell de Desenvolupament del País Pirineus-Medi-
terrània de la Catalunya Nord i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà— i una entitat privada
del nord, l’Associació Albera Viva. L’objectiu del projecte, anomenat “L’Albera: memòria i
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