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sos Catalans serien molt diferents, per a pitjor, si Antoni Artigues Bonet no hagués existit mai. Ens 
ha deixat, doncs, una bona herència.

Jaume corbera pou
Universitat de les Illes Balears

antoni nughes 
(L’Alguer, 1943-2018)

Ens ha deixat Antoni Nughes, sacerdot, ensenyant, historiador, dinàmic promotor de la vida 
cultural algueresa, profund coneixedor de la història de l’Alguer i del seu territori, home i estudiós 
molt considerat i estimat entre la societat sarda i entre els àmbits culturals de la comunitat interna-
cional de llengua catalana.

Després de l’ordenació sacerdotal al 1967, va concloure els estudis universitaris al 1970 a la 
Universitat Gregoriana i Lateranense de Roma, sota la guia del pare Miquel Batllori, amb una tesi 
doctoral «Alghero, Chiesa e Società nel xvi secolo» publicada al 1991 per l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC). Amb l’autorització de monsenyor Giovanni Pes, bisbe de l’Alguer, va celebrar el 27 
d’abril del 1980 a l’església de Sant Francesc la primera missa en alguerés davant una assemblea 
de fidels que durant anys assistirà, nombrosa, a la celebració religiosa. Al 1982 va contribuir d’una 
manera determinant a la fundació de l’Escola d’Alguerés, assumint l’encàrrec de director i de pro-
fessor i donant l’oportunitat d’escriure i llegir la pròpia llengua a centenars d’algueresos. És estat 
membre del comitè de redacció del periòdic L’Alguer i ha participat en nombroses transmissions 
de ràdio i televisió per promoure l’ús i la difusió de la nostra llengua.

Són diversos els premis i distincions que ha rebut: Premi «Rosa Vermella» (2000), per la seva 
llonga activitat en estudis i recerca en els àmbits històric, eclesiàstic, lingüístic i social; «Premi 
Canigó» (2012) per la Universitat Catalana d’Estiu; membre de la comissió per la llengua a Sarde-
nya, nomenat pel Parlament de Sardenya (2012); membre de la secció de Filosofia i Ciències Soci-
als de l’IEC (2013); títol honorífic de «Fidelitat a l’Alguer», per la Junta municipal de l’Alguer 
(2016).

A més, ha estat rector i administrador del Santuari diocesà de Nostra Senyora de Vallverd; 
director de l’arxiu històric diocesà de l’Alguer, del museu diocesà i dels bens artístics i monumen-
tals de la seva diòcesi. Deixa un patrimoni immens d’obres, estudis, recerques, publicacions sobre 
la història, les tradicions culturals i la llengua de l’Alguer.

El dia 23 de juliol de 2018 va tenir lloc a l’església del Monestir de Pedralbes una missa en 
record del mossèn Antoni Nughes, organitzada per l’Associació d’Amics de l’Alguer, amb l’assis-
tència de membres de la Secció Filològica i de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut 
d’Estudis Catalans i del president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Tota la seva obra restarà per sempre com una de les més altes i dignes contribucions al conei-
xement del patrimoni alguerés i a la valorització de la llengua catalana, en la modalitat algueresa, 
fetes en l’època contemporània.

Carles sechi
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