
gono trascurate le aree che declinano verso il veneto e le località non friulane del Friuli-Venezia
Giulia, vale a dire le località di parlata veneta, le isole linguistiche slovenofone e tedescofone. I ma-
teriali dell’ASLEF sono stati oggetto di numerose tesi di laurea e studi monografici, alcuni dovuti
allo stesso Pellegrini, come la Flora popolare friulana, con Alberto Zamboni (Udine, Casamassi-
ma, 1982) e la Terminologia agricola friulana, con chi scrive (Udine, Società filologica friulana,
1984 e 1986). Aveva poi progettato il Dizionario storico etimologico friulano (DESF) (uscito fino
alla lettera E in due volumi presso l’editore Casamassima di Udine nel 1984 e nel 1987).

Molto spazio nelle sue ricerche nell’ambito della linguistica italiana ha avuto il problema del-
l’unità ladina che lo ha fortemente interessato in tutta la sua vita di studioso e al quale ha dedicato
molte energie e numerosi studi come la raccolta Saggi sul ladino dolomitico e sul friulano (Bari,
Adriatica, 1972). E ancora l’italianistica deve a Pellegrini la Carta dei dialetti d’Italia (Pisa, Paci-
ni, 1977) e l’impostazione dei «cinque sistemi dell’italoromanzo», l’inquadramento sociolinguisti-
co della realtà dal dialetto alla lingua attraverso la koinè dialettale e l’italiano regionale, costrutto
entrato nella letteratura scientifica nel 1960 (cfr. Saggi di linguistica italiana, Torino, Boringhieri,
1965) e che continua a essere paradigmatico nell’interpretazione dell’Italia linguistica odierna.

Questi sin qui detti non sono che minimi cenni a mostrare la vasta cultura di uno studioso di
così alto profilo; la diversificazione dei suoi interessi, l’entusiamo e l’energia che metteva nel la-
voro –come la sua già menzionata ricchissima bibliografia può richiamare– sono aspetti che cer-
to, insieme con la passione per la ricerca e il rigore metodologico, faranno parte del ricordo del
grande Maestro da parte di coloro che hanno avuto la buona sorte di essere stati suoi allievi.

Carla Marcato
Università degli Studi di Udine

Francisco Candel Tortajada (Paco Candel)
(1925-2007)

Paco, més que Francisco o Francesc. Paco és un hipocorístic ben ajustat a la franquesa i fa-
miliaritat de Candel. El seu altre cognom, Tortajada, sens dubte menys present en la memòria
col.lectiva sobre aquest home singular, el lliga clarament a la seva terra de naixença, el Racó d’A-
demús, on és llinatge prou comú.

Paco Candel va néixer el 31 de maig de 1925 a Casas Altas, una de les localitats d’aquest en-
clavament administratiu valencià de parla castellana que és el Racó. I amb aquell nom precisa-
ment es batejà, coincidint amb el seu vuitantè aniversari, la Fundació Paco Candel d’estudis so-
bre la immigració, que des d’aleshores es marca entre altres objectius el de fomentar el
coneixement i difusió de la seva obra i la seva figura: http://www.fundaciocandel.org/.

Vida singular, la de Paco Candel Tortajada, que als dos anys va deixar la terra pàtria per ins-
tal.lar-se en la perifèria de Barcelona (Can Tunis, la Marina o Zona Franca), una altra pàtria (adop-
tiva) que va fer seva fins al punt d’esdevenir un referent cabdal de la immigració a la Catalunya
del segle xx. L’escriptor del proletariat, hom l’ha anomenat sovint. D’origen humil, va excel.lir en
la societat catalana i espanyola paradoxalment sense abandonar mai els seus barris d’acollida ni la
seva humil condició. Després de passar en plena joventut per ocupacions ocasionals com la de ce-
ramista o mecànic, i malgrat no tenir formació universitària, es va anar orientant cap a la produc-
ció literària. Home de títols molt reeixits i recordats, Donde la ciudad cambia su nombre (1957)
retrata aquella «Barcelona exterior» del primer Candel. No menys exitós fou Els altres catalans
(1964), títol inspirat en el parònim Nosaltres, els valencians (de Joan Fuster) i publicat en la ma-
teixa editorial (Edicions 62) que dos anys abans havia acollit l’assaig de Fuster. Els altres cata-

NECROLOGIES642

021-ROMANICS XXXI-4  13/5/09  11:05  Página 642



lans ha conegut nombroses reedicions i tres seqüeles en diferents dècades, que reflecteixen la im-
plicació mantinguda per l’autor en la idea d’una (nos)alteritat catalana representada per les noves
onades migratòries que han anat arribant a Catalunya: Encara més sobre els altres catalans
(1973), Els altres catalans vint anys després (1985) i Els altres catalans del segle XXI (2001, escrit
conjuntament amb Josep Maria Cuenca Flores).

De la popularitat de Candel, n’és bona prova que, com a senador (1977-1979) per l’Entesa
dels Catalans a proposta del PSC i el PSUC en les primeres eleccions democràtiques després de la
Dictadura, obtingués més d’un milió de vots (exactament 1.280.928). Va ser també regidor de
Cultura (PSUC) a l’Ajuntament de l’Hospitalet. I, com de bona part de les experiències viscudes,
va treure’n profit literari explicant-ne les vivències: Un charnego en el Senado (1979), Un ayun-
tamiento llamado ellos (1994). Als darrers anys de vida li van arribar els reconeixements en for-
ma de premis institucionals, com ara la Medalla d’Or de la Generalitat (2003) o la Medalla d’Ho-
nor de Barcelona, concedida per l’Ajuntament (2004).

La seva condició de «català de sentiment», un més dels «altres catalans», no el va fer aban-
donar la de valencià de naixement, de territori igualment perifèric: un dels «altres valencians»,
com en digué Joan Fuster, dels de parla castellana. Va tornar en alguna ocasió al país d’origen, i
en va treure també profit literari (Viaje al Rincón de Ademuz, 1968), tot aprofitant com sempre la
realitat com a argument. Amb més d’una cinquantena de llibres publicats, i amb una destacable
producció com a articulista a la premsa diària, darrerament preparava unes memòries que, si arri-
ben a publicar-se pòstumament, constituiran un valuós testimoni sobre la gent i la terra viscudes
per Paco Candel.

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

Ramón Carnicer Blanco
(1912-2007)

Va viure la infantesa en el seu poble nadiu, Villafranca del Bierzo (Lleó), i va rebre la in-
fluència de dos oncles, preveres cultes, un dels quals, Bernardo Blanco, durant la República fou
professor d’un col.legi laic d’Astorga, com aleshores ho eren tots. Esclatada la guerra civil, un
grup de falangistes anà a cercar l’oncle Bernardo i el van assassinar. La duresa de la postguerra va
fer emigrar Carnicer a Barcelona, on va continuar la professió de funcionari de correus i amb es-
forç va estudiar la carrera de filologia romànica, en la qual es llicencià el 1943. El 1951 fou nome-
nat encarregat d’un curs d’història de llengua i literatura espanyoles a la Universitat de Barcelo-
na. Aleshores va connectar amb un grup d’escriptors –Manuel Sacristán, J. M. Castellet, Joan
Ferraté, Carles Barral– els quals convertiren Laye, publicació del Ministeri d’Educació, en revis-
ta d’oposició intel.lectual. Però el 1954 fou suprimida. El 1952 Carnicer va fundar el curs de Es-
tudios Hispánicos per a estrangers i l’any següent l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat
de Barcelona. El 1953 es va casar amb la irlandesa Doireann MacDermott, professora i traducto-
ra, amb la qual col.laborà en traduccions de llibres. La tesi doctoral de Carnicer Vida y obra de Pa-
blo Piferrer, es publicà el 1963 i també edità Entre la ciencia y la magia. Mariano Cubí (1969).

Van destacar les seves col.laboracions al diari La Vanguardia, de Barcelona, entre 1965 i
1983, on publicà 264 articles, aplegats en obres com Sobre el lenguaje de hoy (1969) o Sobre or-
tografía española (1992). També tractà temes lingüístics a Nuevas reflexiones sobre el lengua-
je (1972), Tradición y evolución en el lenguaje actual (1977) i Desidia y otras lacras en el len-
guaje de hoy (1983).
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