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AN SL’ÀUTRA RIVA ËD PÒ

Come i l’avìo prometuve an sël n. 9, nòst Fernando
Chessa a l’é fasse coragi e a l’ha passà Pò: ij tilèt
multilenga ëd la Circoscrission Borgh Pò, dòp coj
ëd San Salvari, a fan soa bela figura ansima a “é!”.
Ij tilèt an piaso, përchè a son lenga ch’as fà vëdde,
a mostra n’identità, as soagna.
E anlora da doman, sensa speté gnun përmess
përchè gnun përmess a venta ciamé, ij tilèt piemontèis fevje ëdcò vojàutri, ansima a vòste boteghe,
a vòsta ca, daspërtut...
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l’editorial

IJ POLÌTICH E LA REALTÀ
ëd Mauro Tosco
sarìa franch bel podèj
conté che a va sempe
tut bin e che cost, com
a disìa Pangloss an “Candid” ëd
Voltaire, a l’é dabon ël pì bel
dij mond possibij (a sta mira i
veulo contevne un-a. Question:
Cola a l’é la diferensa an tra
n’otimista e un pessimista?
Rëspòsta: L’otimista a chërd
che cost a sia ël pì bel dij
mond possibij. E ël pessimista? Ël pessimista a l’ha pròpi
por che l’otimista a l’abia
rason…).
A sarìa bel. Ma a l’é nen possibil.
A l’é parèj: an consèj regional
un partì polìtich italian, ij DS, a
l’ha proponù (propòsta ëd lej
regional n. 35, për esse precis)
ëd modifiché la lej regional n.
26 dël 10 Avril 1990 an sël
patrimòni lenghìstich, con ël
but d’“armonisela” con la lej
nassional (valadì italian-a) n.
482 dël 15 Dzèmber 1999. E
donch dë scrive che ël Piemont
a arconòss e dësfend le minoranse arconossùe da l’Italia
(ocitan, walser e franch-provensal). Giust (contut che mi i
capissa nen bin DA CHI a venta
dësfendje, le minoranse: miraco da lë stat midem che a veul
proteg-je?). Mach che la neuva
lej a pijerìa ël pòst ëd cola che
i l’oma adess, che a nòmina ël
piemontèis. E parèj ël piemontèis a-i sarìa pì nen. Ant la
lèj, i veulo di, nen ant la realtà.
E sì a-i é n’àutra question:
l’idèja che lë stat, ël govern, la
polìtica, ciamelo com i veule,
nen mach a ten-a cont ëd la
realtà. Nò: l’idèja che a peula
CREÉ la realtà. L’idèja che, se
lë stat a dis nen che Monsù
Pautass a l’é bòrgno e Madama
Ronch a l’é sòpa, për definission Pautass a l’abia 10 décim
e Ronch a cora ij 100 méter
pian.
As capiss che da na certa mira
a l’é parèj: se as trata d’avèj la
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pension da bòrgno, l’arconossiment ëd lë stat a fà tant. Tant
vaire? Tant quant la pension.
Ma antratant Pautass a resta
bòrgno, maleur, bele se a-j dan
nen la pension.
Ant l’istessa manera, a smija
che na lenga a ven-a a esiste, a
sia CREÀ, se lë stat a lo dis. Se
dësnò a esist nen.
Tut sòn për di na ròba sempia:
a ESIST, na realtà, là fòra – fòra
da tuti nòsti discors e fòra dai
palass dij polìtich. Fin-a fòra
dal Palass ëd la Region
Piemont, tant për dì a cas.
Mach che mincatant as lo
dësmentio. E a vorërìo che i lo
dësmentièisso ëdcò noi: chërde
che quaidun a FASSA la realtà
a veul dì chërdlo, literalment,
divin e onipotent. Nen n’afé da
pòch…
E anlora, se i pensoma che a
sia nen parèj, a venta soneje ël
dësvijarin. A pàgina 6 Silvano
Straneo a ciama a tuti ëd
butesse d’acòrdi për n’assion
comun-a, për parlé con na vos
sola.
Giust. Ma mi iv dirìa ëdcò dë
scriv-je, mincadun ëd vojàutri
che i në lese, ai monsù dël
Consèj, e dzortut a coj dla
magioransa. Scrivje e dije che i
seve nen d’acòrdi. Scrive ëdcò
al president dël consèj regional, Davide Gariglio, che peui a
l’é col Monsù antervistà sì daré
(le pàgine 4 e 5):
davide.gariglio@
consiglioregionale.piemonte.it.
Fé che scrive ëdcò an còpia
a Madamin Bresso:
mercedes.bresso@regione.
piemonte.it e al assessor a la
coltura Monsù Giovanni Oliva:
giovanni.oliva@
regione.piemonte.it.
Fene savèj, ma speteve mach
nen na rëspòsta – a l’han da fé,
lor-lì.
E adess alégher (nen tròp –
se i veule i peule ëdcò
anrabieve).

Ël nùmer 11 d’ “é!„ a surtirà ël 15 ëd Gené
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a President Bress a
lamenta che ij travaj
dël Consèj a van anans
adasi an càusa a ’n regolament ch’a dà ’d poder ecessiv
a la minoransa e a vorërìa
apliché lë strument dël "vòt
ëd fiusa" për crasé l’ostrussionism ëd l’oposission. Ëdcò sò
predecessor Enzo Ghigo a
manifestava ’d lagnanse sìmil.
As podrij-lo nen, na vira për
tute e dëdlà dj’avantagi ’d
posission dël moment, adoté
’n regolament ch’a renda ij
travaj dël Consèj pì dësgagjà?
An cost argoment i l’hai già
avù manera d’esprime mia
posission l’istà passà an s’"La
Stampa". Ël Regolament
intern dël Consèj Regional a
l’é sensa dubi da adaté ai
dësvlup ëd l’atività dla
Ciambrea legislativa regional;
dòp a l’aprovassion ëd lë
Statù neuv, ant la legislassion
passà, i arten-o che la modìfica dël Regolament a arpresenta ’n passagi natural. A venta
nen dësmentié che an sl’argoment a-i é doi aspet da
garantì: ël prim a l’é deje la
possibilità ’d governé a chi
ch’a l’ha vagnà j’elession, lë
scond, però, a l’é col ëd
garantije a j’oposission d’esercité sò reul fondamental ëd
minoransa. I son ëdcò convint, anfin, che le régole dla
democrassìa a deuvo esse
condividùe an manera amplia
e ch’a conven-a nen cambié le
régole dël "gieugh" travers ëd
forsadure dla magioransa.
Vàire vos a sosten-o che lë
Statù regional tòst aprovà a
sia pòch coragios e, pì an
general, pòch o gnente "piemontèis": a-i manco ’d tèrmin
tan’me "Parlament", "Govern",
"lenga piemontèisa". I arten-e
che an costa legisladura as
peussa torné an slë Statù për
conoteje pì tant ëd piemonteisità?
Ël travaj fàit ant la legislatura
passà a l’ha produvù, a mè
avis, un bon test dë Statù. Lë
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POLITICA, POLITICANT E
Statù neuv a l’ha marcà ’n rit
necessari ëd passagi da la
socetà dj’agn ’70 a cola d’ancheuj, na società ch’a smon a
la "Carta" neuva lë specc dij
cambiament colturaj, polìtich
e istitussionaj. Për lòn ch’a
rësguarda le mancanse e l’a-

l’hai pì car armarché lòn ch’a
l’é: un test con na cornis ëd
valor amplia ch’a l’ha antroduvù ant l’articolà d’istitut
amportant, tan’me ’l Consèj
ëd j’Autonomìe locaj, ël
Consèj Regional dl’Economìa
e dël Travaj e, a l’artìcol 94, a

Legislador an cap –
Davide Gariglio,
President ëd la
Ciambrea Regional

Nassù a Turin ël 3 avil 1967. Laureà an Giurisprudenza a
l’Università ëd Turin, a fà ’d mesté l’avocat. Dal 2003 a l’é
aministrador delega dël GTT (Gruppo Torinese Trasporti),
dòp esse stàit aministrador ëd l’ATM e ëd la Satti. A l’é
occupasse dl’arforma dla pùblica aministrassion an tant
che consijé giurìdich ëd la Funsion Pùblica dal 1998 al 2000
e com consulent ëd la Presidensa dël Consèj dij Ministr e
dl’Union ëd le Provinse Piemontèise. Dal 1990 al 1997 a l’é
stàit consijé ’d minoransa dla Circoscrission San DonatoParella ëd Turin. Dal 2003 a fà part ëd l’esecutiv regional
dël partì polìtich italian ciamà “la Margherita”.
Ant j’elession 2005 a l’é stàit elegiù për la prima vira al
Consèj Regional ant la Circoscrission ëd Turin con 10.146
vot ëd preferensa.
Ël 16 ëd magg dë st’ann a l’é stàit fàit President dël Consèj
Regional.

cusa d’avèj ëscrivù ’n test
pòch coragios, i chërdo ch’a
sia ’n giudissi nen generos an
vers a ’n travaj ch’a l’é andàit
anans për vàire mèis e ch’a l’é
stàit votà da la magioransa
assoluta dël Consèj Regional
d’anlora. Nopà che pensé a
lòn ch’a l’avrìa podù esse, i

së specìfico le garansìe fondamentaj ëd l’oposission; coj
ch’i l’hai elencà a son tuti ’d
mojen, i na son convint, bon a
smonine ’n Piemont milior.
I seve stàit Aministrador Delegà
dël GTT, a më smija quasi d’òbligh na domanda an sl’argoment dël moment an tema ’d
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E POLITICHÈIS. E NOI?
traspòrt: la Turin-Lion.
Përdoneme la provocassion:
ma quaicadun a l’ha-lo spiegaje ai valsusin che sensa
Fréjus, né ferovìa, né autostrà,
a sarìo un-a dle tante valade
alpin-e isolà e ancamin ch’a
së spòpolo, àutr che
Olimpìade 2006?
La situassion ëd l’àuta velocità a l’é bin complicà. Ant
j’ùltim di i l’oma assistù a ’d
forsadure dël Ministeri competent për peui, e i diso për
boneur, arpenseje e torné a la
tàula dla polìtica. La
Comission pressiedùa da l’architet Rivàuta a l’avìa anandià
a operé con d’arzultà, e adess
che ij travaj a taco torna as
devo serchesse ’d posission
condivise an sj’aspet ancora
duvert. Tan’me polìtich i chërdo che la polìtica a sia l’art
dël diàlogh, ma ansima a d’argoment amportant, parèj ëd
l’evolussion dij traspòrt regionaj, as dev rivé a na sìntesi
ch’a consenta ’d pijé dle decision.
Ant un’antërvistà paressùa su
"é!" ’d mars, la President
Bress a l’ha diciarà: “Ël piemontèis a deuv esse tuà, promovù e difondù, ansema a
tuta soa coltura. I chërdo,
nopà, ch’a sarìa n’eror
mostrelo a scòla”. Vàire
propòste ’d lej ëd la snistra a
antendo conformé la legislassion regional an materia ’d
minoranse lenghìstiche a cola
nassional. "Cit" particolar:
l’Italia a arconòss nen ël piemontèis. A s’antend-lo miraco
scancelé nòstra marelenga
bele mach con un trat ëd
piuma? A vë smij-lo nen pitòst che la legislassion regional
a deubia integré cola nassional an cormand soe mancanse
dolose?
Ël Piemont, a parte da la LR
26/90, a arconossìa le quatr

482/99 "Nòrme an materia ’d
tùa dle minoranse lenghìstiche stòriche", ch’a l’ha arconossù l’ossitan, ël fransèis,
ël franch-provensal e ’l walser, tutun lassand fòra ’l
piemontèis.
A sta mira-sì, contut che la
lenga piemontèisa a
sia stàita
escludùa da
la nòrma nassional, i
podoma
seghité a
tutelé e a
promeuve la
coltura piemontèisa a
parte da la
dimension
lenghìstica.
Anfin, i artenPalass Lascaris a Turin, ca dla Ciambrea Regional (créo
sbalià ferdit Vera Bertolino)
messe an sla
nòrma dl’arconossiment: la
confermava ’n dësvlup ëd j’acoltura, për boneur, a riess a
tività e dj’arsorse angagià an
andé anans dëdlà dle sùite
cost camp d’antërvent, con la
nòrme ’d prescrission.
convinsion che an valorisand
e an fortiend nòstr patrimòni
lenghìstich a-i sàuto fòra pì
Antervista soagnà
tanti stìmoj e oportunità ëdcò
da Sergi Garuss
për d’àutri àmbit
artìstich
e colturaj.
Dòp a
d’agn ëd
debà e
d’elaborassion,
ëdcò lë
Stat italian a
Griva Spa
l’ha
cormà sò
Strada Chieri 91, 10020 Andezeno (To)
veuid
tel. +39.011.9439411
legislativ
fax +39.011.9434420
con l’ewww.grivaonline.com
manassion ëd
info@grivaonline.com
la L.
lenghe stòriche presente an
sò teritòri (piemontèis, franch-provensal, ossitan e walser) e, dòp, con l’aprovassion
da part dël Consèj Regional
ëd la LR 37/97, la polìtica dla
Region Piemont an materia ’d
tutela dle lenghe minoritarie a

Produzione tendaggi
per arredamento
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PIEMONT, ÙLTIMA PARTÌA
oma giumai tuti a san, la
Gionta Regional ëd
Bresso a veul tajé an
manera dràstica ij finansiament d’agiut a j’Associassion
volontarie ch’a travajo da ani ’n
sël teritòri për ten-e viva la coltura e ij valor dël Piemont,
visadì la fondamenta ’d cola
siviltà e col pòch ëd benesse
che tanti imigrà a l’ha arciamà
e ’ncora a ’rciama da daspërtut.
Costa polìtica dla Gionta
Regional neuva a l’é midema a
cola portà anans dal Sìndich
ëd Turin Chiamparino, rësponsabil ëd le “risistemazioni” dël
valor ëd milion d’euro sostnùe
da tuta la sità, e dont mincadun a peul giudiché an piassa
Solferin, ant ël piassal Valdo
Fusi, an largh Orbassan për
arciamene mach quajdun-a,
sfaussà e ocupà da d’euvre
nen adate a l’ambient urbanistich: l’echilibri soagnà e dlicà
che Turin a l’avìa manifestà
ant ij sécoj passà, e famos an
tuta l’Euròpa, a ven crasà, as
peul pensesse, pròpi për
gaveje a la sità, un tòch a la
vòlta, soa ànima.
Dëdnans a coste assion contra
’l Piemont, d’àutri milion d’euro pijà da ICI e cotiss regionaj
a son dovrà për organisé ëd
feste e ’d manifestassion
coma cola dl’“Identità e
Differenza” (a carich ëd la
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Comun-a ’d Turin) e për svarià
inissiative e proget ëd lej ëd
l’Assessor madamin Manica
(an sël bilansi dla Region)
ch’as propon-o, dëdlà dl’istessa retòrica antidiscriminatòria-solidarìstica, d’adressé ij

piemontèis a modifié sò valor,
soe tradission, soa lenga, soa
coltura, sò simboj e fin-a ’l
mangé, për ch’a sìo aprovà dai
neuv imigrà, an fasend parèj
dël Piemont, ant ël pensé
dl’Assessor, na “region a l’avanguardia” (ëd còsa?).
Se sòn a à nasse, da na part,
flin-a e rabia, d’àutra part a

maravija peuj nen tant, an
considerassion ëd le suposission ideològiche e polìtiche
ch’a son le fondamenta dël
travaj ëd costi përsonagi: la
negassion dël valor ëd le carateristiche stòriche, colturaj e
lenghistiche dij pòpoj, ël
nen rispet për chi ch’a l’ha
travajà e alvà con pen-a
soa ca sensa mai ciamé
gnente e a la fin la creassion ëd cola società ëd
“gent” sensa reis e formà
ideològicament a taulin
che tant a piasìa a l’Union
Sovietica dij temp passà.
Drita e snistra italian-e a
sganfo na lenga milenaria
e viva.
Anlora:
a) La magioransa passà ’d
sènter-snistra dël parlament roman a l’ha nen
vorsù antrodùe ’nt la lej
482/99 ël Piemontèis antra
le lenghe sot tùa combin
l’arconossiment ëd la
dignità ëd Lenga definì dal
Consèj d’Euròpa (relassion
4745) e da l’UNESCO (Redbook
of endangered languages).
b) La magioransa d’ancheuj
ëd senter-drita, malgré le vaire
istanse rivà dal teritòri, a l’ha
fàit gnente për butela ant la
lej an ques-cion.
c) La Gionta ch’a-i é adess a la
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Region, ëd sènter-snistra, con
un proget ëd lej ch’a l’é stàit
presentà ant ël meis ëd luj, a
veul adess sganfé la lenga piemontèisa ch’a l’é parlà al di
d’ancheuj apeupré da doi
milion ëd përson-e, ansema a
soa stòira e a soa literatura
milenaria.
La manera a l’é sempia: adaté
la legislassion regional a cola
nassional con l’istitussion
d’un-a “Consulta per la difesa
delle minoranze linguistiche”
ma mach për cole arconossùe:
ocitan, valser e franco-provensal, con pòchi parlant ch’a dan
gnun fastudi politicament e an
stansiand për coste lenghe
j’arzorse ch’a j’ero dovrà për
tute le lenghe dla Region.
Për lòn ch’a rësguarda la lej
regional 26/90 con ij cangiament e j’integrassion ëd la
37/97 che nopà a parla an
manera ciàira dla tùa dël
patrimòni lenghìstich piemontèis, an spetand ch’a sia
sganfà, a son ëstàite diminuìe
al minim le sovension, sensa
s-ciairì ch’i ch’a sarà e che
proget a podrà esse finansià.
N’apel
La conclusion a l’é mach un-a:
tuti coj ch’a l’han a cheur la
tèra ’d Piemont, an qualsëssìa
soa espression, da la lenga a
la stòria, a la coltura, a la tèra,
a le tradission, a l’art al teatro,
al mangé, a devo artrovesse,
an passand dëdlà ’d tuti ij particolarism, ant un-a qualsëssìa
sede, ma an pressa e butesse
d’acòrdi dzora lòn ch’as peul
fé për oponse con fòrsa ai
propòsit ëd costa Gionta.
A l’é inutil pensé ’d podèj
survive da soj, an sò cit canton,
se la polìtica regional
a l’é contra.
Nòsta vos a l’avrà pì fòrsa se
pì gròss a sarà ’l nùmer dij
“confederà” an costa bataja
ch’a peul, con rason, esse considerà ùltima e decisiva.
Silvano Straneo

LE BÒCE, UN GIEUGH
Dòp sinch di ëd gara ël dòp
mesdì dël prim d’otóber a son
“DA GRAND” stàit
consegnà ij titol për
l 26 dë stèmber passà a
son ancaminà a Turin ij
mondiaj ëd bòce, na dissiplin-a motobin praticà an tut
ël teritòri piemontèis, andoa
cost spòrt a l’ha da sempe un
grand sucess. Senari ëd la kermesse a l’é stàit ël Palasport
del Parch Ruffini ëd Turin, andoa
fin-a al 1 ëd otóber j’atleta
ëd vinteut pàis a l’han
lotà për vagné ij ses titol an
gieugh (andividual, cobia, combinà, tir progressiv, tir ëd precision e stafëtta). Tra le squadre
an gara, ansema a Italia e
Fransa che ëd cost spòrt a l’han
scrivù la stòria, a j’ero nassion
“neuve” coma la Croassia o ël
Maròch, ma ëdcò formassion
che a l’han dësvijà la curiosità
dël pùblich përchè rivà da leu
andoa a l’é dificil chërde ëd
podej trové na bociòfila. A l’é ël
cas dël Giapon, dël Pakistan o
ëd Mauritius, mach për sité ij
pì stravis.
Guidà dal commissari tecnich
Dario Campana, j’atleta che a
rapresentavo l’Italia a l’avìo
bon-e possibilità ëd ben
figuré grassie a la presensa dij
campion piemontèis ant le
fila dla delegassion: Carlo
Ballabene e Fabrizio
Deregibus dël Ferrero Caudera
Ciriacese, Mauro Bunino del
Brb Olivetti Ivreja e la cobia
dla Tubosider Asti Domenico
Mometto e Marco Ziraldo.
Belavans la preparassion al
mondial che la nassional italian-a a l’ha fàit ant ël Rifugi
dël Melezet an Val Varaita, a
1.800 méter, a l’ha nen portà ij
arzultà sperà. J’Azur a l’han
vagnà mach doi argent
(Bunino – Ziraldo ant la
stafëtta e Ziraldo ant ël tir
progressiv) e doi bronz
(Ballabene ant l’andividual e
Deregibus ant ël tir combinà).

Ë

minca categoria. Për le cobie al
prim pòst la Slòvenia con la
formassion compòsta da Davor
Janzic e Gregor Molicnik, che a
l’ha vagnà contra ij fransèis
Xavier Majorel e Frederic
Poyet. Al ters pòst a son piassasse Dodig e Zelic ëd la
Bosnia Erzegovina. Ël tir progressiv a l’ha vist ël sucess dël
campion transalpin Sebastien
Grail (49/51) con Marco Ziraldo
che a l’é andaje dapress an
vagnand l’argent e con ël croat
Papak che a l’é ruvà ters. Ël tir
ëd precision a l’ha fàit cadò ëd
la midaja d’òr a Markica Dodig
(Bòsnia), ëd la midaja d’argent
a Damian Sofroniewski

(Slòvenia), ëd cola ëd bronz al
croata Gulya.
An lassand da na banda j’arzultà sportiv, la manifestassion a l’é riussìa bin grassie a
la colaborassion ëd j’ent locaj
(Sità e Provinsa ëd Turin,
Region Piemont), ëd l’AEM
(Asienda Eletrica
Metropolitan-a) e djë sponsor.
Na part amportanta ant ij
mondiaj a l’han gieugala ij
volontari che a l’han travajà, a
gratis, per squasi na sman-a
për përmete la bon-a riussìa
dla competission. Ël numeros
pùblich a l’ha dimostrà che lë
sfòrs a l’é stait apressià.
Tòjo Pegon
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CURTE MA DRÒLE
L’hostess e la bomba
Ant l’ìsola dë Sri Lanka n’hostess ëd la companìa aérea
SriLankan Airlines a l’ha lancià un fàuss alarm d’atentà
për podèj passé na giornà al
mar sensa travajé. A l’ha
ciamà l’aeropòrt an disand
che a-i era na bomba ansima
n’avion. Ma la poliss, che a
l’avìa anregistrà la telefonà
anònima, a l’é ruvà a
dëscheurve che a l’era partìa
dal mòbil dël moros ëd l’hostess. La fomna a l’é stàita
licensià.

Ël tolé a në speta
La prima passà ij Fransèis a
son stàit ciamà a voté për ël
referendum an sla
Costitussion europenga. Un
dj’argoment fòrt ëd la campagna eletorala dël “nen” a l’era
la por ëd la man d’euvra imigrà a bon pat. Ant ij debat ël
“tolé polonèis” a l’era vnù ël
simbol (da tëmme) dij strangé
che a ruvo ant le nassion ëd
l’Union a porté via ël travaj a
j’ovrié locaj. An giugn ël
Ministeri dël Torism ëd
Varsavia a l’ha ripijà l’idèja
për na reclam an Fransa: ansima un pòster as vëddo doi
scòrs anciarmant ëd sità
polonèise, e an prim pian un
bel fieul biond con un tòni a
còl, ant le man j’utiss da tolé,
che a dis: “Mi i rest an
Polònia – Ven-e vojàutri
numeros”. A l’ha fonsionà: ant
luj e agost apopré sessantamila fransèis a l’han visità la
Polònia, ël 14 për sent an pì
che ant ël 2004.

ëd le ran-e) a l’ha ciamà a tuti
j’Anglèis ëd pijé part a un proget ëd censiment ëd le bes-ce
scampà. Për felo a venta
discarié un questionari da
Internet e ampinilo tute le
vire che as vëdd na ran-a, ant
ël giardin o ant la contrà, an
fasand atension se a mostra ij
segn ëd la maladìa: marseugne a le piòte, granfi, pel che
a ven rossa e spèssa.

Për andé ant l’ëspasse
Se av pias vardé le stèile ant
ël cel, se da masnà i sugnave
ëd parte an sna nav ëspassial
për esploré ij termo ëd l’univers, a venta pròpi che iv cate
la prima “Guida dël torist ëd
l’ëspasse”. A sortirà ant j’Estat
Unì an november. L’autor a së
s-ciama Eric Anderson e a l’é
ël diretor general ëd Space
Adventures, la società american-a che a l’ha mandà an
òrbita ël miliardari Dennis
Tito e auti doi privà sitadin.
La “Guida” a veul esse na
publicassion seriosa, an
fasand finta che ij viage interplanetari a sio na realtà normala e posibila. A forniss
donca la lista ëd pianet e
galassie pì anteressant da
visité, a dëspiega qual é-lo ël
model d’astronav che a va mej

e come a venta antrenesse. A
mostra fin còsa fé për survive,
se quaicòs a va stòrt.
Anderson a l’é cert ëd vende
bin: “An tut ël mond a-i é
milion d’astronaut da càmera”.

Delit an cusin-a
Revolussion ant l’art ëd cusin-a
fransèisa. Da cost ann si jë
student che as pronto për ël
diplòm professional da cusiné
a aprendo ëdcò a dovré ël
forn a microonde, a fé scaudé
ij mangé precheuit, a dëscongelé bin ij surgeilà. An arfàita,
na vinten-a ëd tècniche tradissionale (deurbi le cuchije,
pronté na cheussa d’agnel për
l’aròst, cheuse al vapor e
aute) a seurto daj program ëd
la scòla për che “sorpassà”. Ij
promotor ëd l’arforma a diso
che a venta esse realist, che
dzoratut ant le cusin-e dij
rëstorant ëd le grandi caden-e
as deuvro bagnèt sotveuid o
vërdure dij sachèt, già plà e
tajà, për fé pì an pressa.
L’opinion pùblica fransèisa a
l’ha mostrà gnun-a reassion al
cambiament. Ma l’arvista
belga “Die Morgen” a l’ha
publicà ël titol: “Sassinagi ant
la cusin-a fransèisa”.

Ran-e da salvé
An Inghiltera le ran-e a son an
privo. Un virus e un bolé a
son an camin che a craso la
popolassion anfibia dl’ìsola. A
l’é për lòn che l’organisassion
a but nen lucrativ Froglife (Vita

Tolëtte e pachèt – la neuva auta cusin-a fransèisa

Elena Fornero
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ÀUTA VELOCITÀ
Quaich considerassion… an pressa
a che a s’avzin-o ij gieugh olìmpich d’invern a l’é
arpijà ël debat ansima al
proget ëd lìnea feroviaria d’Àuta Velocità Lion-Turin, dont un
tràit a dovrìa traversé la
Valsusa.
A dila giusta ës proget a-i
intra pròpri gnente con ij
gieugh. As na parla dal 1988,
e tant, përché a-i é un gròss
moviment contrari, che a
dòvra ’dcò d’assion... fìsiche
për otnì sò but (i l’eve present
le scrite “NO TAV” dont la
Valsusa a l’é pien-a?)
Vëddoma ëd fé un pòch ëd
ciàir.

D

la Provinsa e la Comun-a ’d
Turin; l’Union Industrial ëd Turin
(varda cas!); la Fiat, la
Pininfarina (torna?!); le banche
CRT (adess part d’Unicredit) e
Sanpaolo; ij club për v.i.p. coma
ël Rotary e ël Lyons; e për finì
ëd giornaj coma La Stampa, La
Repubblica e ël TG3 Piemont.

Contrari
Për comensé, a l’é contraria
squasi tuta la gent ëd Valsusa
e dle comun-e antra Val dla Tor
e ël Seto, che a l’é organisasse
ant ij comità NO TAV; peui
vàire associassion ambientaliste, e ’dcò la comunità mon-

É, ma le ferovìe e le stra che a-i son
già a son satìe, e peui ël TAV a
gavrà ij TIR da la Val. Stòrie: la
Turin-Modane d’ancheuj a l’é
dovrà mach për ël 38%. Ij
vagon-navëtta për ij TIR a son
sempe veuid (gavà quand ël
Frejus a l’era sarà për l’incendi). La lìnea passëgé dirëtta
Turin-Lion a l’é stàita abolìa
për... mancansa ’d passëgé e
ant l’ultim an ël passagi dle
mercandise a l’é calà dël 9%.
A venta slansé l’economìa an
Piemont; ël TAV a farà bogé ’d bej
capitaj privà e a porterà ’d travaj ai
piemontèis. Nen. Ij dné (20
miliard d’Euro) prevëddù për

Ël përcors
La lìnea andarà për esse precis da Lion al Seto ’d Turin. A
sarà la pì part an galerìa, e ël
tùnel prinsipal, ëd 52 km, andarà
da St. Jean de Maurienne
(Fransa) a Venaus. Peui un tràit
a l’aria duverta, seguità da
n’àutr tùnel ëd 23 km antra
Gavio e Val dla Tor, an passand
sota ël Musiné. Peui, antra ëd
dzorelevà e ëd trincere, la lìnea
a passerà për Alpignan,
Pianëssa e Savonera ’d Colegn.
A-i sarà peui n’autr tùnel sota
le ca dla Venarìa, peui Borgar e
via fòrt fin-a al Seto, andoa la
lìnea as saldrà al TAV TurinMilan.

Favorevoj
Favorevoj al proget a son: la
conferensa intergovernativa
italo-fransèisa (pressident S.
Pininfarina, varda cas); ël
Govern italian (drita o mancin-a a anfà pòch); le Ferovìe,
italian-e e fransèise; un megacomità TRANSPADANA componù da 3 banche, 6 federassion d’antraprenor, 5 càmere
’d comersi, 2 provinse, 6
comun-e; la Region Piemont,

Na valada dësblà për ruvé a Paris an tre ore e mes

tan-a Bassa Valsusa e tute le
comun-e anteressà al proget;
ëd partì polìtich ta’me ël PRC e
ij Verd; ëd giornaj locaj coma
Luna Nuova e dj’autri.

Bòta e rëspòsta
A diso ij favorevoj: sensa ël TAV
Piemont a sarìa isolà da l’Euròpa.
A rëspondo ij contrari: a l’é
nen vera: an Valsusa a-i son
già 2 stra stataj, 1 autostrà e 1
ferovìa con 2 binari passëgé e
marcandise e i soma colegà a
l’Euròpa da 2 vàlich
(Monginevr e Moncenis) e 2
tùnej (Frejus e Mont Bianc an
Valdosta).

st’euvra sì a saran pùblich e
mach “gestì” dai privà, che a-i
butran nen na lira ëd soa sacòcia, a realisaran ëd profit motobin àut e le pèrdite eventuaj a
saran curvìe torna da dné
pùblich. Dné che a podrio esse
dovrà për finansié l’arserca, l’inovassion e për arsanì j’industrie an crisi (FIAT!), nopà che
për d’improbàbij coma inùtij
euvre monumentaj. Ël travaj? A
sarìa ’d travaj precari e disfrutà;
la mandeuvra a sarìa squasi
tuta extracomunitària e le ca
apaltatris as porterìo d’ovrié e
’d técnich da soe Region.
A porterà nen ëd darmagi a l’am-
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MOND ËD TILÈT
I vivoma ant un mond ëd tilèt. Tilèt che at diso
còs fé e coma felo, tilèt che at diso ëd nen fé,
tilèt che at pijo për fòl e a veulo giutete.
Tilèt inùtij, ël pì dle vire, e tilèt franch dròlo,
quàich vira. Coma coj che iv presentoma.
Për rije e për pensé.
(Fòto ëd Marta B. Tosco)

“Prima ëd
parte
controlé
bin sota
la
màchina”
(Australia)

Gnun coment
(Basìlica dël Sant,
Pàdova, Vènet)
Gnun
coment
(Israel)
“S’i andeve a sbate
contra ël pont ciamé
sùbit ël nùmer…”
(Melbourne, Australia)

bient përché a sarà squasi tuta
galerìa. Giusta. La costrussion
dla galerìa da 23 km sota ël
Musiné a spatarerà ant l’aria
ëd tonelà ëd fibre d’amiant che
ël foehn a sarà bin content ëd
transporté fin-a ant ël sènter
ëd Turin, e miraco an fasend
vnì ël càncher a quaidun. Për
nen parlé dl’uranio sota ël
massiss dl’Ambin, përforà da la
prima galerìa ëd 52 km. Për nen

parlé peuj dla durà dij travaj: 15
agn ëd cantié, tràfich, fracass,
póer a càrich dle comun-e confinante. E dle sorgiss d’eva
soteranie che a saran arsuvà
për sempe. Bastlo?
Oh là, an Valsusa i seve egoista, i
pense nen a l’interess ëd l’Italia. I
seve contra ël progress. Stòrie. Dal
Frejus a passo 4500 TIR al di,
visadì ël 38% dël tràfich nassional, contra i 1500 dël Mont

Bianch, andoa che la Region
Valdosta a l’ha limitane ël
nùmer për lege... E ël caos,
l’anflura, ël sovracàrich, ël darmagi a l’ambient e a la qualità
’d vita a son pròpri nen na bela
forma ëd progress, ma na
forma ëd dësvilup nen pì
sostenìbil, da la Valsusa coma
dal pianeta antregh.
Fernando Chessa

la coltura
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LE RÈIS DLA PITURA PIEMONTÈISA
a pitura piemontèisa
dl’Età ’d mes a l’é ancorà
a cola d’Euròpa e a riflet
la stòria ’d col moment caraterisà da la continua ocupassion
forestera e dij mariagi dij
governant, ch’a cambio minca
ocasion con la mira d’angrandisse. Ij governant dël moment
a s’ indirisso a boteghe diverse
për qualità e stil. An efet për
tant temp an Piemont a-i é
gnun-a sovranità ch’a domina,
e la mancansa ëd n’ùnica autorità polìtica as manifesta ant ij
quàder, ch’a l’han caraterìstiche diferente da pais a pais, da
sità a sità, ëdcò se a son visine (com Ast e le sità dël
Monfrà). Le piture ch’a son
restaje a son pòche, ëdcò përchè ij Savòja a l’han nen privilegià la produssion ëd soa tèra;
tra ij pì antich esempi che
ancheuj i podoma vëdde a-i
son j’afresch con carateristiche
romanìche e bisantin-e ëd
Mondvì e le miniadure e ij
ròtoj ëd Vërsej. Ij pitor a son
an contat con coj dë dla dj’Alp,
come as peul vëdde a Vessolan
e a Susa. Sossì a l’é possìbil
përchè a-i son tante stra ch’a
pòrto an Fransa, e ij pitor piemontèis as peulo spostesse e
porté ant ij vari pais soe espe-

L

A l’é nen vèra che la
pitura piemontèisa dl’Età
’d mes a sia meno vajanta
’d cola d’àutre part
d’Italia përchè dël confin.
Nopà a specia na richëssa
coltural caraterìstica
e fassinosa
riense artistiche e conossense
dël mestè. An efet ël Piemont
ëd ponent a l’é pì gropà a la
manera gòtica fransèisa che col
da la part dël levant. A bzògna
ten-e present che ’l Piemont a

l’é sempe stait la crusiera dij
doe vërsant (Monginevr,
Monsnis, San Bernard: la
famosa via për la Fransa). Ant
la part oriental as fan pì sente
le colture lombarda, emilian-a
e cole d’Italia sentral: da
Montij (Magister ëd Montij) as
ariva fin-a a Alba e a Savian.
Contut a-i son tante espression
dël pòst genite (Majestatis
Domini ant la Cesa ’d San

Gioan a Piobs, e l’Apocaliss dël
Batisteri ’d Novara). A Susa ant
ël Ciochè as peulo trové d’assendent lombard, e ant ël
Batisteri d’influss fransèis. A l’é
nen vèra che la pitura piemontèisa dl’Età ’d mes a sia
meno vajanta ’d cola d’àutre
part d’Italia përchè dël confin.
Nopà a specia na richëssa coltural caraterìstica e fassinosa.
A l’é anciarmant vëdde come
j’idèje as ëspantio con granda
lestëssa, e come a pòrto
sempe ’d neuv gust e ’d anvension diferente ant ij pòst pì
dëscòst e nen a la man, come
capele sperdue tra le montagne e për le stra che ij pelegrin
a përcoro. A Ranvers, prima
d’Jaquerio, a-i é ’d testimonianse dël pitor lisandrin Giaco
Pitterio, ch’a travaja a la manera veja (a la Sabauda ’d Turin

a-i é an tritich ch’a proven da
la Sacra ’d San Michel: Madòna
con ël Bambin, Crocifission
con Angej). J’esempi ch’a
mostro ’l passagi da la tradission local al gòtich internassional as arconosso për la blaga
ostentà e ’l gust rafinà për ël
dissegn e a proven-o da Paris,
Digion e Milan. Ël gòtich a ven
acetà ant ël Piemont con grand
fërvor e a resterà ambelessì
arlongh.
Antlora la
mòda ’d
pituré ca,
cese, convent a dilaga. Ij pitor
a van
ancontra ’l
gust sia
dla Cort
sia dla
sensibiltà
popolan-a
(figure ’d
bestie,
euvre ant ij
camp, cassin-e con vache, can, gat, crin,
òche e galin-e) (vëdde për
esempi la Cesa ’d San Lorens a
Bastìa Mondvì e Santa Maria
dij Bòsch a Beuves). As peul,
donca, notè ’l passagi da na
manera romanica stilisà a na
rappresentassion sempe pì
realistica. La manera fransèisa
as fa sente ant ël Piemont ëd
ponent ant l’Abassia ’d
Vessolan andova a-i é na bela
Crosifission, dai color viv e da
un dissègn marcà, cha a dan a
la pitura un caràter motobin
dramàtich, carcà da la mancansa ’d riliev.
Genio Gabanin

Ant la fòto: Magìster ëd San Fiorens
(1472): L’infern (particolar).
Cesa ëd San Fiorens (Bastìa Mondvì)
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DEFENDINI: N’ASIENDA, NA SITÀ, LA
efendini a l’é n’asienda tuta turinèisa – chi
ch’a l’é che a Turin a
conòss nen coj òmo verd an
biciclëtta? –, che a l’ha già la
quarta generassion an asienda e n’àutr’ann a festegerà j’otanta agn da la fondassion.
Na bela stòria d’imprenditorìa
subalpin-a. Ambelessì a-i é na
conversassion con Franco
Defendini, ël president dl’asienda.

D

A peul contene la stòria ëd
Defendini?
Dël 1926 mé nòno, n’ex
dipendent ëd le pòste, roman
d’origin ma turinèis
d’adossion,
a l’avìa savù
dla possibilità d’avèj na
concession dal
Ministeri dle
Comunicassion
ëd col’época là
për la distribussion ëd corispondensa a Turin. A
l’ha ciamala e, na
vira ch’a l’han daila, a l’ha
ancaminà a travajé con ij prim
doi grand client: Comit e
Popolar ëd Novara. Mé nòno
a l’é mancà motobin prest,
dël 1936; antlora mé pare a
l’ha pijà an man l’asienda e a
l’ha mnala fin-a a quand i
soma subentrà nojautri fieuj
[Franco Defendini a aministra
l’asienda con ël fratel Luigi,
ndr], dël 1972. Le nòste fije,
visadì la quarta generassion
ëd Defendini, a son già an
asienda.
Com ch’a definirìa, se a esist, la
turineisità ëd Defendini?
A esist an sens giurìdich, përché la Defendini a nass con
na concession postal a Turin e
as dësvlupa ant la sità ëd
Turin përchè a podìa nen, për
motiv giurìdich, seurte da la

cinta dassiaria comunal.
Ancheuj la Defendini a l’é gropà a
la sità ëd Turin, opura chiel a la
anmaginrìa an qualsëssìa àutra
sità italian-a o europenga?
Al moment noi i operoma a
livel nassional con 9 filial an
34 provinse. A Roma i l’oma
n’atività sìmil a cola dla veja
Defendini, mentre ant j’àutre
sità i operoma dzora apalt,
prevalentement ant l’àmbit ëd
le cartele esatoriaj an dovrand
ij mess-notificador. Le filial a
son ëd sòlit cite (3-4
dipendent an

media); i
l’oma anvece na
gròssa presensa a Napoli e
Caserta, anté che i rivoma a
na vinten-a ëd dipendent.
A vàire përson-e a dà travaj la
Defendini?
I dipendent diret a son 150; ij
mess-notificador (colaborador
a proget) anviron 1.200.

Ël piemontèis a dzorvivrà
ancora për tanti agn,
përchè as parla
ant le valade
Com ch’a afronta Defendini la globalisassion? Come a anmàgina
chiel l’avnì ëd Defendini?
Mi i vëddo për gnente bin ël
mond globalisà. Sigura, la
globalisassion a peul cò esse
vista an manera positiva: pì
j’asiende a son gròsse, meno
ij prodòt e ij servissi a costo.
E l’imperativ categòrich ëd la

siviltà d’ancheuj a l’é col d’arduve ij cost; mentre la qualità
a l’é meno amportanta, dla
salvaguardia dl’ambient a-i na
fà gnente a gnun, e cò dël fàit
che ij travajeur a sìo italian
opura nò.
A-i son però tanti aspet negativ. Për esempi, ël fàit che ij
guadagn a vado a la ca mare,
che ëd sòlit as treuva ant ij
pont stratégich dla agevolassion fiscal.
La Defendini a
l’avrà mai ste
possibilità sì: i
l’oma dimension nassionaj, ma i
vëddo nen la
possibilità
che a peussa diventé
n’asienda
global con
sedj a l’estrangé.
Com ch’a vëd n’imprenditor coma
chiel lë stat atual e l’avnì dla lenga
piemontèisa?
Sicurament a dzorvivrà ancora
për tanti agn, përchè ël piemontèis as parla ant le valade. Turin a l’é n’autra stòria: ël
turinèis a l’é second mi
destinà lentament a sparì. Ma
ant le vaj ëd Lans, për esempi, quasi tuti a parlo ancora ël
dialèt local, ël viucèis, l’ussejèis e via fòrt; dialèt che a
son motobin divers dal piemontèis, e a cambio bele a
distansa ëd pòchi chilòmeter
da un pais a l’àutr.
Sicurament coste tradission a
meuiro nen, përchè cò ij giovo
a parlo si dialèt sì.
Peui, l’afession a le tradission
a dovrìa dventé n’oportunità ëd
dësvilup mersì al turism.
Quand ch’i j’era president dël
setor dël tersiari inovativ
dl’Union Industrial, dël 1991,
con la Fiat i l’avìo individuà coj
che a l’época e për prim i l’avìo

la coltura
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GLOBALISASSION E ËL PIEMONTÈIS
definì ij përcors enogastronòmich, che mi i gropava tant a la
stòria e a la cultura dël teritòri.
Donca në sboch possìbil për ël piemontèis a peul esse gropà scond
chiel al turism e a l’enogastronomìa?

a fan an manera che chi ch’a
parla nen la lenga dël pòst a
dventa automaticament n’emarginà. Viceversa, as deuv fé
foson a costum che a deuvo

esse conservà. E ël turism a
va sot brasëtta a le tradission.
Antervista soagnà
da Gianni Davico

DEFENDINI CARTOPOSTA
As deuv fé foson
a costum che a deuvo
esse conservà.
E ël turism
a va sot brasëtta
a la tradission
Sigura; oltre che a l’arcùper
ëd le tradission. Për esempi
tanti an sle Dolomiti a travajo
an costum, e ël costum a
dventa n’identificassion ëd na
cultura local, montagnin-a,
d’atività gropà al teritòri, che

Ël 5 novèmber a l’é staje
l’inaugurassion dël prim
negòssi – 70 méter quàder
– Defendini Cartoposta,
an cors Ëstat Unì 13/d a
l’àngol con cors Re
Umbert.
Ël negòssi a vend cartoleria
dle marche pì trendy, e cò
na linea Defendini
Cartoposta creà a bela
pòsta; prodòt cartotecnich
d’ògni sòrt për le spedission e – naturalment – a
cura cò la consegna d’ògni

Defendini a l’ha 150 dipendent diret e 1.200 mess-notificador

tipo ëd material, për l’Italia
o l’estrangé.
Ant j’intension ëd Franco
Defendini, president dl’asienda, ës pont vendita sì a
l’é ël prim ëd na longa
serie.
Ij prodòt a son stàit sernù
con cura, an privilegiand
l’elegansa e la funsionalità
an manera da sodisfé un
pùblich motobin ampi: da
la scòla a l’ufissi, daj regaj
a l’uso përsonal.
Gnente a l’é stàit lassà al
cas: për esempi, monsù
Defendini a l’é stàit a
New York a vëdde coj ch’a
son le tendense an fàit ëd
prodòt cartotécnich. Jë
stilìsta a son Giancarlo
Naj-Oleari e la fija
Federica.
Ël negòssi a l’é duvert da
9 ore a set e mesa dal
lùn-es al saba.
Per anformassion: tel. 011
557.9170.
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ËL PIEMONTÈIS AS MODERNISA
Pen-a surtì un DVD dzora 12 poeta piemontèis
l’é da pòch stàit completà un DVD dzora
dodes autor dla poesìa
piemontèisa. Ij poetà a son ël
mej ch’i l’oma: Isler, Calvo,
Brofferio, Costa, Pacot,
Autelli, Burat, Dorato, Pich,
Brero, Nicola, Olivero. Ël
coment a l’é dël professor
Sergi Gilardin; minca coment
a l’é seguì da la letura ëd na
poesia, fàita da l’atris Franca
Aiassa. Ël regista dl’operassion e ël realisador dël video
a l’é nòst Cesare Matta.
La prima presentassion dël
DVD a l’é tenusse a la biblioteca ëd Butiera d’Ast ël 24
stèmber passà. Ansema a la
proiession l’atris Franca
Aiassa a l’ha lesù le poesìe
A l’é n’euvra ch’as nàviga con
facilità: as peul serne col
autor vëdde e scoté e ant l’ordin ch’as veul. Ël DVD a l’é
disponìbil a la segreterìa
dl’Union dj’Associassion
Piemontèise ant ël Mond, ma
la speransa a l’é dë spedilo a
gratis (se a-i saran ij fond) a
tute j’associassion piemontèise an gir për ël mond – e a
son tante! A dovrìa an séguit
esse butà an vendita.
Ël material video a l’é stàit girà
a Cher e a Marentin, an parti-

A

colar andrinta a Villa Zuccala
che a l’é proprietà dël professor
Vanetti, vajant guardian dle
veje ròbe dël Piemont.
Ël DVD a veul esse ël prim ëd
na serie dzora j’autor dla literatura piemontèisa, mincadun
comentà da n’académich diferent.

Për anformassion e arceste:
Union dj’Associassion
Piemontèise ant ël Mond
Gaidano & Matta S.n.c.
Via Roma, 7 – 10023 Cher
Tel. 011 942.33.54
Mail: cesare@gaidanoematta.it

Gianni Davico

Sì a snistra l’atris Franca Aiassa;
sì dzora ël professor Sergi Gilardin;
tut an aut ël realisador
Cesare Matta

é!

question ëd lenga

CONFESSION D’UN CH’A
L’HA COMPILÀ ’N RIMARI

Già da cit am piasìo le poesie
përchè s’a l’avìo la rima a më
smijavo musica e a col temp i
j’era anteressà a la cadensa
dj’acent e a le rime e squasi
gnente a le parole.
Però quand ch’i l’hai ancaminà a buté giù quaicòs i l’hai

sa andova ’l premi a l’era
mach col dla publicassion. A
l’era rivaje na montagna ’d
ròba e e ognidun as peul
disse a scrivìa com a jë smijava. Barba Tòni bonanima a
l’era pijasse ’l badò ’d buté an
régola tute cole grafìe piemontèise.
Quand ch’a l’é rivà a na mia
poesìa, scond chiel a andasìa
tut bin gavà sto vers:
Ti ’nvece con sta smània ’d core e ’d fé
/ a la sèira të stas gnanca pì an pé...
La sua version a l’é stàita:
Nopà ti con sta smània ’d core e ’d
fé...
A mi “nopà” am piasìa nen përchè as deuvra pì nen. Ma i son
nen ancalame a dije gnente e ’l

sion, e la lenga pura, ciamà
katharèvousa, lenga dl’intelighentsia e dl’élite.
Noi ambelessì i soma nen a
cola mira lì, ma ’l piemontèis
ëscrit për manten-e la purëssa
dla lenga dij vej a l’é pì nen
col parlà.
Le lenghe, vorèj o nò, ant ël
temp as modìfico. I l’hai lesù
che da la neuva edission dël
dissionari italian ëd Devoto e
Oli a l’han gavà na milen-a ’d
paròle. Për esempi a l’han gavà
abbachista, adustezza, feneratore, &c.
Ste paròle a smijo cole dovrà
da certi nòstri scritor piemontèis ch’a giùbilo quand
ch’a l’han trovà na paròla che
gnun, ma pròpi gnun, a sa

dovù rendme cont che la
paròla a l’era ’l pan, rima e
cadense la pitansa.
A venta ch’i disa che le paròle
veje e cole pì nen dovrà ant ël
parlé normal a mi am servo
nen e ’l përchè iv lo spiego an
doe paròle: mi i scrivo mach dë
stòrie dròle an pròsa e an rima
(nen poesìe: stòrie dròle an
rima). Përchè la gent a rija a
venta che a capissa al vòl lòn
che mi i scrivo. Un a peul nen a
metà ’d na barzlëtta andé a
sërché an sël dissionari còsa a
veul dì “arzivotessne”.
Për cola rason mi “arzivotessne” i lo deuvro nen.
Na vòlta a Coni a l’han fàit ’n
concors ëd poesìa piemontèi-

lìber a l’é surtì con ël “nopà”.
Bin, a l’é nen për dì, ma i
savèisse quanti conossent a
l’han ciamame còsa ch’a vorìa
dì “nopà”…
Mi i devo scrive ’l piemontèis
ch’a scrivìa Nino Costa, col
che tuti a capisso.
I scrivo com i parlo e come ch’a
parla la gran quantità dla gent.
E dime nen che sta gent lì a sa
nen parlé soa lenga. A son piemontèis, a stan an Piemont e a
parlo piemontèis, ma a deuvro
nen le paròle ’d na vòlta e se at
sento dije as buto a rije.
A më smija d’esse an Grecia,
andova ch’a j’ero doe lenghe:
cola parlà da tuti, ciamà demotikà, lenga viva e an evolus-

còsa ch’a veul dì.
Na vòlta i l’hai telefonaje al
diretor d’un mensil piemontèis e i l’hai dije che ant
un artìcol ëd sò giornal i l’avìa
trovà sinch paròle che a j’ero
nen an gnun dissionari. I j’era
propi anrabià a e l’hai dije:
“Ma che lenga i scrive vojàutri
se le paròle ch’i deuvre a-j
son nen an gnun dissionari?”
Chiel a l’ha rëspondù che dal
contest as peul sempre capì.
E adess i faso ’l gram: vist che
col monsù a l’é soens premià
ant ij concors, a sarà pa che
për ij concors a venta dovré ’n
léssich particolar?

N

ato Canin (Renato Canini)
a l’é bin conossù da tuti coj
ch’a leso an piemontèis
coma l’autor ëd A mi am ëscapa
da rije (Borgh San Dalmass,
Edizioni Martini, 1992) e ëd le
Stòrie Dròle 1 e Stòrie Dròle 2
(Turin, Libreria Piemontese
Editrice, 2001). Sò rimari piemontèis (ëd 42.000 lemma e 843
pàgine) a l’é ancor inédit.

Nato Canin

15

16

é!

question ëd lenga

ËL PIEMONTÈIS ËSCRIT
E ËL PIEMONTÈIS PARLÀ
Përchè lese an piemontèis
a l’é nen difìcil com ch’a smija
ër mi, costa arvista a l’é
un mojen për deurb-me
vers l’estern, vers l’àutr
da mi, na manera për scoté
lòn che j’autri a l’han da dì. E
i l’hai tante ocasion ëd conversé con ij nòsti abonà e
letor, an redassion e fòra. I
scoto donca ij compliment e
le lamente, i sërco ëd fé tesòr
ëd lòn ch’i sento. Ambelessì
a-i son dle riflession dzora doi
tema che i sento soens.

P

1. “Ël piemontèis
a l’é difìcil da lese”
I l’hai sentulo dì vàire vire, e
da vàire përson-e: donca a-i é
për fòrsa un fond dë vrità. Ma
a-i son dij mojen për superé
costa dificoltà. Prima ’d tut, as
capiss, l’esercissi: a l’é mach
lesend che i diventoma brav a
lese, i podoma felo pì an
pressa e sensa dovèj torné
andré minca riga. Peui, la
letura a vos àuta a giuta cò,
përchè a përmëtt d’avziné ël
son al significà dla paròla e
dle frasi. Anfin, avèj un vocabolari davzin a serv a ambranché ël significà ëd cola paròla

Pinòt -

ëd Gianni Soria

che i soma pròpi nen lòn ch’a
veul dì e che an përmëtt nen
ëd capì na frase.
Quant al difìcil é, a l’é difìcil
(gnun a les ël piemontèis
tant bin coma l’italian, gavà
miraco dontré mago), ma se i
ancaminoma mai... E peui,
com ch’a disìa Gramsci ant le
Lettere dal carcere, fàcil o difìcil
rispet a còsa? Se l’impegn a
l’é col giust, a-i é gnente
ch’as peussa disse verament
difìcil (o fàcil, a l’é l’istess).
Mentre che se i ancaminoma
a lese, magara a vos àuta,
pian pianòt quaicòs i foma. E
i voloma buté la sodisfassion
ëd lese an nòsta lenga mare?
Mia mare, për esempi, a l’ha
70 agn e a l’ha nen fàit le
scòle àute (coma tanti dij
nòsti letor, gnun-a ofèisa),
ma im arfissio a vëd-la lese
an nòsta lenga – a l’é un
cercc ch’as sarà e ch’a prepara l’avnì.
2. “Ël piemontèis ch’i scrive
a l’é diferent
da col ch’i parlo mi”
No! Lë scrit a l’é un (o squasi

un: col ch’as ciama la koiné,
bele se con quàich variant
possìbila), ij parlà a son
tanti, al lìmit tanti vàire ch’a
son ij piemontèis-parlant.
Sòn a l’é ciàir se i pensoma a
col ch’a l’é nòst pais: nòst
pais a l’é nen ël Piemont, a
l’é nòst cit paisòt, col anté
che i soma nà e chërsù. La
geografìa lenghistica an fà
vëdde an manera motobin
sclinta lòn che ël parlant a sa
për esperiensa: che un termo
a cambia al cambié ëd pòchi
kilometri. Ma com ch’i podrìo
comuniché se i l’avèisso nen
un còdes comun? La lenga
piemontèisa scrita a l’é col
còdes. Tut sòn a l’ha dilo bin
Gianfranch Gribàud, ant
n’artìcol surtì ant ël nùmer 2
ëd nòsta arvista: “Quand che
un ëd Cher e – butoma – un
dël Mondvì a deuvo butesse
an relassion a l’é pì che lògich che a dòvro ël piemontèis
comun […]. Che a l’é la lenga
piemontèisa che tuti a dovrìo
fé dë sfòrs për conòsse”.
Gianni Davico
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question ëd lenga

CON ËL GIGÈT A CÒL
Car Diretor, i scrivo a rësguard ëd l’artìcol ëd Gianfranch Gribàud “Marche
sèltiche ant ël piemontèis” (“é!”, n. 8); artìcol motobin interessant për chi
com mi a l’ha pòca conossensa dël piemontèis ma a l’é anteressà ai problema
lenghìstich.
I ciamo dë s-ciairì na question: tute le paròle piemontèise an dëscussion ant
l’artìcol a l’han n’etimologìa germànica e mach un-a a l’é dàita com d’orìgin
sèltica: gigèt. E pròpi costa ùnica
a l’é peui nen tant ciaira scond mi: antratant che Gribàud a fà vnì gigèt dal
sèltich gig “gatij”, àutri, com për esempi ël dissionari anglèis Webster a lo
pòrta com d’orìgin germànica. Am piasërìa savèjne ëd pì ansima a costa
paròla.
Nicola Poeta
[tradussion soagnà da la redassion]
onsù Poeta a l’ha butame ël gigèt! I l’hai avù
gòj ëd lese soa litra: a
veul di che a-i é ancora ëd gent
seria e apassionà a nòste
facende, che, për la pì part ëd
coj dël di d’ancheuj, a tiro
pròpi pòch.
Con soa manera grassiosa
chiel an buta na pùles ant l’orija: andova ch’a son le preuve
sientìfiche che “gigèt” a ven-a
dal sèltich pitòst che dal
germànich?
E an tira fòra vaire euvre ch’a
tèn-o pì për l’orìgin germànica.
Giontoma pura che ël Robert a
l’é pì prudent e a dis che as na
sa gnente.
Mi i faso mach tre considerassion:
a. an sèltich (ëd j’ìsole) antich
“gigil” a veul di “gatij”;
b. b. an sèltich modern a la
midema manera “gigilt” a val
ëdcò “gatij”;
c. fra “gatij” e “gigèt” a-i é nen
na gran diferensa.
I podreve dime che ël piemontèis a-i intra bin pòch con
ël sèltich d’Irlanda, Gàles o dë
Scòssia. Giust. Ma dësmentioma nen che ij Sèlt a l’avìo prima
ëd tut popolà tut ël continent
e che soa lenga (ël sèltich
continental ch’a l’ha lassà
pòche marche scrite) a-i era
parlà scasi daspërtut bin anans
che le lenghe germàniche.

M

Ansi, i podrìo arzighesse a fortì
che ël sèltich-gàlich continental a l’ha formà la bas ëd le
lenghe germàniche, e pòch për
vòlta a l’é mòrt. Gavà che an
Ibernia (con ël seltibérich ëd
Galissia) e – an diso serti specialista – ant l’Italia nordossidental (Piemont, Lombardìa,
Tësin), andova che lor a chërdo
che già setsent ani anans Gesù
Crist as parlèissa ël lepòntich.
Në studios fransèis, Lejeune, a

ciamava “gàlich d’Italia” ël
“sublepòntich” ëd Brion-a,
Vërsèj, Gropel, Garlasch, tuti
pòst andoa a l’han trovà d’iscrission an cola varietà sèltica.
Alora, a-i sarìa nen da stupisse
che ël famos “gigil” (gatij) as lo

fèisso ëdcò ij Sèlt ch’a stasìo
sì, e nen mach coj ëd j’ìsole. E
che an fasandse ël “gigil” pòch
për vira a-j sautèissa ël gigèt!
Mach ch’i l’oma nen ëd preuve
scrite.
Tute le stra dl’etimologìa a son
pitòst glissante: im arzigo nen
a andé pì an là, stand che
Monsù Poeta a l’é già stàit lì lì
per feme pijé na bela “culatà”!
Për chi ch’a vorèissa andé pì
ancreus i arcomando ëd bon-e
leture:
a. Vergleichende Grammatik der
Keltischen Sprachen (“Gramàtica
comparà dle lenghe sèltiche”,
an alman), soagnà da Holger
Pedersen;
b. Dialects of Ancient Gaul (“Ij
dialèt ëd la Galia antica”, an
anglèis), ëd P. Whatmough,
1950;
c. Common Gaelic: the evolution of
the Geodelic languages (“Ël Gaélich
comun: l’evolussion ëd le lenghe geodéliche”, an anglèis);
Oxford, 1953;
d. Lepontica, ëd
Michel
Lejeune; Paris,
1971 (an fransèis);
e. Handbuch der
Altirischen
(“Manual d’irlandèis antich”,
an alman), soagnà da
Rudolph
Thurneysen;
Halle, 1884;
f. Langue gauloise
(“Lenga gàlica”,
G. Soria
an fransèis),
soagnà da
Georges Dottin; Paris, 1920.
Sensa dësmentié, as capiss, ij
travaj an sle lenghe indo-europenghe an general.
E ancora un bel mersì a Monsù
Poeta.
Gianfranch Gribàud
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DË-DSÀ O DË-DLÀ?
Aplicassion neuve e fòra via ëd la navigassion via satélit
ut ciair. Le viture BMW ëd
le neuve serie 3 e 5 a l’han
ij ciair che a viro për steje
dapress a le curve, an inluminand parèj precisament la stra
dëdnans. Com fa-la l’auto a
savej ch’a-i é na curva? Ël calculador ëd bòrd a l’ha un GPS
con tute le stra memorisà. Con
lòn che la vitura a sa andova i
seve, a sa ëdcò da che banda
ch’a vira la stra dëdnans a voi.
Ciut! L’associassion ëd j’avzin
ëd l’aeroport ëd Nissa dël Mar
a l’é an camin ch’a possa për
oblighé j’avion a dovré mach la
navigassion via satélit për l’apròcc a l’aeropòrt, nopà dël
sistem standard (ILS, o
Instrument Landing System,
visadì Sistem d’Aterissage con
Instrument), che l’aeropòrt a
l’ha dgià. Basandse an sij rësultat dij test mnà fin-a sì, e ancaminà giusta a Nissa dël 2001,
l’associassion a fortiss che GPS
con ël sistem d’ameliorassion
EGNOS (European Global
Navigation Overlay System,
visadì Sistem Europengh ëd
Navigassion Global d’Argionta)
a l’é fiàbil parèj ëd j’autre
mojen ëd radionavigassion. La
rason ëd s’euvra ëd persuasion
a l’é che con ILS j’avion a son
obligà a avzinesse a l’aeropòrt
arlongh na linea drita alignà
con la pista, che ant ël cas ëd

T

Dilbert -

Nissa dël Mar a-j fa passé an
sla còsta, dzora ij quartié pì
rich e avosà. La navigassion via
satélit, nopà, a përmet d’avzinesse arlongh na curva an sël
mar, an evitand parèj ëd
dësrangé chi ch’a pija ël sol
strojassà a randa la pissin-a o
a l’é concentrà an s’un camp da
gòlf.
Chi a serca a treuva. Un neuv
gieugh an camin ch’a së spantia, possà da ij terminaj GPS
bonpat e da Internet a l’é ël
Geo-caching, visadì na cassa al
tesòr giutà da la navigassion
via satélit. Quaidun a stërma
da bin na bòita o un sachèt con
an drin un regìster, e miraco
quaich ciapa-ciapa. Peui a
anonsia ansima Internet ch’a-i
é un neuv scondion, o cache, da
trové, an dasand le coordinà
geogràfiche. Chi a gieuga ël
gieugh a deuv trové lë scondion, marché an sël regìster
quandi a l’ha trovalo, pijé un
ciapa-ciapa tan-me souvenir, e
miraco lassé un autr ciapaciapa për chi a-i vnirà apress.
Peui a peul andesse flaté ansima Internet ’d avèj trovà lë
scondion. Premi: gnun.
Peage an alman. Bele se a-i é
gnun-e stassion ëd pagament
an sle autostrà an Almagna, a
veul nen dì che viagé ansima
l’Autobahn a sia a gràtis për tut

ëd Scott Adams

ël mond. An efet, an tuta
l’Union Europenga a l’é obligatòri che ij camion gròss a
pago l’autostrà an proporsion
ëd la distansa përcorùa. Për
semplifiché ël sistem
Eurovignette an fonsion ant ij
pais sensa peage, ch’a l’é basà
an s’na diciarassion an anans
ëd l’itinerari, l’Almagna a l’ha
butà an euvra un sistem ch’a
dòvra un conteur con un terminal GPS instalà ansima vira
camion, ch’a calcula la distansa
viagià ansima l’autostrà e për
conseguensa ël peage dovù. Un
concessionari privà a l’avrìa
dovù masenté ël sistem e
cheuje ij peage, dont na part a
sarìa andaita al govern federal.
Belavans ël sistem a l’ha nen
fonsionà. Doi agn apress soa
introdussion Toll Collect a talòcia
ancor: ëd camion ch’a passo an
s’na stra davzin l’autostrà a së
treuvo quaich vira a dovèj
paghé, e ant l’istess temp ël
sistem ch’a deuv lese ij conteur
a rieuss nen a traté ël volum ëd
camion an sirculassion, con ël
rësultà che vaire camion a pago
nen. J’avzin alpin ëd l’Almagna
– Suissera e Austria – ch’a l’han
dgià sò peage electrònich për ij
camion (ch’a fonsion-a) a grigno da bin.
Silvio Sandrone

é!

an sena

TURIN 2006, ROMA FOREVER
r2 ’d set e mesa d’un
matin ëd fin stèmber:
“La composizione dell’’inno
delle Olimpiadi di Torino 2006 è
stata affidata a…”. A l’era già da
’n pòch ëd temp ch’i vorìa
parlé dle Olimpiadi. Nen da la
mira sportiva (a-i sarà chi a lo
farà mej che mi), ma da la mira
musical. Ant ël sens ch’a l’era
da un bel pò ch’i pensava a col
ch’a avrìa podù esse l’inn ëd
costa manifestassion. Contut i
l’hai mai falo përchè prima i
vorìa vëdde lòn ch’a l’avrìo fàit
ij cacam. Daspërmi, con tut
sòn, n’idejn-a i j’era pro famla.
Për mi, ad esempi, l’inn a esistìa già e a-i era gnun motiv
për fene un neuv: “Montagne dël
mè Piemont”, un titol, n’inn. Për
ëd gieugh piemontèis dabon.
Ma peui i l’hai pensà: “Giah! Ma
sta canson a l’ha scrivula Gipo, bele
se 35 ani fa. E Gipo për tanti a veul
ancora dì Lega.” . Va bin. Gnente
politica, antlora. Ma che dërmagi! Peui i l’hai pensà che ij
gieugh a së s-ciamo “Torino
2006”. Përchè alora nen buté
“Turin“ ’d Roberto Balocco? O,
meno conussùa ma motobin
bela, “Turin ëd sèira” ’d Dumini
Seren Gay? O, esageroma,
“Torino” ’d Mario Zaffiro?
D’altronde se ij gieugh a fùisso
stàit a Napoli i son convint che
un bel tòch ëd Ciccillo Cacace
an l’avrìa gavanlo gnun…

G

Voroma nen dovré na canson
già fàita? Gnun problema!
Ciamoma ai Mau Mau ’d fé ’n
tòch neuv! A sarìa na meravija!
Un bel grup piemontèis ch’a
canta an lenga con ëd component ch’a rivo da tut ël mond.
An pien-a armonìa con l’ëspirit
olimpiònich. Peui i l’hai pensà:
“Va bin! I seugno tròp! Na canson
an lenga a sarìa bin dificil da fé
passé.” Ma Turin e Piemont a
son pien d’artista conussù an
tut ël mond. Prim ëd tuti Paolo
Conte. Però ogetivament, im lo
vëddo nen tant com’autor
d’inn. Così coma sò frèl Giorgio
o Gianmaria Testa. Tròp
profondament piemontèis për
andé a canté an mondovision.
E un bel tòch “ska” djë

Statuto? A sarìa na bela novità
për fé conòsse Turin sota na
vesta diferenta. Altro che bogianen, a fan balé le pere! Opura ij
Subsonica, che st’istà a l’han sciapà ël mond con na tournèe
trionfal daspërtut. O j’ëstòrich
Africa Unite. O ij Linea 77. O
j’Eiffel 65. I j’era rivà fin-a, ohidemì!, a pensé a Umberto
Tozzi, turinèis sicurament pi
conussù a l’ëstrangé che nen
belessì. Ma tornoma al GR2 ’d
set e mesa d’un matin ëd fin
ëstember:
“La composizione dell’’inno delle
Olimpiadi di Torino 2006 è stato affidata a CLAUDIO BAGLIONI!”
I resto sbacalì
e mè café am va ’d travers. Tuti
ij mè seugn crasà ant un amen!
E tuti
bin ciuto!
“Përchè sta mia sità a
l’é ant ël canton dij vej?
Përchè a traond ël tòssi
coma s’a
fùissa amel?”. Giah,
përchè? Mersì
Toroc, mersì CONI!
Paolin Siròt
Na vos italian-a për ij
gieugh olìmpich
piemontèis – Claudio
Baglioni (crédit
Foto Billi, Ast
ancorassieme.net).

ERMA
MACELLERIA PIEMONTESE
VIA PRINCIPE AMEDEO 21, CHIERI

TEL.

011 9472338

19

20

Barba John - leture da gabinèt

é!

MANGÉ KOSHER

S

a session d’“é!” a content ëd
fait e d’informassion vèj e
interessant, ma nen indispensabij për la vita ëd tuti ij di.
Giusta lòn ch’a-i va da lese quand
che i seve setà ant ël bagn.

Tuit a l’han sentù parlé ëd
mangé Kosher, e vaire a san
ch’as trata ëd precet religios
dël giudaism. Ma còs veul-lo
dì dabon? Fin-a vaire Giudé a
lo san nen precisament.
Ël Prinsipe Kosher
An ebrev kosher a veul dì “a
mësura”, o “acetàbil”. D’apress

la Torah, o Vej Testament
(Levìtich, capìtol 11), mach
quaich sòrt d’animaj a son
considerà tan-me adat për
mangé. Dzorpì, tre vers dël
Deuteronòm e ëd l’Ésodus a
proibisso ëd fé cheuse un
cravòt ant ël lait ëd soa mare.
Da sì, ij Rabin ant ël Talmud a
l’han dësanvlopà ëd precet
ant ël pì cit detail dzora com
anlevé, maslé, pronté, goerné,
cusin-é e mangé j’animaj. Për
ij Giudé ch’a së ten-o kosher
(e vaire a lo fan nen), tut lòn
ch’a rësguarda na bestia da
quand ch’a nass a quand a l’é

ant l’assiëtta a deuv esse d’apress se régole sì.
Cole Pitanse?
Për la carn, la bestia a deuv
chërse sensa ormon e, ël
moment vnù, a dev esse
massà an pressa për limité sò
dolor. An tre di da quand ch’a
l’ha massala, un maslé kosher
a deuv gaveje tute le ven-e,
salela e arzentela tre vire an
eva corija për gavé ël sangh,
ch’a peul nen esse mangià. A
son kosher le bestie che a
broto e con ij sòco an doi
tòch (parèj ëd le vache), j’osej
(fòra coj ch’a mangio le carò-

gne e coj da rapin-a), e ij pess
con la rësca e le palme. A son
nen kosher crin, lapin, serp,
invertebrà, ran-e e mamifer
d’eva. Për lòn ch’a rësguarda
ij prodòt dël lait, a devo esse
tnù completament separà da
la carn. Nen mach a venta
goerneje a na mira diferenta,
ma a venta pronteje e mangeje con ciap, posade e utiss
ch’a ven-o mai an contat con
la carn. Ij Giudé pì rigoros a
lasso passé ses ore antre
mangé carn e prodòt dël lait,
për nen ch’a së mës-cio ant lë
stòmi. Euv, pess, tofu (for-

magg ëd sòja), fruta e verdura
a son Pareve (che an Yiddish a
veul dì neuter) e a peulo esse
mangià con carn e prodòt dël
lait.
Complicassion
Quaidun-e ëd se régole a
giuto nen capì se quaicòs a l’é
dabon kosher. Për esempe, un
prodòt kosher e un nen
kosher a peulo nen esse
fabricà ansima l’istessa linea
ëd produssion. Con lòn che ël
consumador a vogh nen la
fabricassion, vaire agensìe ëd
supervision rabìnica (400
mach ant j’Ëstat Unì) a contròlo j’ingredient e ij process
ëd produssion, për certifié che
un prodòt a l’é kosher. Un-a
ëd le pì veje e gròsse ëd se
agensìe, për esempe, a l’é ël
Comità për la Perpetuassion
ëd l’Observansa ëd la Torah,
ch’a marca ij prodòt conforma
ij precet con un reul con an
drin la litra K.
Fait interessant
• Dël 1997 a-i ero vint mila
prodòt kosher an sle stagere
dij negòsse american, visadì
30% dël mangé confessionà.
• Ël mercà kosher american a
conta set milion ëd consumador, ch’a val tre milard ëd dòlar
l’ann, con na chërsùa ëd 11%.
• Contut, 76% dij prodòt
kosher a son catà da ëd nenGiudé, për che d’autre religion
con ëd precet alimentar assé
davzin, o bele mach për
mangé san.
Gavà da Uncle John’s Great Big
Bathroom Reader dël Bathroom
Readers Institute. © 1998 ëd
Bathroom Readers’ Press.
www.bathroomreader.com.
Reproduvù con soa permission. I peule trové tuti ij lìber
ëd Barba John an anglèis sota
http://www.internetbookshop.it/

é!

ij letor a scrivo

ANDOMA ËDCÒ NOJÀUTRI IN TV
entil Diretor,
i pijo l’andi da l’editorial
"I meuireroma prest" dël
numer 8 për dì la mia ’nsima a
la situassion ëd la lenga piemontèisa. Ël titol a l’é sens’autr provocatòri, an efet già 30
ann andaré i sentìa coste prevision, ma i soma ’ncora sì, la
nòstra bela lenga a l’é ’ncora
bin parla, dzoratut an provinsa, e mersì al travaj ’d tanta
gent, i l’oma bele arviste coma
“é” (darmagi ch’a venta speté
doi mèis fra ’n numer e l’autr),
as fan manifestassion teatraj
an piemontèis, rëscontr, cors
ëd lenga e leteratura, a-i seurto publicassion… ma tut son a
basta per spantié ’1 piemontèis o almanch fé an
manera che nòstra parlada a
meuira nen?

G

Përchè na lenga a sparissa nen
a venta rendla atual, an manera che ij giovo a rivo spontaneament a parlela, o mej che ij
pare e mare a lo mostro a sò
fieuj. Ij cors ant le scole, ch’a
son utilissim, a servo nen se
peuj fòra da scòla as dòvra
nen lòn che un a l’ha
amprendù. I faso l’esempi dël
latin, ch’a l’é da sèmper
mostrà ant ij licei, e quindi
studià da un grand numer dë
student, però am risulta nen
che costi student a lo dòvro
fòra dje studi. I penso quindi

Pinòt -

ch’a-i sia la necessità ’d fé an
manera che nòstra bela lenga
a riva ai giovo travers coj canaj
che ormai a son diventà part
ëd lor vita ëd tuti ij di. Ad
esempi, la television.
Un di dël mèis passa, a ca ’d
n’amis ch’am meravijava le
possibilità dla television satelitar, i son ambatume an canaj
tipo Napoli International,
Puglia Channel, Toscana
Channel… praticament na
bon-a part dle region dl’Italia
a l’ha un o doi canaj satelitar
andova as fan trasmission ant
la lenga regional. E an
Piemont? Gava quaich sporadica rarissima trasmission an
television priva, da la mira
televisiva i soma mal butà.
Considerand l’amportansa
ch’a l’ha cost mes d’anformassion, i penso ch’a sia indispensabil adeguesse. Che bel
ch’a sarìa podej sgnachè un
boton e podèj vardé an ògni
moment ëd la giornà programa an piemontèis, telegiornaj, comédie, anformassion,
manifestassion sportive, programa per ij cit, ij giovo…
I l’hai fait l’esempi dla television, ma a-i na sarìa ’dcò
d’autri, per fé an manera d’avziné ij giovo a nòstra bela
lenga, e ’dcô per nen fé scapé
ij meno giovo!

ëd Gianni Soria

N’ultima riflession: na tirada
d’orije a noi piemontèis ch’i
l’oma sernusse na grafìa bin
dificila, tant che al di d’ancheuj a l’é bin dificil spantié ’l
piemontèis scrit; e n’autra
gròssa tirada d’orije per avèj
abandonà dël tut la politica
piemontesista: i l’oma nen, a
diferensa d’autre region,
rapresentant ant ij consej
regionaj e provinciaj ch’a
peulo pijé a cheur ël problema... ma ël discors a sarìa
trop longh e i chito sì.
Cerea e bon-e cose dal
Canavèis
Livio TOLA
BORGHFRANCH D’IVREJA

LA GIOJERA
PIEMONTÈISA N. 8
Ël mej dl’editorìa
an piemontèis dal 3 al 24
dzèmber a Borian-a (BI)
Inaugurassion 4/12 18 h,
con vin brulé e plin-e
21 h: presentassion ùltim cd
dël grup Ariondassa
“In cerca di grane”,
gran vijà da bal
Orari: saba e dominica: 10-19;
di ’d travaj: 18-21.
Info: Ël Sol ëd j’Alp,
via D. Nelson, 14
13872 Borian-a
tel. 015/446.116,
www.solalp.it
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ËL PROGRAMA ËD NÒSTE RÈIS
An gir për ël Piemont a-i son tante atività dedicà a
nòsta lenga e a nòsta coltura ch’a seguito la tradission ëd lòn ch’a j’ero na vira le vijà. Meno, tante ëd
meno a son le mideme atività ch’as peulo trovesse
a Turin. Ma quaicòs, për boneur, a-i é ancor.
N’esempi a l’é l’associassion Nòste Rèis, dont i vë
smonoma ël programma dj’atività.
Për amusesse e sté ansema i segnaloma tre
seirade anté ch’as mangia, as bèiv e a së scota
mùsica piemontèisa:
- Vënner 25 novèmber: bagna cauda + Renzo Gallo.
- Vënner 16 dzèmber: polenta + coral “J’Amis dël
cant piemontèis”.
- Vënner 21 gené: tajarin + spetacol (al moment ëd
nòsta stampa, a l’é ancor da definì).
Për chi ch’a l’é anteressà a nòsta stòria, a-i é na
serie ëd lession (l’ingress a l’é liber) dzora la stòria subalpin-a tnùe da lë stòrich Michele
Ruggiero, antitolà Da la Restaurassion a l’unificassion
italian-a. Ij sèt ancontr a son sempre al saba, da 5
e mesa a 7 ore:
I. 5 novèmber: “Ij regn ëd Tòjo Emanuel I e Carl
Felis”.

AN ARCÒRD
Coma responsabil ëd la session ‘d mùsica dël giornal, i
veuj fé (ëcò a nòm ‘d tuta la
redassion d’“é!”), mie condolianse a Gipo (che tante vire i
l’hai sità an mè articoj) e a
soa famija për la tragica fin ëd
soa fija Caterina, ch’a l’é
andassne Martes 4 d’otober.
Paolin Siròt

✷
Rio Pilon a l’ha lassane ël 6
ëd giugn dë st’ann, a squasi
89 agn. A l’era nassù a
San Mò ël 14 ëd novèmber
dël 1916 e a l’era partì da

II. 12 novèmber: “Carl Albert, le riforme e lë
Statù”.
III. 19 novèmber: “La guèra dël 1848 e l’arnunsia
‘d Carl Albert”.
IV: 26 novèmber: “La figura e la përsonalità ‘d
Tòjo Emanuel II”.
V: 3 dzèmber: “Ij des ani ‘d Cavour. Ël progress
sivil e econòmich”.
VI: 10 dzèmber: “La guèra ‘d Crimea. Ël
Congress ëd Paris e Plombières”.
VII: 17 dzèmber: “La sconda guèra d’indipendensa. La spedission dij mila. Turin capital”.
An pì, l’associassion a organisa come sempe ij
cors ëd piemontèis: tuti ij martes da 5 ore a 7
ore, fin-a a giugn 2006.
Per anformassion e prenotassion, a basta
telefoné an segreterìa da 9 ore ‘d matin a ’n bòt,
dal màrtes al giòbia.
Associassion Nòste Rèis
Piazza Savoia 2/d, 10122 Turin
tel./fax 011 521.72.86
info@nostereis.org
http://www.nostereis.org

Turin për l’Australia ant
j’agn ’50. A l’era partì com
Saverio Pilone e an Australia
a l’era scursasse ël nòm an
Rio.
Rio a l’era ëdcò stàit un dij
prim abonà e sostnidor d’“é!”.
Na vita passà an gir për ël
mond, da l’Australia al Sud
América, possà da la veuja ëd
vëdde e conòsse, a l’avìa nen
faje dësmentié soa tera e soa
lenga. Nòst diretor a l’avìa
ancor vistlo l’istà passà, a soa
ca ëd Seven Hills, davzin a
Sydney.
A lassa an Australia na fija,
Rita. E a lassa an tuti coj ch’a
l’han conossulo n’arcòrd che a
meuir nen.
La redassion

“é!„ as treuva nen dal giornalé. As peul avèj
mach për abonament o da costi libré sì:
* Piemonte in Bancarella, corso Siccardi 4, Turin, tel. 011 53.39.32
* Dora Grossa, via Garibaldi 11 bis, Turin
* Piemontese Centro Audiovisivi, via S. Secondo, 11/G, Turin
* Banco libri Il Punto, piazza Statuto 3, Turin
* Il Punto - Piemonte in Bancarella, corso Torino 100, Rivareul

Sipari sël Piemont
L’associassion Sipari sël
Piemont a organisa, per duminica 27 novèmber, ant ël
Palass Balbo Ferrero a Cavalion
(Cavallerleone), un convegn con
un titol provocatori: “A l’ha
ancor un sens recité an piemontèis?”. A-i son an efet tante
companìe an gir për ël Piemont
ch’a recito an piemontèis, e
cost géner ëd teàter a l’é an
vrità ancheuj bin viv. E la lenga?
A-i sarà cò lë spassi për presenté un cit bilans ëd nòsta
arvista. L’intrada a l’é libera.
Programa:
9.45: artreuv an piassa
Santa Maria
10.00: overtura dij travaj
salut dël president
salut dël sìndich
salut dël president dla
companìa “La Bela Maria”
relator:
Michele Bonavero
Gianfranco Gribaudo
Gianni Davico
Davide Damilano

11.30 debat
moderator:
Gianfranco Negro
13.15 disné
(su prenotassion)
Për anformassion:
Sipari sël Piemont
Via Principe Amedeo 77, Racunis
Tel. 0172 841.21

CON L’ANDI ËD TURIN 2006
ËL PROGET

An gené 2004 la Comun-a ëd Turin a l’ha mandà ai Turinèis a l’ëstrangé
un calendari con ij dissegn ëd ciadeuvre d’architetura da realisé an sità
për ij Gieugh Olìmpich dël 2006. N’ann pì tard é! a campa n’euj për vëdde
anté che a son ij cantié dij proget dël calendari.

ANCHEUJ

Oval
Proget: HOK Sport e Siudio Zoppini
per Agenzia Torino 2006
But: Patinagi ëd velocità. Dòp dij
Gieugh a sarà dovrà për fere
e esposission e për jë spòrt
an sla giassa.
Localisassion: Lingòt
Capiensa: 8.200 pòst
ËL PROGET

ANCHEUJ

Pòrta Susa
Proget: AREP, Silvio D’Ascia
e StudioMagnaghi
But: Stassion feroviària e sènter
d’acheuj dij viagiador
Localisassion: Pòrta Susa

sorgiss: Comun-a ëd Turin

sorgiss: Vera Bertolino

“é!„ A DIPEND ËDCÒ DA TÒ AGIUT!
IJ PRESSI DJ’ABONAMENT (1 ann, 6 nùmer):
Piemont e Italia 18 Euro
Ordinari:
Sostnidor:
36 Euro
con un cadò a piasì:

Strangé 35 Euro
70 Euro

A) Grammatica della lingua piemontese ëd Michela Grosso
B) Videocassiëtta Dai frej piemontèis d’Argentin-a
C) Coretor Ortogràfich Piemontèis, Cd për mijoré l’ëscritura
(për Windows)
A

B
C

COMA ABONESSE
Piemont e Italia
An pòsta:
versament an sël cont corent postal
n. 53050969 antestà a
Associazione Piemontpress,
via Guastalla 17, 10124 Turin
An banca:
bonìfich an sël cont BancoPosta
antestà a Associazione Piemontpress
Basic Bank Account Number (BBAN):
E 07601 01000 000053050969

Strangé

Benemerit:
con tuti e tre ij cadò
elencà sì dzora
opura con ël
Profilo di storia
della letteratura
in piemontese
ëd
Gianrenzo P. Clivio

72 Euro

90 Euro
507 pàgine:
n’euvra
fondamental
për conòsse
nòsta literatura

Da l’Union Europenga
as peul paghesse an fasend un bonìfich
bancari an sël cont antestà a
Associazione Piemontpress
International Bank Account Number
(IBAN):
IT 70 E 07601 01000 000053050969
Bank Identifier Code (BIC):
PPIITRRXXX
Fòra da l’Union Europenga:
contatene për ij detaj
Për l’abonament sostnidor,
indiché la sernia (a-b-c)
an sël boletin o ant la causal

PBC IN ARRIVO

