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detail. Ël ròl dij Piemontèis e ëd
soe institussion a l’é eseguì, ëd
longh e sensa parlé. A l’é un
pais ch’a buta ël TGV an Val ëd
Susa precisament coma e
andoa Roma a-j dis ëd butelo,
ch’a fà ij gieugh olìmpich preci-
sament coma Roma a-j dis ëd
feje. A l’é un pais ch’a l’ha chità
la competission basà an sël
mérit për cola basà an sël tro-
cion për che Roma a l’ha dije
ch’a venta ch’i sio tuti italian.
An sla TAV, un Piemont sensa
gena ëd soa identità a l’avrìa
fait diferent. An prim leu,
l’avnì a në farìa nen sgiaj për
che a-j smija al passà: a son ij
Subalpin che a l’han avù la
vision e ël corage d’anandié ël
tùnel dël Fréjus an 1841. I l’a-
vrìo decidù d’un TGV sota
j’Alp daspërnoi, ma i l’avrìo pa
lassà masenté ël proget da
d’ëstrangé ëd Roma o Paris.
Vira méter quàder ëd Val ëd
Susa ravagià a l’é un méter
quàder ëd Piemont ravagià.
Limité ël darmage ëd n’euvra
parija a l’é possìbil se ël pòpol
ch’a fà ël proget a l’é l’istess
ch’a lo sopòrta, e se ës pòpol
a-j ten a sò anvironament e a
soa coltura. Sòn a veul dì pre-
paré, discute e realisé ij travaj
an manera duverta e partis-
sipà. Al'é nen bonpat. Ma con
soa manera d’esse nassion
Piemont a l’avrìa fait lòn ch’a
venta për che la Val ëd Susa a
fussa bela, sclin-a, genita – e
con sota ij TGV che a në gropo
al mond.
Esse piemontèis, dësgenà, a
serv pro.
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l’editorial 3é!

ËL PIEMONT CHE AN PIAS NEN

Ël nùmer 12 d’ “é!„ a surtirà ël 15 ëd Mars

òstr giornal a l’ha con-
sacrà vaire editoriaj a
la mnassa ëd mòrt ch’a

pèisa ansima l’identità pie-
montèisa. Na mnassa ch’a ven
nen da fòra, ma da an drin. An
vaire ocasion i l’oma parlà
d’un pòpol ch’a l’é genà ëd
lòn ch’a l’é, e a-j na fà pì nen
ëd vive da Piemontèis, an pie-
montèis. Miraco për che, a la
finitiva, i pensoma che ant ël
mond d’ancheuj esse pie-
montèis a serva pì nen. Nòsta
identità, nòsta manera d’esse
nassion a l’han pro giutane a
arbrufé j’armèje ëstrangere e a
construve n’economìa e na
sossietà assé dësanvlopà, ma
ant le realità dël mond d’an-
cheuj a giuto nen a arzòlve ij
problem ch’i l’oma dëdnans.
La neuva linea a auta velossità
antre Turin e Lion a l’ha butà
an evidensa doe ànime dël pais
subalpin dël sécol 21. Un-a a
l’é cola d’un pais ch’a arfuda la
fatiga ëd tut cambiament tec-
nològich, econòmich, ëd pro-
spetiva. Un pais che a veul nen
savèjne ëd TGV, ëd competis-
sion, ëd gieugh olìmpich. Un
pais ch’a-j na fà nen dël passà,
ma ch’a l’ha sgiaj ëd l’avnì.
Dzortut për che l’avnì a venterìa
penselo e realiselo; e për sossì
fé miraco a venterìa rusché,
discute, rusé. Mach ëd sagrin,
për rapòrt a n’ancheuj che a l’é
dgià sì bel e fait.
La sconda ànima a l’é cola d’un
pais che – con lòn ch’a l’ha fait
l’Italia – a pensa che mach l’Ita-
lia a deva decide lòn che as
peul e a venta fé ant ël pì cit
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a-i sarà d’amzure specìfiche
destinà a j’imprèise cite e
medie dla filiera dl’automòbil,
comprèis cole artigianaj; l’à-
rea ’d Camp Vòl a podrà esse
dovrà mach pr’ëd but d’ante-
resse pùblich, për arduve al
mìnim l’arzigh ëd n’enésima
speculassion edilissia; la FIAT
a l’é angagià a riassume na
milen-a ’d cassantegrà a Mira-
fior për la caden-a ’d montagi
dla neuva Pont Granda; la
FIAT a dovrà relassioné al

Consèj Regional na vòta
minca tre mèis an sël rispet
ëd cost angagi ch’a l’é pijasse.
Ch’a vaga ’me ch’a vaga, avèj
avù ’l coragi d’arviresse a soa
maestà rè Gioanin Lamera, e
avèj costrenzù chiel e ij sò
laché ’d drita e dë snistra a
calé a pat ant l’anteresse real
ëd la coletività, a l’é ’n sucess
polìtich ëstrasordinari për la
Lega. Sucess che, a l’é ciàir, a
l’avrà mai l’arson ch’a mérita
né an sij mojen d’anformas-
sion piemontèis pì amportant,
né tra l’élite coltural pie-

montèisa, ch’a pendo tùit dai
làver ëd la famija real.
Comsëssìa, la snistra pie-
montèisa a peul vanté n’àutra
madama: Mara Scagni, sìndich
ëd Lissandria, protagonista
dël gieugh ansema a Guala,
leader mondial ëd jë stopon ëd
plàstica. Asienda an crisi,
parèj dël Lingòt? Tut àutr.
Epura, ël Comun a l’ha vorsù
giuté ’l pòver monsù Guala
catandje lë stabiliment ëstòri-
ch (dismëttù për ëstramuvé

ant la zòna indu-
strial ëd La
Spinëtta). A bom-
pat, as capiss: 9
milion d’èuro (pì
ancora mes milion
d’IVA). An Gionta,
gnun-e idèje an
sla riqualificassion
ëd cost’àrea.
Tutun, an Consèj
Comunal, coj ëd la
magioransa a
smijavo ij pito dla
fàula dël Calv:
costa operassion a
pòrta 150 pòst ëd
travaj neuv! Sicur,
an Cin-a. Guala a
ringrassia ’d cheur
e con ij sòld dij
lissandrin a delo-
calisa an Asia e a
va a quotesse an

borsa.
Daje, daje, daje, a la finitiva la
"ex Cirielli" a l’é pro na lèj ad
personam, ma al contrari: a
"salva" tùit, fòra che Previti.
La snistra, anvece, con ij sòld
dij sitadin as fà j’afé sò e dij
sò amis industriaj. Tut legìtim,
tut ant l’anteresse ’d tanti e
nen ëd pòich amis dël Bërlu-
sca. Chissà com é-la mai? Òh
già che ’dcò la snistra a fà ’d
lèj ad personam. Ma a son ëdcò
politically correct.

Sergi Garuss

l gieugh a l’é sempli:
mi it fas vagné j’eles-
sion grassie ai mè vòt,

ti an cambi it treuve la gàbola
për agiré ’l diviet europengh
ëd sostegn pùblich a n’asien-
da privà a scàpit ëd j’àutre
concorente.
Protagonista dël moment: “ij
tre” (madama Bress, Saitta e
Ciamparin) e, manch a dilo, la
FIAT. Ël trigomiro a l’é fàcil e
diabòlich: noi Region, Provin-
sa e Comun is catoma Camp
Vòl e ’n tòch dismëttù ’d Mira-
fior a bompat, 70 milion d’èu-
ro, për fé ’n sènter d’arserca
avansà e as sà nen bin che
d’àutr; e magara, da già che
voi FIAT i n’eve mai a basta
(ma com é-la, la còca a l’é-la
nen calà a ’d pressi "proleta-
ri"?), an pì i podrìo vërseve la
pì part ëd j’ùtij ch’a-i rivrà da
l’operassion ëd riqualificas-
sion ëd coste doe àree. Valà ’s
trigo con sò bel nòm ch’a fà
spatuss: "Antërvent a pro dla
riqualificassion ëd j’àree indu-
striaj ëd l’àrea metropolitan-a
turinèisa".
L’ùnica ch’a l’é arvirasse a
cost robarissi ai dani dij pie-
montèis ch’a pago le taje e a
cost ambreuj a j’ovrié cassan-
tegrà, dimostranda d’esse nen
gropà, o ’d rif o ’d raf, a Gioa-
nin Lamera & C., a l’é stàita la
Lega Nòrd. Sò ostrussionism
a l’ha anciodà ’l Consèj Regio-
nal, fin-a a che madama Bress
a l’ha dovù torna calé a pat.
Arzultà: ël provediment a l’é
pì nen mach a pro dl’"àrea
metropolitan-a turinèisa", ma
’d tute "j’àree industriaj pie-
montèise". Sossì a compòrta
che ’l sostegn ëd j’ent locaj a
sarà a pro nen mach ëd la
FIAT, ma ’dcò ’d tut ël rest dël
compart automobilìstich, an
crisi nèira: ant ël programa
plurienal d’antërvent gropà al
dësvlup ëd j’atività produtive,

Ë
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MIRAFIOR E GUALA. 
A PROPÒSIT ËD LÈJ AD PERSONAM



che vaire associassion për la
lenga e la coltura piemontèisa
a l’han sotsignà. A pro ëd

nòst avnì e an tant che òmo e
fomne lìber ëd na tèra lìbera.
Nojàutri i-i soma. 

l’eve lesulo tuti – a l’é
surtì an sij giornaj, an sla
“Stampa”. A l’é ël manifestI

UN MANIFEST PËR ËL PIEMONTÈIS,
UN MANIFEST PËR LA LIBERTÀ
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nmaginoma che l’arfor-
ma ’d 53 artìcoj ëd la
Costitussion italian-a

(dont la devolussion a l’é na
part minimal) a sia già stàita
confermà dal referendum e
che donca a sia an vigor. Còs
ch’a-i cambia, pr’ël Piemont?
Devolussion. A antroduv un
prinsipi che, për l’Italia, a l’é
na rivolussion copernican-a:
la competensa legislativa
esclusiva dle Region, valadì

la responsabilità an prima
përson-a dël masent ëd la res
publica. Nojàutri i l’oma pòch
da sbaruvesse, i soma già
costumà a ministresse da
bele soj, përchè i l’oma la
tradission ëd l’autonomìa
comunal; la sfida a l’é da
Roma an giù, feje capì la
bontà ’d cost prinsipi a chi
d’autonomìa a l’ha mai sentù
parlé.
Organisassion ëd la sanità, istrus-
sion e polissìa local. A ven da
ciamesse lòn ch’a-i cambia
rispet a ancheuj: ël federali-
sm an materia ’d sanità, de
facto a-i é già da ’n pess; an
virtù dl’autonomìa d’ardità
berlinguerian-a e dl’arforma
Moratti, le scòle già adess a
fan j’orari ch’a veulo, a orga-
niso l’oferta didàtica ’me
ch’a-j ësmija pì giust en
garantend le materie obli-
gatòrie previste da l’ordina-
ment e giontandje ij cors
ch’a veulo (anformàtica, cusì,
lenga àraba e - fin-a - pie-
montèisa, e v.f.); ij còrp autò-
nom ëd polissìa monissipal e
provinsial i-j j’oma da già.
Ancheuj, però, n’ospidal con
men che 100 pòst-let a dev
saré, órdin ëd la lèj Bindi: la
mòrt dij nòstri cit, pressios
pressidi sanitari ’d provinsa.

PIEMONT E DEVOLUSSION: A CAMBIA?

A
Ancheuj, na class dë scòla
con men che tot anlev a dev
saré, órdin dël Ministeri: la
mòrt ëd le scòle ëd nòstri
brich e ëd nòstre montagne,
valadì lë spopolament ëd
nòstr teritòri. Ancheuj, le
diferente polissìe monissipaj
e provinsiaj a son ëd còrp
tròp cit, fragmentà e pòch
coordinà për podèj garantì ’n
servissi eficent ëd sigurëssa
(ch’a l’é nen mach fé le con-
travension e dirige ’l tràfich)
con na presensa ben ëspa-
tarà an tuti ij canton
dël teritòri.
Con la devolussion, ognidun
a peul decide se rimedié a
sta situassion, se lassé le
ròbe parèj o se saré j’ospidaj
con men che 200 pòst-let
nopà che mach 100. Con l’a-
vantagi che j’eletor a peulo
controlé da pì davzin chi ch’a
pija coste decision. ’Me ch’as
peul intuisse, la devolussion
a va ben dëdlà dël mérit ëd
deje ’n pòch d’ardriss al "chi

ch’a fà che ròba" tra Stat e
Region dòp al rabel causà da
l’arforma dël Tìtol V ëd la
Costitussion vorsùa da la
snistra.
A propòsit ëd le controversie
tra Stat e Region an sle com-
petense, la neuva composis-
sion ëd la Cort Costitussio-

nal, con un pèis determinant
dij giùdes nominà da le
Region, a l’é na garansìa an
pì për tutelé le rason ëd l’au-
tonomìa, parèj ëd la fin dël
bicameralism përfet. A l’é la
sconda rivolussion coperni-
can-a contnùa ant l’arforma:
ël Senà, elegiù a bas regio-
nal, a s’òcupa mach ëd le
materie an concorensa tra
Stat e Region; la Càmera,

elegiùa a base nassional,
mach ëd le materie ’d com-
petensa esclusiva dlë Stat.
A sta mira la question a l’é:
con che sòld le Region a
masentëran soe neuve com-
petense esclusive? L’arforma
costitussional a trata nen
cost argoment, ma a dis che
ant ël gir ëd tre ani as dovrà
modifiché la Costitussion për
antroduve ’l federalism fiscal
(art. 119), valadì l’inversion
dij fluss fiscaj. La tersa - e pì
malfé - rivolussion coperni-
can-a a sarà materia dla legi-
sladura ch’a-i ven. E bele se
a vagnèissa la snistra, ël Par-
lament a dovrà nen comsës-
sìa afronté cost tema?
St’istà, dòp a j’elession polì-
tiche, a-i sarà ’l referendum ëd
conferma. A-i é nen ël quorum
dël 50% pì 1 ëd j’eletor, a
sarà bon an tuti ij cas. S’a
vagnërà l’"é", la CdL - e la
Lega pì che tut - a saran an
sij lìber dë stòria. E ’l Parla-
ment, bele se an man a la
snistra, a sarà obligà a parlé
’d federalism fiscal. Ma s’a
vagnèissa ’l "nò"? E se ’l "nò"
a vagnèissa fin-a ambelessì,
da noi?

Sergi Garuss

J’eletor a peulo controlé
da pì davzin chi ch’a pija

coste decision

Con che sòld le Region 
a masentëran soe neuve
competense esclusive?

6 le neuve é!



urin a l’ha festegià a
novèmber ël traguard dij
sent di che a manco a

j’Olimpiadi con j’ùltim ran-
devò ëd “Turin Ice 2005”, j’ave-
niment sportiv prevëdù con la
mira ëd buté a la preuva j’im-
piant e l’organisassion dij
gieugh ëd la fiòca e dla gias-
sa.
Ij doi torné, mascolin e femi-
nin, a promëtìo
un gran spetàcol
e a la finitiva a
l’han fàit cadò
ëd tanti moment
ëd grand hockey
al bin numeros
pùblich dël Pala-
spòrt olimpich.
Des squadre – pì
ëd dosent atleta
an tut – a son
dasse bataja për
na sman-a an sla
giassa dël Pala
Isozaki, moderna
strutura che a
pija ’l nòm da
l’architet giaponèis che a l’ha
progetalo, inaugurà an oca-
sion ëd cost aveniment.
Purtròp a-i era gnun-a seles-
sion piemontèisa a rapresenté

T

TEST EVENTS 2005: 
HOCKEY AN SLA GIASSA

nòstr pais. Le squadre
mascolin-e a j’ero rapresentà
da Fransa, Austria, Slòvenia e
Italia; le feminin-e da Canada,
Ëstat Unì, Finlandia, Fransa,
Italia e Svessia.
J’arzultà técnich e ëd pùblich
a son stàit bon. Ant ël torné
feminin la squadra canadèisa
a l’é stàita ciairament supe-
rior: a l’ha vagnà tute le

partìe ’d sò giron për peuj
vagné facilment (për 7 a 0)
ëdcò la final contra j’Ëstat
Unì. 
L’Austria a l’ha vinciù ël torné
dj’òmo an giugand l’hockey pì
bel e an vagnand ëdcò an
final contra la selession ita-
lian-a për 2 a 1.

Tòjo Pegon

"Turin Ice 2005" 
a l’ha butà 
a la preuva
j’impiant dij gieugh
ëd la fiòca 
e dla giassa

COM AS GIEUGA
L’hockey an sla giassa a l’é në
spòrt a squadre ràpid e speta-
colar, motobin spantià an
Euròpa, Canada e Ëstat Unì.
Na squadra a l’é fàita da nen
pì ëd vint giugador pì tre por-
tié; na squadra feminin-a a
l’ha nen pì ëd disdeut giuga-
dris pì doe portiere. Na squa-
dra a peul nen avèj pì ’d ses
giugador an camp durant na
partìa: un portié, doi difensor
e tre atacant.
Ij giugador a deuvro na
massa che a finiss con na
lama piata për controlé e tiré
un palèt ëd goma dura ciamà
puck. L’obietiv a l’é col ëd fé
nen segné j’aversari e, ant ël
midem temp, buté ël puck ant
la pòrta aversaria.
Na partìa d’hockey as gieu-

ga an tre temp da vint
minute, con cambi lìber tra
ij giugador e con dj’antërvaj
ëd 15 minute tra un temp e
l’autr.
L’hockey an sla giassa a l’é
në spòrt agressiv e për sòn
quand che un giugador a
rispeta nen le régole a l’é
penalisà da l’àrbiter e slon-
tanà da la giassa për doe,
sinch o des minute o fin-a
che la squadra an superiorità
numerica a segna nen.
Le violassion pì comun-e a
son: 
– aussé la massa;
– fé trapëtta;
– carié an manera nen coreta;
– traten-e l’aversari;
– colpì l’aversari con la
massa.
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l’ha un dij prim esercit dël
mond e 200 testà atòmiche
(sensa che gnun për sòn a cria
a lë scandol coma contra l’I-
ran, dont ël president a peul
brajé fin-a ch’a veul ma a l’ha
gnun-a possibilità – coma ël
rest dij pais musulman – ëd
toché l’ëstat ebraich). Ancor
pes a drita: Gianfranco Fini,
ch’a l’é andait a manifesté
contra l’Iran, a l’é nen mach ël
cap d’un partì andova fin-a a

des ani andaré l’atisemitism a
l’era ëd ca, ma a l’é ëdcò ël

ministr ëd l’Estrangé d’un pais
ch’as dis sovran e a l’ha an
Iran d’interess comersiaj e
politich nen da pòch. Un pais
con ëd politich parèj e andova
un ministr a va contra j’inte-
ress nassionaj a smija pitòst a
na colònia dël Pat Atlantich. I
dovrìo penseje.

Fabrissi Vielmin
fabrissi@mail.ru

nt l'ann che a l'é pen-a
sarasse la sena anter-
nassionala a l’ha seguità

a esse pì che paradossal. Antra
tuti ij ciadej as dëstaca la
situassion ant l’Avzin Orient,
dzortut la politica d’Israel. Dòp
ëd l’11 d’ëstember, an sfrutand
la “guera ël terorism” e ël
sostegn ancondissionà dl’ami-
nistrassion Bush, Ariel Sharon
a l’ha podù sgnaché completa-
ment ij palestinèis. An Euròpa
la gent a l’é staita convinciùa
che ël martiri da part dij pale-
stineis a l’é nen l’estrema
arsorsa d’òmo e fomne
disperà, ma l’espression ëd la
natura intrinsecament nen ras-
sionala dij pòpoj “orientaj”
tan’me ij palestinèis. A corona-
ment ëd soa maneuvra Sharon
a l’ha “argalà” ai palestineis la
strissia ëd Gaza. A l’era dificil
pensé a na situassion pì fòla
ëd cola ëd cost cit teritòri,
andova 7.500 israelian a vivìo
spatarà antra 1.300.000 mòrt
ëd fam palestinèis. Adess l’E-
sercit israelian a peul controlé
la strissia da l’estern parèj ëd
na gròssa përzon a ciel dovert,
an dovrand mincatant ij vilagi
com poligon dl’aviassion. Dòp
dël ritir dj’ocupant, ij bombar-

dament, j’assassinament, le
distrussion dë scòle e camp
coltivà a son fasse ancora pì 
s-ciass, la fam e la disocupas-
sion (ël blòch israelian a l’é
ëdcò econòmich) normaj. E
senten-e ëd giovo a son pront
a fela finia an fasandse sauté
an aria pitòst che vive ’me ëd
bestie an gabia. J’estremista
sionista a l’han da manca
pròpi ëd sòn: d’autri estremi-

sta ch’a giustifico la lògica
dl’ocupassion militar, dl’eres-
sion ëd la muraja dla vergògna
(condanà antra j’autri dal Vati-
can e da la Cort anternassional
ëd l’Aja), ëd la costrussion ëd
neuve colònie fortificà an
Cisgiordania. Ël but a l’é evité
l’ùnica solussion ch’a men-a a
la pas, n’ëstat palestineis indi-
pendent e sovran.
Ma a la fin d’otober i l’oma
vëddù ch’a-i é mai na fin al

pes. Ant n’autr articol për “é!” i
l’avia notà coma la propagan-
da contra l’Iran a fasìa gnente
d’autr che rinforsé j’element pì
retrògrad e fanatich ëd cost
pais. L’arzultà a l’é stait l’eles-
sion a president l’istà passa
dël conservador Muhamed
Ahmadinejad, che a l’ha
diciarà che Israel a deuv sparì.
Coste paròle fòle a l’han nen
mach anandià la mobilisassion
mondial a pro ëd Tel Aviv, ma
a l’han ëdcò fait completament
dësmentié ij crimin ëd j’israe-
lian. E sì la tragedia a l’ha tocà
indiretament ëdcò nojautri con
la manifestassion sota l’am-
bassada d’Iran. Da na banda
j’ex-comunista, coj che a mar-
ciavo contra Israel, a son corù
ant le piasse për “dësfendlo”,
an dësmentiand che Israel a
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ISRAEL: LA FERA DJ’INGANN
Na lession da amprende

7.500 israelian a vivìo
spatarà antra 1.300.000
mòrt ëd fam palestinèis

Un pais con ëd politich parèj
e andova un ministr a va
contra j’interess nassionaj 
a smija pitòst a na colònia

La «muraja dla vergògna», che a dìvid ebreo e palestinèis an Cisgiordania
(fòto d’A. Fava)



CURTE MA DRÒLE
Mùsica ëd giassa
Ëd savant alman a l’han
dëscurbì ant l’Antàrtis n’iceberg
che a canta. A l’ero an camin
che a anregistravo ëd signaj
sìsmich për studié ij moviment
ëd la Tera al Pòl Sud, quand
che a l’han antërcetà ëd rumor
fòra via. A l’han trovà na mon-
tagna ëd giassa che a l’avìa
batù contra na cita penìsola e
a l’era andàita a ancastresse an
sël fond dël mar. J’onde a-j
bato tut ël temp a còl e la
pression dësmesurà dl’eva
contra jë schërvass e ij tùnel a
prodùv d’onde sonòre a bassa
frequensa. Anregistrà e acelerà,
a smijo ël bruìj ëd në scòp d’a-
vije o n’orchestra che a fa le
preuve anans a un consert.

Pòvr passaròt
La television olandèisa Ede-
mol a l’ha organisà un tentativ
ëd bate ël recòrd dël mond ëd
domino-toppling, un gieugh
andoa a venta fé droché an
sequensa vàire tèssere butà an
pé l’un-a apress ëd l’àutra. J’o-
perator ëd la tv a l’avìo travajà
vàire sman-e për buté an pé
quat milion ëd tèssere. Ma
durant la transmission a l’é
ruvà va savèj da andoa un pas-
saròt, a l’ha virolà e a l’ha fàit
droché apopré vint-e-tre mila
domino. Për evité ëd darmage
pì gròss j’organisator a l’han ëd
longh sparaje con un fusil e a
l’han massalo. La fin dël mond:
j’animalist e vàire associassion
për la tùa dj’osej a son anra-
biasse, un sit web creà a pòsta
a l’ha arseivù vintequat mila
message ëd rigret për ël pas-
saròt e ij dipendent d’Edemol
a son stàit fin-a mnassà.

Can bin brut
Ël can pì brut dël mond a l’é
mòrt. A së s-ciamava Sam e a
l’avìa squasi quìndes agn. A
l’era cit e màire, sensa pluch
an sël còrp e con ij dent ràir e
stòrt. A vivìa con soa padron-a

an Califòrnia e a l’avìa vagnà
tre vire ël concors “Can Pì Brut
dël Mond”. Për lòn a l’é vnù
avosà e a l’é stàit anvità a la
radio e a la television an Gia-
pon, an Neuva Zelanda e an
Angletera. A l’ha fin-a ancontrà
ël miliardari american Donald
Trump ant un talk show. Quand
che soa padron-a a l’ha pijà
Sam antëcà ël moros a l’é sba-
ruvasse e a l’ha chitala. Ma
quàich agn dapress la fomna a
la butà na soa fòto con ël can
dzora a un sit për randevò
amoros e a l’ha conossù sò
moros d’ancheuj.

La ragnà arestà
As fa ciamé “l’òm-ragnà fran-
sèis” e soa specialità a l’é ram-
pignesse an sij palass pì àut
dël mond. Alain Robert, qua-
rant-e-tre agn, a l’ha già grimpà
ëd gratacel avosà parèj ëd
l’Empire State Building ëd New
York, la Sears Tower ëd Chicago
e le Petronas Towers ëd Kuala
Lumpur, an Malèisia. A Taiwan
Robert a l’é ruvà an sla sima ëd
Taipei 101, l’edifissi pì àut dël
mond, malgré ël vent gajard e
la pieuva. Ma an novèmber dë
st’ann a l’é stàit arestà an Texas
antratant
che as ram-
pignava
dzora
l’Houston
Center, un
palass ëd
quarant-e-
ses pian. A
l’avìa pen-a
ancaminà
la scalà,
quand che
a l’é ruvà la
poliss. Na
guardia pì
granda che
j’àutre a
l’ha ciapalo
për ij pé e a
l’ha tiralo
giù. L’òm-

ragnà a l’é stàit acusà d’infras-
sion ëd domissili e possess ëd
dròghe, për che a l’avìa ant la
sacòcia ëd pìlole contra l’afann.

Posapé anglèis
Tuti a san che ij Fransèis a son
fier ëd soa lenga e a son nen
content ëd vëddla dominà da
l’anglèis. A l’é nassùa fin n’as-
sociassion dë scritor e òm ëd
litre che a arpròcia (ant na
manera irònica) la costuma ëd
mës-cé le doe lenghe ò ëd
dovré l’anglèis nopà che ël
fransèis. A së s-ciama Académie
de la carpette anglaise (Acadèmia
dël posapé anglèis) e vira ann
a consigna un premi. Ant ël
2005 a l’ha vagnalo la com-
panìa ëd telefon France Télé-
com për avèj creà ëd neuv ser-
vissi con ël nòm mach an
anglèis (family talk, live-zoom e
via fòrt). Na mension speciala
a l’é andàita a Josep Borrel,
president dël Parlament euro-
pengh, che për la session par-
lamentar Euro-Mediteranea a
Rabat, an Maròc, a l’ha vorsù
che tute le discussion a fusso
an anglèis, sensa gnanca fé tra-
duve ij document ëd travaj an
fransèis.
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NA LENGA REGIONAL ANT ËL RISPÈT
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L’antervista a Marco Giabardo, dël Movimento Autonomista Valsesiano (“é!”,
n. 9) a l’ha cissà pì che un letor. An vaire a l’han scrivune – criticand che i l’a-
veisso dait “ospitalità” ansima a un giornal an piemontèis a chi a arconòss
gnanca l’esistensa d’un Piemont “stòrich” (e nen mach na region aministrati-
va) e ëd la lenga piemontèisa. I son pì che d’acòrdi con nòsti letor.
Mach che... mach che n’antervista as fa për conòsse ël pensé ëd l’antervistà
– nen dël giornalista o dël giornal (se dësnò is farìo j’anterviste antra ëd
noi...). Sòn a val për tuti, polìtich e nen mach.

Ël diretor 

bielèis ëd Graja... tra ij pì
vajant poeta an piemontèis dël
’900 a-i son coj ch’a l’han
ëscrivù, o ch’a scrivo ’ncor
ancheuj, an monregalèis: ij doi

Ceomin (Carlo e Fransesch),
Remigio Bertolino, Carlo Dar-
danello, Carlo Regis... për
nominé mach ij pì avosà. Pinin
Pacòt, ansema a chi ch’a scriv
ësta litra, a l’ha fondà a Cris-

seul l’Escolo dóu Po (1961,
candi che scasi gnun a savìa
ch’a-i fusso ’d provensaj an
Piemont) franch për dësfende
le parlade alpin-e d’òch
(ancheuj a l’é ’d mòda ciameje
“ocitan-e”) ch’a s’era an tren
d’esse inondà dal piemontèis!
E, dij “Brandé” a son ij pì
vajant poeta ’d cole valade-là:
Barba Tòni Boudrié (Antonio
Bodrero), Sergio Arneodo,
Remigio Bermond. Chi ch’a
scriv, già dël 1958 ansema con
Pin dël Tron (Giovanni Rama),

valsesian, a
l’ha butasse an
brando për ël
wàlser d’Ala-
gna, Rima e
Rimela (stënzù
franch dal
dialèt valse-
sian!). Nopà ’d
posse na sola
lenga pie-
montèis, da la
part dij “pie-
montesista”, a
l’é staje na
fiorìa ’d gramà-
tiche e ëd dis-
sionari ant le
parlade locaj

(Piemontèis ëd Biela, dj’amis
dël Sol ëd j’Alp”; e peui j’àiti:
lissandrin ëd Sergi Garuss,
astesan ëd G.C. Musso...). ALP,
arvista ch’a seurt dal 1974, a
l’ha sèmper batusse për le

Ël Sàcher Mont a Varal (fòto d’Alberto Cicala - AC Multi-
media ©2005 – www.valsesia.it)

penso che a Monsù Marco
Giabardo e a j’àiti amis dël
Moviment Autonomista

Valsesian, a ventrìa arcoman-
deje ’d nen dé ant ël panò
(“lassesse ciapé ant ël tra-
bucèt”) dij nemis ëd la lenga
piemontèisa, che, da mes
sécol, a van ëspatarand për lì
la busiarderìa che ij difensor
ëd nòssa lenga a sarìo d’autër-
tant centralista che j’italian e
che, për lor, a-i sarìa mach na
lenga ant la Region Piemont,
da impon-e dëspërtut.
A l’é staje miraco cheicun ch’a
la pensava përparèj, ma nen
sertament coj che, dal 1927, a
l’han anandià “ij Brandé” e la
bataja për la lenga piemontèi-
sa. Dij tre fondador dij
“Brandé”, un, Oreste Gallina
(“Pero”), a l’ha scrivù soe poe-
sìe pì bele an langareul; Pinin
Pacòt, midem, a l’ha scrivù
’dcò ant ël parlé astesan ëd
Castel d’Anon... e peui, Dumini
Badalin an monfrin, Ettore
Piazza ant ël valsesian ëd Car-
pignan Sesia, Jaco Calleri an

I



a-i fusso vàire partessipant, a diferensa,
scond chiel, ëd le ciocatonade con quatr gat
ch’i foma ambelessì. Bèh, mi i son andàit
vàire vire a l’Assiëtta e a më smija nen che
nojàutri piemontèis i sio peui tant da meno.
3. E për finì as publico, e oltrapì sensa repli-
ca, le gavade sensa sust ëd chi ch’a veul
mach fé ’l gieugh ëd j’italian an s-ciapand ël
Piemont an tanti tòch. I m’arferisso a l’artì-
col (“é! ”, n. 9) ch’a parlava dl’autonomism
an Val Sesia, e anté che monsù March Gia-
bard, dël MAV, a dis che la lenga piemontèi-
sa a sarìa n’invension recenta che nojàutri
colonialista piemontèis i spantioma a fòrsa
ant le scòle e che loràutri valsesin (për
carità, n’àutra rassa!) a parlo ’l selt-insubr.
Ma për piasì!

T ËD LE PARLADE LOCAJ
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autonomìe dle valade (le biore-
gion!) e soe parlade.
A më smija, donca, che ij pie-
montesista a l’àbio “tìtol” për
arfudé serte acuse. A sarìa
mach assé documentesse,
anans ëd dì ’d faussità. A
venta nen confonde l’unificas-
sion ëd la manera dë scrive
con cola dla lenga ùnica. Noi i
soma convint ch’a venta dovré
na sola grafìa për fortì l’ideja
che a l’é ’l such, a esse midem:
such piemontèis e nen italian
(an arconossend che nen tute
le parlade ’d Piemont a son ëd
such piemontèis: dialèt d’òch,
franco-provensaj, wàlser a son
ëd àutre famije; pì malfé a l’é
marché le diferense ant ij
parlé gal-romanz: piemontèis,

lombard, lìgur, emilian).
Donca, dovroma la midema
grafìa për la koiné (lenga
comun-a) e për le parlade
locaj, an fasend tesòr ëd na
tradission literaria veja ’d
sécoj, che ij cacam e le scòle a
dësconosso. Chiel, Car Diretor,
a l’avrà già rendusse cont, ant
ij rëscontr ch’a l’ha avù con ij
sicilian, napolitan, vénet, che
fortì na “lenga regional” – ant
ël rispèt ëd le parlade locaj – a
l’é n’arsorsa pressiosa: e se a
l’avrà d’ocasion ëd rëscontré
d’àite situassion, a vëddrà che,
dëspërtut anté ch’a-i son ëd
lenghe nen vàire o për gnente
arconossùe da jë stat, combin
ch’a-i sio ëd diversità locaj fi-
n-a tant marcà, as veul fortì l’i-

deja dl’unità dla famija lenghì-
stica. Ël valsesian, con tute le
diferense ch’a në fan na
richëssa, a l’é pro “pie-
montèis”, com piemontèis a l’é
’ncor ël parlé ’d Carpignan e
fin-a col d’Omegna (vardé ’l
travaj ’d “la Companìa dij
Pastor ëd bele-là), ël vërslèis e
col ëd Biela, dël Canavèis, dël
Monfrà, dle Langhe, dla pian-a
dla “provincia granda” e via
fort. E antlora përchè nen
ciamé “piemontèis ëd Valse-
sia” ël parlé ’d bele-là? Përchè
profitomne nen ëd la fòrsa
ch’an darìa l’union, parèj dij
Vèneti, dij Còrs, dij Sarda-
gneuj, dij Furlan (che pura a
l’han ëd lenghe dësferensià
ant ij sò teritori)? Për nen dì
dij Basch, dij Catalan, dij Bre-
ton, dij Gaélich, dij Ladin...

Tavo Burat

Quàich vira ansima a “é!” i leso ’d ròbe dròle
ch’am piaso pa tant.
A më smija che sovens ël giornal a seufra dla
mancansa ëd posission pì definìe; a part cole
sistematiche ’d critica, nen sempre giusta, con-
tra ’l piemontèis-tipo, che dle vire a peul ëdcò
andé bin. Darmagi che, almanch për mi, a-i sia
nen un sostegn pì decis a nòst pais. I sercherai
’d feme capì mèj.
1. A vanterìa spieghé a coj dël MIL (“é! ”, n. 8)
che nen tuta la Liguria a l’era sota la Republica
’d Genoa, an essend ch’a-i ero vàire “énclaves”
ch’a fasìo part dël Piemont.
2. Peui, a në smon-o sempre coma esempi
d’àutri pais, a parte da la Catalogna për rivé
pròpi al Venet (“é!”, n. 9), dont Mauro Tosco
a elògia che an na manifestassion a Sitadela
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A-I ERA NA VIRA ËL PIEMONT

An piemontèis (lenga neo-
latin-a, ëd substrat seltich e
d’astrat franch-longobard),
a-i é na manera ’d dì: gavte
la nata!
E a-j lo dis un ch’a sarìa pro
a favor d’un Piemont fede-
ral, con ël Monfrà, ël
Canavèis, la Val Sesia e via
fòrt, ma sempre Piemont!
Se dësnò as fa pròpi mach
ël gieugh ëd Roma.

Luis Felissian
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Bele che i chërde che vojàutri 
sòn av toca nen

ant la bagna i seve andrinta
franch tutun.

Fabrissi De André 
La canson dël magg

A l’é nen vàire che ij telegior-
naj a l’han chità dë smon-ne ij
rabej fransèis, e belavans am
da che ij parisin a sio dapress
a cioché le quòte. La lenga
che a parlo ste masnà con
quatr pluch ant sla facia a l’é
’l fransèis (e parbleu che fran-
sèis!), nen ëd sigura l’àrab o
pura na chèich lenga dij nèiro.
I jë s-ciàiro caussà e vestì
miraco da taromanaro, ma da
taromanaro dij nòstr e pròpe
nen da taleban. Sòn a veul pa
dì che ij véder che a s-ciapo
as rangio pì ampressa ò pì a
bon pat, ma tutun a l’é nen na
cos-cion da doj sòld.
Un dë sti fiolin a l’ha dije al
giornalista: “Am diso african,
ma mi i son pa gnanca bon a
parlé àrab. Quand che i son
stait an Àfrica da mè parent a
l’han fin-a fame scheur”. A ghi-
gnava largh ’me na man. I son
vistme mi cit, che im la ghigna-
va ’d mè grand che am parlava
dël “cannone della stufa”. Fin-a
mi antlora i ghignava largh ’me
na man, mach che andrinta i
ghignava pa vàire. Tuti nojàutri
fieuj ëd la generassion che a
l’han piantaje l’italian an testa
a bastonà sòn i lo soma fin-a

LA CANSON DËL MAGG
tròp bin. A nòstri vej a l’han
dije che a-j ero mach dij pate-
lavache (ò djë “jarri ’e mmer-
da”, conforma a che lenga che
a parlèisso) e lor a l’han chër-
sune përché noi i fusso nen
tan’me lor che a l’avìo pa d’i-
strussion (bele che a l’avìo pì
’d servele lor che tuti nòst pro-
fessor butà ansema). Pijomse
varda, che ant la testa ’d na
masnà un messagi parèj a riva
tan’me na bomba.
Tut lòn che i peulo augureje a
sti fieuj l’é che miraco a qua-
ranta e subia agn a l’abio ’l
boneur dë studiesse la lenga
ëd sò vej tan’me che mi i son
studiame la mia, e che almanch
antlora a riesso a fesse na 
ciaciarada con ij sò, tan’me
che adess i son bon a femla
mi. Përchè a sarà mach antlo-
ra che tut d’ën colp a capiran
che ij véder as peulo pro 
s-ciapesse, ma a la fin dla fera
a-i é sempe cheidun tan’me
mi e lor che a dev rangeje e
pagheje. E che lor e soe rèis a
son nen lë mnis ëd la stòria,
ma na branca dl’erbo ch’as
ciama “gent”. Na branca tan’-
me n’àotra, che peuj a son
tute mideme.
Belavans st’Euròpa-sì a l’é pa
bon-a a amprende da soe
gavade e chërpa se a-i na j’é
un che as varda ant lë specc e
a-j pensa dzora na minuta, 
contut che ij véder a jë s-ciapo 
a chiel. E pura i podo-

ma pa pì tiré anans a ranché
via la gent da soe rèis, përchè
peuj a jë vnirà fin-a col di che
’d véder rot a-j në sarà tanti
che i faroma pì gnanca ën
temp a rangeje. As peul pì
nen dovré la gent ’me ’n tòch
ëd màchina da produssion,
dont servele as s’arfan tan’me
un a-j cangia version dij pro-
grama a sò calcolador. Le
masnà a ghigneje sempe
dapress a ven che a s’anca-
plin-o, e na masnà cagnin-a a
l’é bon-a a fé dle ròbe che
peuj miraco a-j dispiasrà d’a-
vej fait, ma a sarà tard.
Da serne a-i é pì pòch: o i
stoma a la fnesta a speté che
an la s-ciapo fin-a a nojàutri,
o is butoma a tambusseje an
sla testa ai polìtich përchè le
masnà a rijesso a “esse fran-
sèis” (italian, tedesch o lòn
ch’a l’é) sensa pa da manca
dë spuveje an facia a sò vej.
Përchè un che a scòla a l’han
mach mostraje a spuveje an
facia a “col patelavache” ’d sò
pari peuj a l’ha pì nen rispet
ëd gnun. Prové a viseve ëd chi
che a fusso sti italian con la
facia da bogianen e da man-
darin che as pijavo a
paton për le stra ant j’ani ses-
santa e stanta, e i l’avreve dë
vëdde che i l’avìo la midema
facia da sgiaf dë sti fiolin fran-
sèis con la facia da àrab.

Berto ’d Sera
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www.attivissimo.net/antibufala/
index.htm, 
www.leggendemetropolitane.net, 
www.magnaromagna.it/
leggende. 
Ambelessì na cita archeujta
ëd tromparìe virtuale assé
spantià:
Cit malavi. A-i na j'é ëd ver-
sion motobin diferente. Na
masnà condanà a meuire për
un tumor o na maladìa ràira a
veul intré ant ël Guiness dij
Primà e a venta mandeje ëd
cartolin-e. O ij sò a serco
d’informassion ans la
maladìa, o d’arzan për soa-
gnela. O ël cit a l’é paralisà e
a l’ha da manca ëd na cadrega
a roe, donca a venta mandé
dë stop ëd bote ëd plàstica (o
ij còdes a bare ëd vàire
prodòt, o scrive n’e-mail) a
n’asociassion benéfica che a
donerà n’euro për vira stop
arseivù.
Prodòt antossià. N’arsercador
a buta an guardia: ij tampon
për le fomne a conten-o a
pòsta ëd l’amiant, che a fa
sagné ëd pì (e donca dovré pì
tampon). Pasta da dent e
detersiv a son fàit con ëd
sostanse che a fan ven-e ël
tumor. E ancora: bèive le bèi-
vande diretament dla tolëtta a
peul fé meuire, për che ij rat
ant ij depòsit a-j pisso dzora e
a-j taco na maladìa teribila.
Telefonèt clonà. An ciamand
un tal nùmer con ël celular, a
s’arziga ëd fesse ciucé via tuta
la caria o fesse cloné la carta
SIM.
Gat bonsai. Na denunsia indi-
gnà d’un sit giaponèis andoa a
mostro a sbërgnaché un
mignin viv andrinta na bota për
felo resté cit, con d’instrussion
detajà për alimentelo con na
cita sonda ant ël daré e d’àutre
pràtiche afrose.

Elena Fornero

l’eve bin sicur arseivù
ëdcò voiàutri n’e-mail che
a taca parèj: “Atension,

sòn a l’é un message impor-
tant, a venta che i lo lese e i lo
mande a tuti vòstri amis...” E
giù na stòria afrosa o lacrimè-
vola: na masnà malavia che a
serca con urgensa un ren për ël
trapiant, opura n’apel a nen
volé ël tal di con la tal com-
panìa për che a-i sarà na
bomba an sl’avion, o l’anvit a
mandé n’e-mail al president
dël Brasil për dije che a la
pianto lì ëd dësblé la foresta
d’Amassònia. E via fòrt.
Denunsie dë scàndol, mnasse
a la salute ëd tuti, misteri che
a l’han le rèis ant nòstre por
stërmà. A smijo d’informas-
sion s-cëtte. Vàire vire a-i é
ëdcò cità na font autorèvola
(un ministeri, na fondassion,
n’organism anternassional).
Con lòn che soèns ël message
a l’é ruvà da n’amis, da un
cambrada ëd travaj o da n’àu-
tra përson-a fiusà, quaidun a-j
chërd e a lo manda a tuti ij
nòm ëd sò adressari.
Eror! A son ëd cuche. An

anglèis as s-ciamo e-hoaxes,
tromparìe virtuale. Quaidun a
l’ha inventaje e a l’ha butaje
dzora Internet, andoa as mul-
tiplico për l’istess prinsipi ëd
le litre ëd Sant’Antoni ëd na
vira. Màch che adess con la
pòsta eletrònica as fa pì ëd
darmage: a basta sgnaché un
boton për mandé la blaga a
d’àutre vint, tranta, sent për-
son-e.
Coma dësfendse? Con la difi-
densa, dzora tut. Pensé che
tuti ij message “fòra via” a son
fàuss fin a preuva contraria.
Peuj: lese bin ël test. Se ël ton
a l’é genérich, sensa nòm o
indicassion precise (“a l’é
capità quàich mèis andaré...”),
cancelé ëd longh ël message.
Se a-i é na sors, preuvé a con-
tatela për mail o teléfon.
Opura andé dzora un motor
d’arserca, paréj ëd Google,
scrive ël nòm ëd la sors anse-
ma a paròle-ciav dël message:
normalment as treuvo ëd
dësmentìe. E ancora: a-i é ëd
sit che a fornisso ëd repertòri
ëd le cuche che a viro. Për
esempi:

I

BALE CHE A VIRO
E-mail con fàuss apel e legende

Anans ëd spantié n'apel, controlé che a sìa s-cet



a veja berlin-a a l’é 
un-a dle pòche euvre
dl’800 ch’as peul anco-

ra vëdde ancheuj a la GAM ëd
Turin (j ’àutre – quàich mijé –
a son an cròta). Euvra ëd
Gioann Batista Quadrone,
pitor pitòst conossù për ij
quàder pitoresch ëd la vita
piemontèisa. Na veja berlin-a a
l’é considerà un dij travaj pì
significativ dël pitor. A rapre-
senta na famija ansima na
berlin-a tirà da na cobia ’d
beu, e scortà da paisan armà
e vestì an sò bin soagnà
costum tradissionaj. A-i son
precise osservassion ëd la
natura, dle espression dj’òmo
e dla lus ch’a segna ’l trapass
dal di a la neuit e ch’a crea
n’atmosfera anciarmanta.
Quadrone (Mondvì 1844 –
Turin 1898) a l’é stàit n’anlev
ëd Gamba e ’d Ferri a l’Acade-
mia Albertin-a ’d Turin. Ant ël
1869 dòp la riussìa dlë straor-
dinari quàder L’avàit (adess an
cròta) a l’ha pensà ëd conti-
nué e ’d përfessioné soa
manera ’d pituré ëd sen-e an
costum dël ’600 e dël ’700, e
’dcò dla vita ’d tuti ij dì, spe-
cialment dij cassador (chiel a
l’era un patì për la cassa, e
për lòn a conossìa bin ij can –
gnun a l’ha mai piturà ij can
an manera tant maravijosa!).
Ant ël 1870 a l’é andàit a Paris
e a l’é dventà amis dël vajant
pitor Meissonier, e parèj soa
fama a l’é spantiasse sempe
ëd pì.
Quadrone a l’é stàit un dij
pòchi pitor ch’a l’han pijà la
Sardegna come na tèra forë-
stera, squasi come se a fussa
l’orient italian. Sossì përchè
fin dal 1876 Quadrone a l’avìa
la costuma ëd passé l’otogn
fin-a a Natal an Sardegna për
cassé ’l singial. An prinsipi a
portava mai ij color, përchè a
disìa che doe passion come la
cassa e la pitura a podìo nen
sté ansema ant ël cheur

N
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QUADRONE, UN PITOR PIEMONTÈIS
dl’òm. Peui, pòch për vira
(antratant a passavo na
dosen-a d’ani) con la com-
prension sempe pì profonda
dla campagna, dij bòsch, e
dj’abitant dla Sardegna a l’ha
butasse a fé ëd bossèt. Da
prima a pensava ’d pijé d’im-
pression dal ver, për peui
buteje ant ij quàder pì bin

finì, fàit an sò studi. Sò amor
për l’ìsola, chërsù pòch a
pòch, a buta an risalt un
mond sconossù e sever, con
n’arciam dël tut particolar. Ma
chiel a l’era tròp meticolos e
precis për resté ant na pitura
arsuntiva e aprossimativa. E
parèj a l’ha comensà a fé ’d
quàder an manera sempe pì
detajà con la descrission pre-
cisa dl’erbe, dj’erbo, dla lus,
dle nìvole, dël cel, dle bestie,
dij costum, dj’òm, dij cit, dle
fije e dle feste paisan-e. Ant ël
1883 ël pitor a Pula a l’ha

trovà nen mach an bel paesagi,
ma ëdcò ij doi euj nèir ch’at
fulmino ’d na bela fijëtta ’d 17
ani, Pinòta. Parèj i capioma
come so interesse per la Sar-
degna a sìa aumentà. La Sar-
degna a l’era antlora bin pòch
conossùa da j’italian, ëdcò
përchè a l’avìa pòche stra, a
l’era completament isolà dal

continent,
con soe tra-
dission e con
tante parlade
ignorà dal
rest d’Italia.
Quadrone a
l’ha esponù a
la Promotriss
ëd Turin
(1883) L’in-
vern an Sarde-
gna e L’invern
an Piemont.
Ant l’Espo-
sission Gene-
ral Italian-a
’d Turin
(1884) a l’ha
pòrta na
serie ’d quà-
der d’ispiras-
sion sarda
piturà con na
man ecessio-
nal. Però a
bzògna ’dcò
dì che ij quà-
der sard a
l’han mai

otnù l’aprovassion dj’àutri ëd
gener pitoresch. A resto anco-
ra na quantità ’d bossèt a
euli, schiss a crajon, nòte scri-
te, ëdcò costum originaj ch’a
l’avìa portà da l’ìsola për
podèj arivé a cola precision
ant la composission che noi
tuti i amiroma, e che a resta
la testimoniansa d’un pensé
precis e rigoros, ch’a stupiss,
përchè ancheuj i soma
costumà al pressapòch e al
mal fàit.

Genio Gabanin 

Gioann Batista Quadrone, Ël cavajèr sard, 1884, Turin,
archeuita privà 



òp al gròss sucess ëd
pùblich – desmila pre-
sense an doi di – otnù

ant l’edission d’oteugn a la
Palasin-a ëd cassa dë Stupinis,
ël Salòt ëd Papillon a replica an
Àich saba 11 e dumìnica 12
mars. L’intrada a l’é libera.
Ij Salòt ëd Papillon a son dj’e-
vent che as ten-o periodica-
ment, a parte dal 2000 an Pie-
mont e an gir për l’Italia, con
l’idèja ëd dé n’arconossiment
pùblich al mej dle dëscuverte
recensìe dzora Il Golosario e le
Guide Critiche & Golose, j’euvre ëd
Paolo Massobrio dedicà a le
boche fin-e, a tute le përson-e
atente al mangé e bèive bin e
san; o, com ch’a dis chiel, a
“serché ël gust sensa lassé
gnente al cas”.

A la presensa ëd 100 espositor,
tuti produtor selessionà (già,
përchè ij produtor a intro për
anvit – a l’é për lòn che j’event
as ciamo Salòt) ëd ròbe bon-e

d’Italia (vin, licor e bire artisa-
naj; carn, salam e formagg;
euli, pan, paste e cereaj; cicola-
te, doss, amé e cafè) as dësvlu-
prà ël tema dlë sté bin con ël
binòmi salute-gust. Sòn ant na

tèra che, con le terme e la
realtà vinìcola ch’a-i é sta d’an-
torn, a smija fàita a bela pòsta.
E për l’ocasion Paolo Masso-
brio, la testa che a sta dré a tut
sòn, un giornalista che da
vint’agn as ocupa d’economìa
agrìcola e d’enogastronomìa, a
l’ha pensà un coup de théatre: ël
Salòt a sarà colegà a le terme
con ëd Rolls-Royce dla Belle
Époque për la terapìa dël vin.
Ma as parlerà cò ëd De.Co., le
denominassion comunaj d’orìgin e

11 E 12 MARS: AN ÀICH (ACQUI TERME) 
ËL SALÒT ËD PAPILLON

D
ëd come rivaluté ël vin “ver”
ant l’ocasion dla publicassion
d’un neuv lìber ëd Massobrio, Il
tempo del vino.
Ël Club di Papillon, che a
organisa l’event, a l’é n’asso-

ciassion nassional
con ël but ëd ri-
dëscheurbe l’origi-
nalità dla cultura
popolar a travers
ël gust. Fondà a
Lissandria dël
1992, ël Club a l’é
ancheuj un movi-
ment con pì ëd
6.000 sòcio e 50
sedj an gir për l’I-
talia. Minca club a
l’é autònom e a
organisa dj’ancontr
dedicà al gust 
an tuti ij sò aspet,
con ël but ëd favorì

na liura sempe pì s-ciassa con
ël teritòri: dai cors ëd cusin-a e
ëd degustassion ëd vin a seirà
culturaj e dzora specìfich tema
enogastronòmich.

Gianni Davico

Për informassion:
Club di Papillon
Via Roberto Ardigò, 13/b
15100 Lissandria
Tel. 0131 26.16.70
Fax 0131 26.16.78
www.clubpapillon.it
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CASA SCAPARONE AZIENDA AGRICOLA
Borgà Scaparon, 8 - 12051 Alba

Produtor ëd vin d’Alba, formagg ëd crava e fèja, marmlade e 
compòste. Cavagnin ëd galuparìe tradissionaj fàite an ca. Spedission.

Òsto. Agriturism. Stansie per sté an campagna.

Tel. 0173 339.46 - www.scaparon.it  
e-mail: informassion@scaparon.it

Ël Club di Papillon, 
che a organisa l’event,

a l’é n’associassion 
nassional con ël but ëd 

ri-dëscheurbe l’originalità
dla cultura popolar 

a travers ël gust

Ël giornalista Paolo Massobrio, testa e cheur dël
Salòt ëd Papillon



ghe come ël sard, ël cata-
lan, l’ocitan e via fòrt?
La Còrsica "terre d’accueil",
malgré la reputassion che an
ven da parte dij mass media
fransèis, a l’é fàita da numero-
se comunità. A son integrà? Ij
fransèis as chërdo padron e a
sò ca; j’italian a s’integro
facilment mersì a la lenga e
cò a le smijanse culturaj. Ël

problema a riguarda la comu-
nità maghrebina, cò përchè ël
pèis dla religion a l’é fonda-
mental. Për ël moment a l’é

òst giornal: stòria,
tradission e difusion.
Ël “Journal de la Corse”

a l’é l’antesignan dla stampa
europenga: a së stampa dal
1867. A l’ha podù resiste a tute
le tempeste politiche e ai cam-
biament ëd regim, a le guère e
a le dificoltà finansiarie.
Nòst setimanal as treuva an
tuti ij giornalé dl’ìsola a parte
dal vënner matin. La sede a
l’é a Ajaccio, ma a-i é un grup
redassional a Bastia e sòn a
përmëtt ëd quaté perfetament
l’informassion për tuta l’ìsola.
As treuva peui an quàich sità
fransèisa, là anté che a-i son
dle comunità corse. A ven cò
ofert a gratis a tuti ij passëggé
dj’avion dla Compagnie Corse
Méditerranée.

Come a manten viv ël gior-
nal ël dialogh con ij letor?
As peul disse che i l’oma për
via direta e sensa interussion
l’opinion dla gent. La Còrsica
a l’ha 260.000 abitant: a l’é
donca coma un quartié ëd
Turin. Sì "tuti as conòsso". I

partecipoma a le gròsse mani-
festassion politiche, econòmi-
che, sociaj, culturaj e sportive
dl’ìsola. A capita bin regolar-
ment che i ancamin-o dij
debat ansima a un tema pre-
cis con la partecipassion dij
prinsipaj ator dël tema sernù.

Come a valuta l’utilità dël
canal Internet për vòst gior-
nal?
Ël pòpol cors a l’ha sufert an

manera terìbila për la ciusa
politica e econòmica imponùa
da la Fransa për pì che doi
sécoj. L’Euròpa a l’é stàita për
tuti noi, e an particolar për la
nòsta gioventù, na bocà d’os-
sigen. Ancheuj con Internet i
podoma dì al mond lòn che i
soma për dabon, fìlter gnun. A
l’é në bzògn vital për n’ìsola.
Ij nòsti media a peulo mach

avèj dj’avantage da tut sòn. I
dëscurboma minca di la
potensa ëd cost canal che, a-i
é gnun dubit, a sta diventand
inevitàbil për n’òrgo dë stam-
pa. Come sfrutelo? Come
gestì econòmicament cost
vòrti ëd letor? Fin-a a quand
la carta a restrà necessaria? I
lo sai nen; ma i podoma nen
dësmentié che i soma un seti-
manal che a deuv pijé an con-
siderassion mach j’acadiment
fondamentaj dla sman-a.

Vòst interesse a l’é mach
për la Còrsica, opura a con-
sidera cò j’àutre minoranse
lenghìstiche? An àutre parò-
le: a-i é un rapòrt tra ël
“Journal de la Corse” e len-

V

A LA CORSA - CONVERSASSION CON LISAND
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Lìber e arviste për sërché ëd comprende mej ël caràter dël pòpol cors
L'Euròpa a l’é stàita për
tuti noi, e an particolar

për la nòsta gioventù, na
bocà d'ossigen. Ancheuj
con Internet i podoma dì

al mond lòn che i soma për
dabon, fìlter gnun. A l’é në

bzògn vital për n'ìsola



për noi difìcil deurbe ël seti-
manal a dij test scrit ant le
lenghe ëd costa comunità. I
l’avrìo dij letor? An sël pian
lenghìstich nòst desideri a l’é
che, an avend sernù ëd vive

an sla nòsta tèra, a sapio che
cost pòpol milenari a l’ha na
stòria, na cultura, dij savoir-
faire, na lenga e che a l’é bin
che a fasso lë sfòrs ëd parlela.
I consideroma anvece fonda-
mentaj jë scambi culturaj,
dàit che a son portador d’anri-
chiment ressìproch.

An base a l’esperiensa ëd
sò giornal, com ch’a valuta

manera ëd vëdde, a l’avrìa
sens un giornal scrit ante-
rament an cors?
A l’é nen al moment imaginà-
bil un giornal ëd gran difusion
tut scrit an lenga corsa. Anve-

ce ij setimanaj e l’ùnich quoti-
dian a l’han dij test an lenga
corsa, bele se an general a
dòsi omeopatiche. Contut, a
esisto dij mensij - meno
amportant, a l’é vèra - che a
son completament an lenga
corsa: “A Pian d’Avretu”, “U
Taravu”, “U scoddu”, “Bonano-
va” (arvista literaria multilen-
ga dl’università), “Avali”.
La situassion dla lenga

DRU BASSANI, DËL “JOURNAL DE LA CORSE”
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LA CÒRSICA: NEN MACH NA VACANSA
Ambelessì a-i é na cita panoramica dij mojen
didàtich për ch’i ch’a veuja aprofondì ël
discors per sò cont.

J’arviste
An Còrsica a-i son tre arviste bin difondùe –
as treuvo dal giornalé – e lesùe: “Corsica
Magazine”, “Journal de la Corse” (as vëdda la
conversassion an coste pàgine) e “Arritti”. A
son scrite prinsipalment an fransèis, con
quàich pàgina an cors, e a parlo ëd lòn ch’a-i
capita an Còrsica: a son la dimostrassion che
a peul esiste n’arvista ch’a parla ëd n’identità
cultural e lenghìstica d’un pòpol – miraco un
model për ël Piemont.

Ij lìber
An italian a-i é nen tant, fòra da le guide turì-
stiche. I segnalo Stefano Tomassini, Amor di
Corsica. Viaggi di terra, di mare e di memoria, Feltri-
nelli, 2000, 10,33 €, la stòria ëd n’esploras-
sion ch’a dura da un quart ëd sécol.
Për sërché ëd comprende mej ël caràter ëd
cost pòpol a-i é La Corse. Historie d’une insularitè,

a cura ëd Jean-Louis Andreani, na senten-a ëd
pàgine për 2 €. A l’é n’archeujta d’artìcoj ch’a
cheurbo diversi aspet, da la politica a l’eco-
nomìa, da la stòria ai moviment autonomìsta.
An sla lenga a-i é Jean-Marie Arrighi, Histoire
de la langue corse, Gisserot, 2002, 5 €: un
libret documentà e ant l’istess temp ëd letu-
ra scorévola, ch’a dà na panoramica dai
temp dij grech a le prevision an sl’avnì dël
cors.
A la bon-a fin, për lòn ch’a l’é amprende la
lenga a-i son ij lìber dl’editor Assimil: Le
corse de poche (10,50 €) per na prima anfor-
massion; Le corse sans peine per aprofondì la
conossensa (10,50 € ël lìber; anviron 90 €
con le cassiëtte o ij CD). Bin fàit, ùtij për
amprende costa lenga anciarmanta – o
almeno për sodisfé la curiosità ëd savèjne
quaicòs ëd pì.

Un sit
Un bon pont ëd partensa, con tant material e
link, a l’é 
http://perso.wanadoo.fr/gbatti-alinguacorsa.

Un manual ëd lenga d’Assimil

ël model che a prevëd na
lenga veicolar comun-a (ël
fransèis) e na cita part scri-
ta an cors? A pensa ch’a
sia un model vincent? A sò

Bele se a l’é pì nen la
langue du pain, ël cors 

a l’é ancor bin viv

Le cite associassion a son
le mila gambe dla nòsta

lenga e cultura



corsa dël di d’ancheuj. A
pensa che ël cors a sia na
lenga viva opura a peul esse
considerà an via d’estinsion?
Come a peul esse tutelà?
Bele se a l’é pì nen la langue
du pain, a l’é ancor bin viv.
Meno difondù an tra ij giovo,
a l’é squasi sempe conossù e
parlà da chi ch’a l’ha almeno
45 agn. L’insegnament a l’ha
dàit un gran contribù: i l’oma
un sènter dë studi cors a l’u-
niversità; a-i son pì che sent
professor che a mosto ël cors
ant ij liceo; i l’oma diverse
scòle bilenghe (fransèis-cors).
I l’oma sempe vorsù che tut
sòn a fussa inserì ant ël quà-
der dl’istrussion nassional,
për che tuti ij cit a pijo bene-
fissi ëd l’istess insegnament:
visadì, i voloma nen che a-i
sio scòle privà an lenga corsa.
La Collectivité Territoriale de Corse
ancheuj a travaja për integré
ël cors ant la sossietà. I pen-
soma che j’agn pì brut a sio
ormai daré ëd nojautri.

Scond chiel, la difusion e la
tùa dla lenga corsa a peulo
esse gropà al turism e a la
mùsica? A imàgina dj’autri
strument për cost but?
Ij grup musicaj a son stàit
fondamentaj. Tanti giovo a
son rivà a la lenga a travers a
la mùsica. E sòn a capita
ancora ancheuj. Dësmentio-
ma nen, bele se a un livel
meno amportant, ël teatro, ij
racont e la poesìa (che sì a l’é
tnua an tanta consideras-
sion); ël Chjama è Rispondi anté
che ij poeta a së sfido oral-
ment (còsa che a ciama, tra
l’àut, na conossensa përfeta
dla lenga). La toponimìa an
cors as vëdd sempe ëd pì ant
ij cartej stradaj o ant ij negòs-
si. Ij manifest djë spetàcoj a
son soens an lenga corsa. A-i
é peui da consideré ël ròl fon-
damental dël militantism cul-
tural: le cite associassion a
son le mila gambe dla nòsta
lenga e coltura.

Gianni Davico

ërché dë studié për
dabon ël passà për com-
prende mej ël present:

cost a l’é ’l but ëd Robert
Gremmo an sò lìber (an ita-
lian) Montanari contro il tricolore,
publicà da la ca editris Storia
Ribelle ’d Biela, che a arcòrda
j’agn ëd le rivòlte ant la Val
d’Aosta dël 1853.
Studié për dabon, përchè a l’é
sicur che dle vòlte la stòria
che an fan studié a scòla a l’é
nen vera coma ’l vangel; e
ancor ëd pì quand as parla ’d
aveniment ëd j’ani dl’eutsent
che a l’han portà a la malfa-
mosa “unificassion italian-a”
an passand për ël “risorgi-
ment”.
Për boneur a-i é ancora dë
studios che, coma Gremmo, a
preuvo a sërché la vrità a sò
sorgiss prinsipal: ij document
originaj. L’autor a l’ha scrivù
cost lìber dòp ëd n’arserca
ancreusa, che a l’ha portalo a
l’Archivi de Stat ëd Turin e dle
biblioteche ’d Noara, Ivrèja e
Versej, për consulté dij docu-
ment mai dovrà anans; con
l’arsultà sens che, da na mira
stòrica, l’euvra a smija bin
progetà e fàita ansima a sòli-
de fondamente.
Second l’autor l’arvòlta dël
1853 an Val d’Aosta a l’era
stàita provocà da la politica
econòmica spregiudicà ’d
Cavour che, giutand economi-
cament l’aquist ëd gran da lë
strangé, a përmettìa la chër-
sùa dij cost ëd lavorassion ëd
le granaje, an aussand ël
pressi dle mërcansìe e dzortut
dël pan. 
Për sòn a son dësvlupasse
spontaneament ëd proteste
popolar a Genoa, Stradela,
Bra, Aron-a, Barge, antratant
che senten-e ’d turinèis a
manifestavo sò malcontent
sota la ca dël cap dël govern
(Cavour).

LA MONTAGNA 
CONTRA ËL TRICOLOR

Ant ij di seguent l’arvòlta a l’é
arzultà che la sernia anti-pro-
tessionista ’d Cavour a l’era
nen casual, përchè coma
assionista d’un mulin, ant un
evident conflit ëd anteresse,
ël cap del govern a l’avià
imponù na lege che a lo
favorìa.
Antant che la protesta a chër-
sìa, an Val d’Aosta, an partend
dal cit borgh alpin ëd Cham-
porcher, a senten-e ij monta-
gnard, cissà da la fam, da l’e-
sosità dle neuve taje e da la
por che ël govern a stèissa
crasand la tradission religio-
sa, a son arvoltasse contra ël
govern – identificà ant ël tri-
color.
Parèj a l’é nassùa n’armada
popolar, mal armà, che ant ël
di ’d Natal dël 1853 a l’é calà
giù da le montagne për prote-
sté contra Cavour, contra ’l
liberism, contra le taje e con-
tra la politica anti-religiosa.
Për tre di, cola che a l’é passà
a la stòria coma la “armada
dij sòco”, a l’ha ocupà la val
an ravagiand boteghe e maga-
sin, an sbaruvand ij borghèis
e an brusand ij drapò tricolor. 
Fermà con l’angann dnans a
le pòrte ’d Aosta, a son peuj
stàit ampërzonà e dòp n’ann a
son stàit quasi tuti liberà dòp
d’un process, miraco përchè ij
giùdes a l’han capì cole che a
l’ero le rason che a l’avio
portà dij pacifich paisan a
viresse ant na forfa ’d rivoltos. 
A la finitiva a l’é la stòria ëd
l’ultima resistensa dël mond
tradissional alpin contra ël
centralism e le tragiche aven-
ture dël risorgiment.

Tòjo Pegon

Roberto Gremmo
Montanari contro il tricolore
Storia Ribelle – Biella.
240 pp., 20 Euro.
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eppe Lachello a l’é la
përson-a che a sta daré
al sit Me Piemont:

http://www.mepiemont.net/.
Na përson-a che a l’ha pijà a
cheur Turin, soa sità natal, e
ël Monfrà, leu da anté che a
ven-o ij sò vej. A l’é partì un
pòch për ëschers, an butand
dzora la rèj dle fòto e dij par-
ticolar che a j’ero dësmentià
ant un tirèt. E peui, com ch’a
dis chiel, “na ceresa a tira

l’autra” e ël sit adess a l’é
pien ëd material ansima al
Piemont: fòto e stampe, ròbe
da rije, stòrie disegnà, can-
son, proverbi ecétera.
An lenga piemontèisa a-i é
nen tant, e col pòch a l’é nen
sempe përfet ant la grafìa:
ma scrive an piemontèis bele
sensa conòsse da bin tuta la
gramatica e l’ortografìa a l’é
mej che nen scrive për por
ëd fé dij boro. É, miraco a l’é

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.

na ròba che a fà un pòch
stòrze ël nas ai piemontesi-
sta, ma la lenga a deuv esse
në strument ëd comunicas-
sion. E donca ij sit come
cost a son ij bin vnù, përchè
a spantio – a sò manera, as
capiss – la conossensa dël
Piemont e dël piemontèis. E
a l’é nen peui l’istessa ròba
che i voloma noi?

Gianni Davico

B

ME PIEMONT, DA TURIN AL MONFRÀ

MOND ËD TILÈT
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Sì a së sghija… 
(Aeropòrt ëd Munich, Almania)

… e sì anvece as nija
(Australia)

Costa a l’é bin dificila.
Se i riesse nen a capila

viré ël feuj.

Un cess “a la turca”
(Australia)

Tut lòn che i peule
nen fé an sël metrò
(Los Angeles; 
fòto ëd G. Davico)



madamin a l’era nen mnassà,
d’apress ël Comità Nassional
Consultativ d’Etica, ch’a l’avìa
dait un avis contrari anans l’o-
perassion. Da l’autra banda, ij
sirògi ch’a l’han fait ël tran-
spiant a armarco che la fomna
operà a l’era restà sensa làver
e un tòch dël nas, e ch’a rieus-
sìa nen a mangé, parlé e fin-a
respiré da bin – tute fonsion
ch’a l’ha arcuperà dësviasse
ch’a l’é da l’anestesìa.
Për ës prim transpiant ëd facia
a l’é tratasse pitòst mach d’un
tòch dël visage, un triàngol
ch’a ancamin-a an sël menton
e a ruva fin-a la part inferior
dël nas. Contut, l’operassion a
l’é staita assé dlicà, e a l’ha
ciamà n’echip ëd sinquanta
përson-e ch’a l’han travajà pì
ëd quìndes ore. Con lòn che la
part ëd la facia an question a
l’é satìa ëd mùscoj, un travaj
ëd sirorgìa plàstica a l’avrìa
miraco soagnà l’estética, ma a
l’avrìa nen përmetù d’recuperé
le fonsion. D’apress d’espert,
la fomna ch’a l’ha arseivù ël
transpiant a smijerà bin pòch
a soa donatris, për che a fé un
visage a contribuisso nen
mach ij mùscoj, ma ëdcò la
forma ëd l’oss ch’a-i é daré.
Donch a l’é nen question
d’avèj la facia ëd quaidun
d’autre schërpì.
Se ël prim transpiant ëd facia
da na mira sirògica a l’é rieus-
sù, un bilan médich general a
podrà mach esse fait quatr a
ses mèis apress l’operassion.
Ma lòn ch’a marcherà dabon ël
success d’ës transpiant sì a
sarà l’acetassion ëd la passien-
ta ëd sò neuv visage, e ëdcò
dël tratament anti-rëget, a
confirmé se a l’avrà valù la
pen-a e l’arzan ëd le taje. Për
sòn a-i é gnun-e scandense:
vira di torna, tuti ij di ëd la
vita. 

Silvio Sandrone

j transpiant d’organ a
son na conossensa rela-
tivament recenta ëd la

siensa médica. Ël prim cheur a
l’é stait transpiantà dël 1967,
an Sud Àfrica, ma la prima
man mach dël 1998, a Lyon. E
torna an Fransa, a Amiens, an
novèmber 2005 un tòch ëd
facia pijà da na donatris mòrta
pòch temp anans, a l’é stait
arpiantà an sël visage ëd na
fomna ëd 38 agn, dësfigurà da
le mordiure ëd sò can. Se ël
giudisse an sij rësultat médich
ëd s’espluà a l’é suspendù –

an spetand la reassion dël
còrp a na part ëstrangera – ël
debat étich a ancamin-a mach
adess.
Ël sirògi responsàbil ëd l’ope-
rassion a l’é Jean-Michel
Dubernard, ëd l’ospidal Her-
riot ëd Lyon e deputà al parla-
ment fransèis; un médich ch’a
l’é nen a soa prima operas-
sion-rëvolussion. A l’é stait
chiel, an efet, a mné ël prim
transpiant ëd man, e ëdcò ël
prim dobi transpiant ëd man
(doi man ant l’istessa operas-
sion), dël 2000. Franch l’ar-

piant ëd man ëd 1998 a mostra
ij problem ch’a peulo ruvé pì
anans con ës prim transpiant
ëd facia. L’operassion a l'era
andaita bin, e ël passient a
l’avìa na man neuva completa-
ment fonsionanta. Mach che
l’òm ch’a l’avìa arseivù la man
neuva a l’era nen psicologica-
ment pront a vive con la man
ëd n’autr e a pijé ëd meisin-e
anti-rëget për tuta la vita. Oit
ëd se meisin-e e ëd sò efet
secondari, a l’avìa piantà lì ëd
pijeje, fin-a che sò còrp a l’ha
reagì a la man ëstrangera, ch’a

l’ha dovù esse gavà. 
Chi a l’é oponusse al prim
transpiant ëd facia a dòvra l’e-
sempe dël prim transpiant ëd
man për fortì che ël sòch ëd
voghe ant lë specc un visage
nen sò a peul mach esse pì
gròss che col d’avèj na man
neuva. Dzorpì, le meisin-e
anti-rëget a son pèise, e a fon-
sion-o an fiapand ël sistem
imunitari, lassand parèj la
pòrta duverta a tute sòrt ëd
maladìe. Sossì a l’é un privo
nen da pòch, nen giustificà ant
ës cas sì ante che la vita ëd la

I
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FACE NEUVE
Meisin-a e ética a së coro dapress

Menton, làver, nas: ël prim transpiant ëd visage, mnà a Amiens dël 2005
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Se ’l Piemont a l’é la
seconda region italian-a
për quantità e qualità ’d

mùsica popolar (mach darera
a la Campania, a val sempe la
pen-a d’arcordelo…), ël merit
a l’é dzortut ëd tuta na serie
dë studios ëd nòste tradission
che a l’han fàit sì che nòst
patrimòni a andèissa nen
perdù. E ancora ancheuj bon-a
part dël travaj ’d chi a s’òcupa
’d costi argoment a peul nen
fé a meno d’arfesse a costi
studi. An ocasion ëd l’ùltima
Fera dël Liber (ma an vrità a
l’é intrà an distribussion “ofis-
sial” mach dòp ëd l’istà) a l’é
surtije un travaj compòst da
liber con ij test e cd, pròpi ’d
cost tipo sì. “Casina sòla” as
presenta coma n’archeuita
ch’a s’arfà prinsipalment a le
arserche ’d col ch’a l’é stàit un
dij pi grand ëstudios ëd nòste
tradission: Leone Sinigaglia. Ij
14 tòch ch’a compon-o ël cd
(an vrità a son 15 përchè a-i é
na dobia interpretassion ëd la
canson ch’a dà ’l titol 
a l'euvra) a son eseguì da la
Corale Sette Torri. Costa coral,
ch’a l’ha la sede a Seto e a l’ha
vagnà diversi concors nassio-
naj e internassionaj, a comple-
ta parèj ’l travaj ch’a l’avìa
ancaminà ant ël 1996 con ël cd
“Leone Sinigaglia, 18 vecchie

“CASINA SÒLA” MA BIN SOAGNÀ
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canzoni popolari piemontesi”.
Tute le canson, dont ij test a
son ëstait virà an italian e
ingleis (finalment n’euvra
ch’a seurt dai confin regio-
naj!) a son ëstaite arangià an
manera original da në strop
ëd magister ch’a l’han dait,
mincadun, n’interpretassion
motobin personal a le arie.
Elena Camoletto, Davide
Bertotto, Maurizio Longo,
Corrado Margutti, e dzortut
Davide Cantino (ch’a l’ha
“madrigalizà”, visadì arangià
ant na manera tut a fàit par-
ticolar, bin 7 tòch) a son
donca andait a ridëscheurve
giòje conussùe e meno ’d
nòst patrimòni: da La bella del
Re di Francia a Girometa, da La

povera Cecilia a Marion, da
Sonno fortunato a Le tre sorelline.
E a l’é bel lese ant ël liber,
oltra a tute le spiegassion
técniche tòch për tòch, a la
stòria dla coral e a le nòte
biografiche dj’arangiator, tuti
ij ringrassiament che Giovan-
ni Cucci, diretor ëstòrich ëd
la coral, a buta sia ant la pre-
fassion sia ant le pagine
interne, con na citassion par-
ticolar per Amerigo Vigliermo
e sò Còro Bajolese. Pròpi a
dimostrassion ëd la volontà
bin precisa e diciarà ’d vorèj
inserisse ant un filon sì neuv
e original, ma bin anrèisà an
nòst contest.
An conclusion, un travaj bin
soagnà e important a un pres-
si pi che onest (15 €). L’ùnica
mancansa, e cost a l’é un cit
rimpròcc a l’editor Giancarlo
Zedde, a l’é cola djë spartì.
S’a-i fùisso stàite ’dcò le
mùsiche, l’ansema a sarìa
stàit pròpi complet. Ma sòn a
gava gnente a la vajantisa
dl’operassion, ch’a resta ’n bel
capitol dl’ann passà e ch’a l’é
stàit pi che positiv për nòsta
mùsica (bele se quaidun a
l’han nen vorsù ancòrsëss-ne.
Pa vera monsù Castellani e
madama Christillin?).

Paolin Siròt

Pinòt - ëd Gianni Soria
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Un di durant la Prima Guera
Mondial, un bajèt fransèis
ch’a së s-ciamava Henri
Mignet a l’ha convinciù un
mecànich d’aviassion a lasse-
lo monté an s’un avion e feje
fé na vira ëd la pista. Mach
che peui, nopà che fermesse a
la fin, a l’ha daje fond al
motor e a l’ha tirà a decolé. A
l’ha rieussù a volé un pòch,
ma pa vaire, e a l’é drocà –
chiel e l’avion – ant un camp
ëd melia là davzin. Mignet a
l’é stait mandà andaré a soa
unità e punì për avèj s-ciapà
l’avion. Da col moment là, a
l’ha passà ël rest ëd soa vita a
prové che ij prinsipe sientìfich
a la bas ëd l’aviassion a l’ero
dë stravacà, e che ij construtor
d’avion a l’ero mach ëd gadan
e ëd trocionador. An 1928
Mignet a l’ha scrivù n’artìcol
për un giornal d’aviassion
fransèis con ël tìtol “É-la pos-
sìbila l’aviassion d’amator?” A
l’avrìa nen podù ruvé a un pì
bon moment: ël vòl transa-
tlantich ëd Lindbergh dël
1927 a l’avìa fait fosoné an tut
ël mond l’interess për l’avias-
sion. Mignet a disìa franch lòn
che ël pùblich a vorìa sente,
visadì che vira un a podìa
costrue e piloté sò avion për
na bala ëd fum. “A-i é daman-
ca ëd gnun-e conossense téc-
niche për costrue n’avion” a
scrivìa Mignet. “S’i seve bon a
fé na cassia con ciò e bòsch, i
seve ëdcò bon a fé n’avion”.

N'ann apress Mignet a l’ha
publicà n’autr artìcol, con ëd
diagram për costrue n’avion
ch’a l’avìa ciamà HM8. Parèj dij

a session d’“é!” a conten ëd
fait e d’informassion vèj e
interessant, ma nen indi-

spensabij për la vita ëd tuti ij di.
Giusta lòn ch’a-i va da lese quand
che i seve setà ant ël bagn.

set modej precedent ch’a l’avìa
progetà (e ciamà con soe inis-
siale), ël nùmer 8 a volava pa
dabon. Ma ij letor sòn a lo
savìo pa. Bele che j’associas-
sion d’aviassion pì seriose a
l’aveisso proibije sò teren d’a-
viassion, Mignet a l’é ruvà an
1935 al model HM14, ch’a
podìa volé na frisa. Stranomà
da sò inventor ël Poj dël Cel
(Pou du Ciel), sò proget a l’é
stait publicà an anglèis tan-me
Pùles Volòira (Flying Flea). A
chi a-j ciamava che diane dël
nòm a rëspondìa che a l’ero ëd
bòje ch’a fan gratesse la testa,
e donch pensé..

Ëd bòsch, tnì ansem da còla e
ciò e possà da un vej motor
ëd mòto, la creassion ëd
Mignet a smijava na cassia da
mòrt con un motor fòra bòrd
dëdnans, e a l’era sensa vaire
element ëd j’avion tradissio-
naj. Aleron, pedaj dël timon e
còfo dël motor a son tuit
necessari për un vòl sicur, ma
Mignet a-j trovava ofensiv. “Pì
nen ëd tòch ëd metal ch’a fan
rabel o ch’a dròco via”. Nopà,
Mignet a-i piasìo franch j’ale,
parèj a l’ha butajne un paira
d’argionta daré dël cockpit.

Ëd gent an Europa e ant j’Ëstat
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LA PÙLES VOLÒIRA
Unì a catavo ël lìber ëd Mignet
a milen-e e vaire ëd lor-sì a
construìo la Pùles Volòira an
sò grané. Për boneur ël proget
a l’era talment mal fait (e sò
admirator talment dësdeuit)
che nen vaire dj’avion fabricà a
l’han chità ël sòl. Ij quaich
maleuros ch’a rieussìo a decolé
a s’ancorzìo an pressa che ël
proget ëd Mignet a l’avìa un
problem fondamental: se ël
pilòt a calava an pressa l’avion
as virava a pansa mòla e as
blocava parèj – fin che la ben-
sin-a a finìa o l’avion a s’am-
placava a quaich mira. Un
nùmer d’assident ch’a montava
a l’ha fait pianté lì la martlà ëd
la Pùles Volòira vers la fin ëd
j’agn ’30, ma nen completa-
ment. Bele ancheuj a-i é ancor
d’admirator ëd Mignet ant ël
mond ch’a costruisso e a tiro a
fé volé la Pùles Volòira.

Gavà da Uncle John’s 
Unstoppable Bathroom 
Reader dël Bathroom Readers
Institute. © 2003 ëd Bathroom
Readers’ Press. www.
bathroomreader.com. Repro-
duvù con soa permission. I
peule trové tuti ij lìber ëd
Barba John an anglèis e an
italian sota http://www.
internetbookshop.it/.

G. Soria



“ËL BÒSCH”:
NATURA E COLTURA

Saba 1 d’otober, al sènter
comersial Borgo Aurora a
Rorèj ëd Cherasch, a l’é
tenusse la premiassion dël
concors për le scòle “Ël
Bòsch”, organisà da l’Asso-
ciassion Tranchero, istitus-
sion ativa da doi agn ant ël
camp dij proget culturaj,
ambientaj e sportiv relativ
al nòst teritòri e a la nòsta
coltura, e che a l’ha co-
finansià ël lì-
ber didàtich
A pansa mòla,
dont i l’avìo
parlà doi nù-
mer anans,
ant la ver-
sion ëd Bra,
Cherasch e
Narsòle.
Al concors,
promovù për
ëslarghé ant
lë scòle la
conossensa
dij tema ch’a viro d’antorn
al bòsch, a l’han partessipà
pì ëd vint classe. Ij premi a
son andàit për la session
scòla primaria a la classe
quarta dla scòla ’d Murass
(Fossan) e për la session
scòla materna al braghèis
“Asilo d’infanzia S. An-
tonino”.
La seirà a l’é ancaminà con
ël salut dël president ëd
l’Associassion Tranchero
Giaco Verùa, dl’assessor a la

Cultura dla sità ëd Bra
Miclin Davich e con la pre-
sentassion dël proget da
part dl’architet Silvana
Pelerin e dël magìster ëd
lenga piemontèisa Vàlter
Bërgèis.
J’anlev dla scòla ëd Murass,
ansema a la magistra Paola
Còsta, a l’han ilustrà sò
lìber-travaj, fàit con papé
arcuperà, anté che a l’han

disegnà ij
tanti abitant
dij nòsti
bòsch: le be-
stiëtte, con
l’ors-guida –
na bestiòta
ch’a passa
da na pàgina
a l’àuta –, le
piante, le
fior, ij frut, le
stagion e fi-
n-a “ël vej
sarvan”, che

a rapresenta tuti coj përso-
nagi ch’a popolavo ij nòsti
bòsch ant le fantasie dij
nòsti vej che ant le vijà a
contavo stòrie ’d masche,
faje e sarvan për sbaruvé le
masnà. Ël lìber a l’é stàit
compilà con un conubi len-
ghìstich tra piemontèis e ita-
lian, andasend a tiré fòra
cole paròle che për milanta
agn ij nòsti bòsch a l’han
sentù përnonsié.

Gianni Davico

Dilbert - ëd Scott Adams

“Ël vej sarvan”, 
che a rapresenta tuti 

coj përsonagi ch’a 
popolavo ij nòsti bòsch
ant le fantasie dij nòsti

vej che ant le vijà 
a contavo stòrie ’d

masche, faje e sarvan 
për sbaruvé le masnà...

Car Diretor, 
la videocassiëtta [dl’Argen-
tin-a] a l’é vreman n’oget
pressios. Bele le riprese e
tocante le testimonianse. 
I sper vivament che le difi-
coltà che a sta vivend "é!" a
sìo prest risolte e superà. 
Con cost auguri iv salut cor-
dialment e ancor grassie, neh!

Mario Raviolo

Regala 
n’abonament 
a un tò amis!
Con 18 euro 

it fas 
bela figura,

it fas content
n’amis

e it giute
ël Piemont




