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CARTES DE RAMON CLAVELLET, JOAN PALOMBA
l jOA PAlS A ANTO l M . ALCOVER

El vo lum VII del Bolletí del Diccionari de la Llengua Cata la na
( BDLC) dóna not ícia del viatge que Ant oni M. Alcover (Manacor
1862-Palm a 1932) du gu é a terme a terres algu ereses, del dia 23 al dia
25 de juliol del 1913, amb la finalitat d'apl egar material dialectal per al
se u projecte Estudi especial de la conj ugac ió, qu e s'e ditaria -incomplet- amb el nom de La flexio ierbal en els dialectes ca talans.
Els co ntactes d'Alcover amb l'Algu er, però , s'inicien a les acaballes de l'an y 1901. Posteriorment, el 1906, una representació de l'Alguer - a través d'Antoni Ciuffo (més co negut en terres ca talanes amb
el pseudònim de Ramon Clave llet), Joan Palomba i Pier Enea Gu arnerio, catedrà tic de la Unive rsitat de Pavia, qu e hi assistí represent ant de
la seva Universitat- va particip ar en el Primer Cong rés Internacional
de la Llengu a Catalana , qu e tingu é lloc a Barcelona e ntre els dies 13 i
18 d'oc tu bre. Aqu est co ng rés acollí un nombre imp ortant de participants i co mptà amb represe ntacions de tots els Països Catalans, co m
ho ma nifesta la procedència del s co ng ress istes i el títol de les diverses
co municacions que s'hi van presentar.
Els inicis reals de les relacions d 'Alcover amb l'Algu er - i, en primer lloc, amb Anton i Ciuffo-- es remunten , co m s'ha dit, al desembre
de 1901, any en q uè el folklorista català Rossend Serra , vicepres ide nt
del Centre Excursionista de Catalunya , facilità el co ne ixeme nt episto lar
d 'ambdós personatges 1, que transcendí de .facto en la ca rta, datada el
28 de febrer de 1902, qu e el poeta algue rès adreçà al filòleg manacorí
(vegeu annex 3, ca rta O, on ex pressava el desig d'establir relacions i
co ntactes entre l'Algu er i Catalunya . Alcover s'a pressà a publicar aquesta lletra en el tom I (pp. 50-52) del BDLC, so ta l'en capçalam ent
L'Obra del Diccion ari a la gran illa de Sa rdenya. A més del co nvit als
algue resos a participar en el seu projecte lexicogràfic, aquesta lletra
resultà emblemà tica per man ifestar la co nse rvació del d ialecte alguerès a Sarde nya i per mostrar el se u interès en l'Obra del Diccionari.
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La cart a de Ciuffo es co nserva , juntament amb altres ca rtes i target es postals seves, i també amb ca rtes i targetes postals de j oan Palomba i de Jo an Pais , a l'arxiu d 'Alco ver, u b icat a la b ibliot e ca de
Fran ces c de 13, Mo1l2, Le s cartes - tres de Ciu ffo , a més de quatre targetes postals, dues ca rtes i dues targ et es postals de Pal ornba i d ues
ca rtes de Pais- es ta n incloses e n un a carpeta e nc apça lada a mb els
mot s "Ca rtes de Ramon Clave lle t (Ant. Ciuffo, juan Palomba y a ltres
de l'Algu er)", L'expressió 'altres de l'Algu er ' fa re ferència , ò bviame nt,
a Joan País i també a Ignazi Ciu ffo, pare de Ram on Clave llet. q ue, e l
1909 , adreçà un a cart a a Alco ver,
Els co ntac tes e p isto lars que Alco ver mantingué amb e ls tres personatges algueresos fou desi gual , tant temporalment com pel q ue fa
al tipus de rel ac ió esta b lerta : de caràc te r discontin u a mb Palomba
(s 'esté n del 1906 al 191 4 , amb un buit des de l'an y 1908 fins al 191 4 ,
moment e n què Palomba escrigué a Alco ver la d arrera ca lta q ue es
co neix), per bé ca l re cordar q ue fou Palomba q ui allotjà Alco ve r a casa se va e l 19 13 , durant l'ei xida per a p lega r formes ve rbals alguereses ,
Mé s br eu fo u , però , la rela ció e pisto lar a mb Pa ís : del 1906 a l 1907 , i
limitad a a du es cartes. Pe r co ntra , se mbla que Alcov er mantingu é un a
relació ami calment i e p isto larment més intensa amb Ciuffo (de l'any
190 2 al 1908) . Amb tot , és es trany q ue, m algrat aquest contac te més
estret, Alcover no donés notícia de la mort d el se u ami c, per bé que
publicà e l 192 4 el se u Folklore alguerès, sense fe r cap comenta ri de la
manca d 'informació que, des del ] 909, existia,
En efecte , les pàgines del Bolletí ( 92 4) re ndien també un a p art
de l'obra folkl òri ca de Ciuffo , e di tada amb el no m de Folklore algu erès aplegat d'An toni Ciuffo. Alco ver, a mé s de donar un a br eu not ícia
històri ca de la ciutat d e l'Alguer, quan fa referència a l'autor, indi ca
que es tracta d 'un escriptor algu erès -pel se us mots no s'extreu si és
viu o mort-s- qu e fa més de vint anys que els envià una "inte ressa nt
replega de llegende s, ca nçons i costu ms d 'Alguer", Davant l'inte rè s
dial ectol ògic d 'aquests materials, Alcov er e n publicà una se lecció a mb
la finalitat última d 'aprofitar-los per a l'elaboració del Diccionari .
Am b le s informacions incloses e n les ca ltes es ment ades, e l pre sent arti cle té l'o bjectiu d 'illuminar alguns punts o bsc u rs de Ics relacio ns que van exis tir e ntre Alco ver i aq uests tres membres de La Palma vera algueresa. No es pretén, però , d 'aprofundir e n la tip ologia interna ni e n la dinàm ica ex te rn a dels personatge s, la q ual cosa requeri ria més es pai del que ara es posseei x, Le s lletres inclou en, d 'una manera més o menys directa, e l desig ge nera l d 'una renaixen ça cu ltu ral
a l'Algu e r, manifestada a través dels ideals personals de Palomba, Ciuffo i Pais. S'hi es munyen també els se us neguits filolò gics, la proble -
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màtica de la repres entació gràfica del s so ns de l'algu erès, la voluntat
d 'ado ptar un es normes ortog ràfiques ap tes per plasmar les modificacions so nores d 'aquest dialecte i, per tant, la necessitat de la seva unificació o rtogràfica amb el català del Principat. Es manifesta també l'interès pels temes folklòrics i lingüístics, i la necessitat de rebre su port
--especialme nt d e ca ràc ter material- de Catalunya . D'altra banda ,
s'introdue ix la probl emàtica ge ne rada entre Palomba i Pais arran de la
publicació , el 1906, de la Gramma tica del dialetto algherese odierno
per part d el primer. Aques t co nflicte s'increme nta quan País rep la notícia que la seva part icipació en el Primer Congrés de la Llengu a Catalan a ha es tat den eg ada .
Des d 'un p unt de vista literari, un a de les ca rtes de Ciuffo inclo u
di verses p o esies, en algu ns casos pr imeres ve rsio ns d 'alguns d els
poemes que van se r pu blicats el 1096 a La conquista de Sardenya i
tam bé e n altres publicacions periòdiques del Principat, co m ara a la
rev ista "Catalunya"; en altres dos casos, sembla tractar-se de poemes
inèdits. L'adjunció de material poèt ic i folklòric és ben usu al en l'intercan vi e p isto lar e ntre algue resos i ca talans , atès que s'establia un
corrent recíproc de demandes i oferi me nts que co mp renien, co m es
pot deduir de les ca rtes tran scrites, d iversos tipu s de materials: llibres,
periòdi cs, revistes , etc.
Compleme ntàriament, les darre res notes qu e Ciuffo ad reçà a Alcover al llarg del 1908 só n les últimes not ícies que es ten en d 'aqu est perso natge . Des de finals d 'aquest any, es p rodueix el silenc i definitiu
d 'Antoni Ciuffo en les seves relacions e pistolars, tant pel qu e fa a d estinatar is catalans co m algue resos. En darr e r te rme, la ca rta del se u
pare , Ignazi Ciuffo, dirigida a Alcover, esc rita el 4 d 'octubre de 1909,
permetria d 'hipotetitzar qu e la mort de Clave llet hauria pogut tenir lloc
al llarg del 19103. Una versió lleu geram ent diferent d 'aquesta carta fou
re bu d a p er Ro ssend Serra , a mb una d at a mé s tardan a , e l 29 de
novembre de 19094. El co ntingut, esc rit també e n castellà barrejat d 'italià i català, és ga irebé idènti c, bé qu e un a mica més breu . El text enco ma na e n tots dos casos, però , la inqu ietud i la preocupació del pare
davant l'a bsèn cia p rolongad a de notícies del se u fill.
La tran scripció de les ca rtes i targetes postals que apa reixen en
els d iversos a pèndixs ha estat feta respectant fidelm ent l'ortografia i la
puntuació del s originals. La disposició es basa en un o rd re cronològic, de manera que alte rne n e n algu ns casos cart es i targetes po stals.
A mé s de les relacions d 'Alcover amb Palomba , Pais i Ciuffo, les
ca rtes conte ne n altres informacions addiciona ls q ue no dei xen de
posseir el se u interès: d 'una banda , ca l es me nta r la cò pia de la ca rta
de Palomba, feta pel mateix Ciuffo, co m a ressen ya del se u llibre de
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poemes , La conquista de Sardenya - vege u apèndix 5; d'una altra, en
rela ció amb Alcover. les observac ions q ue esc riu Jaume Pasqual, possib leme nt e! se u secretari e n aqu ell moment, e n un es not es al peu de
la cana qu e li e nvià Ciuffo l'abril de 1902';, Sembla qu e Pascual tenia
cu ra de la correspondència d 'Alco ver i la hi tram eti a , Cal tenir e n
compte qu e , qu an Ciuffo va escriure a Alcover, aquest e ra de viatge
--es tracta de l'eixida realit zada de! 9 d 'abril al 14 de julio l de 1902per una bona part de l Regne de Valèn cia , de Catalunya i del Ros se lló.
En aq uesta exc urs ió es va atu ra r a noranta pob lacio ns per fer-h i
rece rca dialecta l, co nferè nc ies de propagan da o ambd ues tasques a
l'hora (Mo ll 1962: 6B).
Les informacion s qu e inclou Jaume Pasqual só n d ive rses: fan referència a altres ca rtes e nviades per possibles co rres ponsals qu e o bé acce pte n de bon grat la tasca e ncomana da, co m ara el rector de la Corriu, D, Ramon Camps Rector, o bé, co m D, Ambrós Carab ó, sacerdot
de Ma ó, refu sen desenvolupar-la per raó de les ocu pacions múltipl es
que han de desenvolupar, D'altra banda , algunes ca nes d 'altres correspo nsals co m unique n l'adhesió de nou s co llabo radors. Pel qu e fa a
altres informacions d 'interès, Jaume Pasqual info rma tant de l bon dese nvo lupa me nt de l'edi ció del Bo//etí co m d 'algun esdevenime nt local,
q ue ratlla la tafane ria: es tracta en aquest cas dels trets qu e disparà se nse encert , però- D, Lluís Martí a Ricart Salva "pe rquè e! d ia ab an s
e n el Líri co . l'havia posat e n ridícul amb un a co media Antich Mundi!".
El present article s'estru ctura e n qu atre pans, Les tres primer es
pa rts desgranen les referències qu e apareixen, resp ectivam ent , e n els
fonts e p istolars de Joan Palomba, de Joan País i d 'Anto ni Ciuffo, bo i
enriq uides amb altres observac ions co rn p lcme ntàrics qu e reforcen les
info rmacio ns unidireccio nals d 'aquestes caltes sense resp osta adreçades
a Alcover. La darrera part està dedi cada als ap èndixs, o n es transcriuen
les caltes i ta rge tes postal s d e ls tres algue resos es me ntats i. e n e ls
ap èndixs 4 i 5 s'inclo ue n, respectivament , la calta del parc de Ramon
Clave llet i la cò pia de la calla de Joan Palomba, fet a per mà del mateix
Clavellet. e n relació amb la publicació de La Conquista de Sardenya .

l.Joan Palomba (l'Alguer 1876-1953)
Malgrat qu e en la primera calta qu e Palomha adre çà a Alcov er no
co nsta la data, hi ha una ano tació del destinatari que ind ica qu an n'escrigué la resposta: el 16 se tembre de 1906, Abans de! Co ngrés, Palo mba va escriure a Alcover, co m a presid ent del Primer Congrés Interuacion al de /0 Llengua Cota /a l/a, per deman ar-li de poder pa rtici-
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par-hi i presentar-h i la gramàtica i e! dicc ionari que havia escrit.
A més d'aques ta so l·licitació , un dels temes co l-latera ls q ue s'hi inclou és el desig de veure ren éixer la llen gu a catalana a l'Algu er. Aquesta ex pressió, repetida tam bé per Pais i Ciuffo , entra de ple en e! moviment cultura l de la pr imera renaixen ça algue resa, que so rgí a l'Algu er
a co me nça me nts de segle (1898-1908)6 i que es plasmà en un a volun tat de reivindicació de la seva ide ntitat cultura l i lingüística. Com és
sabut, el moviment de La Palm avera va se r impulsat per Ed uard Toda,
cò nsol tarragoní destinat a Càller, i per j oseph Fran k, hereu de l'ideari
de Toda, e! nom dels qua ls apareix esmentat en du es de les ca rtes de
Ciuffo ---ef. apèndix 3, cartes I i III.
La temàtica d 'aq uesta carta se centra bàsicament en e l Cong rés;
d 'una ba nda, Palorn ba sol- licita de pa rticipar- hi amb totes les despeses
pagad es, per raó de les co ndicions econò miques precàries derivad es
de la seva p rofessió; d 'una altra, pel que fa a la temàtica de la sev a comunicació , indica q ue, a més de presentar la gra màt ica i el dicc ionari ,
té la inte nc ió d 'escriure un d iscurs de tipu s filològic relacionat amb els
seus treballs. No és desconegut q ue la gramàtica de Palomba, pu blicada a Sàsser e! mateix any del Cong rés, susci tà polèmiques i recels
entre els membres de La Palm avera i, e n es pecial, afectà profundament les relacions de Palomba amb e! se u cosí Joan Pais. Q ua nt a
l'al-lusi ó al Diccionari algue rès-català-italià? "al q ua l no he anca ra dat
l'ultima mà , ma que es per de pu gu er finir fra brevíssim temps" (Palomba: 1908), se mbla q ue aq uest treball fa referència al Lessico , o bra
ínè d ltaf d e 144 pàg ines.
Més endavan t, e! 23 se te mb re de 1906, a través d 'una target a
postal, escrita a l'Algu er, q ue, com indi ca el ma te ix Alcover, no ca lg ué contesta r, Palomba li co mu nicà la decissió de la comissió t ècnica? de! Co ng rés, que li anu nci ava q ue l'h avia co nvida t a pa rticiparhi i li donava detalls sobre les co nd icio ns del viatge , les q ua ls su posaven -arra n de la seva demanda pr èvia- e! pagament de tote s les
despeses . Bé que hi ha ce lta incertesa en relació amb la selecció dels
representant s algueresos al Primer Cong rés de la Llen gua Catalana 10,
sembla q ue , almenys Palo mba , seguí un a via normalitzada d 'inscripció.
La targeta següent , e nviada el 31 de desembre de 1906, es limita
a ex p ressar a Alcove r desigs de bo nes festes i d 'u n bon any. A p artir
d 'aquest escrit, se mbla que s'o b re u n inte rval de vuit mesos sense
que es reprenguin les relacions epistolars entre ambdós personatges.
1.'1 d 'agost de 1907, Palo mba, amb una ca rta q ue fo u co ntes tada el 6
no vembre , es disculpa del ret ard a adreçar-se a Alcover per raó d e les
oc upacions derivades de la seva professió i de la dedicació als seus
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es tud is, Co m a mostra d 'afe cte, indi ca que li dedicarà l'exemplar de la
sego na edició de la se va gramàtica , que e starà escrita e n cata là ! ¡ , La
dedicatòri a , però , és e n italià ,
Gràcies a la gentilesa d 'August Bov er, que ens ce d í aquest material, podem incloure la re sposta d 'Alcove r a la G1I1a de Palomba , o n
agraeix la dedicatòria i co ntes ta les qüestions que Palomba li plantejava e n rela ció amb e l pagame nt de la su bscripció al BDLC.
Palm a, 6 novembre , 907
Arnich estimat: a rribat d 'Ale rnània, tro b la seua ca rt a de l d 'agost. Sí
qu e 'm sap g re u no haveria vista fins ara . .Jo li agra es ch de tot co r la dedicaròria qu e m 'escriu qu e vol pos anne de la 2" e dició de la se ua gramàtica, En
q uant a n'el pagament del Bollet í, els sege lls italian s no te nen valor a Mallerca , Ja li escriu ré més e nva nt un medi per fer e fectiu dit pagament sen s gay re
molèstia de part cie vostè .
Son afectíssim,
Antoni M. Alcover

Palomba , d 'alt ra banda , sugge re ix que a finals del me s d 'ag ost
d 'aquell mateix an y té la intenció d'ana r a Barcel ona. No es té notícia,
però , de la realització d 'aque st viatge . Es coneix, e n canvi, que Palomba visità Barcelo na el maig de 1909 12 per fer co nferè nc ies a l'Ate ne u
Barcel onès, a l'Associació Un ive rsitària i a l Ce ntre Excursionista de Catalunya . En la d arr era ca rt a , escrita el 7 de febrer de 19l/¡ , qu e fou
resposta e l 13 juliol. Palo mba adreça a Alcover sa lutac ions co rd ials,
però no inclou cap a ltra mena de conting ut. Cal re cordar, que un any
a ba ns , Pal o rnba , ha via ho st atjat Alcover d ura nt la seva esta nça a
l'Algu er. D'altr a banda , hi ha co nstà ncia que la seva participaci ó e n
l'Obra del Diccionari és força activa : l'any 1915 duia lliurade s a la
ca laixe ra d 'Alcov er un es d ot ze mil paraule s (BDLC, VIII)I3.

2. Joan Pais i Melis (l 'Alguer 1985-Càller 1964)
Segons les informacions que conté la ca rpeta de l'arxiu Alcov er,
la co rrespo ndè nc ia de Joan Pa ís , presid ent de ïAg rupac io Catala nista
de Sardenyar t, amb Antoni M. Alcover es lim ita a dues cartes .
La pri mera fou esc rita a l'Algu er el 29 d e se tembre d e 1906. Aqu esta ca rt a fou reproduïda a Scanu ( 970) e n la part dedi ca da a "Vida i
Obra de Joan Pa is i Melis", q ue prologa la Gramàtica algueresa de
Pais, publicada a Barcelona el 1970. j o s'h i esme nta si hi va ha ver resposta i, e n efecte , no n'hi hagué de manera immediata , co m afirma Pais
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e n la carta , dirigida a Rossend Serra, esc rita e! 19 d 'ocrubre l > de 1906:
"Mo ltas mercès per la carta qu e ha ten gut la bont ar de m'escriure y a la
qual , dich el ver, no he co ntestat lego, perque esperava qu e nos serían [sic]
co ne ixuts person alment. Ma, al co ntrari, lo Congrés és ja acabat y'l so u amich
País se troba enca re a l'Algue r perquè, no obstant jo hag i esc rit a mossèn
Alcover, co m vostè m'ha dit, no he ten gut , però , ningun a respos ta!"

I també en la carta que li adreça e! 30 d 'o ctubrel v, que traspua
un to ple d 'amargor :
"Li he dit [referint-se a Serral q ue m'han fet injustícies, y és ve r. Lo com itat del Congrés no s'és dignat de me fer un co nvit. Y quant jo , després qu e
he sabut que Palomba havia tengut facilitats per viatge , etc., he escrit al reverent Alcover, no n'he ten gut ningun a resp osta! Y ara so l, després de tant e
temps, aqu ell "senyor Alcover " me resp on e n un modo curiós y també e n un
bocí de cartolina postal. .. ! , diu rían en italià ara , parodiant els ve rsos d 'Ariosto ... Se me fa'l rifiüt del co nvit y me s'esc riu en un tros de ca rtolina postal,
perquè a la posta puguin Iligir y saber lo qu e no deun de sabe r. .. !"

Pa ís , e n la seva primera carta, es dirigeix a Alcover -sembla que
seguint les indi cacions de Serra- per deman ar-li la parti cipació en e!
Primer Cong rés Internacional de la Llengu a Catalana. Ju stifica el seu
desig pel fet qu e de fa uns set anys -des de! 1899 17 , doncs- ha
co mp ilat una gramàtica algueresa , però no ha pogut publicar-la per
raó que , esse nt e ncara es tud iant d e farm àcia , les se ves possibilitats
econòmiques só n escasses.
Com a tema recurrentlê, i amb al·lusions més o menys dir ectes al
plagi , so rg eix e! conflicte amb el se u cos í Joan Palomba 19. Segons
afirma Pais , "un ce rt" Joan Palomba havia vist el manuscrit de la seva
gramà tica i n'ha via volgut fer un a altra, per ò no fent se rvir la grafia
catalana, sinó a mb la qu e proposava Ascoli-" e n l'Arxiu Glotològic, fet
qu e Pais considera va un e rro r-". Pais, a més, decl ara qu e , co m que
Palomba està ben situat econòmicament, ha pogut publicar abans que
ell la seva gramàtica, la qual cosa no significa qu e l'hagués co men çada més aviat 22. De fet, País ja havia parlat de la seva existència uns
a nys e nrere amb Rossend Serra 23 i Pagès i Benet Roure i Barrios.
Com a crite ri de selecció, i da vant la seva vo lu ntat de participar
e n el Congrés , País proposa a Alcover de tran scriure el més clarament
possible la seva gramàtica i d 'enviar-la, manuscrita , al Congrés. Així,
e ls membres que formaven part de la comissió tècni ca podien valorar
quina de les dues -la se va o la de Palornba-reni a més mèrit. La pro-
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posta se mb la qu e arribà ma sa tard -la seva calta és del 29 de serembre- , atès que e l Congr és s' inaug u rà el 13 d 'o ctubre i, de fet, la selec ció de congressistes ja es tava feta ,
En la postdata, Pais fa un es o bservac ions lingü ístiques inter essa nts: indi ca que escriu e n alguerès per tal qu e Alcover pugui aprecia r Ics diferèncie s qu e existeixen entre aquest dialecte i el català.
Precisa , però , qu e l'algu erès qu e utilitza no és la parla del poble, sinó
un algu er ès, digu em-ne , liter ari , atès qu e el del poble varia un a mica ,
Sense fer al -lusions a la calta ant erior, i obviant el to crític qu e
rep la resposta d 'Alcover a trav és de les lle tres qu e adreça a Serra , el
sego n escrit de Pa ís, encara es tud iant dc Farm àcia , es tà datat el 22 de
se te mbre del 190ï 24 i, co m consta e n lletra d 'Alcove r, fou co ntestat el
6 de novembre del 190ï , Es tracta d 'una c ula on Pa ís demana consell
e n relació amb determinats aspectes gràfics que ha d e prendre e n
co ns ideració e n l'elaboració no només de la g ra m àtica algu er esa -la
seva Gram matica del dialetto modern a d 'A/g hero·- a qu è ha via fet es ment e n la calta anterior, sinó també d'una Antologia de prosa i versos
algueresos i d'un diccio nari alguerès q ue tenia intenció de publicar e n
acaba r la g ra m àtica. AI llarg d el prolongat p rocés d 'elaboració d 'aquesta obra, qu e l'aut or no arribà a ve u re publicada , Pa ís demana
amb freqüèn cia e l conse ll d'amics e rudits cie Barcelona, e ntre els qu als
cal esm entar -a més de Ross end Serra i Pagès- Domènec Mallí i
j u lià , Benet Roure i Barrios, Baldin Tarrida i Puig , noms qu e el mat eix
Pa ís cita e n el prefaci manuscrit de la seva g ra m àtica .
El motiu de la co nsulta és principalm ent el dubte ge ne rat en relació amb la representació gràfica de ce lls so ns que , en la se va op inió,
s'han cor romp ut a causa d e les influ èn cies del s dial ectes sards i de
l'italià. TO es co ne ix directam ent la resp osta d' Alcove r, però n'hi ha notícia indirecta a través de la calta qu e País adre çà a Rossend Serra el 2
de setembre de 190ï , La calta se mbla suggerir qu e ex isteix, però , ce lla
discrepàn cia entre les o pinions de Serra i d 'Alcover pel qu e fa a la represe ntació de determinats so ns; i se mbla qu e Pais s'inclina més av iat
per l'opinió de Semi qua n d iu:
"Co ntem po ràn iam ent a vostè, per gust, jo he escrit també a m ossèn Alco ver, el qua l, respe cte a certas co nso na nts q ue en alg uerès no pronunciem m és,
d iu que fóre millor escríurelas. Y sego ns ell tindríam d 'escriu re, per ex .: acte,

director, adm inistra r , objecte, aptitud, etc, Q u 'en diu, vos tè? En tot el resto
mo ss èn Alcover va pl enament d 'acordo ab vost è, per ò en a x ò no la p en sa
igu almen t. Y, d ich el ve r, a mi me va més lo q ue d iu vos tè q ue lo qu e d iu
aq ue ll, pe rquè , segons m i , las Iletras q ue no se pronu ncia u no se d eu en
escri u re",

M ARIA P¡LAH PEHEA

127

En l'escrit ad reça t a Alcover, País fa constar ce rtes part icul aritats
fonètiques que presenta l'alguerès : el ca nvi e n r de la I intervoc àlica i
de la I dels gru ps co nsonà ntics bl, el, )7, gl, pI; el canvi e n I de la r que
es troba davant de consona nt; el ca nvi e n r de la el intervocàlica i
també el ca nvi e n r de la d que precedeix una altra r. Indica també la
introducció del so ltzl en alguns mots catalans : braja (brasa), brajer
(b raserj ->, la presència del so [ts] e n algunes paraules catalanes i e n
totes les que provenen de l'italià; i l'ad opció , per influènc ia italian a,
del so [ts] al gru p sc de moltes paraules. Pais, en aquests casos, dubta
e ntre pla smar o no les es me ntades modifi cacions fonètiques e n l'escriptura , per bé qu e suggereix qu e , tractant-se d 'un material e mine ntment pràctic, la seva gra mà tica no hau ria d 'inclo ure moltes regles de
p ronúncia i que se ria més co nvenient d 'escriure les co nsona nts tal
com es pronuncien i només ind icar els canvis e n determinats casos,
com ara en la formació del fe men í, e n la formació del plural, e n la flexió ve rba l i e n la derivació .
A més, Pais declara q ue la finalitat de la seva gramà tica és l'aprenentatge del català mitjan çant l'algu erès . Amb aquest o b jectiu té intenció de p osar al costat de cada forma algu er esa la so luc ió catalana
correspo ne nt, i justifica aqu esta o pc ió pel fet que els algueresos no
es tan avesats a llegir e n català sinó e n italià. Per aq uest mot iu, s'inclinar ia per escriure els mots de la man era més simp le possibl e .
Pa ís, tot i aquestes decl aracions, requer eix el conse ll d'Alc ov er,
allega nt la seva co neguda co mpetènc ia en matè ria lingüística, e ncara
qu e , e n realitat , com indi ca a Serra, la co ns ulta sigui simp lement "p e r
gu st". Per tant, és molt p robabl e qu e tingui un caràc ter més av iat ret òric l'expressió : "Un sou co nsell per a mi se rà un orde y faré lo qu e a
V. plaurà millor ". En darrer terme , País demana a Alcover la refer ència
d 'runa bona grama tíca y un bon d iccio na ri català", per tal de poderlos co nsulta r e n l'elaboració del s se us treballs, així co m la man er a de
poder o bte n ir els treballs llegits e n el Primer Cong rés , qu e l'ajudarien
ex traodinàriament e n la compilació des se us projectes. Com ja havia
fet uns anys e nrere Ciuffo --ef. la carta de l'abril de 1902-, i mol ts
anys aba ns j oseph Frank -en un a carta ad reça da a Milà i Fontana ls
el 18 de març cie 1868-26 els intel·lectuals algueresos recl am en ob res
de refe rènc ia e n català -gramàtiques i d iccionaris- que els perme tin
no no més cie so lucionar els du btes e n relació am b el ca talà del Principa t sinó també les seves pròpies p roblemàtiqu es lingü ístiques. Una
mane ra de resoldre aq uest problema és la co mp ilac ió d 'una gramà tica
algueresa , però el dilema se ce ntra e n la pl asmació dels as pectes
o rtogràfics i la seva vinculació amb les normes -en aq ue ll moment
e nca ra no sistema titza des, pe rò- del català co ntine ntal.
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Pel qu e fa a les o p inions algue rese s de! mo ment e n rela ció amb
la representacio o rtogrà fica de la fonèti ca algueresa , Sca nu (970)
a pu nta l'ex istè ncia d e tres po ssibl es tend ènc ies e nt re e ls di fe re nts
me mbres de La Palmave ra: d 'una banda, un a tendència purista , represe ntada per Ciuffo i De Giorgio Vite lli, q ue desitjaven cre ar un registre literari alguerès i qu e ad aptaven e n bona part , per aquest motiu ,
les no rmes g ramatica ls catalanes-Z, d 'un a altra , una post ura co nservador a , pre co n itzada per Anto ni Aclami i Mich el ino Dore , q ue suposava
la necessitat qu e l'algu e rès ado ptés la g rafia italiana . Fina lment. una
posició eclèctica, representada per j oan Pa ís i Ca rme n Dor e . Nug hes
0 99<1: 35) suposa q ue Palornba, no es me ntat pe r Scan u , de via adoptar aquesta te rce ra actitud , se gons la qual es conservav a to t el lèxic
viu del parlar alguerès i les co nstruccions sintàc tiq ues pròpies, però
s'a p licava l'ort ografi a del català literari .

3. Antoni Ciu ffo ( Ram o n Clav e llet) (Sàsser 187 9-Barcelona?
1910?)
La prime ra pr esa de contac te e p isto lar e ntre Antoni Ciuflo, algu erès d 'adopció , i Anto ni M. Alco ve r va ten ir lloc a través de la cana
qu e Ciuffo li adre çà e l 28 de febre r de 1902, i q ue es publicà e n el
vo lu m I del BDLC. Ca l, però , co m s'ha indi cat e n la introd ucció d 'aq uest treb all, destacar e l pa per de Rosse nd Se rra com a inte rmed iari
de la se va relació .
En aq uesta carta, Ciuffo , d 'una banda, exposa la necessitat de co nse rvar l'algu erès a Sarde nya i, d 'una altra , e n detecta la cor rupc ió per
raó de la influència del s d ialectes sards i de l'italià, Aquest conce pte és
reprès més e ndava nt per Pais 28 e n la segona calt a q ue ad reç a a Alco ve r. Tot amb tot , aquesta de via ser un a idea força estesa e ntre e! gru p
d 'intellectuals de La Palma ve ra, En nom d 'aqu est gru p de jo ves interessa ts e n la seva llengu a - i d 'aplegar-ne el folklore . els costums i les
tradi cions-, Ciuffo de clara la se va vo lunta t de parti cipa r e n el projecte
lexicogràfic d 'Alcov er, del qu al es va assabe ntar a través d 'un se u am ic
de Vilano va i la Geltrú, qu e l'ha via informat q ue a Cata lunya hi havia
la vo lu nta t d 'elabor ar un diccio nari "co mp leto de la sua llen g ua".
Aqu est d esig de parti cipaci ó de Ciuffo li pe rmete n de co nsolidar
els se us es tud is so bre el folkl ore alguerès, q ue só n un a co ntinuac ió
del s qu e iniciaren, a finals del segle XIX, Toda , Mo rosi i G ua rne rio . I
per aco mp lir aqu est desig, Ciuffo es comp ro me t a tram etre a Alcov er
not es folkl òriques escrites "co m nosaltre s pa rlam , aixó es , co m jo li
escrif". Aqu est se mbla un punt de discrepància e n relació a mb l'algu e-
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rès e pisto la r e mp rat per Pa ís, co m es pot ex treure del s se us come n tali s so bre la llengu a inclosos en l'apall at anterior.
La primaver a d 'aquell mateix a ny, Ciuffo, inv itat per Ed ua rd Toda,
ha via visitat Barcel ona per primer cop arran de la celeb rac ió dels Jo cs
Flo ra is-". Ta nma teix , l'assistència a aquest ce rta me n es fru strà a ca usa
de la p rohi bició q ue e n féu l'a uto ritat militar, q ue va poste rgar la seva
celeb rac ió a la tardor a Sant Mallí del Canigó . Ciuffo pronuncià , però ,
com a soci del egat a l'Algu er del Centre Centre Excurs ion ista de Catalun ya , una conferè ncia sobre folkl ore algue rès .
En la segona calla, escrita a l'Algu e r dos mesos més tard, l'abril
del 1902, i co ntes tada 1'1 d 'agost, Ciuffo comunica a Alcover la rebuda
de la se va Lletra de convit, de las Rondallas mal/orquinas , dels tres
núm e ros d el Bu lleti del diccion ari i dels sis de La Roqu eta . Una in forma ció d 'aquestes ca racte rístiq ues es troba e n la calla qu e Ciuffo ad reçà a Serra: "He recivit de mossèn Alcover exemp lars de la sua Lletra
de convit i bo lletins del Diccio nari . Esperem qu e també a l'Algu e r se
fassi calqu i cosa per aq uesta magna ob ra. Ara es te m recollint rondallas algueresas."
Segons Arma ngué 0996:69), aq uesta calla es tà datad a el 8 d 'abril
de 1901. Semb la, per ò -atès que el desemb re de 1901 tant Alco ver
com Ciuffo agraïen a Se rra e l contacte es tab le rt i que existei x un paral-lelism e amb la ca lla qu e Ciuffo ad reçà a Alcover el 1902- , qu e la
lle tra dirigida a Serra cadria da tar-la un a ny després: l'abril de 1902.
En ambdues ca rtes es manifesta l'int erès susci tat per la Lletra de
convit. Ciuffo suggereix que Alcover, per p romoure la parti cipaci ó e n
la seva obra lexicogràfica, hau ria de fer confe rènc ies de p ropaganda a
l'Algu er ê", La calla ind ica q ue Alcover tenia intenció de despl açar-se a
a aq uesta localitat sa rda el mes de juny d 'aquell mat eix an y; i Ciu tfo li
p roposa l'itiner ari més cu ll: Palm a - Marsella - Agac i (C òrsega) - POll
de Torres (Sardenya ) - Sàsse r - Algu er, Amb les informacions qu e es
posseeixen fins ara , no hi ha co nstància qu e aquest viatge es dugu és
a te rm e ê-. Pel qu e fa a la possible resposta del s se us co mpa trio tes ,
Ciuffo esmenta dues actituds co ntrà ries: des de ge nt indiferent i desinter essad a fins a joves32 q ue , pe r contra, cre ue n "e n lo despert ament
lite rari del Alguer ", es tan es perança ts e n el demà i respondrien amb
e ntusiasme a la crida d 'Alcove r. Ciuffo , e n relació amb la seva participació e n l'Ob ra del Diccionari, p roposa de ce ntra r la seva tasca de
recopilaci ó e n la llengu a viva 33 i e n la variació que experimenta l'alguerès e n relació amb el català peninsular, i tramet a Alcover algu nes
notes sob re folklore alguerès q ue ja eren conegudes per Rossend Serra a través del Cent re excursion ista de Catalu nya, el Botl/etí del qual
n 'h avia publicat un ass aig el mes de març.
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A trav és de les se ves cartes, Ciuffo, home que co njuminava l'id ealisme amb el pr agmatism e , dóna a conèixer a Alcover les seves re alitzac ions i els se us projecte s. Així. a més d 'esmentar la publ icació d 'una
carta se va a "La Ve u de Catalunya" e l 19 cie març de 1902, manifesta la
vo luntat d 'e d ita r un llib re que reuneixi "una c inq ua nte na de vistas
fot ogr àficas reg uarda nt l'Algu er e n los sous avansas his tóri chs, és a
diure : m ura ll às, torr às, iglesias, santuaris, monuments, fabr icats antichs
q ue recordin ca lq ui cosa del catalans ", am b ci text ex plicatiu redactat
e n alguerès. Es desco neix si aq uest llibre anà més enllà d 'un sim p le
p roje cte. En darrer te rm e , i fent-se ressò d 'a ltres dema ndes de les
mate ixes ca racte rístiq ue s, Ciuffo de mana a Alcov er o n podria tro bar
un diccionari mall orquí, atès que té ce rtes d ificultats per co mprend re
e l lèxic d 'algunes de le s rond alles q ue el ca nonge man aco rí li havia
e nv iat. D'altra ba nda , Rosse nd Serra s'hav ia co m promès a e nviar-los
la gram àtica de Po m pe u Fabra 34. L'epistol a ri de Serra , a través de les
ca rtes que li adre ça Pais, conté un parell d 'al -lusio ns a la tra mesa d 'aquesta gram àtica 35
La tercera carta , datada de l'ab ril d e 1903, és d 'u n va lor ex trao rd inari atès que , d 'una banda , aporta e ls prol egò mens del desig de partida de Ciuffo de l'Algue r i, d 'una altra, n 'inclou d ues poesies inèdit es.
El te ma central d 'aquesta GII1a és l'àn sia d e mar xar de l'Algu er. A través d 'una lletra plena de precs, súpliques i lam entacions, Ciuffo demana l'au xili i la p rote cció d 'Alco ve r, i q ue ting ui a bé de facilita r-li una
feina. So l-licita , invocan t la se va caritat cristiana, i amb un to ex cessivament p lanyívo l, q ue li faciliti d 'e ntr ar d 'escrivent en algun despatx .
Pe r bé que Nug hes 099 1a, 1991b: 9 i 1991c: 68) suggereix les
possib les causes de la decisió de Ciuffo d 'a ba ndona r l'Algu er, se mbla
que les mo tivacions de la se va partida són di bui xade s amb cla reda t
e n aquesta ca rta: " I~s d ifícil, molt difícil la vida e n Sardenya : en aquesta terra mort a , se nse iniciativa ; e n aq uesta terra se lvatja y ba rbara
e nca ra, e n aq ues ta Cas te lla ita liana ". Una cie les dificult ats pr incipals
és q ue no troba feina enllo c i Ciuffo no pot co mpetir amb altres ca ndidats per raó de la seva man ca d 'es tud is. Aquestes d ificultats s'agre uge n a ca usa de la seva escassa formació acadèmica , pa ll iada només
parc ialment a través de la seva formació autodidacta: "Tota la m ía instru cció se redueix a las cinc h classes del Gi mnasi q ue jo he freqüentat
:í l'Algu er, baix la d irecció del distingit Pro fesso r é inspirat poeta alg uerés En j oseph Frank Ca. C. s. ), lo qua l comptava c ntre 'ls co mpa nys
de lletras lo qua l co m ptava e ntre 'Is co m pa nys de llet ras del gran Milà
y Fontan als. Després h é aprés de mi ma te ix franc és y caste lla y calq ui
poch de català, so bre las o bras escritas e n aqu esta llen gu a que lo C ónsu i En Ed u.ut Toda ha de ixat a l'Ajunt ament de l'Algu e r. Ma no va ig
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més enllà." En aques ts mom ents, la necessitat de trob ar feina el fan oblidar les seves asp iracio ns co m a poeta, perqu è "la mia vida esta atravessant avuy un a fase be n crítica".
Ciuffo demana que Alco ver intervingui acti vament per posar
remei a la seva situac ió a través d'amics i co neguts se us de Palm a- fins i tot sol-licita la inte rve n ci ó del bisbe Campins. Semb la, però ,
qu e Alcove r no les inicià o no se' n so rtí d 'aquestes iniciatives i Ciutfo
va haver d 'esperar fins el 1906. després del Cong rés, per es tablir-se
definitivam ent a Barcelon a.
Pel qu e fa a la part lírica que ad junta la calta , s'inclouen se ngles
versions de Lo ca nt del xapador36, signat el 1902, i del Cant de primavera37 , signat el 16 d'abril de 1902, qu e, respectivament, correspone n
de man era parcial al co ntingut de Lo txapado r i d'A mor y Primavera,
publi cad es el 1906 a La conqu ista de Sardenyar'. Lo txapador presenta
un a versió més reduïda; A mo ry Primavera su posa modificacions substan cials en relació amb la versió de 1902, tret de la primera estrofa.
D'altra. banda, Valluerd, signat l'ab ril de 1902, pod ria considera rse un poema inèd it o una primera versió - be n diferent, però-- del
poema Valltierd. que aparegué a "Catalunya" 0, n úm 8, 30 d'abril clel
1903, pp. 358-360) , i que no va se r inclòs a la recopilació de La conquista de Sa rde nya. En aques t cas , hi ha un a discrep àn cia total amb
aquesta ve rsió, q ue es tà signada el mes de maig de 1902. És ben coneguda la devoció dels hab itants de l'Algu er a la Verge de Vallve rd,
e n el santua ri del mateix nom, que va despertar des d'antic la co mposició de ca nçons i go igs (els gasos algue resosj-" . De fet , la ve rsió q ue
apa reix a Catalunya té un caràcter religiós qu e no adopta el poema
qu e s'inclo u en la carta d'Alcove r.
Finalmen t, cal remarcar la presèn cia d'una altra poesia inèdita, Divendres Sanr'', q ue Ciuffo havia esc rit inspi rant-se en les de Mossè n
Cinto i amb la qu al desitja glossar el se u sofriment --en para l-lel al to
qu eixós em prat en la seva calta. També adjunta un a nova poesia, Los
clatells de sa ncb-y-neu, signada per Magda lena B1ach-Estrella, el 1900,
que se mbla respondre a una tramesa de mate rials folklòrics i de
canço ns líriques.
D'altra banda, Ciuffo fa referè ncia a una calta escrita en resposta a
un a altra qu e Alcove r li havia ad reçat el 27 de març, q ue no apa reix
en la carpeta destinada a la cor respondència amb l'Alguer e n l'arxiu
Alcover. En aques ta lletra , el filòleg de Man acor fa preguntes a Ciuffo
en relació amb la pronúncia de les vocals àtones de l'alguerès, el qual.
al se u torn, li dem ana si ha rebut la seva tramesa de tres-centes cèd ules per al Diccionarit) ,
A més, d'una man era indirecta, Ciuffo fa refe rèn cia a Lo Ca talà
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¿es Idioma ó Dia lecte?, publicat per j o se p Alad ern . pseudònim d e
Cos me Vida l, a mb qui ha via mantingut contactes e p isto lars abans del
Co ng rés de 1906, conc retament des del 1903 , Aq ues ta o bra inclo u, e n
l'apanat ded icat a l'algu e rès, un a de les poesies de Ramon Clave llet.
Ciu l'l'o es me nta també qu e s'han pu blicat i qu e es publicaran altres
treballs se us e n les revistes "Catalunya" (d e Barcelona), "Vida" (de Giro na) i "L'ame Fran çaise " (del Rosselló),
Finalment, Ciuffo remarca qu e la seva nova adreça ja no és a l'Algue r sinó a Oc ier. Serra també és informa t del ca nv i d 'adreça e n una
cana del 5 de febrer de 1903: ".Ja fa meso s qu e pe r rahons de famíl ia
he tengut de mudar d el tot la mia residència , clon ehs no me trop més
a l'Algue r ma a O zieri, pah ís situat al bell mitj cie l'isola de Sardenya ,"
Cro nològ icame nt, la not ícia següent qu e es possee ix de Ciuffo,
alm enys e ntre les p àgi ne s de la ca rpe ta a qu è s'ha fet referèn cia , és ja
de l'any 1906, abans de la ce lebració del Cong rés, a través d 'una targe ta postal escrita des de Sàsser, el 21 de jun y del 1906 , que fou co ntes tada el 24 de julio l. Ciuffo, aquest co p, sign a co m a tipògraf, amb la
qu al cosa se mbla qu e - alme nys momentàni am ent- ha superat e n aquests anys els se us p roblem es laborals, En efecte, la ca na del 9 de
juny de 1904, q ue Pais adreça a Serra, inclou informacions so b re Ciufl'o : "Anto ni Ciu ffo, del qual vos tè me demana not ícias, a re viu a Sàssa r
ama la famíl ia y fa'l tipògra f."
Ciuffo e nvia a Alcov er d os exe mp la rs de La conqu ista de Sa rdenya, publicada a Sàsser el 1906: un dedicat a Alcove r; l'altre per al
BDLC. A més d 'ex plicitar l'obj ectiu d 'aquesta publicació - "despen ar
definitivame nt lo cultiu de l nostre lle ngu a tge y, al mat eix temps, so ldar un anel l més e n la cadena de ge rma nor q ue enllassa los ca talans
de Italia als de Fran sa y d 'Espa nya"-, Ciuffo de ma na a Alcover q ue
e n fa ci propaga nda als llibrete rs de Palma ,
La carta següe nt es tà escrita des de Milà el d ia 10 d 'agost de 1906,
i va ser co ntes tada el 16 se te mb re, Malgrat qu e Ciuffo viu a Sàsser, a
Milà h i és tempora lment fo rman t IXII1 d 'una co missió de o brers sa rds
per visitar la gran ex posició del Sem p ione'l- .
Aqu esta GII1a inclou tres tipu s d'informació : e n primer lloc, la rebuda dels números del Bolletí del Diccionari, a través del s q uals tingué not ícia de la celeb ració del Cong rés ; e n segon lloc, la ca rta d 'Alcover del 24 de juliol , e n la qual se mb la qu e es permet d 'assistir al
Congrés a dos co mpanys de Ciuffo, ambdós membres d e La Palmave ra - Felix Liperi , es tud iant de Dret , i Carme Dore , fot ògraf. Es tracta, però , d 'u na informació am bigua , pel fet qu e cap del s dos no hi fou
p resent. Potse r es tracta només de la refer è ncia a la seva ad hesió, malgrat qu e el se u nom no és inclòs a la llista, Finalment, Ciuffo es menta
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la rebuda d'un xec de cinc lires, qu e va retirar person alment de la
Banca Com merc iale Italiana.
Nova me nt, la carta inclou referèn cies als nou s projectes de Ciuffo: vol fer una mem òria de ïExposicio Internacional de Milà co m de
les altres excursions qu e farà en aq ues t viatge, qu e té la inten ció de
llegir en e l Centre Excu rsionista o e n l'Aten eu Ba rcelon ès qu an arribarà a Barcelon a per a la celeb ració del Congrés.
Pel qu e fa al Congrés, Ciuffo ind ica qu e havia enviat la seva ad hesió al Dr. Rubió i Lluch 43 i qu e havia lliurat el títol de la co municació
qu e hi pen sava llegir: Estudi sobre l 'influencia del diferents d ialectes
sard, dentunt l'alguerès, qu e co ntindrà alhora un a defen sa "del nostre
llen guatge de tota int1ue ncia ex tranya ."
Els mots de Ciuffo se mblen indicar que el mes d'agost enca ra no
estava decidida la dat a de! Congrés. El poeta so l·licita qu e si aquest té
lloc a l'octubre, l'avisin amb prou antelació per tal qu e hi pu gui se r a
temps. En efecte, co m indica Moll (1962: 77), inicialment el Cong rés
s' hav ia de celebrar a les darrer ies d'a bril del 1906, però es prorrogà fins a l'octubre, i enca ra amb la salvedat "si alesho res s'és restab lerta la
normalitat a Barcelona, perquè hi havia hagut incidents greus qu e feien inoportuna de mom ent la celebració d 'un acte catalanista co m havia d'esser el Congrés".
D'altra ban da, Ciuffo fa referèn cia als exemplars de la Conquista
qu e ha d'enviar als Srs. Amen gual y Muntane r i agraeix el fet q ue el
BOLC es faci ressò del se u llibre. Indica també totes les ressen yes qu e
n'han fet. "Entant n'han ja parlat , j oventut, 26 dejuliol y Lo Geron és de
14 del mateix. En parlara també en Delpon rf en un diari de Rosselló "45. Potser amb aques ta carta Ciuffo va incloure tam bé la cò pia de
la calta de Palomba, inclosa en l'annex 5, en qu è ressen ya La conquista de Sa rde nya . La lletra està escr ita en un paper de carta qu e co nté
un membret de Barcelona'iv. No se sap si va se r enviada o potser lliurada en mà. Ciuffo prop osa a Alcover de llegir al Congrés aques ta carta i d'altres qu e ha rebut en lloan ça al se u llibre de poem es. Sembla,
però , qu e aques ta prop osta no fou d uta a terme.
Finalm ent, Ciuffo fa un breu es me nt de la inau guració de La Palmavera i de les cèd ules per al Diccionari que havia apl egat i qu e tenia inten ció d 'en viar a Alcover. Signa amb el pseudònim de Ram on
Clavellet CA. Ciuffo), sec retari de ïAgrup ac i ó Catala nista de Sardenya, nom ge nè ric qu e design a La Palmavera. Català Roca (1961: 11),
però , indi ca qu e e! sec retari d 'aqu esta agrupaci ó era Carme n Oore .
El 22 de de setembre del 1906, ja a les portes del Congrés, Ciuffo
esc riu una carta des de Mendris (Suïssa) , o n es trob a co nvida t per un
cunyat se u qu e hi es tà establert i o n rom andrà qu atre o cinc se tma-
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ne s. En aquesta lletra fa referència a algu nes informacions incloses en
a ca lta escr ita des de Milà, pel fet que no està segur qu e Alco ver l'hagi
re buda perquè e n aquells moments d u ia a terme la se va exc ursió filolò gica amb el Dr. Sch;idel'í7.
Pel qu e fa al Co ng rés, Ciuffo es mo stra co m p lag ut e n sabe r que ,
e n nom de la Junta , s' havia co nvidat Jo an Palo rnb a , mestre d 'escola
cic l'Algu er y com pany se u e n e l mo viment re staurador del diale cte
alguerès , i e n lloa la figura. Quant al p ro fessor Gua rn e rio , la Junta e ncarrega a Ciu ffo de co nv è nce r-lo per assistir al Co ngrés, i Ciuffo, a mb
aq uesta finalitat , li adreça un a calta que co nte nia un exe m p lar de la

Conuoca tori a .
Co neixedor de l'inte rès d 'Alco ver pel lul·lismc·íH, Ciuff o inclica que
a Miki, a la Bibliot eca Ambrossian a, hi ha un "libre de contempktcio "
cie Ram on Llull i encarrega a un ami c se u , Rinalt Cadcleo, sa rd resident
a Milà, qu e co m p ro vi si e l llibre és co m plet i qu e a lho ra faci un a llista
de les o b res e n català que hi ha a la secció cie manuscrits . Caddeo'l",
aclher it a la Palmavera , havia escrit algu ns art icles so bre ca talanisme,
e ra redactor del peri òdi ch milanès La Lombardia i co labo rador de l l
Peusiero La tino .
I~s sa but q ue Ciuffo no ret on';' a l'Algu er despr és del Co ngrés i

restà a Barcel ona fent de tipògraf per a Josep Aladern (Cosme Vidal) i
per al se u ge rmà Plàcid, qu e el van hostatjar i amb q ui visq ué importants d ificultats cco n òm iq ues'v - i se mb la q ue també d 'índole personal. Els ge rmans Vidal editaven la revista "Catalo nia"51 i Ciulfo, a més
de la tasca de difu sió de l'Algue r feta a trav és de co nfe rè ncies, va ap rofitar aq uesta plat aforma per dedicar un a se cc ió d 'aquesta re vista a temes re lac io nats am b l'Algu er. La se cció, sota l'epígraf L 'Alguer. La Sarclenya Catalan a, incloïa poesies , temes històrics, o bse rvacions grama ticals i not ícies sobre e l món cultu ral a lguerès . Aqu esta publicació es
mantingué fins al desembre de 1906, moment e n q uè n'aparegu é ci
darr er número. Segons Plàcid Vida l ( 934), un cop closa la revi sta ,
Ciuffo decid eix "viatjar per Catalunya , València, Balears i Rossell ó, visitant intellectual s, sol·licitant caba ls per a fer una revista intitulada La
Sa rdenya Catala na '52. Aq uesta mat eixa petició fou la qu e s'inclogué
e n les cartes di rigid es a Alcover del ]I¡ de març i del I» d' ab ril de 1908.
Sego ns els ma te rials trobats a l'arxiu , sembla q ue Alco ver no rep
cap altra d ocume ntació esc rita per Ciuffo fins e l 1908. I e n aq ues t cas,
es tracta de not es o targ et e s pos tals no gaire exte nses. La primera .
se nse data , i co ntestada el 14 mars, és un a not a qu e Ciuffo va de ixar a
ca sa Man so )3, o n Alcove r s'hostatjava habitualm ent , després d 'h aver
fet una temptativa frustrada per an ar-lo a tro bar. I~s e n aq ue st es crit o n
fa referèn cia , sense es mentar-la. però , a La Sardenya Ca ta la lla que vo l
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InICIar. Li demana el su port econòmic i afirma q ue ja l'ha obting ut,
entre altres , d 'Abadal , de Maraga ll, de l arcís O ller i d'Apel-les Mestres.
Amb d esig de tro bar Alcover, Ciuffo li ind ica que tornara a la tarda o que anirà a acomiadar-lo al port. Aixó, però, no devia succeir,
co m qu eda co nstància en la nota següe nt, també se nse data , que fou
co ntes tada el 19 d 'abril de 1908. En aq uesta nota Ciuffo fa referència
a la targeta que havia rebut d 'Alcover o n dema nava ex plicac ions en
relació amb l'obra a qu è al-lud ia en la nota ante rior --que feia referència al p rojecte de La Sa rdenya Cata la na . L'I d 'abril de 1908 aparegué en primer número - i darrer- d 'aques ta revista , que pretenia actua r com a instru me nt d ifuso r de la cultu ra algue resa i paral·lelament
com a rev u lsiu per p rovocar el 'd espertar' o el 'rena ixeme nt' entre els
ma teixos algueresos. Ciuffo dema na novame nt a Alcover su port econòmic pe r co ntinua r aquesta publicació . L'adreça de Ciuffo era al ca rrer de Mallorca, núm. 198, se u ba rcelo nina de la redacció i administració de La Sardenya Catalana .
Q uatre d ies després d 'haver rebut la ca rta d 'Alcover, el 22 d 'abril
de 1908, que fou co ntestada el 25 de juny, Ciuffo indica on cal env iar
la quota per a la subscripció a La Sardenya Catalana, i co nfia q ue ell
i Alcover es retrob aran en el Cinq ua ntenari dels Jochs Florals. Amb
aq uesta nota es clo u la relac ió e pisto lar entre Ciuffo i Alcover.
A pa rtir d 'aquesta da ta, se sa p q ue Ciuffo, el dia 30 del ma teix
mes p ronuncià un a co nferè nc ia so bre La Sardenya Ca ta la na al Centre Auto nomista de Depen dents del Comerç i de la Indústria de Barcelona , i que a Reu s, localitat on van néixer els ge rrnans Vidal, Ciuffo
pronuncià la co nferència "Itàlia y Catalunya" el dia 6 de març de 1909
al Foment regio nalista , q ue fo u pu blicada en d ues pa rts per Fom ent,
quotidià de Reus (a ny IV, núm . 128, 12 de març i núm 129, 13 de
març de 1909) i se mbla que fou també director (cf. Nug hes 1991) de
les revistes humorístiq ues locals La Ka bila i Lo Camp a neret.
Les notícies sobre Ciuffo es fan progressiva me nt més vagues ,
amb la q ua l cosa es jus tifica la carta que Ign azi Ciuffo, pare d 'Antoni
Ciuffo , va dirigir, el 4 d 'oc tub re de 1909, a Alcover deman ant-li o n
podia localitzar el seu fill. Aquesta llet ra fou contestada 1'1 de desembre . El pa re de Ramon Clave llet, amoïnat pel silenci del se u fill - no
en sap res des del mes de febrer de 1909- , es d irigeix a Alcover en
un cas tellà aigualit d 'italianismes i catalanismes, pel fet que sabia "q ue
mism o h ijo era suyo intimo am igo ". Su posa q ue el darrer llo c o n
tenia la residència era a Reus , lloc o n resid ia la família Vida l.
Aquesta carta 54, junta ment amb la que el pare de Ciuffo ad reçà a
Serra, se mb la indicar qu e des de l'abril de 1909 es descone ixia on era
el poeta alguerès. Les no tícies s'es tro nq ue n des d'aque ll moment, tot i
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qu e se mb la qu e a les darreries de la se va vida féu de retratista a la
Rambla, qu e fou la sífilis la malaltia q ue li provocà la malt i q ue fou
e nterrat a la fosa co muna de Montjuïc (Nug hes 1991h: 10). S'igno ra.
però , la data exac ta en qu è aquest fet s'es deving u é. Nug hes 0 991b:
10) suggere ix qu e la malt de Ciuffo tingu é lloc el 1911 o e l 1912. Amb
tot . se mbla qu e l'absència de not ícies des cie mitjans del 1909 pod rien
permetre d 'avan çar aquesta data al 1910.
Aqu estes cartes han pe rmès de perfila r dades parcia lme nt conegudes, de donar a co n èixer altres d 'inèdites i de refe rma r l'interès dels
a lgueresos --co m a col-lectiu, des de La Palmavera. o individua lment,
a través de Palomba, País i Ciuffo-- per la recu pera ció de la llengua i
per normalitzar-la. Amb e ls ulls posats e n el Principat , aq uests intel·le ctuals pre tenien despertar l'ambient cultura l i promoure la renaixença cultural i lingüística de l'Algu e r. Ciuffo fou q ui tingu é més interès a
aconseguir aquest p ropòsit des de Catalu nya , am b l'objectiu de "despertar la consciènc ia catalana e ntre els algue resos i cultivar depurant,
llur llenguatge" (Clave lle t 1906a: 6), Alcover, qu e es tablí co ntac tes e pistolars amb nombrosos intcllectu als de l'èpo ca, co ntrib ueix tam bé a donar a co nèixer la cultura algu eresa a través de la d ifus ió del se u folkl ore , del seu lèxic i dels diversos es tudis lingü ístics, qu e co brie n àmbits
morfològics i fonètics. Tots aq uests materials es plasm aren mitjançant
els qu ad erns dc camp. el BDLC, les dad es de La flexio ierbal i el Diccio na ri Català- valencià -Balear.

Mari a Pil ar Perca
Un ioersita t de Ba rcelon a

APÈ NDIXS
Apèn dix 1 - Cartes de joan Palomba

1
Sen se da ta (co ntes tada 16 setembre)
Reve rendíssim Senyo r.
Perdoni la P.v. Rcvcrendissima si ven c a disturb arlo; ma r el' l'amor a la
meva mare -patria antiga y per a la gran simpatia als meu s ge rma ns allunya ts
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qu e de presencia desitj de con oxar, le escrif la present carta.
Sabe nt q ue V. Reveren d íssima es lo president del Congrés intern acion al
de la lle ngu a catalana, vulguerà de bon cor acullir las mias pob ras paraulas.
V. sa benissim que en un raco ner de Sardinya hi ha encara mes de 12.000
animas q ue vauan o rgollosas de parlar la llen gua armo niosa de Catalunya.
I jo fill amorós de aq uesta terra fede lissima, entussías mat de veure renaxar la llengua catalana y de dexar a la bona y traballad o ra Catalunya un modest reco rt del dialecte algue res mod ern o, he vulgut esc riure una gramatica y
un diccio nari che vulgariva present ar al Congrés .
Ma da da la distan cia qu e nos se pa ra y las condicions meschina s de la
meva profeció, no me permiti de puguer partecipar a mevas espes as.
Pe r això he pe nsat de revolgirme a V. Reverendíssima dem anant se pu ch
ob tenir la manera de puguer partecipar,
Oltra la gramati ca y lo diccionari saria disp ost de fer un discurs d'índ ole
filologich en relació als meu s treb alls.
Cert que la prese nt carta serà presa en co nsideraci ó.
Arna res pec te y gran mercè.
Obse qm . se rvido r
j oan Palomba y Cano
Mestre d'escola supe rior
Via Cario Alberto, n. 8
(Sardeg na) Alghero
Italia
B. Uneix pocas asque las de adhesió perqu è V. se complagui de distribuirlas als sous amic hs.
j oan Palornb a
Il -Ta rgeta postal-

L'Alguer, 23 se pte mbre , 1906 (no calgué co ntestar)
Anve rs:
Reverend íssim Sen yor,
La seva desitjada carte rebuda avuy la ten ch molt agra hída pe rqu é me
rivela l'ani mo se u tant bó y l'afeció per la bella Alguer. La Comissió tecn ica
del Congrés, e n data del 25 d 'Agost, m'ha partecipat l'invit ab las co ndicio ns
pe l viatge , al qu al jo he resp ost ace tant. Per això, com he escrit, es pe r per la
fi de l mes l'ernp ort del viatge pel gastos del camí. j ó he decis de partir lo
qu atre d'octobr e,
Revers:
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Don chs me recoman a Vosté po rqu é vulghi so lecitar la co missió.
Ab lo d es itj de be rsa r-Ii la mà, li don ch las gracias y co rals salutac ions .
Se u se rvido r
Joan Palomba Cano
mestre sco la
Via Carlo Alberto n. R
(Ita lia) Alg hero

ili -Targeta p ostal(rna tase ge lls: 31.Dic.06)
AI Reveren d íssim Mossen Anto ni Alcover
Vica ri gen eral de! Bisbat de Mallorca
Palm a de Mallorca
España
B.V. d i Valverde - Ricord o d i Algh ero
Revers:
[Il-legiblel bona pe l'any nou - Bon es festes

J. Palorn ba
IV

L'Algu er, I de agost, 1907 (contes tada 6 no vembre )
Molt se nyo r meu ,
Estic ave rgo nyit de la man era co m he q ue dat ab Vosté ¿Ma q ue volí No
creg u i qu e sigui per mala vo luntat, sina a ca usa de mes mo ltes oc upacions
de l'escola i dels estud is qu e me lleve n e! te mps d' escriure an aque lles persones qu e ma i pug ueré o lvidar,
I tanta es l'estima q ue jo tinc de vost é qu e la segona ed ició de la meva
gram àtica , en texte català, he pensat molt bé d ed icaria ment amen t a vos t é ab
la se güe nt dedi catòria :
A
M . A: lH. Alcover

che dap,li a nticbi testi
dalle opere letterarie modern a
e dalla vim parlata del po polo
di IIII/e le ten-e ca tala ne
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con sap iente ope ra di.filologo
e con a mare di .figlio
raccoglie il tesara delia catala na faue lla
preparando alia patria ed a se stesso
1111 momento
piu duratuto del bronz o
qu esta umile contributo
dalla lantan a Algbero
con animo grato
ca ll recerente a m mi razione
deida l 'autore
Ab la speransa q ue la vu lgue rà agra hir li done de vant les gracies de
l'honor qu e me fa.
Si Deu vol a la fi del mes ving ueré a Barcelon a per co nsultar l'arxiu.
De quant rigu arda el "Bo lletí del Diccion ari de la Llen gu a Catalana ", qu e
he rebut i Iligit sempre ab gu st li don e també les gràcie s, ma el meu plaer es aq ue ll d 'esser soci. A l'ufici postal de qui no faua n vallas (vaglia postale) pel motiu qu e anca ra tro l'It àlia i l'Espanya la moneda no es de igua l valor. Per això
no sa be nt co m e nviar les du es pessetes li dernan: ¿p uc e nviar sage lls italian s?
Molts recorts a M. Costa.
Re bi corals salutac io ns del so u afectm.
Joan Palornba Cano

v
Algu er 7 de febrer de 1914 (contestada 13 juliol)
Co rals sa lutacio ns

J. Palo mba
Istitut G. A. Barrili
Plaza Palermo
Anvers: Ge nova - Pan orama da Caste llaccio

Apèndix 2 - Cartes de joan Pais
I

L'Algu er, 29 de setembre del 1906 (no s'exp licita si va ésser co ntestada)
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Molt Reverent Mossè n Anto ni M, Alcover
Perd oni , si me present de mi mereix a Vosté, e ncare q ue de mi no hagi
entés may man co pa rlame . .Jo so se mpre es tat y so arc un ent usiasta de la
llen gua catalana y ad mirador de l'activitat liter ària y co merc ial dc los fill s de
aq ue ixa terr a ben ehita de Deu , q ue se d iu Catalunya . l'er això ap unt me so
ocu pat , tot lo q u'he pogut , en fer calqui cosa q ue tornessi en ce rta man era
de utilitat a la nostra antiga mare iY ja de un s se t anys he co m pilat un a gram útica del nos tro dia lecto . Però no he te ngu t mai la po ssibi litat de publicarla ,
se nt jo enca re est udia nt y troban trne e n tals co nd icio ns eco nomicas, de tend re cacla clia dc reso lvir lo p roblem a del "viure "!
No obstant tot això es perava un be ll dia cie poguer clar a l'estampa lo
meu petit treball, quant un ce rt j oan Palom ba , mes tre d 'escola, (que ja havia
vist la mia gra m àtica algue resa ma nuscrita) vo lgué ell tamb é co mp ilarne una ;
no per ò ama la grafia ca talana , ma ama la grafia cie l'Arrxiu Glo rol ògich, pro posta de l'Ascoli. Lo dit .Joan Palornba té la mo ned a y p ub lica ra qua nt prim er
la sua granui tica , jo al co ntrari no me troh enca re en ..tals honas co nd icio ns"
y, per co nseq üè ncia , si no li despl au a v., jo tran scriu mes clarame nt qu 'es
possible la mia grama tica y l' env ich al Congrés, ma nus cripta. Lo Congrés així poguera v éure qu alas cie las d uas té calq ui mèrit.
Q ue, però , la mia ten gui cie tendra la p reced ència en fet de tem ps adamunt de la cie Palomba, lo dimostra 'l fet q ue jo nc he escrit als se nyors En
Rossendo Serra y Pages y Ben et Roure y Barrios jú cie are fa q uatre o cinch
an ys. A'n aq ues t p rop òsit no adjuny arrés mes, e n l'esp eran cia q ue V. se
co mplaurà de me co ntes tar desseguida , pr imer qu e transcurri 'I temps estabilit per presentar los treballs al Cong rés, He sa but també qu e e n Palornba es
es tat co nvidat al Congrés es pesat cic tot , no so lame nt de viatge , Jo no sé , ni
vu ll sa be r, qui mèr it ten gui o hagi tc ng ut en Pa lorn ba: derna n so l a V. co me
l'resid ent del Congrés si jo també pogu ería tendre las mateixas facilitats, q ue
so n es tadas co ncíd idas a e n Palomba per l'rende part al Congrés .
Fidu cios cie qu e V. se co mp laurà de me co ntesta r qu ant p rimer, li de ma n
mil ex cusas si l'he e nco mo da t tan t y me firm de Vostè .
Humil'" y Obsqlll se rvido r
Joan País
P.S. He cre gut millor de li es criure e n el meu d ialecto perq u é V. vegi ja
dc arc ca lq ui un a cic las diferèn cia s qu e cx istin e ntre l'algu erès y 'I ca ta là.
Noti, però , q ue aquest no es l'algucrés del popul ( = poble) , ma l'algu e rès,
d iem així. literari. Lo del p òpul ca rn bia enca re un poch .
Lo so u servid or
Joan Pais y :Vlelis
Via Gilbert Ferret , 32
A lghero

Sardegna - Italia
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L'Algu er, 22 de se pte rnb re del 1907 (contes tada 6 no vembre 1907)
Re verent D. Anto ni M. Alcov er
Palm a de Mayo rca
Mo lt Re verent Senyor,
Aban s de tot li deman perdó per l'enfado qu e li port ab aq ue sta mia carta, y, e n l'esper an sa q ue se dign ar à de m 'escolta r, proseg üeíx .
Jo ten c inte nció de pub licar un a gra mà tica algueresa, a la qu al siguirà
un a pet ita "Antologia de p rosa y versos alg ueresos" y un diccionari tamb é alg ue rès . Pe rò , co nfés la ve ritat, no sé prendr e una de cisió per qu ant resgua rda la man er a mes o portuna de rapresentar g raficament ce rte s so ns que
se so n co rru mp uts e n lo nostre dialecte per influencia del s dialecte s sa rdes y
de l'idioma italià.
Nosa ltros , e n fet , havem:
1e r ca m biat e n r la I inte rvoc àlica y l'I dels g ru pos bl , el, 11 , gl, pi; y per
això pronunciem escara, vira, mor í, etc. y branc h, crar, fror, igr ésia, pm , e n
llo ch de esca la, vila, molí; blanch , clar, llor, igl ésia , pla;
20 n ca rnbiat e n I la r q ue se troba adeva nt de co nsonant; y per aq uesta
corrupci ó p roferim ve lt, so lt, alt, etc. e n carn bi de ve rt, SOI1, art, etc.
3e r ca rnbia t tam bé e n r la d intervocàlica, y es per això que d iem vim,
ca rira, mura , e n lloc de vida, cad ira, muda, etc.: y egua lme nt e n r havem
cambiat la d qu e precedeix un ' r; per lo qu e pronunciem p érra, parrí, vírre,
farrí, romír, erc., e n ca mbi de p édra, pad rí, vid re, fadrí, d romir (me t àtes is de
dorm ir);
4 t hem introduït lo s ò de la j francesa e n algunas pa raul as catalanas,
co m e n braja , br ajer, e tc. per b rasa , braser, etc.
s t havem dat a la e qu e precide ix la e y la i, un a so l e n pocas paraulas
ca talanas y e n totas las qu e se introd uheixen de l'italià, e l sò de la eh castellan a ; es.: chego, munichipiu , chitadí ( = ciutadà), e tc. per cego, mu nicipi, citad í, etc.;
6t havem finalm ent dat , per influen cia italian a, lo sò de la x catalana al
g rupo sc d e moltas pa raul as: es .: x èna, xe nsa, xíàtíga, etc. pe r seana, scença,
sc iatica, e tc.
Donch s bé, ¿aquestas corrupcions se tind ran de fer ev ide ntas escrivint
com pronuncie m, e ncare q ue se usi la grafia catalana, o se deu ran de de ixa r
intactas las co nsonants ja ex iste ntas, e nca re qu e corru mpudas? Jo no sé si'l
parer meu podrà tindre algun valor, mes co mun qü e sigui, jo crec h OpOI1Ú de
manifestarlo a Vost é, A mi me pareix q ue , tractantse de un a gram àtica p ractica, no seria'l cas de ompliria de massa reg las de p ronu ncia; y que milllo r se-
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ria esc riure las co nsona nts co m las pronunciam ; mes , so l e n los casos, e n qu e
cambian de só , per proprio, deixarl as intactas , Això es , e n la formació del femirtil, del plural y del s te mps dels ve rbes o dels derivats. Així, escriurem mala, fàci]a, cav allers, pint ors, valer. m ol éva , ma l ésa. facilitat , etc. perq u é ve ne n
de mal , l'acil, cavaller, pint or. va l, mol , e tc., e n qu e la ) y la r se pronuncian tal
y qu al, aix ò es ab el llur só a lfabetich, ¿Q ue me diu v. ? Un so u co nsell per a
mi serú un o rde y faré lo qu e a V. plaurà millo r.
Mes , e n aquest p rop òsit. sabí tamb é q ue tench intenció de abolir e n
l'algu e rés totas las llet ras qu e no pronuncie m res; co m la h de objecte , subllev ar, e rc., la c de dire ctor, acte , etc; la d de ad m inistrar, ad me tre, e tc., la p
de d issapte, baptism e , etc.; la x cata lana de exercici, exa me, etc. , que don an
esercici, es ame , e tc.: y finalm ent la ç de caça, bra ç, maça , etc. etc ., e n 1I0 ch
de la qual vo lgaria posar la dobl e s co m mol ts ca ta lans, també gra ma tichs ,
fan . En una parau la, jo voldria fe r una gramatica qu e no e nfadi ab massa regla s de pronuncia, perqu è altrame nt no pu ch co nseguir la fi q ue me so proposat y q ue es lo de fe r a p rendre la lleng ua cata lana pe r me di de l'algu e rès;
y per o btind re la qu al cosa jó porta ria al lau de cada l'Olm a corromp uda la
ve ra forma co rrisponc nta cata la na. L'Alguerès, Vosté lo sa co m a mi meteix,
es habituat a llegir l'itali à, lo q ua l idioma (V, lo sa també co m a m i) se llegeix
co m es escrit. Don ch s costringi rlo a llegir diversament de co m es escrit. es lo
merei x, a lme ns a l pr incipi , de costring irlo a una cosa superiora a las suas forsas, y se 'n e nfada . Per a ixò jo diuri a de esc riure las para ulas mes s impl am ent
qu 'es possi ble , donant se , se co mpren, a l lau se m pre la co rrispone nta forma
ca talana. Escriure tot tot co m p ronun cie m , no es ni ma nco prudent , perqu é
se ria pit jor, don ant 1I0ch a major co nfus ió, per los infinits mutaments fon etiehs qu e las nostras paraulas subeíxen e n cada ca rnbiarnent. Així de jo mQr se
fa rujjrím y millt per morim y mort ; de mQldre se fa rnuj érn, etc. per molem,
e tc., mes, e n estos casos, se escriurà co m e n ca ta là, perq u é aix ò de escriure
los co m se pronuncia se pot fer so lament en un treball de sola "fone tica", y
no e n un a grama tica . ¿És ver?
\{epeteix jo estaré al co nsell qu e V. me d on arà, perqu é V. es molt competent en fet de linguística , a pa rt d 'adul ació .
Y hi se rian mo ltas altras cosas de ferli not ar, pe rò jo no voldria e nfada rlo
ma ssa aquesta vol ta y me rese rv a li es pondre a ltras petitas q ue stio ns e n un '
altra mia, s i V. voldrà tind re la co rtesia de co ntes tar a 'n aq uesta m ia.
Li diur é e nca re qu e , perqu è jo puga fer un treba ll útil y quasi complert,
es men este r q ue te ng ui un a bona g rama tica y un bon d iccio nari ca ta là, que
jo pu gui co nsultar ab seguretat qu an tinc h de d on ar un a fo rma justa cata lana.
Y e n aquest prop òsit lo prec h de co nse llarme la millor gramatica y 'I millor
dicciona ri ca ta là. Tindri a 'l gu st tamb é de ve ure los nou s treballs de l'últ im
co ng rés per la llen gua catalana , los q ua ls me servirian de mo lta ajuda e n las
rnias o bras , es pecialme nt e n la gram àtica y 'I d iccion ari; per la seguretat de
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los voca bles y de las form as vera me nt catalans. Per això li se ria molt agra h it,
si me pogu essi d iure quales publicacion s se so n fetas desp r és del co ngrés d e
l'octubre de l'any passat y hont se pod en co mprar.
En la esperansa que V. vo ldrà pe rdon arm e pe r l'e nfado que li port y que
se dig na rà ve ní rme en ajud ab e l so u bon co nse ll, li envio los meu s mes vius
ren graciaments y los meu s co rals saluts.
De V. hu milm . y obsq m. serv idor
Joan País y Melis
Estud iant de Farmacia
L'Alguer
Sardenya (Ità lia)
P. S. Si creu millo r, la mia d irecció la pot també , per ésser mes segur, escriure e n italià. així:
Giova nni Pais - Melis
Stude nte d i Farm àcia
Alghero
(Sardeg na - Italia)
Apèn dix 3 - Cartes d'Antoni Ciuffo
I

L'Algu e r, 28 de feb rer de 1902
(p ublicada al Bol/etí del Diccionari de la llengua catala na , t. I, pp. 50-52).
Revm , Senyor,

Perdoni si m 'h é p rés la lliberta t de end irissarli aq ues ta llet ra, no tenint
ama vosté relacion s de ninguna man era, las qu als, e n un mod o qu alquessía,
puguin justificar aq ues t meu atrivime nt.
Sabarà vosté que a l'Alguer, en aq uest ruco net de Sardenya, un temps
agregat a la Coro na d'Aragó, des p rés de séc uls y s éculs, se co nserva enca ra lo
cata là q ue, ama las costums n'han portat los barcos del rey En Pere IV, Lo Ceremonios.
Pera la llengua q ue pa rlavan los nostros antepassa ts, si bé co nservada e ntacte durant la domi nació aragonesa e n Sarde nya , aca bada aq ues ta, no ten int
nosaltras mes relacion s ama los catalans de fo ra, y per l'influen cia dels diferen ts dialectos sardos y de la llen gu a italina, no ha pogut fer a man co de prendre lo camí de la corrupci ó.
L'Alguerés d 'av uy no es altroq ue un d ialecto o , per millor diure , un ' altra
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va riació de la llen gu a cata lana parlad a en Espa nya .
Ma no nos escoratge m.
Temps fa, alguns jov es am ant s de to t lo qu e mereix qu e sigui co nservat
per les ve nturas gen eraci ons, se son reunit am a lo fe rm proposit de rec ullír
tot lo qu e e nca ra e n l'Algu er se trob a e n m at erí a de Follslore.
Havíam ja l'e cu llit un be ll núm e ro de trad icio ns, usos, costums , ronda1las, ca nçons, etc. q ua nt per medi de un meu amic de Vilanova y Geltrú , lo
qu al e n tant e n tant nos e nvia ca lq ui pe ri ódi ch ca ta l à, tenim noticia de q ue a
Cata lunya e ra per fo rmars e lo diccionari co mp leto de la sua llengua. y qu e
s'e ra co nstitu hida una societa t de p ropaganda de d ita llen gu a, so ta la direcció
del DI'. Antoni Rubi ó y Lluch . Seg urs de pogu e r colaborar nosa ltros tamb é
pe r aquesta gra n o hra del ren aixement cata là, li escrivim , posan tnos a la sua
d isp osició .
Vegi lo q ue diu l'il -lustre català E. Toda, al prin cip iar la su a o bra: La poesia ca /ala na a Sa rda nya. -Pera Catalunya, lo co ne ixe me nt de la poesia sa rdo-catal an a te gra nd íssima import ància .. . En l'alguer ès d 'uvuy hi tro be m te rmes cata lans o lvida ts a la mateixa Cata lunya , y de albí ha cie veni rnos la rah ó
de moltas lleys filologicas . ..
Desitjaríam so l qu e los catala ns de a ltre ma r s'inte resss in un poch per
nosaltros, inco ratjantnos y co rretgintnos hint pogu essin falt ar,
En aquí se m tots jo ves q u 'estim érn a'n aquesta nostra a ntiga lle ngu a ama
tot lo e ntusiasmo de qu e 'ls jo ves so n capassos y vo lgaríarn fer per ella cie
més d 'alió q ue no nos co nse nte ixin los nostros cervells de vint anys.
Presto li e nviar érn notas fo lklóri cas escritas co m nosalt ros parlam , uix ó
es, co m jo li escrit'.
os faría un gran favo r s i nos don gu essí l'en dins cie una bon a granui rica
ca tala na moderna, y nos e nv iess i ca lq ui pe riòdic palmes à,
Tot lo q ue nos e nvia ra lo recivirém ama gran pla hil' y lo fare m co ne ixer
a tots los a ma nts de las lletras catala nas a l'Algu e r.
Li e nvich los saluts cie tot s los ge rma ns de Sard en ya , y, deman ant li excusa si li h é parlat així a llarch de las nostras cosas, me clich so u se rvidor y ad mirad or.
Anton i Ciuffo
Alghero - Sard egna - Itàlia
l/

L'Algu er, d 'abril de 1902 (co ntes tada 1er agost)
Mossèn Anto ni M. Alco ver
Palm a
Molt Revnt, Senyor,
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Ama ve ra alegria havém recivit los exemplars de la sua magnifica Lletra
de convit, las Rondallas mallorquinas, los tres números del Bulleti del dicciona ri y lo s sis de La Roqueta qu e trob ém assay interessant.
No havíam may cregut qu e las nostras veus ignotas fossin trobat eco en
terra s tant allunyadas de Sarde nya, que los nostros antichs ge rmans se reco rdess in encara de nosaltros, pe r la qual rah ó, no pod em fer a man co de agra hirlishi de tot cor los so us adjuts e incoraja me nts.
He mo strat als amichs la Lletra de convit. Espe rem qu e també en aq uí farem calqui cosa.
Per dirli la veritat ja ni ha qu e pogarían co labo rar ama nosat ros e n aq uesta magna obra, es pe cia lme nt entre ca pe llans. Lo que hi val és la p ropaga nda, és men ester que ca lqui hu parli, q ue don gui co nferè ncies a da mu nt
d'aix ò,

Vosté , co m ha dit, si Deu vo l qu e a Juny ve ngarà al Algu er, veu rà tot lo
de fer per desp ertar tant a ge nt indiferenta y a p àtica, que fó rsis trob a rid ícol
q ue nosaltros nos puguim tant matan ar per un d ialecto q ue va se mpre més
decad int. Ma entre aq uesta ge nt indife renta y plena de so n, aq ue lla que có m
nosaltre s creun en lo desp ertam ent literari del Alguer, só n los joves , se mpre
plen s d 'esperan sa per l'end em à, y si vegessin l'obra ja aviad a és ce rt qu e nos
siguirían.
Nosa ltros per ara no nos oc uparém q ue del llen gu atge vivent, so bretot
de las variacions entre lo vero catal à y l'algu e rés, las paraulas més usad as e n
aq uí qu e en altros lloch s, be en aq uí usadas en un significat y e n Catalu nya
en un altre .
¡Y en ten ím de variacio ns en lo nostro algu erés!
Princip alment la major part dels va cabols agricols nos vene n del diale cto
logudorés , un tern pis llen gu a q ue dominava q uasi tota la Sarde nya .
Y així dih ém: rnessado ra pe r fals (e n logudor és: messad o rra) - qüercus
per alsina (log : q üercu ) - recu yta per mat ó (log: reg otu ) - vergía per oroneta
(log: verzid) , etc.
Després del di ale cto sasserés tenim : an joni per anyell (e n sasser és:
agnoni) - mau cari per encarà que (sass : ma ucarrí), etc.
Del cas tillà: adios per ade u - diosa per deesa - mon aguillo pe r escola,
etc.
Del italià: fórsis per potser - alhora per alasho ras - assay per molt - eco
per vetaq uí, etc. etc.
Ma de tot aix ó ni li parlaré més en llarch ni altra vo lta.
No cre gui q ue lo català se pa rli en altras parts de la nostra Isola, se parla
a l'Alguer so l, co m ja he fet sa be r en un a mia lletra publicada en "La Veu de
Catalunya" del dia 19 de mars y qu e vosté ce rtame nt haur à llegida .
Y ja q ue ten ch la ploma a mans, li don ch aques ta bon a notícia.
Un me u am ic dilectant e n fotografía, entusi asmat pe r l'interés qu e los caó
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ta lan s se p re ne n per no saltre s, ha propo st d e reunir un a cinq ua ntena d e vistas fo togr àficas reguardant l'Algu er e n lo s sous ava nsos histórichs, es a d íure:
rnurallas, torras , iglesia s , santua ris, monuments , fabri cats antichs qu e record in
ca lq ui cosa dels cata la ns. Lo text se r à escrit e n alguer ès, acompanyat d e la
traducció italiana . ¿Li agrada l'id ea?
Ja li havia d it que ten íam d 'enviarl i notas d e Folklore e n a lguer ès. Las
qu e li pre sent so n aq ue llas po cas q ue hav érn pog ut re cull ir fins ara ; só n ja
co ne ixud as d el Centre exc u rsion ista de Cata lunya pe r mitj del Sr. Ro ssendo
Serra qu e fórsis a Vosté ni li haurà parlat. Lo Botl/etí d 'aquest Centre COITesponent al mes d e mars pa ssat e n publica un e nsa ig.
Te ngaría m plahi er d e sa be r hont se poguessi adq uirir u n di cciona ri ma llorqu í perqu é, có m e n las suas rondallas h i ha paraulas q ue di fe re ncia n del
català del contine nt, lo qu e ten ím no no s fa ce rta me nt un bon se rvici. Esté m
e nc a ra e spera n t la gram àtica d 'En Fab ra , qu e el Sr. Se rra ha via promé s
d 'enviarno s. Per l'itine ra ri qu e vo sté vo l per qu ant ve nga ra a l Algu er m'han
assegurat q ue lo més curt fora .
Palm a - Mar sella - Ajaci (C òrsega ) - Po n d e To rres (Sard e nya ) - S àsse r Algu er
No me pu ch allargar de més, pera aixó li e nvich arn frat ernal salut de tots
los meus co mpanys y li d ich qu e dispongui se m p re qu e vo l del so u afrn . amich.
Ramon Clavellet
P.S. Escriur à sem p re a l indiri cie :
Antoni Ciuffo
Algh ero - Sard egna (It àlia)
11/

1'. 0. =54 Li e nv ich una po esia d e Diuend res Sa nt, qu 'h e escrita inspirantme e n las d e Moss én Cinto , ag uiJa cie mé s vo lada e n lo cel d e las lletras
ca ta lanas. Yo no só més bó q ue per a canta r lo dol or! ¿Q uant ve ng ue ra per a
mi també la Pasqu a Flo rida? ¿Ha reciv it V. la mia llet ra en respos ta a la sua e l
27 de Ma rs , hont co nte st a las p regunt às que me fa regua rt a las vo ca ls
àto nas del lle ng uatge a lg ue rés ? ¿Ha re civit las 3 00 céd ulas pel di ccionari
català? Me l'escriví lego que si no li so n pervingudas lis hi co p ia ré de nou . Lo
di stingit es crip tor
inspirat poet a ca ta là En J o seph Aladern ha aca bat de
pu blicar una pat ri ótica é interessan tíssima o b ra, tractant de la lle ngu a caraJana , suas va riacio ns y di stesa del territo ri hont e lla és pa rlada . Al citar lo
llengu atge algue rés ne clon a un e nsa ig e n un a po esia d e nostra terra firmad a
per Rarn ón Clave lle t.
La mía nov a ad ressa és a Ozieri.
Han p ublicat y publicaran a ltros treballs meus las rc vistas "Cata lunya" (d e
é
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Barcelon a); "Vida" (de Girona) y "L'ame Fran çaise " (del Rosselló). Me fassi la
gracia de co ntestarme lego .
Divendres Sant
¡Avuy és aquell dia , ahi fun est dia
per a Vos Jesús meu !
en qu e sufrint a rrenda un a agonía
aca bavu e n la creu.
Avuy tot lo món plor a y té co nce ncia
de la sua trahi ci ó,
A\"Uy s'alsa impl or ant vos tra cleme ncia,
al Cel un a oraci ó.
Avuy prech jo també y avuy, bon Deu ,
lo meu cor és per Vos.
Yo Vos dem àn que farsa me elong ueu
e n lo ca mí es pinós
d'aques ta vida . ¡Gran és lo desvari,
gran és lo sufrir meu !
Yo també la corona l'h é se ntida ,
punxaguda y crud e l.
Yo també l'h é beguda , en 'q uesta vida ,
la mía tassa de fel.
Sen yo r, lo qu e pateix, lo qu 'h é pa tit,
sigui pel vos tro am or ;
¡ma a mí han donat un cor mas sa pet it
per un molt grà n dolor !
Abr il de 1903
Ramón Clave llet
Li deman auxili y protecció en nóm del tre ball , d 'aqu est treball honorat
que tanta gra ndesa dóna a Cata lunya .
Yo no pretench gra n cosa de v., l'ofici mes humil me sería bastan t; jo
me se p comentar del poch , tant de viure y llevar un p és a la mía fam ilia.
Me sotaposaria també a entrar có m esc ribe nt en ca lq ui desp atx. A v.,
qu e tant afec te di mostra e nvers los fills desa rnparats d 'aqu esta gran Mare Catalunya , no li serà difícil ferse aq ues ta obra de Cristiana Caritat, tant demés
pe nsant q ue q ui li deman a és un só u amic h desd irxat, un só u germ à de Sardenya, n àufrech en una mar bo rrascosa.
¡Sigui V. la mía taul a de sa lvac ió! És difícil, molt d ifícil la vida en Sarde nya; e n aq ues ta terra morta , se nse iniciativa; e n aq ues ta te rra se lvatja y barbara encarà, en aq ues ta Castella italia na .
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¡l'rou de desen gan ys qu e jo n'he te ngut d 'aque sta terra qu e malgrat de
tot es tim e nca ra!
M'és imposs ible , absoluta me nt impossible huscar me una oc upac ió ell
Sarde nya ; ja q ue pe r un so l y m issera hle e mp leo se present au ce nt y mil
co nc urrents y jo e ntre e lls no me hi pu c p rese ntar, no havent fet un cu rs acabat d 'estud is.
Tota la mia instrucció se redue ix a las cinc h classes del Gimnasi qu e jo
he freqüe ntat a l'Algue r, baix la direcció del d istingit Professor é inspirat poeta
algue r ès En .losepb Franlz (a . C. s.), lo q ual co m ptava e ntre'ls co mpanys de lletras lo q ual co mptava e ntre 'Is co mpanys cie llet ras del gran M i/à y Fontanals.
Desp rés h é a p rés cie mi mat ei x fran cé s y cas te lla y ca lq ui p o ch de
català, so b re las o b ras escritas e n aq uesta lleng ua q ue lo Có nsul En Edua rt
Toc/a ha deixat ;í l'Ajunt am ent de l'Algu e r.
Ma no vaig més enllà.
Có m ve u V. los meu s es tud is só n be n p och s, ma la vo luntat hi és més
gra n , vull di ure la voluntat de tre ballar hon o rada y decorosamen t. Potse r qu e
pa rla nt de mí ;í arnichs y co ne guts de V., q ue di ns de Palma exerce ixe n bastant influen cia e n lo co rn ers y l'indústria, se p ogu eran entend re y acordar e n
man era de posa r rern ey a'n aquesta mia mal afortu nad a posició.
¿Es rnay possible qu e e n aq uest món , pe r q ua nt és gra n, no hi sigui un
recon et de viure pe r un ïito m tan pet it co m so jo?
Sigui V. tant bó de vo lg uer inte ressar pera mí ;í l'Ilm , Bisb e , Monse nyo r
Cam pins. Jo se p per fama qu e'ell té un co r e xcele nt e nve rs los pobres y desva lg uts .
Me s'esga rra lo co r e n teni r q ue parla r així ;í am ichs es timats có m ;í V.,
ma me 'n dona co ratge so l lo pensar qu e ells me co m pareixeran e n aq ues ta
mia desventura y arn llur bon co r m 'adjudaran . Si lo vo len lo pod en .
La mia vida est à atravessant avuy un a fase be n crítica; és me nester qu e
pe r a vuv tan q ui lo me u co r als e nso mn is del p oeta ; és qu e d e va lli e n lo món
;í co nfu ndi rme e nt re ge nt qu e se disputa un tros d 'c xi sten cia, és men ester
qu e so to posi a qua lsess ía treball , aix ó m'imposan las cruas necessitats de la
vicia.
Lo men ester s'és posat de vant del me u ca mí pe r a harra rme lo pa s, te ntant de co rro mp irme 'l co r, ma aix ó no l'ha lograt ni lo lograrà may,
H é tengut fins ara la forsa de resign arm e a la mia di ss ort , la tengu er é e nca ra pe r es pera r e n lo ve nidor.
Potser q ue calq ui a nima bona c óm la de v., q ue to ta s'o fereix e n bé del
pròxim , co mp rengui e n qual indret m'ha gi posat avuy lo meu mal destí; potse r qu e un co r ca ritatiu , có m lo de V. ha d 'esser me fassi creure qu e no lots
los homes só n un s e go ístas, potser q ue un a ma piedosa s'ex te ng ui e nve rs la
mia, d ientme : ¡Aixécate y ca mina! Pe nsi qu e la lle y fond am enta l de nostra
Santa Rel igió , mare de tota idea noble y ge nerosa , és es timar lo nost ro p ró-
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xim . Lo diu lo més gr,¡n filosoph y Salvad or de l'humanitat, lo nost ro Senyor
Jesu crist: "Tot lo que fareu pel més humil des meus ge rma ns jo vos l'agrae ix
de tot co r, cóm lo fassessiu a mi matei x".
Si v., com esper, cre u bé de acordar me la sua gen erosa protecció , no
imp orta li c1iure q ue ni li se ré agra hit per tota la mía vida, proposantme de
re unir lOts los meus esforços e n man era qu e un dia no hau rà a pentirse de
haverme avuy adjuda t.
¡Dongui V. una ma a n'aquest desh eretat de la so rt! Lo Pare de Cel ni li
recompe nsara e n la Gloria. Jo só un pobret q ue v é a picar a la s ua porta.
¿Tenguera V. lo co ratge d 'envi ar lo al ca rrer?
¡Senyor meu , q u' és trista la vida del pobre!
¡Y no hi serà nin gú e n la ter ra q ue mitigui lo so u dol?
Le fassi aques ta ob ra de humanit at y de justícia! Sinó per a mi personalment, almanco pels meus pares que tants es fo rços han posat , si bé resixits
inú tils, per donarme en lo món un a posició . La fassi pels meu s ge rmanets y
ge rma ne tas q ue jo esti m avuy més qu e may y vo lguería vessa r per tots e lls la
rnía sa nch.
Mentre qu e jo li esc riv aq ues tas ratllas, creg ui qu e l'anima mía p lora de
dolor y de rabia, no per a mi, ma per e lls, als quals jo vo lgue ría adjudar amb
lo meu treball. De una paraula de V. depén lo destí del meu venidor.
Yo l'es pe r aques ta paraula có m un a se nte ncia de via ó de mort . No me
fassi desespe rar del s hom es . No me dongu i lo des conhort de un a resposta
negati va, ma qual sessía ella, me l'envigui més presto que li és possible , ja
qu é un dia de més d 'esp era és un nou so frime nt per a mí, mentres un a
mill ésima pa rt del so u temps empleada a favor meu pot retornarme a la vida .
En V. ha posat l'últim a sua es peransa l'hu rnilíssim servidor y afectíssim
amich.
Antoni Ciuffo

Lo ca nt del txapador

Lo txapador
(La Conquista de Sardenya, 1906)

Ja torna l'alba y escla rix lo día.
Lo txap ad or al so u treball s'avia.
¡Cosa li fa lo fret y la gelada
si gua nyara lo pa de la jorn ada,
y la tard eta al torn ar ell en casa
hi trobara lo so u fillet que 'l basa?

Ja torn a l'alba y escla reix lo d ía.
Lo txap ador al s óu treb all s'a via.
¡Cosa li fa lo fret y la gelada
si gua nyara lo pa de la giornada ,
y la tardeta, al torn ar ell en casa
hi trobara lo s óu fillet que '! basa?

¡Com l'esperansa lo so u cor s'anima
si pensa q ue la don a tan l'estima!
Y, olvida nt qu e la vida és un desert,

¡Com d'esperansa lo sou cor s'anima
si pensa qu e la dona tant l'estima!
TO porta en cor nngun rencor y canta
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q u ' és damnat a ca m pa co m un es cla u,
a lsa un a ve u risonant de pau

que per los c n11ps del frument d'or se pen .
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unintse del s pardals al gay co nce rt.
Ell ca nta un a cansó alta y vib ranta
quc per ks CU11f)'i cid fiumeot d'or se (1CIt

No és la s ua veu d e dol e nvc re na da,
ma prega a Déu per la bona anya da.
Lo ca m p o p im del rich senyor no 'l tenta.
ma del sou poch Y viu y se co nte nta.
Ell ca nta ca mine ra, ca m ine ra ,
y lo cutxo fide l li va darrera .

In o uu p opim del rich senyor mil tenta,
ma del s óu poch y viu y se co ntenta.
Ell ca nta ca mine ra . cami ne ra,
y lo cutxo fide l li va darr era.

Si pogu es ssi parlar, la sua txapeta
ne contaria de cosas, la pobreta .
Diuría: -En cada solch ho nt pos un gni,
de la front d 'aquell pobre xapador,
hi ca u un a go ta de marg anta so r
y tot se me scla per tornar en pa .

Si pogu esssi parlar, la sua txa pe ta ,
nc contaria cie cosas la po breta .
Diuría: En ca da solch hont pos un gr.í,
cic la front d'aquell pobre txapaclor,
hi ca u un a gota cie mar ganta sor
y tot se mes cla per tornar e n pa .

o importa sig ui fill de la pobresa ,

perqu è sap que'! treball és gran riquesa,

¡Jo vos admi r, o ge nt tra balladora ,
lo traball és l'aller qu e vos honora!
J o vos admir, o fills de la pobresa ,
o fills de la ge ntil platja alg ue resa!
d 'aqu esta te rra aix í petita y a me na,
mija a din s de la mar có m la sirena .
Jo vos admi roy ca nt e n a lta ve u
la vostra gloria al món: ¡Lo mereixe u!
Perquè pe ' vos, pe ' aqu esta vostra sor.
s'a ma la gent del món có m a ge rma na ;
ca nta pe ' vos la gran familia human a
la ca ns ó de la pau y cie l'a mo r.
¡Oh be n hita sía per ma de Deu
la familia ah ont vos repos hav eu'
Vos , qu e co m los parcials vos feu lo niu.
q ue de flors d 'espe ran sa lo gu arni u ,
y clel ma ytí la g ran ca ns ó ca nta u
qu e diu : ¡Traballau ! ¡caye u! ¡amau!
Alguer 1902
Rarn ón Clave lle t

¡Oh bc nhit s los fills cie la pobresa ,
los fills cie la gcnt il platja algu c rés a!
V( lS que com los pa rdals vos teu In niu,
qu e cie flors d 'espera nsa lo g ua rni u ,
y del m ayt í la g ra n C Il1 SÓ ca nta u
que cliu: jtn.hilb u, .. . (l~yL'l I .. .. amau.. .'
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Va l/vert

Sem a Vallve rt: lo d ia
promiti bon a festa .
La ge nt, plen a de vida ,
ixi de l'íglesieta.
Una perfum d ivina
de cada flo r s'e leva :
los pard alets s'enfi lau
per las bardi ssas verdas :
la sa rgantana mim
lo sol la cale nta:
e n cada llor s'agiran
las pa pal lonas bellas.
Fins ho nt la vista arriba ,
tot és rem or y festa:
los m úsichs improvi san
un "và ltze r" q ue desp erta,
y urnpli d'a legria
la plassa de l'iglesía.
Los joves fan la risa,
y riun las fadrinetas
ama los ulls q ue brillan ,
co m la mes clara estrella.
j ogadi ssas y vispas,
un vo l de minyo ne tas ,
corrint cor rint, arriba n
a la font an a fresca .
Fug in emp auridas
las pap allonas be llas;
las minyonas las crida n
gitant un a veuheta,
y rosas purpurinas
se se un totas alegras :
hon t de l'aigu a distil·la
la do lsa ca nale lla.
En bella co mpa nyia
co rrin las ove lletas
alegras y festivas
fent so nar las esq ue llas:
saltant pe r las bardissas
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de la mont an ya verda ,
com vo lan las verg ías,
co m volan las qüetas,
qu ant se nse nuvol, brilla
lo sol de la prima vera.
¡Oh! deix àume llihra,
qu e tota pu gui beure,
saltant per las bardissas ,
aq ues ta arieta fresca .
¡Si jo fossi per un dia
la humil pastoreta,
có m cantaria fes tiva
a mitj de las ovellas!
a la pe rfum que gitan
dilicadas violetas
a la calor qu'envía
lo so l de primavera ;
a l'armo nia d ivina
de graciosas es uqe llas,
¡cóm cie co r cantaria
si jo fossi pastoreta!...
L'Algu er Abril de 1902

Los clavells de sa ncb -y-ne u
Jo tenía una pastera
de clavells de sa nc h-y-ne u,
y tloría la primavera
pe ' las tlors y pe l cor me u.
Cada hu de aquella tlor
me 'n volia un rameller.
ma lo meu jardinet
no 'I pagava ningu n or.
Jo cos ía y recamava,
se mp re alegra y e njogassada;
ma, al millor, lo dit fermav a
y mirava a la teulada.
¡Cóm rieva de plahi er
al en tendre un siulet!
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Era aquest un jovenet
qu e passava al meu ca rre r.
Més que co lometa llestra ,
deixant ca u re fil y agulla,
jo co rria a la finestra
trernol antrne cóm la fulla.
Era aqu est un jovenet
be n posat y ben vistit,
per co rba ta un bell floquet
y un bot ó de rosa al pit.
De la m ía finestreta
lo mitjdía lo vehi eva.
Ell me l'e va la riseta
jo, co m e ll, tam bé rieva,
palpitant se m pre de por
qu e ma mare me trobés
y de un co p així tan qu és
la finestra y lo meu cor.
¡Sosp irada primave rd
s'és passada pel co r meu !
No floreix més la paste ra
dels clavells de sanc h y neu .
Lo cor meu ara és marxit ,
més no pa ssa 'I joven et ,
per corbata un bell flaquet
y un bot ó de rosa la pit.
Mars d e 1900
Magdalena Blach-Estrell a

Ca nt de Primavera

Amor y Prima vera
( La Conqu ista de Sardenya, 1906)

¡Oh benvenguda sias flagranta primavera.
Horts, olivaris, vinyas, sou tot una pastem.
Ja torn an las vergias pe r las arias a vol:
Tornan a fer lo niu , :í deb aix la guam isa
de la casa derruta, omplint de veus, de risa,

¡Oh, benvenguda sias, flagranta Primav éra;
horts, olivars y vinyas, son tot una past éra.
Ja tóman las vergías per las àrias a vol!
Tórnan a fer lo niu, debaix la guarnisa
de la casa derupta, omplint de veus de risa
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lo carrer solitari hont m ay to cava so l.

lo carrer so litari hont may tocava so l.

¡Ale¡"''J:l primave ra! qua nt de tem ps t'es perava
lo vellet, q ue de gel tot l'hivern tremola va ,
am b 'I cor trist y so l.
Ma tu s és ja to rna da y torna la llum era ,
y co lor y perfum p ren la natura entera .
¡Oh be nve nguda sías flagranta primavera !
¡l'a u . .. vida . . , co nsol!

En la ve lla paret d e l'anti ga mu ralla.
hont encara s'entén l'o lor de la batalla,
lu.ndmt um èpoc r de g¡:mcL"X¡ y lSplerl<.b:
Lxi a se pre ndre 'I so l aVllY la sa rgantana;
las mares hi estenen las mantelas cie llana,
y la gmn reda a malla 1X."(I:L"~1 'I pescado r;

Trovador can rala,
la tu a gent il ca ns ó primaveril .
La s rosas pa lidas
a lsan o cap y riun a l so l d 'abril.

AlegrJ Primavéra' qm nt cie tL1nI~ tesperava
lo vellet que de gel tot l'hinvem tremolava,
arnba 'l cor trist y so l.
Ma tu s és ja tornada Yto rna la llum e ra

Divin a mú sica
ixi d el bosch y ar riba a d ins d el cor,
l'insans y mérulas ,
ca nta u un ca nso pe r cad a tlor.
Lliris , clavells y vío las,
parl au d 'amor y d e pau .
l\Ia r ca lma , lluenta , cel blau ,
pa rla u de pa u y d e amor,
Z éfir se ré , me lanc ólich,

y co lor y perfum prén la natura entera.
,-011, be nvengud a sÍ;L~, flagranta Primavéra'
l'au , vida , co nso l'

Po e ta . c ànta la
la tua gentil ca nso primaveril.
Las ro sas p.il idas
.ilsan lo ca p i ríu n a l so l d 'Abr il.

munta d e l'ampla marina
s'aba ixa l'h e rba més fina
fent de liciosa re mo r.
Ma ja lo so l passa nt per la fronte ra
d e las montan yas, nos sa luda així:
-A no s v éure , jo vaig , a llí d errera :
cie bon hora d ema se ré e n aq uí.
Jo vaig 5 illum inar a ltra ca m pa nya,
a ltra marina . jo so la llum del món .
De l'alt ra banda ta nta ge nt s 'afa nya
co m 5 vosa ltros, y espera nt me só n.
També e n alia se gosa Y dese sp e ra,
senya la d itxa y lo d e stí pervers;
pau y ren co r, hinvern y p rim avera .. .
i es l'et erna lley d el univers!

Divina música
ix i d e l bo sc h Y arriba a d ins del cor.
l'insans y m érulas,
té nen una ca ns ó per cada flor.
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Del món en l'imp eri
En la nit inrn ata ,
ja torn a 'I misteri ama veu ignota,
a l'altra hemisferi
canta la granota
se'n passa lo sol. del ab erad or,
Alegra y julía Y pel cel se veu,
la vella vergía, com a l'ull de Déu ,
a el casa hont nía la lluna de neu ,
endressa lo vol. plena de candor.
16 d 'abril de 1902
Ram ón Clave llet

IV -Targeta p ostalDe Sàsser, 21 de juny de1906 (co ntestada 24 de juliol)
Mossèn Antoni M. Alcover
Palma de Mallorca
Molt Senyo r meu : li en vich dos exempla rs del meu treball qu e aca ba de
sortir, un dels quals me fas lo dever de dedicaria a V. y l'altro lo don ch a lo
Butlletí del Diccion ari de la Llengua Catala na .
Aquesta publicació nei amb l'ent esa de despertar defin itivament lo cultiu
del nostre llenguatge y, al matei x temps, so lda r un an ell més en la cade na de
germanor qu e enllassa los catalans de Italia als de Fran sa y d 'Espan ya.
Per això dem anem a V lo favor de ense nya rnos qu als llibreters d 'aq uí y
del e nto rn se podran e ncarregar de repartir las esque las aprositarnent estampadas per anunciar la publicació y vendre lo llibre .
O si Vs. mateixos ne vo len acceptar exemplars nos l'escriguin y tot seguit los hi e nviarem .
Si V. fa calq ui recenció del meu llibret m'en vigui lo n" per ferla se nyalar
en Sarde nya y faré jo lo mateix del diari qu e e n Sarden ya parlara d 'aquesta
publicació catalana y en l'esp e ran sa de e l [il-legible] encoratjadora propaga nda am b lo sa lut del s ge rma ns de Sarden ya.
Seu afectmm. serv idor,
Anto nio Ciuffo - Tipògrafa - Sassari (Sarde nya)
V

Milà, 10 agost 1906 (contes tada 16 se temb re)
La meva adressa se mp re:
(Mercato Vecchio , 44 - Sassari)
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Rdm, Senyo r y es tima t amich : h é tengut lo gust de l'l'civil' den casa aq uí
a Mil à, aho nt me trob fen t part d'una comissió de o brers sa rds per visitar la
gran es posici ó, primer: les du es anyades y mitja del Bol/etí del Dicciona ri
( 1904-1905 Y fins al juny de 1906) per lo qu e me vaig be n e nte rar de to ts los
ant ecedents del Congrés; sego n: la se va ben agrahida lletra 24 de juliol am la
qual co rtesc men t dona entrada en lo C. als altres dos com panys de q ue li
parlava; y ter cer : lo petit cbeque cie 'i lires qu e vaig retirar de persona de la
Banca Conn nercia le Italiana. i l' Gracies del tot !
Malgrat d 'estar tot lo d ia e nfeina t am mos co mpa nys practicant moltes
excursions a les diferentes g ale ries de l'Exp o sició , q ue 'és molt gran, ja qu e
co mp rèn tot lo Pa rcb del Setnplo y plassa de Armes, jo fas de tot per es tujarme un poch cie temps pels meu s propis mesters in tel -le ctu als y alhora me
pos a llegir los nos, del Bol/etí i me pareix qu e aq ue ixes du es obres del Diccionari y del Cong rés no desm erei xin go ta posades a co nfront cie les qu e a
cada pas me se presen ten a la vista e n aque sta Milà. la ca p ital moral de la
Itàlia, gran ciutat de iniciativa y cu ltura ,
l' devant d 'aquesta Exp osició , ahont se hi es recullit tot lo h ò y millor
'IU ' ha produhit lo bras l' la pensa de l'halin y del Estrange r e n aq uestos últims an ys si jo pen s a V. me figur co m un infadigahl e obrer d 'aq ues ta gran
fucin o de la lle ngua catalana, tre ballado r q ue no 's cansa ma l' de batre lo ferro fins q ue plegu i l' de posar fo ch l' ca lor a so ta del criso l aho nt aq ues ta
llengua se depura l' se refin a de tota ex tranya escoria,
¡Es admirable l'obra de propaganda iniciada pe r V,! l'més y més encara
per lo co nsta nt l' pesosa per los obsta cles
incidents qu e la traten en, vo lgue ntli talla r lo ca mí; és un treball de g l~1l1 co ratge l' de gran talent qu e mereixerà mo lt de la Pàtria l' cie la filologia, Y aix ò li d iem cie to t cor, sense ca p
adulació ,
És ce ll qu e 'l Congrés tnternacional de la Llengua Catala na pendrà un a
gran significac ió y trascendèn cia en lo món inte l-le ctua l l' en espe cial maner a
e n lo ca mp de la llengu ística l' poll arà lo nom cie Catalunya per tots los a rnbits de la Euro pa culta,
Ara, nosa ltres, nos entrate ngarém a Milà fins al mitj d 'agos t i ab ans cie
partir far érn una petita excursió de 3 d ies a Lugano en Suïssa y pel 20 d 'aqu est co mptem de torn ar en casa,
Tant de la Exposicto Internacional co m de les altres exc urs io ns ne faré
una M emoria q ue llegiré e n lo Centre Exc u rsio nis ta o e n ïA tbe nen Ba rcelon és quant veng ui pel proxim Congrés de l'octubre ,
I-Ié e nviat ja la meva es q uela de ad hesió al Doctor Rubió l' Lluch per e ntregarla al Secretar i deia junta Directiva y al mat eix temps li he don at co municació del tema triat pera mí qu e ' és un Estud i sobre l'influ en cia del d iferents
dialectes sa rds denutn t l'atgue rés, y al mate ix temps una defen sa del nostre
llen guatge de tota influenci a ex tranya.
é
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Lo Docto r Rubió y Lluch m 'h a respost y m 'ha dit q ue la Co missió técnica
del Congrés ha p rés not a del te ma qu e 'ls és pareigut mo lt inte resassa nt y se
publicarà o portuna me nt. ¡Moltes mercés a'n aq uesta Co missió de la qual també V. n'és membre y qu e fa també 'ls ca talans de Sardenya ten guin veu e n lo
Co ngrés!
L'adressa dels altres dos co mpa nys , pe r si'ls vo len escriure y comunicar
ca lqui cosa és:
Sr. Felix Lipe ri
Stude nte in legojo
Nico lo Adami .l
Alghero
Sr. Carme Dor e
fot og rafo
Mine rva, 12
Alghero
Sardenya - Itàlia
Si tenen d 'escr iure a mi e nv igu in co rres pondencia e n casa a Sassari,
Merca t Vecchio, 44, ja que ara no tinc adressa fixa y un dia me trob e n un
Iloch y un di a e n l'altre .
Si és q ue 'I Co ngrés te ndra Iloch a oc tubre me fara n lo favo r de avisarme dies, y si és possible , se tma nes primer perquè pugui prepa rarm e y esserhi a temps.
Quant tornaré e n casa e nviaré exemplars de la Conquista als Srs. Amengua l y Muntaner, lo que no puch fer d 'aquí ja q ue e n tenia pochs y 'ls he e nviats.
Li ag rah eix de tot co r qu e Bolletí parli del meu llibre . Entant n'h an ja
parlat , jouentut, 26 de juliol y Lo Gero n és de 14 del mateix . Ne parl ara també
e n Delpont e n un d iari del Rosselló .
Ya li e nviaré fotografies de la inau gu raci ó de LLI Palmaoera y esqueles
pel Diccionari q ue tench a Sassa ri.
Sem pre lo se u umilim . servidor afectim am ich
Ramon Clave llet
(A . Ciuffo)

Sec retari de la "Agru pació Cata lanista de Sardenya"
VI

La mia adressa a : Mend ris (Suisse)
22 de Sept. 1906
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Sr. O. Antoni M. Alcov er
Palma de Mallorca
Re vrn , Senyor y estimat ami ch: no sé si V. ha tenguda la lletra qu e jo li
vaig e nv iar d e Milà passa un mes , e n la q ua l l'informava d 'h ave r retirat lo
cbeque cie 5 lires qu e V. m'enviava e nse m ps am b los no s. d el Bolletí (a nyad es 1904-190 5 y IX\l1 cie 1906 ) qu e li agraheix d e tot co r.
l'...la pens q ue la sua au scncia d e Mallorca , a mo tiu cie l'e xcursió d e V. va
a n unciar efectuaria arn lo Dr. Scha del per tot Cata lu nya , va fer qu e la mia lletra no va acud ir a la sua vo lta qu e a mb un gran ret ard , d e man e ra q ue e ncare no es tich se gur y ce rt q ue l'hagi llegida .
l'er tant , les noti cies mies q ue ten ch d e donarl í son aq uestes: qu e , du rant tot lo mes de ago st me tro ba va a Milà, amb u na co miss ió d e o b re rs veng uts per visita r la g ran mostr a int ernacion al (Es pozione del Sem p ione) ,
Are me trob e n lo poblet d e Mendris (Suisse), co nvid at de mon cu nya t
de fa temps es ta be rt e n aquí y co m q ue vol qu e jo pcrmancixi am b e ll per
quatre o cinch setma nes, així me ser à l'acil rel aciona r lo viatge del C. amb lo
meu ret o rn definitiu e n Sard enya.
Dies passat s , he tenguda una gran alegria qu e no m'h a d eixat sense so rpresa , pur e spe ra ntla. He rec ivid a aq uí, ret ornada de Milà, un a lletra del Sr.
Pijo an, e n no m de la Junta del C., fentme saber que la mateixa me co nco rdava y al mate ix temps convidava a D. Jo an Palomba , mestre d 'escola cie
e n lo moviment re staurador del nost ro
l'Algu er y co m pa ny nostre d eerdit
llengu atge .
Estich molt conte nt de tenir la co m pa ny ia d 'aq uest jove qu e pels so us
merits filol òg ich s fara molt honor e n lo Co ng rés a l (sic) Cata lans de Sarde nya .
AI Pro f. G uarnerio, pel qual la junta m'encarrega de conve ncer per ve n ir
a l c., li va ig e nv iar, a la sua adressa d e Milà , Foro Bo nap a rte, 68, un exe mplar d e la Conuocatoria. acom pa nya t d 'un a lletra mia , fentl i sa be r q ue es tava
conv ida t e ll també y qu e fo ssi fet e n modo de hon orarnos am b la sua p rese ncia .
Il é sabut q ue a Milà, e n ïAmbrossiana (Bibli ot e ca ) hi ha un libre de
contemplacio de Ram on Llull que me va re n diure de molt a ím po rta nc ía.
j o vai e nca rrega r un ami ch no stra estimat, e n Rinalt Cad de o , sa rd q ue
resid eix a n'all à, perqu é an essi a la Bihliot e ca a ve u re si aq uel l libre era co mplet y al mat e ix temps fer una llista de les o h res el/ ca tal à q ue hi trobin e n la
secc i ó cie ma nu scrits.
En Cadcleo m'h a promitit cie ferl a y am b molt e ntusiasme y so ce rt q ue
vos vendrà un bon se rvei ja qu e és un jo ve e rud it y ca p às e n tal ram, co ne ixe nt bé lo català y es ta nt a prop d 'acabar una sua traducci ó italiana e n vers
de ïA tla ntide de 1\1. Cinto .
En Cad cleo és reda ctor del peri òdich milan és La Lomba rdta y co laborador de 1I Peusiero Latino. Sob re aq uest últim té a lgu ns articles d 'ell sob re ca-
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talan isme qual s vos li enviaré y ha promitit de parlar del pross. Congrés. Esta
adhe rit a La Palmavera .
Ja sab que jo are me trob prop a prop de l 'Bngadine, e n la qu al localitat,
diu aqu e ll del D iccionari Nacional (?), qu e s'hi parli la nostra llengua .
Ja ten gu eria un gran player de anar-hi per verificar això y donar llum en
lo C. so bre aques t punt obscur se mpre qu e s'ha volgut parlar d'aqu est català
de l'Engadine (?).
Jo crec h no més qu e s'hi parli alem any.
(No hi ha comiat)
VIl-Nota -

se nse data (co ntestada 14 mars)
Molt Reverend Sen yor:
Per q ua nt hagi so rtit de la imprempta a quart s de nou per venir a trobarlo, no hé tengut aq ues ta so rt, don at qu ' es molt lluny y no he calculat lo
temps.
De totes maneres li deixo aquí lo diari pel qu al V. mos fara lo favor
d'ent erarse de la obra que volém encaminar y si no li sab greu ampararla
amb lo so u nòm qu e val molt pe r la nostra empresa .
Tenim ja les firmes dels Srs. d'Abad al, Maragall, arcís O ller, Apeles
Mestres y a ltres més qu e mos han fet costat també arn la respectiva adjud a
material.
Tornaré aq uí aquesta tarda si Deu vol qu e'l trob, si no vinfré a despediria al Port . Lo se u ad mirado r que l'aprecia.
Ramon Clavellet
Al Molt Reveren t
Mossèn Antoni M. Alcover
Vicari Ge ne ral de Mallorca
Casa Manso
Barn a
VIII -Ta rgeta p ostal-

Algu e r /se nse data (co ntestada 19 abril (1908))
Molt Reverend Senyor,
Fa alg uns dies qu e he rebut una targeta de V e n la qu e me preguntava
qu e volia dir lo servidor amb aq uella que li va deixar a Can Manso. -Ara,
amb la tarjeta li vaig deixar tamb é un periòd ich qu e precisament l'e nte rava
de tot; no sé si li hagin entregat. De totes maneres avuy li envich lo mateix
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pe riòdich y adem és l'altro , lo nostre de Lli Sardenya Catalana q ue ce rtame nt
li agra darà y demanaven a vost é co m a tantes person es q ue nos mos l'ball
negada , adjuda per co nt inuaria , Si V. vol se co mprador a n'aquesta o bra no
ha de fer un gra n sac rifici. Passi co m los altre s, qu e han firmat per 5 pessetes
un a so la vegada ,
S sarvidor,
R, Clave llet
Ramon Clave llet. Carre r de Mallorca 198. Barcel ona

IX
Barcelon a, 22 d 'a bril 90S (contes tada 25 de juny)
Rever ent Sen yor : La qu ota qu e 'm diu per "La Sard en ya Catalana " pot
e nv ia ria , s i cr eu , a l'admini stra ci ó d 'aqu e sta . Carrer d e Ma llo rca, 198 ,
Barcelon a.
Crech q ue 'ns ve urem al Cinq ua nte nari dels jochs Flora ls.
Dispe nsi, per ara esr ich oc upadíssim a mb la impremta.
Son amich
Ramo n Clave llet

Apèndix IV - Targeta postal d'Ignazi Ciuffo, pare de Ramon Clavelle t
Napoli 4- 10-09 (co ntestad a I r desembre)
Senyor Re v.
Te nga V. Re v. la bond ad de decirrn e el domici lio y es tab lec imlc nto,
ado nde es t à el me u hijo Anton io Ciuffo, co negu t tamb é pel pse ud ónimo de
Ram on Clava llet, auto r de alg unas ca nçons ca ta lanes, pa ra q ue es men este r
escrihir a el , q ue todavia non es possib le saber noticias d irectam ent. En otro
tiempo yo sa b ia qu e mism o hijo e ra suyo intimo ami go . Haoru por moti vo
de amor filiale so n ave nturado turb ar a V. Re vt, esta modo mientras yo soy
espera nt des otras let ras suas y info rmacions. De re moto tie mpo (fehrero
14/ 09) ign ora va ultim a residencia , devien ser e n Re us... Se lo ruego por favo r. Mil g racias. Co n tod a estima y gran afició. Suyo mu y de voto.
Ciuffo, Igna zi

Apèndix V - Carta de Jo an Palomba, reproduïda per An to ni Ciuffo
Carta de 'n l' alomba
L'Algu er, 13 se pte m bre, 1906
Molt se nyor meu ,
Hauria vo lgut ferli un a recensió digna del se u magn ífic poe ma, ma co m
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li he gia escrit, lo temps me man ca, pe rquè , tenint de panecipar al Congrés,
tenc h d 'es b rigar del treb all.
Per això es men ester qu e s'aco ntenti de la mev a modesta opinió, qu e
aceti aquestas em vas pobras paraulas qu e sonin sínceras del cor meu .
Es la prim e ra vo lta q ue llic un llibre català a ma gu st.
Sincera ment vost é es un artista fon, dilicat, de pmnta imaginació y simp àtich. Lo co nce ta es dave ro origi nal, y q ua lque u pogeriva també diure d 'ésse r inverosímil; ma ja tant a evide nsa en la descrip ció y un fer jujós e segur
qu e rivela una passió felice y l'om a qu e sa verament.
Tot l'exalta; la campanya, la natu ra , los recons astorichs, lo progr és, etc.
L'acció del poema es co nce p molt bé , mes estudiats so n los caràcte rs de los
dos protagonistes, y mag nífichs de lectu ra pe r la vastitat i la varie tat de los
fets narrats y de los llochs descrits.
La narració agrada se mp re, mag ??) qu alque volta sigui un poc llonga y
de l to se mp re igu al y també las discussion s co ntinuas e n forma dialògica fm
los dos principals persontages.
Vostè ha vo lgut fer una d imos traci ó ama escape (obse rvaci ó de Ciuffo:
escope ¿vol d ir escape ll o estrofar): y no es aq uex escape qu e lo e mpac ia y
travia, porgue lo co nflit tra anima y se ns, tra cor y ment, tra l'oma y lo scenziat se presenta luego al me u entenime nt co m una cosa nat uralíssima risultan t de la du alitat del se ntime nt y del pe nsa me nt.
Perdoni si esc riu mal
ab estima lo salut
so n se rvidor
Joan Palomba Cano
Vodria co piarli les dem es cartes de ls estrangers que ana lisen se mb lantment la me va obra y qu e ha llegidas ja 'I Dr. Schadel, esceptuant la bellíssima
de 'n Delpont, l'entusiasta elogi de 'n Counso n y de 'n Sidford, etc. qu e encara
no havia rebuts allevares ; pe ra aixo se ria fadigarlo ab un a lectu ra ociosa.
¿Qué li se mb la de llegir algu na d 'aq ues tes cartes al Congrés o ferh i alusió? lo
mes curiós es q ue n'I docto r Vogel no en Palomba, savien re de lo q ue la crítica d 'aqu í havia dit de la meu a ob ra; per qu ant vaig e nviarlos no mes l'exe mplar ab la d edicat òria. A pesar de tot , la critica intemacional ha co inc id it
maravellosarnent ab la d 'aqu í al judicar lo meu poem a.
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NOTES
I Vegeu l'epi stolari de Rossend Serra ed itat pe r Arman gué ( 996). Reproduïm els
fragmen ts de les canes d'Alco ver i de Ciuffo, respe ctivament , q ue regracien a Serra e l
co ntac te mu tu establen. Alco ver, en una ca na del 30 de dese mbre de 1901 , q ue es pot
co nsu ltar a l'Arxiu Històr ic de Barce lon a, agrae ix "de lo t cor lo qu'ha fet amb lo ca talanista de Ce rde nya, Ciuffo. Aq uests dies co nt escri ure li, ano me na ntlo co rrespo nsal d 'Alguer ". Per la seva ban da , Ciuffo, el 17 de desemb re de 1901 , esc riu a Serra: "Só co ntent íssim qu e vostè s'h ag i près tant interès per la nostra terr a y'l ren gra ciem infinitament pe r la propo sta q ue nos ha fet de nos posar e n relació ama '! benem èrit doctor
Alcover ".

2 Vull agra ir la gentilesa de Francesc de B. Moll Marq uès, que entre altres mater ials, e m perme té de tenir accés i de foto copiar les can es q ue aq ue sts inte l-lec tuals
algueresos va n ad reça r a Antoni M. Alcove r.
3 Tenim notícies q ue Rafael Caria es tà elab orant la biografia d 'Antoni Ciuffo e n la
qual hi haurà detalls més precisos sobre la seva vida i. sens du bte, so bre la seva mon .
4 En reproduïm el tex t:
N àpoles, 29- 11-1909
Sr. Rosse nd o Serra:
Ten ga vostè co n la presente la bondad de informar el domi cilio i es tablcc imiento
ad o nde est a mi hijo Antoni Ciuffo , co negut tam bé pel psu dònimo de Ram o n Clavellet ,
autor de alg unas ca nço ns catalanes , para qu e es me nester escribir a él, que todavía
no n es posible saber not ici às directament . En o tro tiempo yo sabía q ue mismo hijo era
amigo suyo intimo ; es perando por es to ser honrada des cartas suas de info rmacions,
sc lo m ega por fa vor.
Mil gràcias, Me repito ate nto servidor,
Ciuffo Ignazio
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R. Pe nsio nat - N úpo les (Largo Torrella n° 3:3).

5 (Fins aquí)
M. I. S. Alcove r: dia 23 vaitx rebrer la present carta d'Algu ero; per l'impo rtancia
d 'ella he trobat q ue li hi havi a d 'en viar. Lo mateix p ug fer dels pa pe rs que la carta diu,
do nc hs també so n arribats .
- Som rebudes les cartes. Una de D. Ambròs Ca rab ó, l' re . mah on és. en la q ue
diu que quant D. Ange l Ruiz li propos a lo q ue V. li havia en carregat no pogu é acceptar (el carrech de corresponsal) perquè "me falta te mps fins y tot per cu mplir co m partoca o bligac ions q ue no pug descuidar de cap man era ". Dia 19.
- De D. Ramo n Camps Rect or de la Cor riu, acceptant e l carrech de cor respo nsa l.
Prest li enviara una o breta catalana. Dia 19.
- De D. Jose ph Riera y Sirvent l' re . de Gu irona , mos du un parey de co l·laboradors y dos cor respo nsals de Malgrat (Prov. de Barcelona ). qu e so n un metge y un
pot ecari . Aclam és d 'altres coses li diu . Dia 22.
El nom escrit a la llista de colaboradors. No sé q ue fer, si li he d 'escriure no .
- l'er dama disapte hi ha anunciada junta a ca seva .
- A s'unpre nta tiren e nvant el Bolletí.
- l'er aq uí so ls hi ha de nou q ue D. Lluís Martí peg à dos tirs a 'en Ricart Salva
perquè el dia abans e n e l Líri co , l'havia posat en ridicu l amb un a co me d ia Antich
Mundi' No té blanch gra cias a Dé u.
Son fach sirve nt
Jaume l' ascu al acòlit
Palma, Diada de S. March de l'any 1902.
ó

Ó Vege u Caria O 987) e n rel ació amb la cro no log ia de les tres "re na ixe nces
alguereses".

7 Vegeu Bove r ( 1')<)8).
8 Vegeu Cor be ra 0 994: 19ó) i Colon éc Soberanas 0 98ó: Hl5).
9 Moll 0 9ó2: 77 ) ind ica qu e el 14 de ma ig cie 1905 es co nstituïre n tres co missions: un a co missió tècnica , una comissió econ òmi ca i una co missió ad ministrativa . l ~l
co missió tècnica esta va fo rmada per Antoni Rubió i Ll uch, Jaume Mass ó i Torr ent s i
Jose p Pijoan.
10 Vegeu Scanu 0 970: 31), q ue sugg e re ix l'exist èn cia de rivalitats
ismes .

person al-

11 Vegeu Bover (998).
12 Vegeu Nughes 0996: (3).
13

er.

Cata l à

i Roca ( 957).

14 Vegeu Clavellet 090óa: ó) .
15 Vegeu Armangu é ( 199ó: 175l.
16 Vege u Arrnangu é 099ó: 181-182).
17 De fet, en el manuscrit de la seva Gram àtica co nsta la data de 18')<) .
18 Vegeu les cartes qu e ad reça Pais a Rossen d Ser ra (A rma ng u é 190ó).
19 Po tse r e ls pr ejudicis ge ne rat s per aq ues ta actitud negat iva mo tivaren qu e
Rossend Se rra no respon gu és ca p de les d ues ca rtes qu e Palom ba li va ad re ça r
- veg e u Armangué ( 1996 : 11, 173, 2 13).
20 El mateix Palo mba ho afirma en la seva comunicació.
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21 Vegeu a Armangu é 0996: 175) un fragment de la cana que País adreçà a Serra el 19 d 'octub re de 1906 criticant l'elecci ó de Palomba: "Lo curiós és q ue un pseudocatalanista (perquè may s'és inte ressa t de llengu a catalana, y vostè lo pot deduhir de
l'article publicat en "La Veu de Catalunya " hont se riporta un bocí del so u discur s, lo
qual discur s és escrit ama un a gralla bàrbara, qu e no se sà si és grafia italiana o tedesca , pe rq uè català no és ce rt')".
22 Ciuffo , q ue mant é d urant tota la seva vida un a amistat estreta amb País -li
dedicà Lo fo lls-lore algue rès, ed itat parcialm ent el 1924 per Alcover-, fa un co me ntari
interessant e n relació amb la seva gramàtica en un a not a a pe u de plan a en e l d iscurs
pronunciat e n el Cong rés de 1906 (p . 176) q ue esme nta, de retruc, la vo lunta t de no
pen etrar e l se u terren y d'estudi: "l'rescinde ix per ara de l'influencia italiana e n la sintàxis algueresa . l'r imer: trobantm e pochs mater ials a la mà perqu è me pu gu i ex tendre
co m l'assumpte req uereix. Segó n: per no inva ir lo ca mp y tenir la preced ència dernunt del co mp any Joan País q ue , en la sua "Gramàtica" encara inèdita, ma qu e so rtirà
be n prest , fa demu nt d 'això un estudi ben especial y funda t". Aqu est comentari sembla dem ostrar l'existèn cia d 'una ce na susce ptib ilitat pe r pa rt de País en relació amb
aq ue st lem a , del la qu al Cíuffo és ben co nscie nt.
23 Vege u Arm an gu é (996).
24 Scanu 0970: 51) preveia d 'incorporar- la en el sego n vo lum de la Gra màtica
algueresa de País (1970), que ha romàs inèd it.
25 Aqu esta part icularitat no co nsta a Ven y (1998) ni a Caria (1990) , però Alco ver
la recull , amb els mateixos exemples, e n el quadern de ca mp VIII - vegeu Perea
(1999 : 125). Alco ver inclou , a més, ca milzlot (la bru sa del s mariners).
26 "¿Existin en Barcelo na gramà ticas cata lanas?" -vegeu Català i Roca 0961: 8).
27 En efecte , La conq uista de Sardenya de Ciuffo va ser esc rita e n alguerès, pe rò
amb o rtografia catalana .
28 Vegeu apè nd ix 2, 11.
29 Vegeu j ochs Florals de Barcelona. Any 1902 (Barcelo na 1902) i j ochs Florals
del Canigt) (Barcelon a 1903), de ls qua ls Francesc Math e u fo u el president.
30 Activitat q ue , de fet, Alco ver havia desen volu pat en altres territoris de ls Països
Catalans.
31 En realitat, sembla qu e l'únic viatge d'Alcover a l'Algu er ting ué lloc el 1913. Hi
ha, pe rò , co m hem a punta t en un altre lloc (Perca 1998), un dubte en relació amb qui na mena de co ntac te degu é es tab lir Alco ver pe r o bteni r les dades dialectals incloses en
el q uadern de camp V111 i da tades el 1919. Per bé q ue se suggeria la possibilitat d'un
co ntacte amb la tripulació d 'un vaixell, alme nys el 1903 no era un fet ga ire possible cf. la carta del 21 de desembre de 1903 qu e País ad reça a Serra: ".. .una carta de Vostè
me diu , ra las altras cosas , qu e ten geria molt plaier en anraho nar ama ca lq ui algue rès.
Cosa vol? Barcos algue resos a Barcelon a ni hi vén en difícilment: calqui u ni hi va a
Marse ille , y, rarame nt en las Balears (Ciutade la, Palm as, ecc.) ".
32 Alade rn (906) desenvo lupa a Catalon ta aquesta idea: "Los vells de l'Alg uer
co m los d 'aq uí, só n mons a (a ta renaixença , més los jo ves, co m los d'a qu í, se se nte n
ba tre so n cor al impul s del nostre y co m nosaltres se nte n desitjos de retorn ar a la passada vida d 'esp lendor y llibertat. A la matin era veu de Josep Frank un esto l de joves
s'ha n desvetllat y avuy en Ram ón Calvellet, En Joan Palomba, en Joan Pais, Carme
Dor e , Fel ix Lipa ri, etc ., cultivant la nostra llen gu a y" nostre art y abranda nt lo foch patrial dels algue resos, reviuen allà l'esperit de Catalu nya rena ixent:
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33 De fe t, aq ues t e ra un dels o bjectius d 'Alcove r.
34 Pompeu Fabra havia pu blicat fins alesh ores l'HI1.WlYo de g ra m àtica del catala n
moderuo ( Barce lona: L'Ave nç, 1891 ) i la Contribucio a la Gra mà tica de la llengua
catala na (Barcelona: L'Aven ç, 1898 ),
35 Vegeu Arm an gu é (1996: 125- 126).
36 Pu blicat tamb é a "Catalunya", l , n úm . 5 (1'i de març del 1903). pp, 203-204 ,
a mb el títo l La ca nço del xopa dor. s ignat a l'Alg uer e-l 1902. En aq uesta p ubli cació hi
ha u na co incidè nc ia forma l ab sol uta.
37 Publicat ta mb é a "Cata lunya ", l, n úm. H (30 d 'abril del 1903 ). p . 357, amb el
mate ix títo l. sign at a l'Alguer e l mes de mar ç de 1903. Si es co m para amb la ve rsió
inclo sa e n la can a d 'Alcove r, e l po em a p ublicat a "Cata lu nya" és una mica po ste rior i
e n aq uest cas hi torna a haver una discre p ància fo rma l.
3H Vegeu l'a n ne x 3. o n es reprod ueix El can t del txapador i al cos tat l'edi ció de
!.LI conqu ista de Sa rdenya ( 1906) ,
39 Vege u la re copilació de Manu nta ( 990).
40 Co incide ix no més pel qu e fa a l títo l a mb la po esia de Rafael Cara rd i (abril de
1952 ). reco llida e n el vo lu m Ill de Manu nta ( 199 1: 127 ),
4 1 En la can a qu e Ciuffo adreça a Serra el 5 de febre r de 1903 indi ca q ue ha
"es ped it una s 500 c èd ula» de l llen gu atge algue rès".
42 Fa referè ncia a l'Espo zion e del Sempio ne . El Simp lon és u n pas dels Alps
Penins. e ntre Ità lia i Suïssa , que fou obert a co me nç ame nt d el segle XIX. Més tard hi
fo u co nstruït un túnel ferrov ia ri qu e co mp rè n d ues ga le ries. una acab ada el 1906 - a
q uè fa refe rè ncia Ciuff o-> i l'a ltra el 1922,
43 Ca l recorda r q ue Rubió i Lluch e ra me mb re de la co missió tècn ica del Co ngrés.
4,¡ juli Del po nt, escriptor de Pe rp inyà, q ue tam bé mant ingu é relació e p istolar
amb Alco ver, s'e ncarregà de divu lgar. especialme nt a LL'S Catala ns de l'Alguer, la po esia algue resa ,
45 Delpon t, a LL'S catalans de l'Alguer, p ublicat a Perpinyà el 1908 . aplegà ¡x )esies de País, Adam i, Clave llet , De Giorgio Vite lli i Carme n Dore.
46 El mem bre t d el paper d iu, per ò . Dr. j òseph l'alp y Plana de la rea l Acad èm ia
de Med ecina i Ciru rgia
Trafa lgar, n . 26. le r

Barcel o na .
Aqu est mate ix me tge és q ui ex ped ei x un ce rtificat mèdi c a Palo mh a , l' 1I de ma ig
de 1909. me ntre e ra a Barce lona , q ue li d iagnos ticav a un estat d e ca le ntura (Arxiu de
la família Palo mha) -vege u Nug hes 099 1a: (3).
47 Es tracta d e "l' escu rsi ó fil o l òg ica fet amb el DL Schüdel d ins el d omin i català,
d e 3 1 d e juliol a 13 de se tembre d e 1906" OlDLC, III, 257-3( 6 ).
4H Vege u Mo ll ( 1962: 230) e n relació am b el lull isme se ntime ntal d'Alc over, q ue
fo u l'es peró pe r d ur a te rme l'edició de les o b res de Llull.
49 És citat tam bé a Clave lle t 0 906b : Tï.
50 Les d ificult ats ec o nò miqu es esdevene n u na co nstant e n l'estada d e Ciuflo a
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Barcelon a. Sego ns Català i Roca 0 961: 20), e l 7 de març de 1908 s'excusa, des de Sant
Pere de Ribe s, a Joan País, per no haver-li escrit aba ns "pe r la moltas oc upac ions que
tench per poguer viure aquí" .
51 Vegeu Vidal 0934: 233-234), qu e relata amb duresa les relacion s que els dos
ge rmans sos tingue ren amb Ciuffo. Les seves mem òries inclou en algunes d iatribes co ntra Alcove r i ce rtes imp recisions pe l que fa a la publi cació de la revista "L'Alguer. La
Sardenya Catalana ", de la qua l aparegué, però, un únic nú mero: "De finals d'estiu a
co mença me nts de tard or va tenir lloc, a Barcelon a, un co ngrés inte rnacional de la
llengua catalana, presid int-lo mossèn Antoni Maria Alcover L. .l. Els co ngressistes celebraren un d inar a l'Hotel del Tibida bo . Nosa ltres vam anar allí a p rop , al bosc.
Després de dinar, passeja nt per la plaça del Tibidabo, en un a ag rupaci ó de ge nt co neguda, trob àrem e l poeta alguerès Anto ni Ciuffo (Ramo n Clavellet), que la direcció del
co ngrés havia fet venir a les festes en represent ació de Sarde nya pagant -li les despeses. Anton i Ciuffo s'hav ia cartejat amb el meu ge rmà, i, e n veure's i parlar-se amb
ell, el jove foraster manifestà el des ig de roma nd re a Barcelon a per un q uant temps si
algú li proporcionava una se nzilla col -locac i ó pe r a viure-hi. Era o havia estat caixis ta
d'impremta, i Josep Aladern li va proposar de treballar al nostre taller, a ajuda r-nos a
co mpo nd re el periòdi c Cata lòn ia , i, ense ms, podria public ar-hi un secció tractant de
la Sarde nya catalana. Només va caldre que li ho o ferís perquè fos acce ptat. L'endem à
vam tenir aquell sard allotjat en tot i per tot a casa nostra. El vam péixer durant vora
tres mesos i no ens féu altra cosa que escriure i compond re la se va secció destinad a al
se tma nari. L'empresa anava mo lt malament. A fi d 'an y vam suspe nd re el periòdi c.
Anto ni Ciuffo, per no haver-se de qued ar co m a simple caixista al nostre taller, i no
volent torna r ca p a la seva terra , va dec idir viatjar pe r Catalunya , València, Balears i
Rosselló , visitant intel-lectuals, so llicitant-Ios caba ls pe r a fer un a revista intitulada La
Sardenya catala na . La tal revista no so rtí pas. Allò sols era un pretext per a pod er
mant enir-se aqu ell sa rd sense altra men a de treb all, i va aco nseguir-ho fins que se li
acabà el recurs de l'explotació del patriotisme".
52 La seva activitat co m a co nferencia nt és recollida en les pàgines de La Sa rdeIlya Ca/ala ll a (pp. 8-9): "A més d 'això , y a fi de prop agar y ex t énd re la nostra acció ,
limitada per ara a una revista mensual , l'estimat amich y co mpa ny de red acció Ram on
Clavellet, esta blert a Barcelon a a part ir de la epoca del Congrés Interna cionals de la
Llengu a Catala na ha emprès una excursió patriòtica per Catalunya, explica nt, en forma de co nferències l'estat actua l de la vida catalana en aq uella terra y lo despertar d 'aquest se ntime nt de simpatia entre ger mans, ap artats y des conegu ts du rant mo ltes ce nturies; cosa que pe r molts enca ra era una novetat. Clavellet es es tat molt ben ac ullit
pe r les viles y ciutats ahont va passar, portant amb ell la veu dels catalans d' It àlia y no
li va faltar la cooperació moral y material a l'obra d 'ell y dels seus co mpa nys. L..I De
la prirneras co nferencias que Clavellet va don ar a Sitges y Vilanova y qu e resultaren
molt interessan ts, segons se despr én dels pe riodic hs locals Baluart de Sitges y La Costa
de Pone nt, reproduhirem aquí alguns fragments, no poguent-lo fer enterament com haunan des itjat per faltarnos espay ".
53 Es tracta de can Cleme nt Manso (Canuda, 45 y 47, Zn),
54 Aqu esta carta present a una estructura atípica pel fet que no hi ha salutació . Es
descarta, però, la possibilita t que hi ma nqui n fulls. Semb la que la inclusió de les poesies es me ntades pot mot ivar aquesta absè ncia de co nvencio nalisme.

