
TOT PER L’ALGUER… SENSE L’ALGUER 

Soc un enamorat de l’Alguer, la bonica ciutat medieval creada pels catalans a la preciosa illa de 

Sardenya.  La ciutat té de gran interés històric, monumental i cultural i a més està envoltada 

per un entorn marítim i terrestre d’una extraordinària bellesa natural.   

Els algueresos son italians, sards i al mateix temps senten una important identitat pròpia pel 

seu passat català i per la llengua que encara ens uneix.  Però no ens enganyem: l’Alguer forma 

part d’una realitat italiana i sarda. 

Aquest cap de semana s’ha celebrat el cinquantanari de “lo retrobament” entre Catalunya i 

l’Alguer.  L’any 1960, més de cent intel.lectuals catalans, capitanejats per Pere Català i Roca 

salpaven cap a l’Alguer per conèixer aquell petit tresor i trobar-hi vincles d’agermanament.  Es 

fan actes culturals, exposicions, es presenten llibres, es fan regates, degustacions 

gastronòmiques etc.  Fins aquí tot molt bé. 

La meva sorpresa comença quan me n’adono que en els actes hi ha sobre tot gent catalana,  

també alguna gent algueresa però sobre tot catalans del Principat que aprofiten per passar-hi 

el pont (sospito que molts d’ells funcionaris o empleats pagats per la Generalitat).  En els actes 

es tendeix a parlar en català barceloni (i poc en alguerés, i res en italià), no hi son les autoritats 

alguereses, sinò només les de la Generalitat que fan discursos inacabables sobre l’Alguer i 

Catalunya.   

Catalunya no pot anar a l’Alguer sense comptar amb els algueresos.  A l’Alguer es viu la 

catalanitat amb simpatía, com una oportunitat económica d’increment turísitic i comercial i 

per alguns pocs per la nostra identitat lingüística comuna.  Aquest fet positiu ràpidament es 

pot girar en contra i crear anticossos si les autoritats locals no lideren i participen en aquestes 

iniciatives, si els catalans volem imposar als algueresos una realitat que no és s’ens veurà el 

llautó i ens crearem resistències allà on ara no n’hi ha. 

Sabudes son les insaciables aficions a viatjar a costa de l’erari públic de les autoritats de la 

Generalitat, el Sr. Carod Rovira n’és tot un mestre. En els actes de retrobament de l’Alguer 

semblava haver-n’hi molts deixebles.  Recorden allò de: crisi?  Quina crisi? 

 


