
Els Llibres
RIMBS A!LGUE'RESES
ele Rafael Catartli
L'Alguer (Sardenya ).

L'Editorial Barcino va crear la "Biblioteca
Algueresa" amb el propósit d'edítar aque-
Hes obres cl'autors algueresos que ruante-
nen Hdelítat a Ilur .llengua nadiun, en de-
finitiva una hrnncn més del tronc liugüis-
tic que té les nrrels n 'les terres cutalanes,
tot establint, aixi, el corrcnt de sAlla que,
n l'abastnr les fibres més Ilunyanes, consti-
tueix el fhúd nutrid de .l'nrbre sencer per
tal d'evítnr que cap part no es mori.
El primer volurn publicat díns aquesta col-
lecció fou la primera part de la Gramatica
olgueresa de [oan Pais,amb introducció' i
notes de Pasqual Scanu, el segon, un llíbre
de .poernes, Les veus de Francesc Manunta
i el tercer, un' altre llibre de poemes, Rimes
alg(~ereses de HafaeI Catardi, que acabem
de rebre.
Rafael Catardí, nat a ]'Alguer el 26 de no-
vembre de ,.1892, després del period e de
la jovenesa, passada estudíant, mena una
agitada vida militar, havent pres part a
les dues Cuerres Mundials, -i, en Tendemig,
en sengles .missíons geográfíques que el
dugueren a l'Egeu, ·a Sornália, a Albania, i
n In guerra (¡'¡Etiopia, fins que :l'any 1945
es retira del servei actiu i retorna al seu
Alguer natal. És curíós que aquest recull
de !poe!lles neixi a partir del 1945 i que,
tret d'una dedicatoria als "rneus soldats de
la gloriosa Brigada Sassarí", que encapcala
el poema Meditacions, no figuri, cap refe-
rencía a les vicissítuds que haurñ hagut de
passar durant aquest llarg 'període. Com
assenyala Antoni Oliva en el próleg -un
conscíenciós estudi de la poesía de Catar-
di- semblaria que arnb aquest llibre "I'au-
, tor 'ha volgut retrobar-se en els Ilargarnent
sornniats +ndrets de la infantesa; ,ha :vol-
gut- oblidar un passat d'bonors guanyats a
pcls, i, certarnent, també cl'amargors, arnb
~~f1~p~tIlibre s'eofron:a arub el .pu's.'iatr poto
ser elügllt inconscientrnent 'p!:;\ desig del
C0!1~)'nstJ i hu creat un nou rnén seu, me-
dest, afectuosamcnt ncstrat, seré, ple de
borrhomía, índulgent".
iRafael Catardi, de més a rnés, ha estat
mogut .pe! desig d'oferír aquest llíbre als
S€'U'S "arnics catalans". n qu! el dedica, 50-

bretnr <¡:>e:''1He, n més de l'Interés poetio
de les seves rimes, .creu que contenen un
interés 1i!lgi!ístic "per a JccUIYlenrar .rac-
:unl esta; de Ia PU!'Í;.. ~ahrL-,rJa de rA1gn¡::~:1'7.

Per aquest motín els poemes han estat tei-
xits "en l'actual vernacIe de l'Alguer: el
vernacle de cada día, dels pobres i deis
rics, ele les cases senyorials i dels racons
del port", 1 prossegueix dient en aquesta
seva dedicatoria als catalnns: "Arnh aquest
idioma, talment com ha pervíugut a nosal-
tres ,fins avui, elesprés de mil tribul!cions
pero conserv~nt intacta I'ess¿mcia"'~l be]]

í'""
entalnnesc del mil tres-cents, hern vist les
ombres fugisseres de la nostra imaginació",

Aixi, dones, 'Rafael. Cntardi ' . :~.-
d'anotar a 'peu de ,pagina le ...
equivaléncies de d'IÍvuMWts tit eBarcélo a
ses que poden resulta . i~.h!roJ " ~anitats':'
perqué la paraulaha degenerar, perqué és
un derívat de. 'l'italiá, a través del logudo-
~·Ú,-._~:bé - ~1:-I:~-~n~ --sema~tiq~;;.- An;ü;ñ,-·-
algunos de les rimes vénen acompanyades
de les pnrtitures de les enelodies que inspi-
raren les poesies o, rnillor, de les múslq ues
que foren escrites xpressnrnent per nls
poernes, corn In de In Ca.taríneta escritu pe 1
mestre Josep J. Llongueres.
Algunes de les 36 rimes que componen el
volurn són íl-lustrades per fotografies que
reprodueíxen quadres, imatges, paísatges
que tenen, o 'poden tenir, .relació amb el
tema del ¡poema.
Encara, Rafael Catardí ha afegit unes trans-
crípcions Fonétiques :per tal de reílexar el
so deis rnots en l'actualitat en boca deis
algueresos,
1 acaba" l'endreca als seus arnics catalan s
dient: "Si en tu, gerrná de Catalunya, si
en el teu "cor desperten un pálpit d'ernocíó,
aixó és que tu haurás sentit, en les modu-
Iacíons d,e I'ídioma, el caliu de .la llar pai-
.1·al, l'eco Ilunvá deis crits deIs alrnogávers
erEn Muntaner i deis gats de mar d'iEn
. Cabrera i deis .moradors de :Ja roca que
la' defensaven contra els narbonesas;

"que nos han fet In traició
del molt nlt reí d'Aragó",

En nom clels catalans de Caralunya, hem
de dir-Ii: grácies, Rafael Cabardi, catalñ
de l'Alguer, per aquestes rimes i pel vostre
afecte que és bessó del: que sentím per. V0~.
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