
L’
acte de presentació del disc Lo 
país meu. Cançons de l’Alguer. 
50 anys (Picap), una reedició i 
compilació de quatre senzills de 

cançons alguereses que commemora els 
cinquanta anys del primer enregistra-
ment del Grup Coral Agrupació Catalana 
d’Itàlia a Barcelona, va servir de pretext 
per a retre un homenatge institucional 
als integrants del grup musical de l’illa 
de Sardenya. 

El Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya va voler reconèixer 
el treball dut a terme pels diversos mú-
sics i cantants de la formació algueresa. 
No tan sols han esdevingut figures de la 
cançó, sinó que, lluitant contra la falta 
quasi absoluta de producció literària, han 
contribuït a salvaguardar i difondre la 
llengua pròpia, que sobreviu a la pobla-
ció des de fa set segles. 

L’acte de celebració, que va tenir 
lloc a la Casa dels Italians, de Barce-
lona, fou presidit per Joan-Elies Adell, 
director de l’Espai Llull a l’Alguer, 
seu de la representació de la Generali-
tat de Catalunya i de l’Institut Ramon 
Llull a la ciutat sarda, juntament amb 
Lluís Puig, director del Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tra-
dicional Catalana de la Generalitat de 
Catalunya. 

L’homenatge va consistir en el lliu-
rament de diplomes que palesaven 
l’agraïment per l’esforç en la tasca de 
conservació de la varietat algueresa 
de la llengua catalana. Aquests do-
cuments van ser lliurats a familiars, 
amics o a membres del grup coral 
que es van desplaçar a Barcelona per 
a assistir a l’acte, com ara la cantant 
Lluciana Sari, que durant l’homenatge 

va entonar espontàniament “Lo País 
Meu”, mentre tot el públic l’acompa-
nyava. 

‘Lo país meu’. El disc aplega catorze 
cançons procedents dels senzills que l’as-
sociació musical enregistrà a Barcelona 
els anys 60 i 80: Catalans d’Itàlia. Can-
çons de l’Alguer (1962); Canta l’Alguer, 
amb la participació de Sandra Avagnina 
(1963); Bella Alguer, amb la veu de Rita 
Cao (1963); i Cançons de l’Alguer, de 
Lluciana Sari (1981). Tots aquests discos 
foren enregistrats pel segell Edigsa, la 
principal plataforma per a la difusió de 
la Nova Cançó. 

Joan-Elies Adell, director de l’Espai 
Llull, va mostrar-se molt satisfet per 
l’aparició d’aquest disc i va explicar que 
el projecte sorgia de la demanda d’al-
gunes persones que volien reeditar els 
senzills per a millorar-ne la qualitat des 
del punt de vista tècnic, i compilar-los 
tots en un sol CD. Alhora, va titllar la 
col·laboració amb Picap –l’empresa que 
té els drets musicals de les cançons– de 
molt fluida i positiva. 

Un dels aspectes més importants per 
a Adell és explicar què varen significar 
aquests discos per a la gent de l’Alguer 
i transmetre la història que hi ha darrere: 
els retrobaments entre els dos pobles 
units pel pont de mar blava. Per això 
va ser important que algunes personali-
tats alguereses –com el cantant Claudio 
Gabriel Sanna, la periodista Daniela Sari 
o l’escriptor Joan Gala– elaboressin els 
textos del llibret que acompanya el disc, 
que contextualitza aquest període histò-
ric des d’una visió algueresa, però alhora 
des de l’òptica catalana general, i que 
inclou la transcripció de les lletres de les 
cançons en estàndard alguerès.

“Ser alguerès és complicat”. El 
director de l’Espai Llull a l’Alguer opina 
que “ser alguerès i portar fora la llengua 
i la cultura és molt difícil, arran de la 
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Les cançons que han salvat l’alguerès
La Generalitat de Catalunya ha reconegut la tasca dels membres 
del Grup Coral Agrupació Catalana d’Itàlia, que, mitjançant cançons 
populars en alguerès, han ajudat a mantenir viva la llengua vernacla 
a la ciutat sarda.

Portada del disc de cançons alguereses 
que es va presentar fa poc a Barcelona.
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situació de l’Alguer: és molt fàcil ser 
català, ser valencià ja no ho és tant, però 
ser alguerès és molt complicat.” Adell 
considera que “la tasca d’aquestes per-
sones té una traducció cultural, encara 
que segurament de manera inconscient 
–perquè ells no cantaven en la llengua 
familiar per a salvar la pàtria, sinó per a 
passar-s’ho bé–”. 

L’Espai Llull a l’Alguer ha lluitat fer-
mament per a mantenir la parla alguere-
sa, “un treball important” segons Adell. 
I per això, “des de la Generalitat hem 
volgut difondre i donar molta dignitat a 
aquest disc”. Adell considera important 
el treball de sensibilització perquè, “als 
algueresos, com als valencians, se’ls ha 
repetit durant molts anys que parlar la 
seva llengua és contrari a aprendre bé la 
llengua italiana”.

Les funcions de l’Espai Llull. La 
representació de la Generalitat a la 
ciutat de l’Alguer té com a objectiu 
impulsar i coordinar activitats a la po-
blació sarda en benefici de la cultura i la 
llengua catalanes, i fomentar les relaci-

ons amb les institucions i els òrgans de 
govern, no tan sols de l’Alguer, sinó de 
tot Sardenya. Segons Adell, “la nostra 
oficina vol ser un pont d’anada i tornada 
que permeti d’intensificar les relacions 
culturals, lingüístiques i econòmiques”. 

Una de les prioritats actuals d’aquest 
organisme és la reintroducció de l’en-
senyament del català a les escoles, una 
tasca “possible en aquest moment histò-
ric, però que presenta moltes dificultats 
i una gran complexitat”, diu Adell. I re-
corda que “l’Alguer és només una ciutat 
i, per tant, assolir aquest objectiu reque-
reix una complicitat no tan sols amb el 
municipi sinó també amb la regió de 
Sardenya i el govern italià, perquè les 
competències sobre ensenyament no les 
té l’autonomia regional, sinó l’estat”. 
Per això s’ha constituït un grup de tre-
ball que pretén fer veure que recuperar 
la llengua familiar –no es tracta pas de 
cap imposició externa–, ara utilitzada 
molt secundàriament, pot obrir portes, 
és a dir, “donar opcions de futur als seus 
fills, que podrien estudiar a les universi-
tats catalanes”, comenta Adell. 

Per a assolir aquest objectiu cal, 
principalment, formar els mestres, la 
majoria dels quals saben parlar l’idio-
ma però, en canvi, no saben escriure’l, 
perquè no hi han estat alfabetitzats. 
D’aquí ve que l’Espai Llull treballi, 
amb col·laboració amb el govern ita-
lià, en la creació d’un màster estatal 
per a la formació del professorat de 
minories lingüístiques.

El director de l’Espai Llull consi-
dera que ara com ara es treballa en la 
línia adequada, perquè –tot i tractar-
se d’un procés difícil– la resposta 
de les administracions italianes és 
positiva. Adell explica que l’origen 
de la complexitat és la situació lin-
güística italiana: “Itàlia és un dels 
estats d’Europa amb més minories 
lingüístiques reconegudes, una de 
les quals és el català. Així doncs, 
s’ha d’actuar conjuntament amb més 
organitzacions per a potenciar l’en-
senyament també en la resta de llen-
gües i dialectes”.

Laia Peirón
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