
novedades tecnológicas; de hecho, en la Universidad de California inició un proyecto informático
para estudiar la lengua del romancero y en los últimos meses publicaba pequeños estudios sobre
romances tradicionales en su blog cuestadelzarzal. Su capacidad de trabajo era impresionante
(“Descanso trabajando”, afirmaba) y era capaz de concentrarse profundamente en cualquier lugar;
de hecho, carecía de despacho estable y de mesa fija en el Seminario Menéndez Pidal, del que era
director. Por todo ello, Diego era una persona muy singular, de una personalidad y un carisma
muy poderosos.

Diego Catalán fue profesor universitario en Alemania y en las universidades norteamericanas
de Winsconsin y de California. En este país llegó incluso a ser uno de los dos españoles, junto a
José Antonio Maravall, que pertenecían a la American Academy of Arts & Sciences. En España
fue catedrático de las Universidades de la Laguna y Autónoma de Madrid, así como miembro de
la Fundación Menéndez Pidal. Celoso siempre de su tiempo y de su independencia, evitó toda vida
académica o mundana que pudiese interferir en sus siempre rigurosos trabajos de investigación;
esto explica que sus relaciones con los poderes públicos o privados se limitasen a solicitar ayudas
puntuales para determinados proyectos o para la conservación del Archivo de Menéndez Pidal.
Esa radical independencia y su falta, real, de interés por crear una estructura académica estable hi-
cieron que aprovechase unos momentos difíciles de 1999 para disolver al equipo que lo había
acompañado durante los lustros anteriores. Asimismo, en los últimos años se enfrentó con las ins-
tituciones privadas y públicas relacionadas con los fondos de Menéndez Pidal y con la casa de
Don Ramón, en donde se conservaban, lo cual le llevó a pedir apoyos y solidaridad desde su pá-
gina web.

Aunque Diego afirmase recientemente: «No reconozco a nadie como discípulo mío. No soy
un cristiano de la Ciencia filológica. Como los beduinos siembro de paso y levanto mi tienda», lo
cierto es que, malgré lui, creó una escuela, descrita acertadamente por el catedrático y escritor vas-
co Jon Juaristi en sus memorias (Cambio de destino, Barcelona, Seix Barral, 2006, p. 342): «En la
universidad española fue siempre un raro, con fama de hippie, al que no se acercaban los alumnos
trepas porque Diego era inmune al pelotilleo, no hacía distinciones entre su gente y jamás movió
un dedo por la promoción profesional de uno de ellos. Creó escuela a su pesar, pero es una escue-
la dispersa y relajada, sin estructuras departamentales de poder y mafias, impotente para apañar
trincas. (...) Haber trabajado con Diego, haberse formado en sus seminarios silvestres, constituye
un privilegio por el que hay que pagar ciertos gajes: el primero, tu marginalidad perpetua en el
gremio de la Filología. Jamás entrarás en la Academia, ni falta que hace. Todos sus discípulos nos
sabemos pertenecientes a una aristocracia secreta.»

José Luis Forneiro
Universidade de Santiago de Compostela

Rafael Caria
(1941-2008)

El 9 d’abril del 2008 s’ha mort a l’Alguer, a l’illa de Sardenya, Rafael Caria.
Creu de Sant Jordi (1999) i primer alguerès membre corresponent de la Secció Filològica de

l’Institut d’Estudis Catalans (2006), va dedicar tota la vida a l’estudi de la seva llengua mare, el
català de l’Alguer, i als Països Catalans, en els quals creia sense vacil.lacions però no cegament o
ingènua sinó de manera força activa i, quan calia, polèmica.

Home compromès, vital, passional, rigorós, amb una aparent fragilitat trencadissa, va desple-
gar la seva obra de catalanista en diversos àmbits d’actuació cívica lato sensu.
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Advocat de formació, va ser polític i amb una colla de joves compromesos en els anys 70 del
segle passat va fundar el partit Sardenya i Llibertat, que va representar al consistori municipal du-
rant diversos anys.

Com a activista cultural, en el mateix període, va testimoniar amb extrema coherència el seu
amor i el seu respecte a la dignitat de la seva llengua dins la societat: des del seu lloc de treball a
l’aeroport de l’Alguer va anunciar els vols també en català, cosa per la qual va ser expedientat per
la seva empresa. Aquest episodi el va fer famós, alhora que va portar en primer terme a la prem-
sa, no només sarda i italiana, la qüestió de les minories lingüístiques a Sardenya i a Itàlia.

La seva primera obra, reveladora per a entendre la personalitat i el pensament politicolin-
güístic de Caria, va ser la reedició, amb traducció a l’italià, i l’estudi del llibre d’Eduard Toda i
Güell Un poble català d’Itàlia. L’Alguer, originàriament publicat a Barcelona el 1888 i que en el
seu temps havia tingut el gran mèrit d’haver difós a Catalunya el coneixement del petit racó afer-
rissadament catalanòfon de l’illa de Sardenya. Així, en L’Alguer. Un popolo catalano d’Italia
(1981), Caria, a més de fer un minuciós repàs de la història cívica, cultural, política, literària, an-
tiga i moderna de la seva terra, n’aplega la més exhaustiva ressenya bibliogràfica fins aleshores
publicada i a la extensa introducció es fa ressò de les inquietuds polítiques, pel que fa al català de
l’Alguer, que en aquella època anaven marcant un vistós canvi de direcció, passant a la reivindi-
cació política d’un fet (la pervivència de la minoria lingüística catalana de l’Alguer) fins llavors
interpretat sobretot des d’una visió romàntica i folklòrica.

L’autor reusenc de L’Alguer va ser epònim per al bateig del seu Centre de Recerca i Docu-
mentació Eduard Toda, que va impulsar diverses activitats editorials (L’Alguer. Llengua i socie-
tat: la minoria catalana entre passat i futur, 1988), el fruit més evident de les quals va ser la Re-
vista de l’Alguer, de la qual es varen publicar deu números (1990-1999).

Durant més de tres dècades es va dedicar a l’estudi i al buidatge sistemàtic de tots els fons ar-
xivístics algueresos, públics i privats, a la ciutat i fora, que han constituït la formidable base de da-
des que era la font dels seus estudis, que ell anava complementant amb una constant recerca de
camp feta d’entrevistes i investigacions directes.

Paral.lelament, com a poeta, anava desenvolupant també una notable activitat, testimoniada
pels llibres Só tornat a Sant Julià (1986), Els asfòdels i altres versos (1992) i Pètals (1998).

Com a filòleg, l’obra més important de Caria se centra bàsicament en lexicografia, toponímia
i dialectologia diacrònica algueresa.

Els seus assajos publicats dins revistes i miscel.lànies catalanes, a la Revista de l’Alguer i
principalment en els llibres Il mondo del Càlic. Studi di toponomastica e lessicografia algherese
(1991), Toponomastica algherese II (1993), Le piante spontanee ad Alghero. Nomi, proprietà,
usi, etimologia (2001) i Il nome popolare degli uccelli ad Alghero (2006), són la referència im-
prescindible a l’hora d’afrontar l’estudi de la fonètica, de la morfologia, de la història de la llen-
gua, de la lexicografia i onomàstica (topònims, fitònims, zoònims) alguereses.

Tot i la gravíssima malaltia que l’havia atacat durant anys i que l’ha acabat vencent, Rafael
Caria no parava de treballar per a la llengua i la ciutat.

Arran de la publicació del seu últim assaig de caire predominantment sociolingüístic, El ca-
talà a l’Alguer: apunts per a un llibre blanc (dins Revista de Llengua i Dret, núm. 46, desembre
de 2006), el 2007 va impulsar la formació de la Comissió Unitària per la Normalització de l’Al-
guerès, que, ajuntant la quasi totalitat de les associacions culturals catalanistes de la ciutat, té com
a objectiu de promoure un ús normal i correcte de la nostra llengua en tots els àmbits cívics del
país català de Sardenya, sobretot intentant comprometre’n l’ajuntament a adoptar una política lin-
güística que encara avui és inexistent.

Se n’ha anat un home a vegades gens fàcil de tractar: hipersensible, polèmic i irreductible
quan estava convençut d’alguna cosa, però bo i generós, entusiasta... Un home que va sacrificar
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àdhuc amistats a la coherència respecte a allò que creia just, sobretot quan es tractava de la llen-
gua i de la cultura catalanes de l’Alguer.

Un treballador incansable, que ens ha deixat, editat i també inèdit, un patrimoni que mai cap
altre alguerès abans d’ell no havia aconseguit aplegar. Una obra ingent i una personalitat conspí-
cua, d’una gran solidesa intel.lectual, que és una gran pèrdua per a la cultura de l’Alguer i per als
Països Catalans.

Que la terra et sigui lleu, Rafael.

Luca Scala
L’Alguer

Emili Giralt i Raventós
(1927-2008)

Naixia a Vilafranca del Penedès l’1 d’abril de 1927 d’una família paterna de tradició liberal i
catalanista i materna d’origen rural i tradició carlina que patí els estralls de la fil.loxera.

La seva formació històrica i cultural procedia de diversos mestratges, de Jaume Vicens Vives
des de la Universitat de Barcelona i de Jordi Rubió i Balaguer, Ferran Soldevila i Pere Bohigas,
entre d’altres, des dels Estudis Universitaris Catalans. La tradició familiar catalanista i la forma-
ció polivalent explica la doble dimensió acadèmica i cívica del doctor Giralt.

En la seva formació també hi jugaren un paper important les seves estades d’ampliació d’es-
tudis a Tolosa de Llenguadoc i París (1953-1954) i el lectorat al King’s College de la Universitat
de Durham a Newcastle (1954-1955).

A Emili Giralt li agradava situar la seva formació dins un marc continuat d’historiografia ca-
talana que s’iniciava amb Capmany fins a Rubió, Soldevila, Abadal o Batllori i en el qual inte-
grava el mestratge de Vicens i dels seus deixebles. Li agradava recordar les lectures literàries fe-
tes pel seu risc i compte que completaven la seva formació, des dels clàssics medievals catalans
fins a Guimerà o Guerau de Liost, o les lectures de formació política des de Prat de la Riba a Ro-
vira i Virgili i Andreu Nin. Fora de la Universitat havia descobert Marx i havia integrat a la seva
visió alguns aspectes del materialisme històric.

En Emili Giralt cal contemplar una actuació polifacètica com a docent, com a investigador i
la seva iniciativa i capacitat organitzativa extraacadèmica cívica, tot plegat emmarcat en un irre-
ductible compromís de país, un país de llengua catalana assumit en termes de Països Catalans més
enllà, doncs, de les quatre províncies de Catalunya.

El 1957 es doctorava a la Universitat de Barcelona en ciències històriques amb el treball en-
cara parcialment inèdit Los seguros marítimos y el comercio de Barcelona en 1630 y 1665.

Abans del seu doctorat ja havia publicat conjuntament amb Jordi Nadal l’important treball de
demografia històrica, encara de consulta obligada, La population catalane de 1553 à 1717. L’im-
migration française et les autres facteurs de son développement, publicat el 1960 en la prestigio-
sa col.lecció SEVPEN de l’École Pratique des Hautes Études de París amb un avant-propos de
Fernand Braudel.

L’any del seu doctorat ja exercia de professor de la Universitat de Barcelona, però no fou
fins al 1965 que assolí la càtedra d’Història contemporània de la Universitat de València. Els
anys valencians de Giralt foren molt fecunds en docència, investigació i actuació cívica. A la
Universitat de València aquells anys coincidiren la lenta sortida de la conjuntura de postguerra,
les ànsies renovadores d’una minoria (el 1962 havia fet aparició el significati i decisiu Nosaltres
els valencians de Joan Fuster) i un estol de professors de qualitat, entre ells Emili Giralt. Des de
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