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Antoni Simon Mossa i 
la comunitat catalanoparlant 

de l’Alguer durant 
el franquisme



→

La ciutat de l’Alguer representa, en el conjunt 
dels territoris on es parlen les diferents variants 
de la llengua catalana, l’àrea més perifèrica. Es 
tracta d’un espai marginal on, fins fa poc més 

d’una dècada, no existien línies de connexió directa 
—aèries o marítimes— o activitats econòmiques que 
interessessin als catalanoparlants de l’altra banda del 
mar.

Abans de la difusió de les tecnologies de la comu-
nicació de l’era informàtica, les relacions entre banda i 
banda depenien de pocs i privilegiats personatges, so-
bretot intel·lectuals, que tenien els mitjans, econòmics 
i culturals per mantenir-les. Entre aquestes figures des-
taca l’arquitecte sard Antoni Simon Mossa (1916-1971), 
figura clau tant per la defensa del català de l’Alguer com 
per l’evolució del nacionalisme sard.

El personatge
Tots els especialistes en la matèria coincideixen a afir-
mar que Antoni Simon Mossa representa una figura 
clau per poder entendre l’evolució del debat dins del 
medi sardista —és a dir dins del nacionalisme sard en 
les seves múltiples facetes— durant els anys 60. Efecti-
vament és indicat com la figura central en el naixement 

d’un corrent independentista dins del 
partit de referència del sardisme, el Par-
tit Sard d’Acció (PSd’A). Al mateix mo-
ment, Simon Mossa és tota una figura 
clau en l’evolució de l’associacionisme 
catalanista a l’Alguer dels anys cinquan-
ta i seixanta. Malgrat això no existeix una 
gran literatura sobre ell, i falta una bio-
grafia.

Simon Mossa va néixer a Pàdua, a la 
regió del Vèneto, el 22 de novembre del 
1916. El pare, Italo Simon, era un apre-
ciat farmacòleg i professor universitari a 
Pisa, que durant la Gran Guerra va pres-
tar servei a Pàdua, ciutat que es trobava 
a poca distància del front. La seva mare, 
Anita Mossa, era filla d’un il·lustre pro-
fessor de dret comercial. Antoni, doncs, 
neix en el si d’una família de la burgesia 
professional i intel·lectual del nord Sar-
denya. Els Simon eren d’origen lígur —
van arribar a l’Alguer al segle XVIII— i 
van ser molt importants durant el trienni 
revolucionari que va sacsejar l’illa entre 
el 1793 i el 1796. Durant el segle XIX la 
família es va traslladar a Sàsser, la capi-
tal d’aquella part de l’illa, així que Simon 
Mossa no era, estrictament, un alguerès. 
De fet, Antoni va viure la seva infante-
sa i adolescència entre Pisa, on el pare 
ensenyava i on es traslladà amb la famí-
lia l’any 1926, i Sardenya, on tornava so-
vint. Contràriament als desitjos del pare, 
va freqüentar la Facultat d’Arquitectura, 
primer a Roma i després a Florència. In-
quiet, el jove descobrí el cinema, que en 
aquells anys era un sector estratègic per 
al règim feixista, i així a partir del 1939 
va freqüentar els cursos organitzats pels 
Gruppi Universitari Fascisti, l’organitza-
ció universitària del règim. Simon Mossa 
demostrà habilitat en aquesta discipli-
na, guanyant el 1940 un premi nacional 
pel guió de Vento di Terra, ambientat a 
l’Alguer, i participant després a les filma-
cions de pel·lícules propagandístiques, 
com ara Bengasi, dirigida per Augusto 
Genina (1942).

Al mateix temps, Simon Mossa va de-
mostrar un gran interès per la llengua 
catalana de l’Alguer, que va aprendre du-
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L’arquitecte Antoni Simon Mossa (1916-1971) 
ha estat una figura clau per la defensa i 

promoció de la llengua catalana a l’Alguer 
com a intel·lectual i com a polític. Al mateix 

moment, Simon Mossa ha tingut un paper 
clau en l’evolució del nacionalisme sard, i és 

un dels principals exponents del corrent 
independentista dins del Partit Sard d’Acció 
(PSd’A). L’investigador Marcel A. Farinelli el 

recorda tot just uns dies després dels 
esdeveniments que es van produir a 

Sardenya, amb la detenció sobtada i posterior 
alliberament del president Puigdemont.

Per Marcel A. Farinelli



rant els períodes de vacances passats a 
la ciutat. Segons el seu fill, quan era jove 
Simon Mossa passava llargues estones 
parlant, en català de l’Alguer, amb els ha-
bitants del centre històric, els pescadors 
i els treballadors, quan aquesta variant 
era lluny de ser un idioma amenaçat. 
Aquesta passió per la llengua i la cultura 
catalanes evolucionarà anys després no 
només en un ferm compromís per salva-
guardar el patrimoni lingüístic alguerès, 
sinó que Simon Mossa va destacar per 
dos elements: la solidaritat cap als que, 
dins i fora de l’Estat espanyol, s’oposa-
ven al franquisme des de posicions ca-
talanistes, i l’assumpció d’una posició 
nacionalista, tant en clau catalana com 
sarda.

Els primers contactes
Un element constant en la història de la 
minoria catalana a Sardenya és la im-
portància del contacte amb els catalano-
parlants provinents de fora de l’illa, que, 
genèricament, eren definits com a “cata-
lans”, i no com a “espanyols”. A finals del 
segle XIX, això havia brindat la ocasió a 
uns pocs algueresos d’assolir una certa 
importància, com a intel·lectuals, entre 
els ambients de la Renaixença a Catalu-
nya, i podem trobar el mateix patró en la 

trajectòria de Simon Mossa. No sabem 
si el jove sard va tenir contactes amb els 
catalanistes algueresos de finals de se-
gle encara vius o si va coincidir amb al-
gun català que va viatjar a la ciutat. És 
més probable que Simon Mossa, que 
durant la segona meitat dels anys trenta 
estudiava a la universitat entre Florèn-
cia i Roma, i freqüentava Pisa, tingués els 
primers contactes amb altres catalano-
parlants a la Itàlia continental. Malaura-
dament, Simon Mossa no solia escriure 
un diari personal de manera sistemàtica, 
per tant la primera notícia d’aquest con-
tacte ens arriba de la mà d’un personat-
ge il·lustre: Josep Pla.

L’escriptor, amb altres intel·lectuals de 
tendències conservadores que, per ra-
ons diverses, desprès del juliol del 1936 
havien buscat refugi a l’estranger, havia 
arribat a Itàlia l’any 1937, per establir-se 
a Roma. Pla formava part de la xarxa 
d’agents i informadors que, finançats pel 
mallorquí Joan March i organitzada amb 
l’ajut de Francesc Cambó, feia propagan-
da en contra de la República. Desman-
tellada la seva base operativa a Marsella, 
Pla i altres es van establir a Itàlia, primer 
a Gènova i després a Roma, on freqüen-
taven el Caffè Greco, un històric local 
del centre. Aquí Simon Mossa, encara 

universitari, es va fixar en uns personat-
ges que, asseguts a una taula, parlaven 
en català. Després d’observar-los durant 
uns dies, segons ens explica Pla, Simon 
Mossa es va apropar i d’allí en va néixer 
una amistat. El jove estudiant, amb al-
guns amics sards, va freqüentar el grup 
de catalans durant uns mesos, i fins i tot 
Josep Pla, l’any 1938, va visitar l’Alguer. 
L’escriptor repetirà la vista l’any 1962, 
aquesta vegada per conèixer l’illa en 
companyia de l’arquitecte sard.

No es tracta només de Pla, perquè en 
els nits al Caffè Greco Simon Mossa va 
fer amistat, entre d’altres, amb el pintor 
Miquel Soldevila, i sobretot amb Joan B. 
Solervicens i Manuel Brunet. Ambdós 
eren periodistes i escriptors, defensors 
de posicions catalanistes i alhora con-
servadores i catòliques, molt propers a la 
Lliga. Solervicens havia estat un dels col-
laboradors de Francesc Cambó, havia 
dirigit el diari El Matí i havia fet d’asses-
sor de la Fundació Bernat Metge. Brunet 
i Solervicens, entre d’altres, després del 
juliol del 1936 es van exiliar a França, 
entrant, com Pla, a la xarxa organitza-
da pel líder de la Lliga. És difícil conèixer 
la posició de Simon Mossa davant de la 
Guerra Civil o del feixisme, però resul-
ta important el retrobament, dins d’una 
llibreta seva del 1933, d’un escrit en què 
fa una llista de setze consignes, i en què 
la primera, en català de l’Alguer és: “Sol 
Ixent / Per al poble / Es venent”. Les a 
tres, totes en italià, remarquen la con-
trarietat a la guerra, a Hitler i a l’antise-
mitisme, mentre plantegen l’autonomia 
per a l’illa com a objectiu. Tot i així, entre 
la seva documentació també es pot lle-
gir una carta en castellà enviada per un 
voluntari entre les tropes de Franco, que 
probablement havia conegut a Pisa i de-
via haver estat un alumne del pare que, 
sense embuts, es declara rotundament 
franquista. Pel que sembla, Simon Mos-
sa no va respondre, i d’aquest detall i per 
les anotacions íntimes citades abans, po-
dem concloure que l’adhesió al feixisme 
devia haver estat superficial, com per a 
molts dels italians que van néixer sota el 
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L’arquitecte Antoni Simon Mossa 
al seu estudi de treball. 

CAFFÈ GRECO. Aquest local ubicat al centre de Roma era 
freqüentat per escriptors com ara Josep Pla, amb qui Simon 
Mossa va mantenir una amistat. L’arquitecte, a més, va tenir 

l’escriptor empordanès com a referent literari. Al Caffè Greco, 
Simon Mossa també va coincidir amb els periodistes Manuel 
Brunet i Joan B. Solervicens, i amb el pintor Miquel Soldevila.



regim. A més, el mateix Simon Mossa va 
confessar, en una carta a un dirigent del 
PSd’A, que a partir del 1928, quan tenia 
uns 12 anys, havia tingut relacions amb 
els ambients antifeixistes i sardistes de 
Sàsser, que solien freqüentar casa seva.

Tornant a les amistats fetes al Caffè 
Greco, aquestes tindran conseqüènci-
es un cop acabada la guerra mundial. 

Durant aquells anys, Simon Mossa, es-
tablert a Sardenya, començà a treba-
llar com a arquitecte, la professió que 
amb èxit mantindrà fins al final de la 
seva vida, en una illa que havia estat du-
rament ferida pel conflicte. En aquest 
context va començar a tenir una relació 
epistolar, en català, amb algunes perso-
nes residents a Catalunya. La motivació 

era la curiositat lingüística: Simon Mossa 
volia practicar el català i aprendre’l a es-
criure correctament, mentre els seus in-
terlocutors volien tenir un contacte amb 
algun alguerès. És el cas de les cartes que 
s’intercanvia entre el 1948 i el 1949 amb 
la mestra Angelina Colubret, que havia 
estat militant d’ERC durant els anys de la 
República i una de les figures més repre-
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sentatives del feminisme català. Destaca 
com ja en aquell moment Simon Mossa 
mostrava una visió política de la qüestió 
lingüística que desenvoluparà durant els 
anys vinents. De fet, mentre parlava de 
la situació de l’Alguer amb Colubret, feia 
una reflexió general en què mancomu-
nava el context italià a aquell espanyol: 
“Sabem tots que avui las parlades regio-
nals no tenen confiança a prop dels po-
tents: amb aquesta ventada de naciona-
lisme en tot lo mond [sic] és fàcil veure 
gent que olvida [sic] la pròpia [sic] par-
lada i [aquella] dels sous pares […]. Tota 
aquesta gent, en exaltant las valors del 
centre, olvida [sic] las [sic] valors de sa 
terra patita [sic]. No es [sic] soltant malla-
tia [sic] d’Espanya o de Portugal, es [sic] 
també malaltia d’Italia [sic] i de França, 
de Romania i d’Hungría [sic].”

Eren els anys en què la naixent Re-
pública Italiana concedia l’autonomia 
a Sardenya, un fet que, malgrat les veus 
crítiques, representava un èxit per al 
moviment sardista que, des de la seva 
fundació, havia individuat en aquest el 
seu principal objectiu. En aquest clima 
Simon Mossa començà la seva activi-
tat com a periodista, i col·laborarà amb 
els diaris Il Solco, Gazzetta Sarda, Nuo-
va Sardegna i Sassari Sera, i més espo-
ràdicament amb la revista Ichnusa. Era 
també un moment important per a les 
relacions entre l’Alguer i la resta dels 
territoris de parla catalana, perquè el 

regim de Franco començava, molt tími-
dament, a obrir-se al turisme internacio-
nal, mentre també Sardenya es prepara-
va per convertir-se en un indret turístic, 
amb l’Alguer al capdavant. Simon Mos-
sa, l’any 1953, viatjà per tota la penínsu-
la Ibèrica, per passar després al Marroc 
i des d’allí retornar a Sardenya passant 
per Portugal, un recorregut que va fer 
acompanyat per dos amics sards i que 
va convertir en una sèrie d’articles pe-
riodístics publicats al diari Sassari Sera. 
La prosa de Simon Mossa és descripti-
va, esvelta i sensible al detall, i s’hi nota 
la influència de Josep Pla, com el mateix 
arquitecte afirmava en una carta a l’au-
tor empordanès del 1948. En aquesta Si-
mon Mossa, després d’haver explicat al 
seu interlocutor les seves peripècies du-
rant els anys de la guerra mundial, parla 
de la seva voluntat d’aprendre a escriure 
en “bon català”, i confessa que “de quant 
ió [sic] he coneixut a Vosté [sic] he sem-
pre pensat que escrirés d’aixì [sic], amb 
aquesta característica conversadia [sic], 
com si parlés a una vella casa a la mari-
na […].”

Simon Mossa, durant el viatge, va te-
nir una experiència directa del que sig-
nificava —des d’un punt de vista lingüís-
tic, social i polític— el regim franquista, 
retrobant alguns dels vells amics cone-
guts al Caffè Greco. Durant els anys se-
güents els interlocutors es multiplicaran, 
convertint l’arquitecte en el centre d’una 

xarxa de relacions que anava des de Bar-
celona fins a Llatinoamèrica.

L’Alguer, Sardenya 
 i el catalanisme
Mentrestant, a l’Alguer, es vivia una re-
presa d’activitats culturals en llengua 
catalana, i en aquest context va néixer, 
l’any 1952, el Centre d’Estudis Alguere-
sos (CEA). L’associació integrava els al-
gueresos interessats a mantenir viva la 
llengua des d’una perspectiva absoluta-
ment apolítica. Els seus membres eren 
professors, professionals i funcionaris, 
tots conservadors. Entre els més desta-
cats es poden comptar Rafael Sari i Ra-
fael Catardi. Mentre el primer fou una 
figura d’una certa importància dins del 
feixisme local, i l’únic durant el règim a 
publicar poesies en català —però amb 
grafia italiana—, el segon era un militar 
de carrera, general de la Policia de l’Àfri-
ca Italiana i que, en les fases finals de la 
guerra mundial, va tenir un rol poc clar 
en la guerra civil que va dividir Itàlia en-
tre feixistes i antifeixistes. Sari, després 
de la caiguda del règim, va continuar la 
seva professió de mestre d’escola, així 
com la seva activitat de poeta; mentre 
Catardi fou forçat, com molts altres mi-
litars italians, a jubilar-se, entregant-se 
completament a l’activitat cultural. 
L’antic general va ser l’ànima del CEA i 
el seu president, fins al 1961. Antoni Si-
mon Mossa va entrar a formar part del 
CEA des del principi, i gràcies a això va 
ampliar els seus contactes amb catalans 
i valencians, establint relacions episto-
lars també amb els exiliats. Aquest fet 
va tenir una influència important sobre 
la seva activitat, fent evolucionar la seva 
visió de la relació entre l’Alguer i la resta 
de terres de parla catalana.

L’existència del CEA va despertar 
interessos, en primer lloc, en Miquel 
Guinart. El periodista, polític i dirigent 
d’ERC instal·lat a Montpeller, va comen-
çar a publicar l’any 1954 la revista Vida 
Nova. Fundada amb la col·laboració de 
Josep Maria Batista i Roca i Joan Triadú, 
volia ser un punt de trobada entre els 
diferents territoris de parla catalana, en 
què podien escriure tant els residents a 
Espanya com els exiliats. Era necessari, 
doncs, obtenir la col·laboració d’algun 
alguerès, i Guinart va entrar en contacte 
amb Catardi, a través d’un altre il·lustre 
membre del CEA, Antoni Era, historia-
dor expert del dret de la Corona d’Aragó, 

→

EL TEMPS • 5 octubre 202142

EN PORTADA



que, amb altres investigadors sards, esta-
va en contacte amb els historiadors cata-
lans. L’antic general es va comprometre 
a escriure periòdicament una “Carta de 
l’Alguer” a Vida Nova, però, molt signi-
ficativament, demanava a canvi el dic-
cionari Fabra i unes gramàtiques, ja que 
no hi havia manera, llavors, d’obtenir 
aquestes publicacions des de l’Alguer. El 
fet suscità l’entusiasme de Guinart i dels 
lectors de la revista, mentre l’alguerès es 
feia visible a la comunitat de catalano-
parlants escampada per Europa i Amèri-
ca. Així es donava la idea de la unitat de 
la nació catalana, mentre a la petita ciu-
tat arribaven instruments per aprofundir 
el coneixement del català modern.

Aquesta presència es feia notar també 
entre els catalans que vivien a Espanya, 
gràcies al fet que les ocasions de con-
tacte es multiplicaven, ja sigui entre els 
historiadors especialitzats en la Corona 
d’Aragó o pel desenvolupament del tu-
risme. La ciutat començava a aparèixer 
també a la premsa de l’Estat espanyol, 
i una publicació que va donar particu-
lar importància a la ciutat sardocata-
lana fou Destino, que justament era un 
punt d’encontre d’aquells catalanistes 
que no van militar amb els republicans, 
però, malgrat això, van tenir una relació 
conflictiva amb els franquistes, i entre 
els quals hi havia Pla i Brunet, dos dels 
tertulians del Caffè Greco. La revista va 
fer alguna breu referència a l’Alguer ca-
talana ja a alguns articles de finals dels 
anys quaranta i principis dels cinquan-
ta, però serà durant la segona meitat de 
la dècada que es tractarà el tema amb 
més profunditat. A aquest interès s’afe-
giren les visites a la ciutat sarda d’alguns 
personatges, entre els quals cal desta-
car el fotògraf i periodista Pere Cata-
là i Roca, el militant catalanista Manu-
el Pagès o l’historiador Ferran Soldevila. 
Els tres van visitar l’Alguer en ocasions 
diferents i per separat (més endavant hi 
coincidiran), entrant en contacte amb 
els algueresos que freqüentaven el CEA, 
entre els quals Simon Mossa. Tant Català 
i Roca com Pagès van fer seguir als seus 

viatges algunes publicacions, l’any 1957, 
que van contribuir molt a popularitzar la 
idea de l’Alguer catalana.

Tant des de les publicacions a Catalu-
nya com des d’aquelles dels algueresos a 
Vida Nova, però, en deriva una idea folk-
lòrica de l’Alguer, sense una visió de fu-
tur de les relacions entre algueresos i ca-
talans. Era evidentment difícil anar més 
enllà d’un discurs sentimental i apolític 
per a qui escrivia a les revistes publica-
des a l’Estat espanyol, però no ho devia 
ser per a qui, com Catardi, ho feia en un 
estat democràtic. Malgrat això, les cartes 
que el general publicà entre el 1955 i el 

1959 tenen un regust a nostàlgia, parlen 
del passat perdut o dels canvis que afec-
ten la ciutat, però mai parlen del procés 
d’italianització, que avançava ràpida-
ment en aquells anys, mentre no hi ha 
cap referència al nacionalisme català i a 
la repressió franquista.

L’antic general mostrava molta erudi-
ció en els seus escrits, i —gràcies també 
als llibres enviats per Guinart— un gran 
coneixement de la llengua; però no sem-
blava tenir cap intenció d’anar més enllà 
de la dimensió estrictament cultural. A 
poc a poc, però, els contactes van tenir 
influència en l’ambient alguerès, ajudant 
a fer madurar una perspectiva més po-
lítica, gràcies sobretot als catalans que, 
regularment, van fer estades a la ciutat. 
Això ho va facilitar, paradoxalment, el 
mateix Catardi, que va posar a disposi-
ció, fent-ne publicitat a Vida Nova, una 
habitació de casa seva per hostejar gra-
tuïtament visitants durant períodes de 
màxim quinze dies. L’habitació es troba-
va a la seva vil·la, construïda per Simon 
Mossa just davant de la residència del 
consol honorari espanyol. Després de 
Català i Roca, i de Pagès, altres visitants 
il·lustres de la ciutat foren els historia-
dors que participaren al VI Congrés de 
la Corona d’Aragó, celebrat a Càller l’any 
1957, entre els quals hi havia i el mateix 
alcalde de Barcelona, Josep Maria de 
Porcioles. Aquests van fer una breu es-
tada a la ciutat, a càrrec de les arques de 
l’Ajuntament alguerès, i així va comen-
çar una relació institucional entre les 
dues ciutats que va continuar els anys 
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La revista Vida Nova va ser fundada per Miquel 
Guinart, amb la col·laboració de Josep Maria 

Batista Roca (al centre). A la dreta, Pere Català 
i Roca, fotògraf i historiador que va visitar 

l’Alguer gràcies a l’interès despertat per Simon 
Mossa. A l’esquerra, Joan Triadú, un altre dels 

fundadors de la revista Vida Nova.

L’arquitecte Antoni 
Simon Mossa baixa 
d’un avió.
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següents, i que als anys seixanta i setan-
ta es va estendre a València i Tarragona. 
No van ser els únics, ja que visitaren la 
ciutat també historiadors com Jaume Vi-
cens i Vives o Ernest Martínez Ferrando, 
o l’intel·lectual i jesuïta Miquel Batllori. 
Aquests contactes i la visibilitat dona-
da a l’Alguer a través d’articles i llibres, 
a més dels viatges que alguns alguere-
sos i en particular Simon Mossa, feien a 
Barcelona o València, començaren a fer 
canviar el rol que aquesta comunitat ca-
talanoparlant tenia per als catalans. Al-
hora, l’establiment d’unes relacions més 
regulars amb els interlocutors de l’altra 
banda del mar va tenir un impacte entre 
els mateixos algueresos. Quin sentit te-

nia, en aquell context, l’existència d’un 
petit indret en què es parlava una llen-
gua amenaçada d’extinció? I quin sen-
tit tenia ser una minoria lingüística dins 
d’una regió autònoma d’una república 
democràtica, a més a més implicada en 
la construcció d’una Europa unida? Eren 
aquestes les preguntes que es va co-
mençar a plantejar Antoni Simon Mos-
sa, sense, però, la solidaritat dels altres 
membres il·lustres del CEA.

Els Jocs Florals: l’Alguer,  
centre de la cultura catalana
En aquest context, Antoni Simon Mos-
sa agafà la iniciativa. Com hem vist, ja el 
1948 havia demostrat tenir una embri-

onària visió política del rol de l’Alguer, 
però és després de la seva participació 
als Jocs Florals del 1958, que es van cele-
brar a Mèxic, quan va guanyar pes dins 
del catalanisme alguerès. Fins aquell 
moment, els membres del CEA havien 
mantingut relacions sobretot amb cata-
lanoparlants residents a Espanya, evi-
tant, almenys públicament, implicar-se 
en qüestions polítiques. Simon Mossa, al 
contrari, va establir forts lligams amb els 
catalans residents a Xile, Mèxic, Argen-
tina, Cuba i Brasil, com demostra la cor-
respondència d’aquells anys i el fet que 
al seu arxiu es poden trobar nombroses 
còpies de revistes que editaven aques-
tes comunitats, i que evidentment, van 

→
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D’esquerra a dreta, el poeta alguerès Rafael Sari, el 
fotògraf i historiador Pere Català i Roca i l’arquitecte 
Antoni Simon Mossa. La foto és a l’Hotel El Faro, 
projectat als cinquanta per l’arquitecte sard.



entregar o enviar a Simon Mossa per-
què les distribuís a l’Alguer. Animat per 
les relacions que estava establint amb 
aquests ambients, més radicals d’aquells 
que fins llavors havien estat els inter-
locutors dels algueresos, intentà canviar 
la despolitització que caracteritzava el 
grup alguerès.

El final dels anys cinquanta era un 
moment de gran visibilitat per a la co-
munitat algueresa: als reportatges pu-
blicats a la revista Destino, a les fotogra-
fies de Català i Roca o a les descripcions 
de Domènec de Bellmunt ara s’afegien 
les publicacions dels mateixos alguere-
sos. Tot això demostrava la vitalitat de la 
llengua, just en un moment tan dramà-
tic en què, a Catalunya sobretot, es temia 
seriosament pel seu futur. En aquest cli-
ma, l’any 1959, es proposà l’Alguer com 
a futura seu del concurs poètic. El CEA, 
però, en un primer moment va declinar 
l’oferta, motivant la renúncia pel fet que 
ja estaven organitzant l’anomenat viatge 
del retrobament, el famós creuer que, a 
l’agost del 1960, portà centenars de ca-
talanoparlants —entre intel·lectuals i 
personalitats de diversos territoris— a 
la ciutat sarda. Els algueresos accepta-
ren organitzar els actes del 1961, acon-
seguint així posar durant dos anys con-
secutius la ciutat al centre de la cultura 
catalana.

Hem tingut ja la possibilitat de parlar 
de les qüestions organitzatives d’aquests 
actes, i de com les autoritats franquistes, 
en ocasió del Jocs Florals, van aconse-
guir, amb la intervenció de Miquel Bat-
llori i de dos membres del CEA, Rafael 
Catardi i Antoni Era, que les celebraci-
ons no es convertissin en un acte an-
tifranquista i que, sobretot, el presi-
dent Josep Tarradellas no hi fos present. 
Aquí, a banda d’afegir algun document 
nou, és important subratllar el rol d’An-
toni Simon Mossa, que fou un dels ho-
mes clau a l’Alguer en l’organització dels 
dos actes. L’arquitecte sard ja s’havia 
destacat per les seves capacitats organit-
zatives i per l’entusiasme, i a partir del 
1959 va substituir Catardi en la redacció 
de la “Carta de l’Alguer”, publicada en 
cada número de Vida Nova. A la prime-
ra, que no signà, la nostàlgia de l’antic 
general deixa pas a la imatge d’una co-
munitat activa i, sobretot, clou l’escrit 
amb un “Visca la pàtria catalana!”, que 
marca la diferència amb l’estil apolític 
de Catardi.

En aquells anys, Simon Mossa co-
mençà a mostrar la seva visió de l’Alguer 
com a peça d’un mapa més ampli, es-
forçant-se sempre més de subratllar els 
contactes amb la resta dels “Països Ca-
talans”. El que temia l’arquitecte sard era 
el provincianisme, sovint definit com 
un doble aïllament de la ciutat des de la 
resta de Sardenya i de les terres de parla 
catalana, una condició que rebutjava en 
termes molt similars a com ho feia Joan 
Fuster, intel·lectual que coneixia perso-
nalment i al qual llegia. En aquest sentit, 

l’esforç organitzatiu de rebre tot un cre-
uer de catalans a l’estiu del 1960 era vist 
com una forma d’obrir la ciutat a aquests 
interlocutors, demostrant la centrali-
tat de l’Alguer en el mapa de les terres 
de parla catalana. Era també una forma 
d’utilitzar el turisme per enllaçar l’Alguer 
amb Catalunya, tal com havia passat 
pocs anys abans quan, amb la implicació 
de Carles Bauby, es va fer una significati-
va, però efímera, connexió aèria entre la 
ciutat sarda i Perpinyà.

L’esdeveniment era tan important per 
a Simon Mossa que, per a aquella oca-
sió, havia fet sortir el primer numero de 
Reinaxença Nova, una publicació ins-
pirada en aquelles que l’arquitecte re-
bia dels exiliats catalans i que devia ser, 
en les seves intencions, la publicació 
oficial del grup alguerès. Al primer nú-
mero es barrejaven els missatges de les 
autoritats —entre les quals l’alcalde de 
Barcelona, l’Abat de Montserrat i el me-
cenes molt vinculat a l’Alguer Francesc 
Recasens— amb articles sobre literatura 
popular o història local. El que ens in-
teressa més, però, eren unes declaraci-
ons d’intents, signades per Simon Mos-
sa, que esbossaven un programa polític. 
L’arquitecte, referint-se a les relacions 
amb els “catalans”, subratllava que no es 
tractava de sentimentalisme ni de pro-
moció turística —com tampoc de sepa-
ratisme, però— i parlava directament 
de l’opressió i de la desnacionalització 
que patia la minoria algueresa, concep-
tes que fins llavors cap alguerès havia 
utilitzat.

El creuer fou important, però no fou 
una manifestació de caire polític i, al 
contrari, a alguns els va semblar una ini-
ciativa estríctament turística i comerci-
al, tant entre els algueresos com entre 
alguns interlocutors catalans de l’arqui-
tecte. Així que la definitiva consagració 
de l’Alguer com a indret central de la cul-
tura catalana i de la resistència d’aques-
ta cultura a la repressió franquista, es va 
confiar en els Jocs Florals celebrats al se-
tembre del 1961. Aquella fou la primera 
edició en què els participants provenien 
en gran part de la península Ibèrica, com 
els membres del consistori, entre els 
quals hi figuraven Joan Fuster, Rafael Ta-
sis, Joan Triadú, Josep Maria Llompart i 
Ferran Soldevila. L’Alguer s’afirmava com 
a punt d’encontre de catalanoparlants i 
terra de llibertat, i els Jocs foren, segons 
Miquel Guinart que en va ser un dels 
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Dalt, l’historiador Ferran Soldevila, que també va visitar 
l’Alguer. A sota, l’alcalde franquista de Barcelona, Josep 
Maria de Porcioles, que va participar en el VI Congrés de 
la Corona d’Aragó celebrat a Càller el 1957.



principals impulsors i responsables, “els 
més importants, significatius i transcen-
dentals de tots els que, durant 37 anys, 
han tingut lloc a l’exili”.

Simon Mossa, amb el CEA i l’Agrupa-
ció Catalanista d’Itàlia, —que es va for-
mar el 1960 sempre a l’Alguer— va estar 
al capdavant de l’organització. Com a 
secretari de la comissió organitzadora, 
Simon Mossa va posar-se en contacte, 
per correu o personalment, amb diver-
sos exponents de la cultura catalana, tant 
a l’exili com a l’Estat espanyol, conver-
tint-se en un punt de trobada entre les di-
verses animes del catalanisme. Per part 
seva Rafael Catardi va assumir la presi-
dència del consistori, deixant el càrrec 

de president del CEA a Simon Mossa, per 
assegurar-se un cert rol en l’organització 
de les celebracions evitant que les con-
trolés exclusivament l’arquitecte. Efecti-
vament hi havia diferència entre els dos, 
en particular respecte a dues qüestions 
bàsiques: l’actitud davant del franquisme 
i la qüestió nacional. Mentre l’antic ge-
neral no havia condemnat mai el fran-
quisme, Simon Mossa tenia una posició 
diametralment contrària, com demostra-
va la seva actitud cap als grups d’exiliats. 

Com l’arquitecte confessà a Batista i Roca 
uns anys més tard, Catardi era profunda-
ment lligat a la pàtria italiana, i no tenia 
gens de simpatia ni pel catalanisme ni 
pel sardisme. Així doncs, és probable que 
Catardi es va veure incòmode, preferint 
deixar la presidència del CEA, sense però 
donar carta blanca a Simon Mossa. De 
fet, serà l’antic general qui s’encarrega de 
totes les gestions per evitar uns jocs poli-
titzats, sense involucrar, per la documen-
tació que hem pogut trobar, ni Simon 
Mossa ni els altres organitzadors. L’arqui-
tecte, evidentment conscient de la situa-
ció delicada, va acceptar les pressions de 
Catardi i d’Era per mantenir una actitud 
prudent i evitar que el regim franquista 

prohibís als participants de viatjar cap a 
l’Alguer. Les pressions per evitar la poli-
tització del Jocs no arribaren només des 
del CEA i Batllori, sinó directament per 
part d’Antonio Segni, que, a part de ser 
ministre d’Afers Exteriors, estava també 
lligat a la família Simon, i li va demanar 
“d’evitar incidents i accidents amb el Go-
vern espanyol”.

Malgrat les maniobres espanyoles, 
els Jocs van ser considerats tot un èxit, 
tant per part algueresa com per part dels 

que hi havien participat. No fou així per 
l’escriptor Domènec de Bellmunt, l’ho-
me de Tarradellas enviat a l’Alguer, que 
va criticar la falta d’actes rotundament 
antifranquistes i, naturalment, l’exclusió 
de la Generalitat a l’exili. La seva posició 
fou, però, minoritària.

L’intent de politització  
del catalanisme alguerès
El creuer, els Jocs Florals i l’assumpció 
per part de Simon Mossa de la presidèn-
cia del CEA es produïen en un moment 
en què l’arquitecte sard es trobava sem-
pre més implicat en el moviment sardis-
ta. L’arquitecte, que havia militat al PSd’A 
durant els primers anys de la postguerra, 
es va reincorporar al partit l’any 1961 i al 
llarg de la dècada va constituir un cor-
rent independentista dins de la formació 
política. El seu objectiu era promoure un 
retorn als orígens del partit, que després 
del 1948 s’havia transformat en una for-
mació conservadora aliada amb els de-
mocratacristians, per fer-li assumir un 
posicionament més radical, tant en clau 
nacional com social. Simon Mossa, en 
aquest intent, va començar a parlar de 
la relació illa-continent com d’una rela-
ció colonial, i a parlar de la qüestió sarda 
en termes ètnics, posant l’accent sobre 
la necessitat de salvaguardar la llengua 
sarda com a element clau de la identi-
tat nacional. Es tracta d’un discurs que 
va fer sobretot des de les columnes dels 
diaris sards, amb articles sobre l’actuali-
tat política o la cultura, en què la relació 
illa-continent estava sempre present.

És evident, doncs, que l’objectiu de 
Simon Mossa no era només aquell com-
partit pels altres catalanistes locals, és a 
dir cultivar una passió estrictament lite-
rària per la llengua. Per a Simon Mossa 
el despertament de l’interès cap a la llen-
gua i les tradicions era una via per difon-
dre entre els algueresos la consciència 
de formar part d’una nació, la catalana, 
que calia fer ressorgir de l’opressió en 
què es trobava. Els algueresos, segons 
ell, eren una minoria nacional, i els sards 
una comunitat ètnica (o nacional).

→
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Imatge del moll de l’Alguer. A la dreta, cartell dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, 
celebrats a l’Alguer el 1961. A sota de la foto, portada de la 

revista Ressorgiment, on Lluís Crusellas reflexionava sobre la 
situació política dels Països Catalans a inicis dels seixanta.



Simon Mossa, en aquest intent de 
conscienciació, sembla seguir un pla que 
consisteix a formar un grup restringit 
de figures que, per la seva cultura o pel 
rol en la comunitat, es poden conside-
rar destacades, i sobre les quals confiar 
per dur a terme la tasca de reafirmació 
nacional. L’estratègia comporta, també, 
organitzar actes i fer publicacions per tal 
de poder difondre la idea de formar part 
d’una nació que no és la italiana. En això 
l’arquitecte mirava cap a Catalunya, al 
que s’havia fet en passat, però sobretot 
al que es feia per resistir a l’opressió del 
franquisme. En aquest sentit, fou molt 
important per a ell un petit llibre, Els po-
bles joves. El seu autor, Joan Crusellas, 
era un dels que, entre d’altres, intenta-
va continuar fent cultura en català sota 
el franquisme, i així reprendre el discurs 
catalanista. Simon Mossa va comprar un 
exemplar del seu llibre a Barcelona l’any 
1960, i sabem que li va donar molta im-
portància gràcies a la relació epistolar 
amb l’autor i el seu germà Lluís. Aquest 
últim vivia a Santiago de Xile, on mili-
tava en les organitzacions catalanistes, 
amb un rol no gens secundari, com de-
mostren els molts articles publicats a la 
revista Ressorgiment, en què reflexiona 
sobre la situació política dels Països Ca-
talans, la cultura catalana i la construcció 
de la comunitat europea. En una carta 
de l’agost de 1960 Joan Crusellas respo-
nia a una sèrie de qüestions que Simon 
Mossa li havia plantejat, esbossant un 
programa d’acció per a la comunitat al-

gueresa. L’autor explicava a Simon Mossa 
com havia de treballar amb un grup de 
personalitats distingides per fomentar el 
coneixement del passat i l’ús del català, i 
per difondre, progressivament, la idea de 
formar part dels Països Catalans. Aquesta 
seria la minoria de la qual Crusellas par-
la a l’assaig, és a dir un grup de persones 
conscients de la necessitat de garantir 
allò que l’autor defineix com el desenvo-
lupament històric del poble.

L’arquitecte semblava haver assumit 
que el seu rol era liderar una conscien-

ciació nacionalista, tant en clau sardis-
ta com catalanista. En la influència en la 
seva visió de les coses no hi trobem, però, 
només la relació amb Crusellas, sinó 
també amb Josep Maria Batista i Roca. 
Darrera de la publicació de Vida Nova hi 
era, en part, aquest il·lustre antropòleg i 
polític. La seva relació amb Simon Mos-
sa devia enfortir-se arran del creuer del 
1960 i del Jocs Florals. A partir d’aquells 
dos esdeveniments, Batista i Roca, que 
estava en contacte també amb Catardi, 
va buscar sempre més la complicitat de 
l’arquitecte sard, en la seva doble faceta 
de catalanista i sardista, perquè represen-
tava dues minories nacionals dins d’una 
república democràtica. La gran entesa 
entre els dos és més que evident l’any 
1963, en ocasió de la conferència anual 
de la Union Fédéraliste des Communau-
tés Européennes (UFCE), una associa-
ció no governamental i d’orientació ca-
tolicoconservadora, fundada l’any 1949 
per tutelar les minories nacionals, i que 
proposava una idea d’Europa basada en 
una unió federal de les regions i ètnies, 
no dels estats. Aquell any la reunió es va 
celebrar a Aosta, amb el patrocini de la 
Regió Autònoma, i Batista i Roca dema-
nà la participació dels algueresos, que, 
amb la presència de delegacions de Bale-
ars, Catalunya, Catalunya del Nord i Va-
lència, haurien garantit representar tots 
els territoris de parla catalana. Era una 
extraordinària ocasió per donar visibili-
tat a la causa nacional dels catalans. La 
preocupació, però, també era una altra. A 
causa de la participació d’una delegació 
dels alemanys del Tirol del Sud, minoria 
germanòfona a Itàlia, Batista i Roca esta-
va preocupat perquè, atès que a la UFCE 
el pes de les nacions del nord i el centre 
d’Europa era molt fort, “l’acció dels Tiro-
lesos del Sud risca [sic] de prendre un 
aire de germanisme contra llatinitat”. A 
més, considerava important que hi assis-
tissin —tant a aquesta com a futures re-
unions— representants sards i sicilians, i 
per això demanava a Simon Mossa, “vos 
que us sentiu sards, sense oblidar la llen-
gua catalana, no podríeu interessar-hi 
altres personalitats sardes? I no us seria 
possible fer-ho també amb els sicilians?”.

Veiem com Batista i Roca valorava 
molt la contribució que podia arribar 
des de l’Alguer, no només com a part 
dels “Països Catalans”, sinó també com a 
punt de connexió amb Sardenya i altres 
regions autònomes d’Itàlia.
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En el seu intent de dur a terme una 
acció política en clau catalanista a l’Al-
guer, però, l’arquitecte sembla una figura 
aïllada. És clar que l’objectiu de l’arqui-
tecte era evitar que el fet lingüístic algue-
rès semblés una curiositat sense un futur 
polític real. Volia assegurar-se que els al-
gueresos aprenguessin la llengua amb el 
dialecte, i que formaven part d’una àm-
plia comunitat nacional, i així fer que els 
algueresos “es barregessin” amb els ca-
talans. Calia evitar la divisió, com sem-
pre li aconsellava Lluís Crusellas. Per 
carta li pregava d’evitar, sempre que fos 
possible, l’expressió “parla algueresa”, a 
la qual seria preferible “parla catalana”.

Devia ser difícil defensar la idea de 
nació catalana des de l’Alguer, i és evi-
dent en la qüestió de noms al voltant de 
la llengua. De fet, Simon Mossa, com a 
organitzador dels Jocs del 1961, va ha-
ver de fer front tant a les reticències dels 
seus companys del CEA, que tenien els 

seus dubtes davant d’una manifestació 
que podia prendre un caràcter polític 
que els incomodava, com a les acusaci-
ons de separatisme, o de provincianis-
me, que li arribaven des de la premsa 
sarda. Per aquest motiu va intentar im-
plicar representants de la Regió Autòno-
ma i el mateix ministre d’Afers Exteriors, 
a més de voler, contra l’opinió dels al-
tres membres algueresos del consistori, 
introduir premis a la poesia en llengua 
sarda, tant en aquesta edició com en els 
Jocs Florals de l’Alguer —també cone-
guts com els dels Tres Reis—, que se ce-
lebraven a la ciutat.

Les contradiccions van esclatar el 
1963, quan el CEA mostrà signes de 
gran crisi interna. Aquell any, els Jocs 
dels Tres Reis no se celebraren (com els 
anys següents fins al 1968), i els rumors 
que circulaven entre els catalanopar-
lants arreu d’Europa i Sud-amèrica eren 
que el CEA havia cessat les activitats per 

unes polèmiques insanes entre els seus 
membres. Simon Mossa va reaccionar 
a aquesta situació publicant una carta 
a Vida Nova, molt dura, en què atacava 
“els algueresos baixos de sostre”, sense 
donar noms, acusant-los d’actitud tan-
cada i provinciana. Era el reflex de les 
contradiccions abans esmentades, exa-
cerbades per les vicissituds de la política 
local (part de la polèmica va començar 
amb la denegació d’un local al CEA per 
part de l’ajuntament, que el va entregar a 
una entitat que s’ocupava de la promo-
ció del turisme). Llavors dos membres 
del CEA i ben coneguts poetes —Antoni 
Bal·lero i Àngel Cao— van replicar envi-
ant les seves cartes a Vida Nova, que van 
ser publicades, molt retallades. Guinart, 
molt preocupat per les divisions eventu-
als dins del grup alguerès, va confessar 
a Simon Mossa que les dues contenien 
atacs personals gratuïts que van censu-
rar, i l’arquitecte, per part seva, expres-

→
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sà un judici molt negatiu sobre els dos, 
pregant que se’ls considerés, a ell i a Ca-
tardi, com els únics interlocutors de la 
publicació. Bal·lero i Cao representaven, 
a ulls de l’arquitecte, aquell doble pro-
vincianisme que hem assenyalat abans. 
Són ells els “baixos de sostre”, figures que 
fan ús de la llengua per donar-se certa 
importància, i que en definitiva vehicu-
len una imatge folklòrica de la qüestió, 
sense preocupar-se per les implicacions 
polítiques de la seva activitat poètica. El 
motiu de la ruptura és sempre la qüestió 
nacional, a la qual s’afegeix la contrarie-
tat dels dos, i d’altres, en acceptar el lide-
ratge que exercia l’arquitecte sard.

Després d’aquesta discussió, Simon 
Mossa va continuar col·laborant a Vida 
Nova amb regularitat, preocupant-se 
sempre més d’acreditar-se com a l’inter-
locutor privilegiat, i si pot ser únic, dels 
algueresos. Una preocupació que, evi-
dentment, era motivada per la volun-

tat de donar una imatge d’unitat i com-
promís nacional que, en realitat, no era, 
però, compartida per tots els catalanistes 
algueresos. Mentrestant la seva impli-
cació en el sardisme anava creixent, i el 
seu discurs s’anava fent més contundent 
des d’un punt de vista nacional i social. 
A partir del 1965 Antoni Simon Mossa 
va signar molts dels seus articles al di-
ari La Nuova Sardegna —un dels més 
importants a l’illa— com a Fidel, en un 
clar homenatge a la revolució cubana. 
Amb aquest nom, volia transmetre “l’àn-
sia d’alliberar-se de l’esclavitud coloni-
al i d’arribar amb mitjans propis, és a 
dir amb les forces unides del poble avui 
oprimit, a aquella autonomia i aquell au-
togovern indispensables per superar el 
desnivell socioeconòmic amb els països 
més desenvolupats”. Les seves tesis van 
fer-se a poc a poc més populars, i aquell 
any va esdevenir el líder del PSd’A per a 
la província de Sàsser, mentre després 
del 1968 el partit va fer un gir cap a l’es-
querra, adoptant en part les seves idees. 
Paral·lelament, Simon Mossa estava pro-
movent l’encontre entre els grups que, 
sobretot a la zona interna de l’illa, esta-
ven plantejant un discurs anticolonialis-
ta des de posicions d’extrema esquerra. 
Eren els anys en què sortien textos fona-
mentals per a l’evolució del nacionalis-
me sard, com aquell d’Eliseo Spiga sobre 
la lluita en contra de la colonització a 
Sardenya, i de l’antropòleg Michelangelo 
Pira, sobre qüestions lingüístiques. Eren 
també els anys en què l’editor Giangi-
acomo Feltrinelli, fascinat per la idea 
d’una revolució d’inspiració castrista a 
l’illa, finançava les activitats d’aquests 
grups, que s’organitzaren al voltant de la 
associació Città-Campagna, mentre in-
tentava sense èxit, promoure una guerri-
lla liderada per Graziano Mesina, el ban-
doler que, en aquells anys, vivia refugiat 
a la zona central de Sardenya.

Durant aquest recorregut Antoni Si-
mon Mossa va donar vida a diverses en-
titats que, sense trencar amb el PSd’A, 
volien organitzar l’independentisme, 
dins i fora del partit, suscitant natural-

ment les preocupacions de les autoritats 
italianes, que el tenien sota vigilància i 
el consideraven una persona amb grans 
capacitats organitzatives, intel·lectuals 
i polítiques. Les més importants eren el 
Movimento Independentista Rivoluzio-
nario Sardo (1964) i l’Associazione Fede-
ralista Sardegna Libera (1961).

Conclusions
Si considerem l’evolució política i in-
tel·lectual d’Antoni Simon Mossa entre 
el final de la Segona Guerra Mundial i la 
seva mort, resulta evident que la qües-
tió catalana va tenir un impacte deter-
minant sobre seu. No només perquè els 
contactes el van portar a mostrar una 
solidaritat cap a qui s’oposava al fran-
quisme, o cap a qui plantejava la inde-
pendència de Catalunya, gens comuna 
entre els altres catalanistes alguere-
sos en aquells anys, sinó també perquè 
aquestes relacions van contribuir, entre 
d’altres qüestions, a la seva decisió de 
militar en el moviment sardista, defen-
sant —contràriament a la línia oficial del 
partit— una posició independentista. En 
aquest sentit, l’arquitecte va ser una figu-
ra determinant per al desenvolupament 
dels moviments independentistes a l’illa.

En la seva trajectòria política, foren 
fonamentals els contactes amb els exi-
liats catalans a Llatinoamèrica i amb fi-
gures com Guinart, Batista i Roca, Joan 
Fuster o els germans Crusellas. Gràcies a 
aquests contactes epistolars, als viatges 
de l’arquitecte a Barcelona, València o 
Amèrica del Sud, als esdeveniments or-
ganitzats a l’Alguer o les estades de molts 
catalanoparlants a la ciutat, Simon Mos-
sa va rebre una important influència, 
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que és clara en l’entusiasme amb què es 
va implicar en diverses activitats. Alhora, 
Simon Mossa va rebre una forta inspira-
ció per part de la revolució cubana.

A partir d’aquells anys, Simon Mossa 
va signar diversos articles en què parlava 
de relació colonial amb Itàlia, i que plan-
tejaven l’alliberament nacional de l’illa, 
en el marc d’una transformació de l’ac-
tual Europa en una comunitat de comu-
nitats ètniques o nacionals —com les de-
finia ell. És emblemàtic com, l’any 1960, 
un article seu, on parlava d’una trobada 
entre el president de la Regió Sarda, Efi-
sio Corrias, el president de Tunísia, Ha-
bib Bourghiba, i Ferhat Abbas, governa-
dor provisional de l’Algèria en lluita per 
la independència, va alarmar el servei 
secret italià, el qual va enviar uns agents 
a casa seva preocupats per una exten-
sió a l’illa de les dinàmiques que havien 
portat a la independència dels països 
nord-africans. Efectivament, l’article era 
un veritable j’accuse dirigit al colonia-
lisme europeu, en què Sardenya no era 
considerada “metròpoli”, sinó una terra 
que havia patit la dominació militar, po-
lítica i econòmica d’un estat europeu i 
dels seus poders econòmics. Es tractava 
d’una provocació periodística, la trobada 

no va existir mai, però així Simon Mossa 
va aconseguir que es parlés d’indepen-
dència, presentant a l’opinió publica una 
lectura de la qüestió sarda en què l’illa 
era mancomunada al nord Àfrica en via 
d’alliberament.

Respecte al rol de l’Alguer pel nacio-
nalisme català, la ciutat, sobretot a la dè-
cada dels seixanta, va representar un lloc 
que, des d’un punt de vista simbòlic, te-
nia una gran importància. Representava 
un indret en què la resiliència de la llen-
gua quedava més que provada, just en 
un moment en què la seva supervivència 
era fortament amenaçada a causa de la 
repressió franquista. D’altra banda, des 
d’un punt de vist més pràctic, l’Alguer va 
representar un lloc on es podien cele-
brar actes catalanistes sense tenir por a 
la repressió i un punt d’encontre tant en-
tre els exiliats i els que vivien a l’Estat es-
panyol com entre els diversos territoris 
dels Països Catalans, com subratllà més 
cops l’arquitecte. Aquest és un factor que 
Simon Mossa considerava molt impor-
tant per aconseguir la unitat i superar les 
desavinences entre exiliats i residents, i 
així evitar que el provincianisme, quasi 
com ho plantejava Fuster, acabés divi-
dint, o enfrontant, els diversos territoris 

de parla catalana. El rol de la ciutat devia 
ser també el d’una caixa de ressonància 
per donar veu a la qüestió catalana.

Però la contribució de la petita ciutat 
sarda no va ser l’esperada. En gran part, 
la causa fou la contrarietat de molts dels 
companys algueresos de Simon Mossa 
cap a les seves posicions polítiques. La 
seva posició restà minoritària, i ell fou 
l’únic personatge visible del CEA i, més 
en general, de l’associacionisme catala-
nista a la ciutat sarda, que es volia im-
plicar activament tant en un moviment 
nacional que plantejava la independèn-
cia de Catalunya o la creació dels Pa-
ïsos Catalans, com en el sardisme. Els 
altres exponents rellevants del catalanis-
me alguerès eren contraris al sardisme 
i s’acostaven als corrents de centre o de 
dretes de la democràcia cristiana, com 
el general Catardi. Així va passar a prin-
cipis del segle XX, amb el naixement de 
la primera associació catalanista de l’Al-
guer, La Palmavera, que va suscitar mol-
tes esperances, tot i que la implicació 
amb els plantejaments del nacionalisme 
català va ser exigua i va crear divisions. A 
diferència del primer catalanisme, però, 
entre els anys cinquanta i seixanta, la si-
tuació era ulteriorment complicada per 
la presència del sardisme, ja que Simon 
Mossa era sovint acusat de “separatista”, 
i per les simpaties d’alguns membres del 
CEA pel franquisme. A partir de la mei-
tat dels anys seixanta, quan la implica-
ció de l’arquitecte amb el sardisme es va 
fer més intens i el seu discurs d’allibera-
ment nacional i, al mateix moment, de 
revolució social es va fer més explícit, 
aquestes dificultats es van intensificar. 
Sens dubte, Antoni Simon Mossa va ha-
ver de mantenir un difícil equilibri entre 
els seus plantejaments radicals i el con-
servadorisme dels principals exponents 
del catalanisme alguerès. Així doncs, el 
rol de l’Alguer va quedar més en un àm-
bit simbòlic que no pràctic. Era el lloc 
que demostrava la vitalitat de la llengua 
o el record d’un passat de grandesa, dos 
fets que corroboraven l’existència de la 
nació catalana. •

→
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EN PORTADA

El jesuïta Miquel Batllori, que 
també va visitar la ciutat; i 
l’assagista Joan Fuster, amb qui 
Simon Mossa també va mantenir 
contactes.
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