
L’Alguer és molt a prop, o millor,
ho era, els vols directes des de Gi-
rona a l’Alguer –recentment in-
terromputs–  feien que milers de

catalans anessin anualment a visitar la
ciutat catalanoparlant de Sardenya. Ara,
els bons amics de la Plataforma per la
Llengua de l’Alguer: Irene Coghene i
Mauro Mulas han iniciat una campanya
per a la recuperació del vol directe entre
Catalunya i l’Alguer. Fa molts anys que vi-
sito anualment l’Alguer. És una merave-
lla, una illa de catalanitat llunyana, que
tot bon català, valencià o illenc de les Ba-

lears i Pitiüses hauria de visitar un mínim
de dues vegades a la vida.
Els arxius algueresos són curulls de do-
cumentació, en català, dels anys del do-
mini a la Mediterrània, tant l’arxiu del
bisbat, del qual durant anys han tingut
cura dom Antoni Nughes i Alessandra
Derriu, com el de l’Ajuntament, amb
Baingio Tavera, Gianfranco Piras i Anto-
nio Serra; la biblioteca municipal té un
bon fons en català i la sala de lectura està
presidida pels bustos de Ramon Clave-
llet, Joan Palomba i Joan Pais, els pròcers
de la Renaixença a l’Alguer, lliurats per
l’Associació d’Amics de l’Alguer. A l’Obra
Cultural de l’Alguer (Via Arduino, 44) te-
nen una extraordinària biblioteca catala-
na, sovint serveix en préstec a les univer-
sitats italianes volums en la nostra llen-
gua.
Tots els carrers i places de la ciutat tenen
plaques dels noms en català i italià; al
mercat municipal és una joia poder sen-
tir els venedors emprant la nostra llen-
gua, sempre recomano anar a comprar a

la parada de fruites i verdures d’Anna
Maria Daprea, la podreu identificar per
les patriòtiques banderoles que llueix.
Com que sempre em demanen on es pot
anar a beure i menjar, crec que a tot
arreu s’hi pot anar, però recomano dos
d’establiments per fer-hi un bon esmor-
zar, vermut o berenar, al Gilbert, «Bar Pa-
titutxu», com l’anomenen els algueresos
(Via Gilbert Ferret, 59); si voleu fruir
d’unes bones menges alguereses, aneu a
Da Bruno a dinar (Via Giuseppe Mazzini,
69). Ah!, i per saber de cuina algueresa
cal llegir els  llibres de l’antic batlle i di-
putat de l’Alguer Carlo Sechi i la millor
guia és la de Nughes, els dos llibres es
poden trobar fàcilment a Catalunya els
va reeditar Llibres de l’Índex.
L’Alguer és terra de cantants, i quins can-

tants com la «divina» Franca Masu; An-
tonello Colledanchise, poeta i composi-
tor excel·lent; Claudio Sanna; Giancarlo
Sanna; o l’estrella de TV3 Angelo Mares-
ca, lo Barber de l’Alguer. Tots m’agraden
molt, com quan en Claudio Sanna canta
Santa Mare Llengua, Santa Ryanair, o les
cantades vespertines a l’establiment de
Lo Barber, Angelo Maresca, que canta
acompanyat d’Antonio Martinelli, quan
tanca el seu establiment obre un armari i
comencen a sortir-ne guitarres i mando-
lines, i a cantar... 
Malauradament, s’ha perdut, espero que
de manera transitòria, la missa en algue-
rès que durant més de vint anys feia cada
diumenge a la tarda dom Nughes; el seu
missalet ha estat, sense cap mena de
dubte, el llibre més vegades reeditat en
alguerès. Dom Nughes, a qui la ciutat de
l’Alguer encara no fa ni quatre dies va
honorar concedint-li les màximes distin-
cions, encara no té la Creu de Sant Jordi,
fins quan caldrà esperar aquest merescut
reconeixement? 
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«És una meravella, una illa de catalanitat
llunyana, que tot bon català, valencià o
illenc de les Balears i Pitiüses hauria de
visitar un mínim de dos cops a la vida»

Artés figura des de fa
temps com el lloc més
calorós de les terres
centrals i de vegades

com el més alt de tot Catalunya.
L’observatori que hi ha al mig
d’una de les vinyes a prop del
poble va registrar una punta mà-
xima de 42º fa uns dies. Com que
aquesta dada es proveeix als
mitjans, fa temps que apareix al
centre del mapa de temperatu-
res al costat de dos dígits d’un
vermell roent que indiquen la
calor tremenda que hi fa.
Aquests darrers dies, com si fos
una tragèdia anunciada per
aquestes condicions dures de
calor, sequedat i vent lleuger, ha
passat a obrir els informatius per
un foc forestal de dimensions
colossals, molt virulent, que s’ha
acabat cobrant un preu molt alt.
Prop de quatre-centes hectàrees
cremades, més d’un centenar de
desallotjats de masies i cases de
colònies, dues famílies que han

perdut la casa i l’alcalde que
n’ha resultat ferit de considera-
ció quan feia tasques de suport.
Les flames van atacar indrets
molt feréstecs, de bosc molt
dens, sobretot de pins grans que
faciliten la seva combustió ex-
pansiva un cop l’incendi s’ha de-
clarat. Per aquí, són una male-
dicció que cada estiu ens toca
patir. En alguns passem més de
puntetes però en altres els danys
són terribles. I excepte els indife-
rents respecte de tota mena de
causes i algun piròman camuflat
entre nosaltres, tots ens alar-
mem primer i ens entristim des-
prés quan veiem l’apogeu del foc
i el resultat final un cop s’acon-
segueix apagar-lo. I aquesta tris-
tor és més íntima quan els llocs
que es carbonitzen són cone-
guts, viscuts i caminats en la jo-
ventut de cadascú. En aquesta
ocasió, és el meu cas. Mai se’m
havia cremat res sentimental-
ment tan proper. Els noms de to-

tes les masies, els indrets socar-
rant-se i tot aquell entorn són el
receptacle d’una part màgica de
la meva infantesa. A aquells
pins, ara convertits en esquelets
negres sobre una estora fumada,
potser els rebrotaran els fills
d’aquí a un parell d’anys. D’aquí
a uns mesos tornarà el verd en
forma de catifa i algun matoll hi
voldrà créixer, però mai més (en
la vida d’una persona) aquells
paratges tornaran a ser com
abans. No tornaran a tenir l’as-
pecte de fa uns dies, idèntic a
com eren quan hi anava a collir
pinyes o a buscar-hi llenegues
amb un avi que em va ensenyar,
justament allà, a estimar la natu-
ra mentre descobria que cada
arbre o cada herba fa una olor
diferent. O l’observació de la
fauna quedant-se quiet darrere
d’un arç. En poc temps de ca-
muflatge i silenci es descobrien
tota mena d’animals que vivien
allà. Són paisatges que combi-

nen (combinaven) bosc amb
conreus, vinyes i cases pairals
que apareixien al darrere les ar-
bredes perdudes. També era allà
on fèiem coses ben exòtiques i
ara molt mal vistes com caçar
ocells amb vesc, empaitar amb
males intencions algun pobre
rèptil i més endavant passar pels
camins amb alguna sorollosa
motocicleta de baixa cilindrada.
Em vénen a la memòria els re-
cords dels grans focs anteriors
que vaig viure en directe, com
els de Montserrat o els del Ber-
guedà, els ulls plorosos dels pa-
gesos i la cara emmascarada
dels voluntaris. Sobretot perquè
ara sóc lluny i en aquest cas la
distància només em permet mi-
rar les imatges que proveeixen
les xarxes d’aquells llocs tan fa-
miliars. L’endemà d’apagar l’úl-
tima brasa començaran les con-
trovèrsies sobre l’origen i els res-
ponsables. Quan ens sentim víc-
times d’algun abús, buscar cul-

pables sembla que és obligat i
reconforta. Queda per saber si
va ser un acte intencionat o for-
tuït. És dur dir-ho, però si acabés
sent obra d’un incendiari sem-
bla que la ira ens permetria afo-
gar la depressió, però, a la fi, el
resultat és el mateix: hem per-
dut un part de nosaltres. Tam-
poc val carregar contra els res-
ponsables de l’extinció perquè
des del primer moment va ser
molt evident que s’estava llui-
tant per terra i aire amb tot allò
de què es disposava. Ha quedat
constatat que tants estius de
boscos perduts per sempre al-
menys han servit per dotar-nos
de mitjans i tècniques per com-
batre aquestes catàstrofes. Es-
tem preparats per a l’inevitable
però, si és cert tot això del canvi
climàtic, em fa l’efecte que la
fortor de socarrim ens continua-
rà acompanyant durant els me-
sos de la canícula mentre quedi
un sol arbre per encendre.
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