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Text llegit pel senyor Joaquim Arnau Querol en el Ple del dia 17 de febrer de 2014

Antoni Nughes

C  ompareixo avui al Ple de l’Institut amb 

la meva qualitat de president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, atès que en la 

seva sessió plenària d’avui ha ratificat presentar la candidatura com a membre correspo-

nent del doctor Antoni Nughes. Ho fem des del clar convenciment de l’adequació de la 

candidatura als objectius i normatives de la nostra Secció i de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Tot i que el candidat ja va ser presentat, permeteu-me fer-vos un breu recordatori dels 

seus mèrits. Em cenyiré a esmentar sols alguns punts d’aquella presentació.

Aquesta proposta s’inscriu dins la política de fer present l’Institut d’Estudis Cata-

lans a tot l’àmbit territorial de la seva competència i, en aquest cas, en l’àmbit de les ci-

ències socials i el pensament. En aquesta línia, en els darrers anys, s’han incorporat com 

a corresponents de la nostra secció membres de la Catalunya del Nord i d’Andorra. La 

proposta d’Antoni Nughes té per objectiu incorporar a la nostra secció una de les persones 

que més han contribuït a la preservació de la cultura i el patrimoni catalans a l’Alguer, 

especialment en aquests darrers quaranta anys, que s’han correspost amb una forta italia-

nització del territori de l’Alguer. 

Nughes és un dels principals abanderats de l’afirmació de la catalanitat d’aquella 

ciutat de Sardenya i del seu territori. Aquest fet ha estat reconegut amb el premi Canigó, 

que l’any 2011 atorgà la Universitat Catalana d’Estiu a Jordi Pujol i a Antoni Nughes. 

Des d’inicis dels anys vuitanta, Nughes, al costat d’un grapat d’algueresos, em-
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prengué una decidida tasca d’activisme cultural amb iniciatives com a l’Escola Pasqual 

Scanu (1982), creada per Josep Sanna, de la qual ha estat professor i director. L’escola 

ofereix cursos per a adults i joves de manera gratuïta sobre història de l’Alguer i de lite-

ratura i llengua. La institució compta amb un centenar d’alumnes aquest mateix curs.

Com a sacerdot ha lluitat per mantenir l’alguerès a la litúrgia, un important signe visi-

ble per a dotar de prestigi popular la llengua catalana i la seva cultura. Qüestió no sempre fàcil 

enfront de bisbes italians i italianistes, que han anat ocupant la seu de l’Alguer-Bosa. Sobre 

aquesta qüestió, vegeu el treball d’Antoni Nughes, llengua i Església a l’Alguer, publicat per la 

Secció Filològica.1 És autor de l’ordinari de la missa en alguerès conjuntament amb l’abadia de 

Montserrat, monestir amb què manté freqüents col·laboracions culturals i religioses.

És responsable dels béns culturals eclesiàstics i director de l’Arxiu Diocesà, des d’on 

ha contribuït a preservar i mantenir el llegat cultural alguerès amb especial referència a 

aquell que mostra la continuïtat de la catalanitat del territori. Des d’aquest encàrrec ha 

dedicat els seus esforços a divulgar la història i la cultura de l’Alguer, sense oblidar con-

tribucions erudites com la dedicada a l’Església i societat alguereses al segle xvi, publicada 

per l’Institut d’Estudis Catalans.2 

Ha publicat un grapat de monografies i nombrosíssims articles amb aportacions de 

cultura algueresa que abasten aspectes com la història, la geografia, l’urbanisme, l’antropolo-

gia, l’arxivística, l’art i la literatura, entre d’altres. És director de la revista l’Alguer, adreçada 

a una ciutat d’uns quaranta mil habitants on uns quinze mil parlen, a hores d’ara, en català. 

Un bon indicador de la notable tasca portada a terme per Nugues és, entre altres, 

el fet de ser el representant alguerès que forma part de l’observatori instituït pel Parlament 

autònom de Sardenya per a preservar la diversitat cultural i lingüística pròpia de l’illa, 

on, com és sabut, a més de l’italià es parla el sard, el cors, el lígur i el català.

És per raó de l’interès dels seus treballs en el camp de la promoció cultural i de 

l’educació a l’Alguer que la Secció de Filosofia i Ciències Socials us demana el vot positiu 

a favor d’Antoni Nugues, amb la seguretat que serà una important col·laboració en els 

treballs de la nostra Secció, especialment en allò que es refereix a aquell territori de cultu-

ra i tradició catalanes. 

Text llegit pel senyor Josep González-Agàpito i Granell en el Ple del dia 17 de febrer 

de 2014
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