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Giudé an Piemont

Web 2.0: la Ragnà a chërs

Isole... lenghìstiche: Sardegna e Madagascar



a tuti ij letor, j’abonà, ij sostnidor e j’amis ëd 

la pi bela aventura giornalistica an piemontèis 

- che a l’ha mostrà che an piemontèis as peul 

scrive ëd tut...  e mej! Mersì



é! l’editorial

ARVËDDSE

Con cost numer i pijoma 
congé da nòsti letor e 
abonà: cost a l’é, almen 

për adess, l’ultim numer d’ 
“é!”. A l’é donch për dabon, 
an quaich manera, un numer 
“stòrich”; e ant l’istess temp 
un nùmer trist, përchè a sara 
na serie.

A tuti ij nòsti abonà i 
manderoma a ca për pòsta 
n’assegn con lòn che a-j vansa 
ëd sò abonament.

Doe paròle an sij përchè, an 
sle rason, ëd cost’arvëddse: 
anans a tut, a son nen (ò 
nen mach, ò nen dzortut) 
econòmiche. Bele se a l’é nen 
n’imprèisa ch’a fasa vnì sgnor, 
“é!” a l’ha mostrà che a peul 
essje n’arvista tuta scrivùa ant 
na lenga minoritaria e dont 
ij contnù a son nen, ò nen 
mach, gropà a la realtà local e, 
dzortut, a la coltura popolar. 
Ansima a “é!” i l’oma scrivù e 
i l’eve lesù ëd tut, ò ëd tut lòn 
che a në smijava amportant 
parlé. Nen sempe i soma stait 
bon a spieghé nòst proget, ëd 
dësvlopé nòste idèje. Soens 
i soma sentusse dì ëd lassé 
perde e ëd dé pì dë spassi a 
le conte, le faule, le poesie an 
piemontèis. Con tut ël rispet, 
sossì a-i é già, e a l’é bin fait. 
I l’avio – i l’oma – dabzògn 
d’autr. E la pì part, i chërdoma, 
dij letor d’“é!” a l’ha capì e 
apressià.

Nòst arvëddse d’ancheuj 
a l’é pitòst l’arzultà ëd na 
serie ëd circostanse personaj 
e familiar che a l’han colpì 

nòsta cita redassion, e un 
pòch tute ansema, com soens 
a càpita. Tratandse ëd rason 
personaj e ëd famija, e ëdcò 
pitòst seriose, nòsti letor an 
përmetran ëd nen spatareje 
ansima a la carta stampà. I 
seve che a-i son, e che a sia 
pro.

I saroma nen l’uss a na 
neuva serie d’“é!”, con na 
redassion agiornà e pì giovo. 
A l’é për sòn che i parloma ëd 
n’arvëddse. I soma bin pront, i 
l’oma maitass dë scoté d’idèje 
propositive e concrete, cole 
dont a l’ha damanca ancheuj 
nòsta lenga.

I ringrassioma ëdcò tuti 
j’insersionista, che a l’han 
chërdù, a parte dal n. 1, 
an nòsta imprèisa: Assimil 
Italia; Ciadeuvra; Defendini 
Cartoposta; Erma Macelleria 
Piemontese; Exit Music; 
Griva Tendaggi; La Lòsna; 
Lazzaretti Editore; Grava 
Occhiali; Quagliotti; Ristorante 
Monferrino; Ronco; Ruspa; 
Scaparone Azienda Agricola; 
Tesi&Testi.

E a la bon-a fin, un bel mersì 
a tuti nòst colaborador, che a 
l’han giutane an tute le manere 
an sti doi agn, con passion e 
passiensa. Ma ël mersì pì gròss 
a l’é dovù a vojautri, letor e 
abonà.
Arvëddse!

La Redassion
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COJ CHE A CORO A L’ANDARÉ
La caria dij ministr piemontèis 

ant ël neuv govern italian

I deuve fé stravëdde, a l’ha predi-
cà Prodi ai sò ministr ant ël 
conclav an Umbria. Ëd sicur lòn 

ch’a fà stravëdde a l’é la “caria dij 
102”, valadì ‘l de multiplicatione ëd 
le careje e dij portafeuj, ròba che 
gnanca la DC ai temp ëd la spèisa 
pùblica fòla a l’era përmëttusse e 
manch Cencelli a l’avìa anmaginà 
an sò manual.
Vardand pì ancreus, an verità a-i 
é pòch da stravëdde. La snistra a 
l’é pijasse na batòsta con ij fiòch 
al Nòrd, përchè a sà (o a veul) nen 
cheuje j’esigense dla gent ch’a 
travaja e a paga le taje ‘dcò për 
j’àutri. An sò impetus reassionari 
e contrarformista, l’Union a l’é 
dësmentiasse dël deputà ulivista 
‘d Varèis e a l’ha nen sentù la crija 
‘d dolor ëd Massimo Cacciari; e 
donch, la part pì arformista dla 
snistra, cola dël Lombard-Vénet 
andova che la gent a travaja për 
dabon, a l’é meritasse mach un 
ministeri sensa portafeuj: le Pari 
Oportunità.
Ma, trames ai ministr espres-
sion ëd l’Italia pì conservatris e 
neo-ludista, a-i é nen mach ëd 
meridionaj ò coj ch’a rivo da le 
Region rosse. A-i é ‘dcò na bela 
arpresentansa ‘d piemontèis, tuti 
con ëd déleghe amportante: la 
snistra pì conservatris e neo-ludi-
sta dël Nòrd.
Céser Damian da Coni al Travaj; 
Pàul Fré da Pomaret a la Solidarie-
tà Sossial; Livia Turch da Moross 
a la Sanità; Ema Bonin da Bra al 

Comersi Forësté; e s’i voroma 
Giulian Amato, nassù a Turin, 
a l’Intern; sensa dësmentiesse 
‘d Fausto Bertinotti da Noara, 
tersa caria dlë Stat. Un a basta 
ch’a fasa la vita da sindacalista 
ant la FIOM e as treuva campà 
a fé ‘l Ministr dël Travaj ò ‘l 
President ëd la Càmera; l’àutr, 
sensa gnun curriculum a part 
na vita ant la snistra estrema e 
para-terorìstica, la corent “ri-
volussionaria’ dij valdèis a l’ha 
butalo lì për deje na bela virà 
laicista a la sossietà (a taché da 
l’eroin-a dë Stat) për andeboline 
‘l tessù e prontela a l’invasion 
sarasin-a. La pòvra Bonin, a part 
l’anliura laicista, as sà nen ben 
còs a l’abia da fé con costi-sì.
S’i l’eve notà, ij prim proclama pì 
agità a son rivà pròpi dai nòstri 
piemontèis ëd govern. A l’é nen 
un cas che la prima diciarassion 
ëd l’imparegiàbil Fré a sia stàita 
contra l’anteresse dël Piemont, 
fin-a cola grama vira che j’ante-
resse dl’Italia a coincido për cas 
con coj dël Piemont: nò TGV.
Da noi an Piemont a stanta a 
passé ‘l mit ëd l’industria pesanta, 
cola dël travajeur për antonoma-
sia: ël metalmecànich. D’àutra 
part, ‘me ch’a peul un ch’a travaja 
ant un setor ëd l’economìa ch’a 
l’é destinà a arduvse sèmper pì 
tant, o un pensionà, avèj j’euj për 
s-ciairé le prospetive dla socetà 
post-industrial e a butesse an 
gieugh ëd conseguensa? Pì belfé 

artiresse ant la ridota neo-ludi-
sta dla reassion antimodernista 
contra l’era post-industrial ch’a 
dësbela l’aurea ætas ëd la fàbrica: 
valà ij nò-TGV, nò-arforma-scòla, 
nò-arforma-giustissia, nò-arfor-
ma-costitussion, nò-tut.
Bossi a l’avìa dit: “Se contra a 
n’afermassion dij “nò” al refe-
rendum a vagna l’“é” al Nòrd, an 
Lombardìa e Vénet, i podroma 
andé fin-a a l’ONU a fesse nòstre 
rason”. Ant ël “Nòrd” a l’ha nen 
butaje ‘l Piemont. Ëdcò cost a l’é 
nen un cas. Coma dì: a fòrsa ‘d dì 
chë ‘d nò an beicand al passà, noi 
piemontèis i perdroma për sèm-
per ël treno dl’Euròpa. Da crosiera 
dl’Euròpa a bariera dësmentià dël 
Mediterani. L’Italia anlora a l’avrà 
sentrà sò but. Grassie ai piemon-
tèis midem. Ciola.

Sergi Garuss

Ël Cardinal Tarcis Berton, arcivësco ‘d Génoa e canavzan ëd Romen, a l’é stàit 
nominà Segretari dë Stat dël Papa Benedet XVI. A sostituiss ël Cardinal Sodan, 
astzan d’Isola. I foma tuti ij compliment e j’auguri a Cardinal Berton, che dontrè 
ani fa a Porta a porta ‘d Bruno Vespa an su RAI1, an onor ‘d Papa Gioann Pàul II 
për sò aniversari, a l’ha lesù  La Madòna di soldà ‘d Nino Còsta.

Paolo Ferrero



ròga gratis
Ël ministr për la Solidarietà 
Sossial italian Ferrero 

(dont as parla sì da randa) a l’ha 
proponù ëd buté a disposission 
dij drogà ëd locaj publich, ciamà 
“stansie dël beucc”, për gaveje da 
le stra.
Discussion: chi che a l’é a pro (as 
gava dla delinquensa), chi che a 
l’é contra (a l’é n’agiut a un vissi, 
col ëd droghesse).
Lòn che gnun a l’ha spiegà për 
da bin a l’é d’andoa a vnirà, la 
dròga a disposission. Da lë stat, 
as capiss. E a sarà pagà da chi? 
Sempe da lë stat. Che a la catrà 
da chi? Da quaidun che a l’é bon 
a fé dla dròga. Valadì da na gròssa 
ampreisa ëd meisin-e.
Antra coj che a son subit disse 
favorevoj a l’inissiativa ëd 
Monsù ël Ministr Ferrero a-i é 
ël Prof. Veronesi. Minca anliura 
a l’é casual. N’ex-ministr italian 
ëd la Salude a l’ha gnente an 
comun con “Big Pharma”, le 
multinassionaj ëd le meisin-e, 
figuromse.

Fòra da an përzon
Le përzon italian-e a son stope 
e ël neuv goern a smija avej 
intension ëd buteje un tacon ant 
la manera pi sempia: an campand 
fòra na carià ëd gent. Parèj i l’oma 
avù ël boneur ëd la liberassion 
dël terorista Ovidio Bompressi, 
antratant che sò amis Adriano 
Sofri a dovrà speté ancor na frisa. 
Iv auguroma ëd vëddlo soens a la 
television, e magara ëd lese un sò 
liber.
Anvece Erika De Nardo, che a 
Neuve a l’avia massà soa mare e 
sò frel, a seurt da an përzon për 
gieughe na partia, pòra fija.
Ël problema dle përzon e dij 
përzoné a l’é bin real. Ëdcò ël 
Papa a l’ha invocà compassion 
e Nosgnor an anvita bin, ant 
ël Vangeli, a visité ij përzoné. 
Atension: visité, nen feje seurte. 
Përchè ant un mond normal chi 
che a deuv përdoné a l’é la vitima, 
e ël prim but ëd la condana a 
l’é ël risarciment ëd la vitima. 
Ant ël mond al contrari a l’é ël 
risarciment e la protession ëd la 

“sossietà”, e la “redension” dël 
colpevol.
Parej, ant un mond normal, 
miraco quaicòs da dì a rësguard 
ëd la liberassion ëd lader e 
sassin a l’avrio ëdcò le vitime e 
soe famije. Nen ant ël mond al 
contrari.

Taje e podej
Ël Prim Ministr italian Prodi 
a l’ha diciarà che “l’evasion 
fiscala a l’é incompatibila con la 
democrassia”. Ant ël manch ëd 
na definission ëd democrassia a 
l’é impossibil intré ant la question 
dël sens ëd costa diciarassion. As 
diria ch’a n’abia gnun: l’evassion a 
rësguard ij sòld, la democrassia a 
l’é na forma ëd goern.
An vrità n’anliura a-i é: quand 
ël podej a l’é “dël pòpol” tuti a 
veulo intré ant le sacòcie dj’autri 
e as sento an dover ëd dì la soa a 
rësguard ëd coma j’autri a deubio 
spende sò sòld. Tutun, essend 
ch’a l’han nen ël coragi d’esse 
lader e ij sòld d’andess-je a pijé, 
a ciamo a lë stat ëd felo. E peui 
ëd dejne na part, la pi gròssa 
possibila.

Lenga che a cambia 
Ël President italian Napolitano 
a l’ha diciarà che “partessipé 
a j’operassion ëd pas” a l’é un 
dovej. Ël riferiment a l’é a le 
mission “ëd pas” an Afghanistan, 
Kossòv e via fòrt. Tradussion: 
la guera a l’é nen bela. A basta 
ciamela pas...

Costitussion literaria
St’ann-sì ël “Premi Strega”, 
che minca ann a l’é smonù a 
n’euvra literaria, a l’ha vagnalo la 
Costitussion italian-a.
Giust. Contut ch’a-i sia nen, 
disomlo, pen-a surtia e a-i 
sia gnanca tanta suspence (as 
sa già subit com a finiss), s 
trata sens’autr d’un travaj 
d’imaginassion, andoa, com as dis 
“minca arferiment a fait e person-e 
reaj a l’é d’autut casual”.

Mauro Tosco
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MOND AL CONTRARI

Quatr rapresentant dël mond al 
contrari
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Còs han-le an comun ij 
sitadin ëd le region ëd la 
Campania controlà da la 

camorra, j’abitant dij quartié dël 
Cairo sota ël giov dij Frej Islamist 
e coj ëd la Jamaica e ëd Rio de 
Janeiro ant le man ëd le còche 
ëd criminaj? A son tuit part ëd na 
neuva realità geopolìtica an fas 
dë spantiament: ël sot-ëstat. As 
trata ëd comunità andoa ij poder 
pùblich a goerno na sovranità 
nominal, ma an realità a son 
absent: soa autorità a l’é drocà 
man a man che sò pòst a l’é 
stait pijà da ëd grop criminaj che 
– mersì a sò budget important 
– a peulo mantnì l’ordin, pijesse 
soen dij pì pòver, e administré na 
sòrt ëd giustissia. L’impression a 
l’é che le còche criminale a sio 
la causa ëd l’artreta ëd l’ëstat. 
Contut, la realità a l’é pitòst che 
l’arnonsia dël poder pùblich ëd 
fornì ij servisse e le prestassion 
che ij sitadin a së speto a l’ha 
generà un veuid, che d’autre 
suget a son andait a anpinì. Sòn 
a l’é ël cas dij Frej Islàmich ant le 
metropòl àrabe, ma ëdcò ëd la 
Sacra Corona Unita, ch’a l’ha butà 
le man ans la Polia quand che ël 
model ëd dësanvlopament sernù 
da Roma për ës pais a l’ha pì nen 

fonsionà, o ëd le còche nà ant 
le banlieues fransèise. E pura, i 
soma nen ant ël quàder ëd pòpoj 
o teritòri ëd n’’ëstat ch’a veulo 
liberesse da s’ëstat për creene un 
autr (o andé sota n’autr), tan-me 
ij movement d’andependensa 
clàssich. La camorra campan-a o ij 
gargagnan ëd le favelas brasilian-e 

a l’han pa për but la secession. 
Ant ël cas dij Frej Islàmich ël but 
final a peul pro esse ëd fé droché 
un regim për butene an pé un 
diferent, ma 
ant j’autre 
l’esistensa 
ëd l’ëstat 
nassional, 
e fin-a soa 
supremassia 
an sla còca, a 
son pa butà 
an question. 
Për descrive ës 
cambiament 
ëd sovranità 
reala sensa 
cambiament 
dël quàder 
institussional, as parla ëd sot-
ëstat.

A venta armarché che ëstat e sot-
ëstat a son pa enmis mortaj. Ël 
prim a l’ha da manca ëd lë scond 
për organisé ij servisse tròp gròss 
për podèj esse pijà an man da 
na còca (comunicassion), e a viv 
ëdcò ansima ij fond pùblich che 
a rieuss a acede e a controlé, 
parèj ëd j’apalt locaj. Ma lë 
scond, e le class polìtiche ch’a lo 
masento, a l’han ëdcò da manca 

dël prim, për controlé 
e adrëssé ël consens 
popolar, e a devo 
negossié con s’entità 
sì soe intervension ant 
“sò” teritòri (tan-me la 
creassion ëd n’autostrà 
o ëd n’oleoduch).

Ij sot-ëstat a son pa na 
novarìa. Ant l’Età ëd Mes 
l’unità polìtica ëd l’ampir 
roman a l’avìa lassà ël 
pòst a na strutura con 
vaire livej ëd sot-ëstat, 

vira un arconossand 
la sovranità e la supremassia 
formale dël livel dzora ant un 
sistem complicà d’obediense, 
e an esercitand un poder real 
ch’a vnisìa dal rapòrt ëd fòrsa 
dël moment. Dzor a tut l’ùnich 
poder formal andoa a resteissa na 
marca ëd l’unità latin-a: la Cesa 
catòlica, e pì tard ëdcò ël Sàcher 

Roman Ampir. Ël concet che tut 
ël poder a deuva esse ëd l’ëstat 
a l’é relativament neuv, e a në 
ruva dal temp ëd l’absolutism. 

La democrassìa parlamentar a l’é 
nà quand che tut ël poder a l’era 
dgià stait concentrà ant l’ëstat da 
ij sovran absolù, e a l’ha donch 
pijà l’istessa strutura. A l’é mach 
con la nàssita dël federalism che 
ël concet d’ëstat ëd l’absolutism 
a l’ha ancaminà a cambié. E 
ancheuj i vogoma che j’ëstat che 
pì a son frapà dal fenomen dij sot-
ëstat a son coj centralisà, eritage 
ëd l’absolutism. Le struture 
federale, mersì a na presensa pì 
avzin-a al teritòri che a rend ël 
poder pùblich pì efissient e la 
gent pì gropà a l’ëstat, ancheuj 
a smijo pì bin piassà për evité 
në sfrisament a travers ij sot-
ëstat. Nen tuit j’ëstat sentralisà a 
l’avran ëd sot-ëstat, ma lë sfòrs e 
j’arsòrse për evitelo a son bin pì 
gròss quand ch’a venta spendje 
da leugn e an manera uniform, 
pitòst che susté ij problem davzin 
andoa a son.

Silvio Sandrone

ËL FEODALISM DËL SÉCOL 21

Sì dzora: j’arzultà dël G8, Genoa 
2001
Da randa: Paris 2005
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aboj dësgagià
Belle, na cagna ëd rassa 
beagle, a l’é la prima bes-

cia che a l’ha vagnà ël premi 
Vita Wireless Samaritan Award, 
për avèj ciamà n’ambulansa e 
avèj salvà la vita a sò padron. 
Kevin Weaver ëd Ocoee, an 
Flòrida, a seufrìa già da temp ëd 
diabet. Belle a l’é stàita antrenà 
a arconòsse le cris ëd la maladìa 
mach an nufiand, bërlicand e 
possand con le piòte ël padron. 
A l’é lòn che a l’ha fàit na matin 
quand che a l’ha vëddù Weaver 
manché e droché an tèra. Peuj la 
cagnëtta a l’ha pijà con la boca 
ël celular e a l’ha sgnacà con ij 
dent ël boton “9”, che a l’era 
programà për ativé na ciamada 
al pront intervent ëd l’ospidal. 
Ëdcò për lòn a l’era stàita dressà. 
La sentralinista, che a conossia 
ij problem ëd Weaver, a l’ha sentì 
baolé da l’autra banda dël fil, a 
l’ha capì e a l’ha mandà ëd longh  
n’ambulansa. L’òm a l’é donca 
salvasse mersi a la prontëssa 
ëd sò taboj. Ij can beagle a 
son anteligent e a ven-o soèns 
antrenà për ëd fàite complicà.

Mach ël balon
Con ël Campionà Mondial ëd 
balon ëd l’istà 2006 l’economìa 
alman-a a l’ha pijà na bela bocà 
d’ossìgen. Proprietari ëd ristorant, 
obergista, negosiant, tassista: tuti 
a l’han bin vagnà mersi aj tifos 
che a son ruvà da tute le bande 
dël mond. Tuti, fòra le fomne da 

marciapé. Ëdcò chile a fasio fiusa 
ant la veuja d’amusesse dj’òm, 
strangé ò bin alman, apress le 
partiè. A l’ero prontasse da bin, 
a l’avìo polidà sò alògg, arnovà 
la mobilia, archincà jë specc 
e le fnestre con ëd drapò ëd 
le nassionaj che a giogavo ant 
la sità. A l’ero fin-a catasse ëd 
lingerìa ans ël tema Mondial. 
Ma ël boom dj’afé a l’é nen 
ruvà. “A l’é na catàstrofe. J’òm 
a veulo mach balon e bira”, a 
l’ha lamentasse con ël quotidian 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
na madamin colombian-a che a 
travaja ant un bordel a Francfort. 
“A son passà da sì ij portoghèis, 
j’olandèis, fin-a j’anglèis. A son 
intrà ant le stansie ma a vorìo 
mach vëdde com a l’era fàita 
d’andrinta na ca ëd toleransa. Un 
a l’ha mërcandà ans ël pressi e 
peuj a l’é andàit via”. Ancor pro, 
a l’ha comentà la madamin, che 
ij client abituaj a son nen fasse 
atende, ëdcò durant ël Mondial.

Për deurme mej
Ij giaponèis a son ël pòpol che 
a deurm pes che tuti. A son 
obligà a longhe giornà ëd travaj, 
a son strëssa e sota pression. 
Ma adess l’asienda Lofty, an 
colaborassion con l’Institut 
giaponèis për l’arserca ans ël 
seugn, a ancaminerà a produe un 
cussin “anteligent” che a l’é bon a 
analisé le costume ëd chi lo dòvra 
e a dé ëd consèj për deurme 
mej. A së s-ciama “Dotor dël 

seugn”, a l’é fàit ëd na fibra còtia 
d’uretan e a l’ha un cit scren da 
na banda. A conten vàire sensor 
che a anregistro ij moviment ëd 
la testa e dël còrp, fin-a për doe 
sman-e, e un computer che a dà 
na valutassion ëd la neuit. Vira 
matin ans lë scherm as peulo lese 
ëd coment dël tipo: “Brav, it l’has 
deurmì bin, va anas parèj!” opura 
“It ses tròp nervos, stassèira 
preuva a arlassete con un bel 
bagn”.

Ròbe përdùe
L’ann passà ël London Lost 
Property Office, visadì l’Ufissi 
Ròbe Përdùe ëd la sità ëd Londra, 
a l’ha fàit n’anventari. An sle 
stagere dël magasin a-j ero squasi 
sent e sinquantamila oget, daj 
pi normaj (ciav, barìcole, celular, 
parapieuva, sac) aj pì foravìa: 
cròsse, schi d’eva, na ciòca 
tibetan-a, na mascra a gas, na 
testa ëd mòrt, na màchina për 
sijé ël prà, n’òja ampajà, na vesta 
ëd mariage, na vesta da giùdes... 
Ël pi dròlo ëd tuti a l’era un batel 
lòngh quat méter dësmentià da 
quajdun ant ël metrò. Le ròbe 
përdùe a peulo resté tre mèis ant 
ij locaj dël LPO, peuj a son butà a 
l’incant. Tuti, fòra coj che a l’han 
un ciàir valor sentimental, parèj 
ëd vàire midaje ëd guèra ò doe 
urne funerarie trovà an gir për la 
capital anglèisa.

Elena Fornero

Dilbert - ëd Scott Adams

CURTE MA DRÒLE
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Pì che un letor a rigreta mè 
analisi dzora la question 
mojen-oriental. E a l’é vera 

che lë spassi a l’é sempe pòch e a 
òbliga mincatant a tajé curt, parej 
che ël sens general a resta mutilà.
I vivo ant ël fond ëd l’Eurasia, 
ansema ëd teritòri andova 
l’anfluss dla cultura ebraica as 
mës-cia dapuì dij secoij con 
cole ortodòssa e ëd l’Islam, lòn 
ch’am permet d’ameje tute ant la 
midema amzura. I l’hai passà na 
part ëd mia gioventù ant un tòch 
dël mond mitteleuròpengh, Triest, 
parej ch’i l’hai podù constaté che 
catastrof a sia staita për la cultura 
ëd nòst continent avèj perdù la 
contribussion giudaica. Ancheuj 
i travajo për n’organisassion 
ch’a l’ha antra soe fonssion 
l’educassion a l’antisemitism.
Sòn për dé n’ideja ëd coj ch’a son 
mè sentiment anvers j’Ebreo. Ma 
sòn a l’ha ëdcò gnente a vëddé 
con la politica ëd la Stat israelian 
ancheuj.  Për sòn a vanta lassé 
da na banda le emossion gropà 
a la stòria dël secol XX për vardé 
lòn che a rapresenta ancheuj cost 
Stat.

A propòsit ëd terorism
Minca moment dël dësvlup 
d’Israel a l’é marcà da 
l’utilisassion dla violensa contra 
dij sivij a but politich (lòn ch’a 
l’é la definission comunement 
dovrà për designé ël terrorism). 
A l’é anteressant che squasi tut 
j’autor ëd coste assion a son peuj 
trovasse al govern. Coma  Begin, 
reponsabil ëd diferent massacher 
d’angleis e arab antra ël ‘45 e ël 
’48 e che (ëd costi dì la notissia 
ans le gazëtte) e ch’a pianificava 
fin-a ëd fé fòra Adenauer për 
bloché l’acord ëd risarciment da 
part ëd l’Almania, considerà un 
“disonor”; coma Sharon, regista 
dij massacher ëd Shabra e Shatila 
(1981), peuj vnù òm ëd la “pas”.

D’andoa a seurto ij 
terorista palestinèis e 
mussulman?
Vardoma mach la situassion ëd 
j’ultim ani. I soma antrames a un 

“process ëd pas”, dësmentiomlo 
nen. E bin, antra ël 2003 e ël 
2004 le confische ëd teritòri 
palestineis për anstalé neuve 
colònie israelian-e (chërsue dël 
6 per sent, fin-a a rivé a 250.179 
abitant) a son antensificassé, 
an paralel con la costrussion 
ëd na muraja ch’a l’ha tajà ij 
palestines fòra nen mach da sò 
capital Gerusalem ma ëdcò da 
le sorgiss d’eva. A l’é tornà a 
chërse ël numer dj’arfugià (na 
commission ONU a l’ha constatà 
coma a Gaza ël 60 per sent dij 
cit ëd meno ëd doj an e ël 40 për 
sent dle fomne an maternità a sio 
malnutrì e anemich) e j’isrealian a 
ostacolé ij servissi umanitari ant 
ij teritòri. L’Esercit a l’ha seguità 
a fé ëd detenssion arbitrarie e 
ëd demolission sistematiche 
ëd proprietà palestineise. A l’é 
staita perfessionà la pratica 
dle “esecussion mirà” tirand dij 
missij ansima a dle abitassion 
sivile (n’autr at ch’a dròca sota 
la definission ëd terorism) 
për fé fòra ij dirigent d’Hamas 
(dzora cost moviment a saria 
anteressant arcordé ij detaij ëd 
soa nassita, dirigiùa dal Mossad 
contra la leadership d’Arafat, ma 
sòn an portria lontan). Desen-e 
d’inossent a son stait massacrà 
an costa manera. Dòp la vitòria 
d’Hamas a j’ultime elession, la 
pì part dj’agiut anternassionaj 
a doi million ëd gent già pòvra 
a son stait blocà (e alimentand 
ëdcò la guera sivil antra ij 
palestineis). Costi a son mach 
quaich detaj. Se i l’aveisso da vive 
ant ëd condission parej miraco 
i l’avrio mach maitass ëd fesse 
sauté an aria coma ultim gest 
possibil d’afermassion dla propria 
dignità contra un podej se dësnò 
invincibil ch’an crasa.

Na Lobby bin fòrta
An slë sfond ëd cost quader 
d’anulament ëd minca giustissia 
e drit, an question a-i é nen 
l’esistensa dl’Estat d’Israel ma 
coma a sia possibël che cost a 
peussa permëttse d’esse fòra 

lej e dovré sistematicament 
ël terorism politich. Rispòsta 
facila: ël sostegn american. Ma 
d’andova a ven cost sostegn, ch’a 
seguita fin-a se a va sempe ëd pì 
contra j’interessi nassional ëd ij 
US midem? An mars doi avosà 
politòlogh american (Mearsheimer 
e Walt) a l’han publicà në studi 
ch’a analisa ël contròl ancreus 
ëd la Lobby pro–israelian-a ant 
ël mond academich e daspërtut 
andoa as definiss la politica 
strangera american-a. Ij doj 
academich a mostro coma costa 
Lobby a 
produv na 
propaganda 
sistematica, 
andoa 
lòn ch’a-
i capita 
ancheuj an 
Tera Santa 
a l’é fait 
passé coma 
na guera 
apocalittica 
antra ël Bin 
e ël Mal. 
Sòn a blòca 
minca 
riflession 
ansima ij 
dësavantagi 
për 
l’America e 
për ël mond 
dël sostegn 
al terorism 
dë stat 
israelian. 
Për sòn, 
coma 
quaich 
ani andaré 
magistralment ilustrà da n’ebreo 
ëd New York, Norman Finkelstein, 
Israel a l’ha butà an pé na vera 
“industria dl’Olocaust” (L’Industria 
dell’Olocausto. Trad. it.: Rizzoli, 
Milan, 2002), ch’a travaja 
l’opinion pubblica internassional 
e ch’a la ricata an manipoland la 

ANCORA DZORA ISRAEL
 E ËL TERORISM

neuve dël mond

Nen tuti a san che la Mòle, cosn-
truia dël 1863-1889, a dovia esse 
la Sinagòga ëd Turin
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Ël 19 ëd giugn, con na 
sirimònia, la Cort ëd 
Cassassion ëd Paris a 

celebrava ij sent agn ëd la 
proclamassion ant sa midema 
cort ëd l’inocensa dël capitan 
Dreyfuss ëd l’armèja fransèisa, 
acusà ëd tradiment a pro ëd 
l’Almagna. An vrità, un cas a l’era 
stait montà contra Dreyfuss da 
le jerarchìe militare, për che chiel 
sì a l’era ebreo. L’anti-semitism a 
l’é donch pa un fenomen neuv an 
Europa. Apress ël cas Dreyfuss a 
l’é staje col dij Papé dij Savant ëd 
Sion, andova la poliss ëd lë czar 
a l’avija fabricà ëd «preuve» d’un 
plan dij Giudé për pijé an man 
ël poder an tut ël mond. Apress 
a l’é vnuje ij nazi an Almagna, 
con sò alià an vaire d’autre pais, 
ch’a l’han tirà a eliminé tuta la 
populassion ebrea d’Europa. A 
son squasi ruvaje, an massand 
ses million ëd përson-e ant ij 
camp ëd concentrassion.

Se ij Giudé a fan part ëd la stòria 
ëd l’Ossident da l’anandiament 
dël cristianism, a-i é ëd pais 
andova ël giudaism a l’é franch 
al cheur ëd la coltura nassionala. 
A l’é ël cas ëd l’Almagna, dij 
pais ëd la Mitteleuropa – Triest 
comprèis – e ëd Piemont. An 
nòstr pais la coltura ebrea a l’é 
talment ancreusa che quaich 
vira a l’é malfé arconòsse soe 
marche, ant la mës-cia struturà 
ch’a l’é l’identità nassionala 

piemontèisa. Për esempe, ij salam 
d’òco, na galuparìa subalpin-a, a 
l’ero l’artaj tìpich dij Giudé, ch’a 
podìo nen mangé coj ëd crin. Pì 
visìbij, e pura pì mal conossù, a 
son ij temple ebreo. An efet, a-i 
é ëd sinagòghe nen mach ant la 
capital e ant le sità gròsse, ma 
ëdcò an vaire comun-e pì cite. 
A son an general ëd ciadeuvre, 
construìe (fòra cola ëd Turin, an 
stil moresch) d’apress ij cànon 
ëd l’architectura piemontèisa 
– lòn ch’as peul nen dì ëd vaire 
gesie catòliche. La Mòle midema 
a l’é nà an prinsipe për esse na 
sinagòga. Dij disneuv temple 
piemontèise a-i na resta dodes, 
bele se quaidun a son ancheuj 
mach pì ëd monument. A l’é 
ël cas ëd col dël Mondvì, che 
quaich agn andaré a l’ha perdù 
sò ùltim Ebreo praticant. E an 
Piemont ël rit religios giudé 
tradissional a l’é col ëd l’Appàm, 
diferent dal rit italian, e gropà al 
rit azkenhazi (spantià an Europa 
sentral) e a col sefardit, portà da 
ij Giudé ëspagneuj taparà da la 
regin-a ëd Castija e acheujù dal 
duch ëd Savòja. Parèj dij Giudé 
ëd l’ëspasse germànich, ch’a 
l’avìo na lenga – ël yiddish – ch’a 
fongava soe rèis ant l’ebrev e ant 
l’alman (con d’argionte slàviche), 
ij Guidé subalpin a l’avìo na lenga 
faita d’ebreo e ëd piemontèis. Se 
ës giudeo-piemontèis ancheuj a 
l’é pì nen dovrà, vaire espression 
a son intrà  ant ël piemontèis 

standard, tan-me cacam 
(përson-a ch’a së chërd 
importanta) e Jud (Giudé), con 
ël plural a la fasson ebrea, 
visadì Judim. Për lòn che a l’ha 
daje e lòn ch’a l’ha pijaje a cola 
piemontèisa, la coltura giudea 
a peul nen esse considerà 
ëstrangera. E sossì për che 
– tan-me ël nòm a dis – j’Ebreo 
piemontèis a son piemontèis. 
Chi a arfuda ij Giudé an nòsta 
sossietà a arfuda nòste rèis e 
nòsta identità. 

Ant ël mond a-i é mach n’ëstat 
ofissialment ebreo, Israel. Ës 
pais a l’é dë soens criticà për soa 
polìtica vers ij Palestinèis e j’Arab 
– fòra e an drin soe frontere. A 
l’é legitim critiché Israel, com a 
l’é legitim critiché vira pais dël 
mond. Dzorpì, vaire soe posission 
a lasso ambajà e, dzortut për j’euj 
ëd n’europengh, a son difìssile da 
aceté. Sossì dit, ël govern israelian 
a l’é nen tut Israel. Bele tut Israel 
a l’é nen tuit j’Ebreo. Ataché o 
bostiché ij Giudé tut curt për 
che ëd la polìtica dël govern ëd 
Jerusalem a l’é parèj dë scaudesse 
contra tuit ij Catòlich për che ëd 
le posssion dël Vatican. A veul 
dì a la bon-a fin avèj an ghignon 
j’Ebreo për che a son ebreo. Për 
un Piemontèis sòn a veul dì avèj 
an ghignon sò pais e soa coltura. 

Silvio Sandrone

NA PART ËD NÒSTA IDENTITÀ
 J’Ebreo an Piemont

memòria dle soferense patié da 
j’Ebreo ant la stòria e an dovrand 
l’acusa d’antisemitism a minca 
critica.

Na spiral ëd violensa 
sensa fin
La politica d’Israel e dle fòrse 
ch’a lo posso an cola diression a 
son nen mach fondamentalment 
insan-e, ma a arzigo ëdcò ëd 
tirene andrinta a ëd conseguense 
motobin greve. Ël sostegn 
incondissionà che ij US e l’Euròpa 
a pòrto ancheuj a lë Stat d’Israel a 

l’é andà dë dlà ëd minca decensa 
e ëdcò ëd considerassion ëd 
sicuressa, sicuressa nòsta e, 
an prospettiva, ëd la presensa 
ebraica an Palestin-a. I soma 
da temp ant na spiral ëd ricors 
a pratiche teroriste (da tute 
le bande) andoa a-i sarà mai 
pi spassi për la pas. Përché 
ël terrorism dë stat israelian 
a serv a creé un quader ëd 
destabilisassion ëd tuta l’area 
mediteranea. Sòn a fà mach 
j’anteressi ëd coj che a veulo che 
cost spassi a resta na scachera 

andova gieughe un divide et 
impera antra dle realtà che a 
l’avrio al contrari tut l’avantagi 
dë strenze pi fòrt cole liure che 
a-j gropo ansema da secoj e vive 
parej ansema an prosperità. A 
venta penseje, sensa lassesse 
antrapé da j’emossion che, an 
politica anternassional, a son mai 
bon-e consijere.

 Fabrissi Vielmin
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LE REIS DEMOCRATICHE 

L’origin dl’usagi politich 
dla paròla an ven da la 
Rivolussion Franseisa. 

La Terreur, “ël Teror”, a l’é 
ufissialment diciarà da la 
Convension ël 5 dë Stember 1793. 
La guera contra ij Vandean e tuti ij 
“contrarivolussionari” a 
ancamin-a, e a l’é na guera 
motobin moderna, faita espress 
“an sël prinsipi dl’umanità” e, 
coma tute le guere moderne, 
con gnun-e limitassion: tut a 
l’é possibil, se a venta salvé la 
Rivolussion e sò prinsipi.
La definission moderna a l’é 
pitòst basà an sla presensa ëd 
na fòrsa nen statala che a l’abia 
ël but, con soe assion, dë mné 
la popolassion ëd në stat a na 
condission ëd por e oten-e na 
reassion politica.
Tuti e doi ij terorism, col dë stat 
e col pi conossù al di d’ancheuj, 
“nen-dë-stat”, a son modern, e as 
peulo nen capì sensa consideré la 
manera ëd pensé democratica.
As peul nen concepì ël terorism 
sensa l’ideja che la popolassion 
ëd në stat a sia ël nemis. Valadì, 
sensa chërde che ël podej, lë stat, 
e la popolassion, a sio l’istessa 
còsa. E che stat e pòpol a sio un 
a l’é ël dògma sentral dël modern 
stat democratich: a basta pensé 
a la cuca ëd “lë stat i soma noi” 
che a chito mai ëd contene. 
Giontà a sòn a-i ven la cuca dla 
rapresentansa: chi an comanda 
a l’é nen nòst padron, ma nòst 
rapresentant, përchè ël podej a 
l’é dël pòpol. Tut sòn a l’ha gnun 
sens rassional; tant për dine 
un-a: andoa a ancamin-a e andoa 
a finiss “ël pòpol”? Còs a venta 
fé për “esse un pòpol”? E se lë 
stat i soma noi, ëdcò mincadun 
ëd noi a l’é lë stat? D’autra part 
la democrassia a l’é na religion e 
a venta chërdje sensa ciamesse 
tròpi përchè e percoma.
Për lë stat a l’é important chërdje, 
përchè se lë stat i soma noi i 
soma responsabij ëd soe assion 
(an tant che responsabij ëd nòste 
assion). E a l’ha pì gnun sens 
ciamé che ël podej ëd lë stat a 
sia limità: përchè i dovrio limité 

nòst podej? Donch lë stat a peul 
fé tut. Quand lë stat a vagna 
i vagnoma, quand ch’a perd i 
perdoma. I duvoma paghé ij debit 
che lë stat a l’ha fait, përchè i 

l’oma faje noi. E i duvoma rispeté 
le lej (tute le lej) che lë stat a fà 
përchè i soma fassje, an quaich 
manera, noi. Donch se lë stat a 
dis che quaidun a l’é sò nemis a 
ven a esse ëdcò nòst nemis; e se 
an dis che i duvoma masselo, nen 
masselo a ven a esse contra la 
lej (e as ciama insubordinassion, 
disersion, tradiment). Donch, se 
i soma lë stat i duvoma donch 
ëdcò ciapé le bombe che ij nemis 
ëd nòst stat (valadì, nòst nemis) an 
tiro a còl.
E sì i ruvoma a la guera. A-i é staje 
un temp, pi sivil, andoa le guere 
a l’ero faite da pòchi, andoa ël 
podej (che a l’era nen “ël pòpol”, 
ma un rè ò un prinsi) le guere a 
dovia paghessje chiel. A dovia 
paghé ij soldà (che a son ciamà 
parej pròpi përchè a pijavo për 
sò travaj ël sòld), e donch a dovia 
nen sgaireje: la stòria dël Setsent 
a l’é pien-a ëd guere, ma dzortut 
ëd guere che a fasio un numer ëd 
mòrt che, se as parleissa nen ëd 
mòrt massà, a faria franch rije al 
di d’ancheuj.
A l’é anteressant da sta mira 
consideré com vaire assion militar 
che ancheuj (2006) i soma pront a 

pijé për bon-e (përchè “a fan part” 
ëd la guera) a fusso nen acetabij 
prima dël mond contemporani, 
col che a ancamin-a, apopré, con 
la Rivolussion Fransèisa.

Bombardé le stra, ij pont ò le 
fabriche dël pais nemis a fasia 
ancor part ëd lòn ch’as fasia nen. 
Idem për massé ò deporté la 
popolassion. As fasia nen përché 
a l’avia gnun sens: la guera a l’era 
antra doi govern (normalment 
antra doi rè ò prinsi) e a l’avia 
dzortut ëd rason econòmiche 
(conquisté un tòch dël teritòri 
nemis). Gnun a l’avia anteresse 
a conquisté un pais pòver e 
disabità.
Al nemis as ciamava nen ëd 
rendse “an manera incondissionà” 
(costa a l’é n’invension ëd la 
prima guera mondial): la guera a 
l’avia un but limità e as fasia con 
regole determinà.
Con la Rivolussion Franseisa e 
la neuva identificassion antra 
podej e pòpol ij soldà a ven-o a 
gratis. Donch as peulo “sgairé” 
mandandje a massesse a milen-
e. La tecnica dla guera a cambia: 
la popolassion dël nemis a 
ven a esse ël nemis. A cambio 
ëdcò ij but ëd la guera: pi nen 
econòmich, ma ideològich: fé 
vagné la democrassia e oblighé 
ël mond a esse democratich (përchè 
parej i foma sò bin) a l’ha nen 

ij debat

Ernest Hédouin (a parte da Charles-Louis Muller), L’Appel des dernières 
victimes de la Terreur, apopré 1850. Stampa. Bibliothéque nationale de 
France, Paris
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anventalo Bush, ma ël President 
american Wilson ant ël 1917.
A ven a esse normal processé, 
condané, ò massé ël cap dij nemis. 
As peulo fé ëd bon afé con un 
cap dë stat (Milošević, Saddam) e 
peui campelo an përzon. Monsù 
Blair a peul diciaré d’esse content 
che un cap terorista (Zarqawi) 
a sia stait massà, e 
magara organisé un 
massament. E ël di 
dòp miraco andé 
an cesa, andoa un 
preive a l’avrà gnun 
problema a felo intré 
e se a veul a deje la 
Comunion.
D’autra part, se a 
l’é nen bel dì che 
në stat a va a fé la 
guera, a peul sempe 
pretende che a va 
a fé la pas, com 
a dis ël President 
italian Napolitano. 
E com as fà a esse 
contra la pas? Lë 
stat a peul tut. Lë 
stat a peul cambié 
la lenga (pensoma 
a 1984 d’Orwell). Lë 
stat a l’é Nosgnor 
(e nen për gnente a 
scòla an mostro a 
scrivlo gròss: Stat). 
E Nojautri i soma lë 
Stat. Donch i soma 
Nosgnor. Donch a-i é 
pi gnun-a Lej ò Moral 
dzora ëd noi e dzora 
dlë stat.
D’autra part, ëdcò che la 
popolassion (nen mach 
ij soldà) d’un pais a pijo 
part a la guera (guera partigian-a, 
arsistensa, &c.) a l’é considerà 
normal e fin-a giust. Da sì al 
terorism la stra a l’é curta. A-i é 
tutun na diferensa? As capiss, ma 
ant ij temp ëd decadensa moral 
che i vivoma a l’é pa sempe belfé 
trovela: tròp soens, a në smon-o 
na definission che a dis, apopré, 
che terorism a l’é fé lòn che jë 
stat a fan tuti ij dì sensa esse 
në stat – valadì sensa esse stait 
arconossù com un colega da j’autri 

stat.
A ventria prima ëd tut esse bon a 
distingue antra assion militar che, 
dëdlà ëd sò but, a son legitime. 
Ma... se ël but a giustifica ij mojen, 
com an conto con alegria a scòla?
La guera a l’é ël pan, la vita, dlë 
stat, përchè con la guera as peulo 
controlé mej ij sitadin.

Da sa mira, për lë stat j’avantagi 
dël terorism a son ciair: a l’é 
na guera contra un nemis che 
as vëdd nen e che a l’é nen 
arconossù. Donch tut as peul fé 
passé coma n’assion dij terorista.
Oltrapì, ël terorism a l’é un nemis 
che a peul nen rendse (a esist 
nen un “cap” che a peula fermé 
n’esercit. Massà ò dësblà un 
grop ëd terorista a-i na seurt 
fòra dj’autri). Donch la guera al 
terorism a l’é eterna. A-i é nen 

vitòria, përchè a-i é gnun da 
l’autra part che a peula amëtte 
d’avej perdù. Nòst avnì a sarà 
donch la guera permanenta e 
totala.
E na guera eterna a l’ha sò 
bej avantagi: an essend che ël 
nemis at combat antecà, lë stat 
a peul limité la libertà ëd sò 

sitadin (lòn che lë stat 
a ciama protege la 
popolassion). Scond, 
na popolassion che a 
l’ha por – e ël terorism 
a fà por, përchè a l’ha 
nen na facia – a scota pì 
volonté j’ordin dlë stat. 
E chi che a protesta a 
l’é pi nen un nemis ëd 
lë stat: a ven a esse un 
nemis ëd tuti.
Nòst avnì a l’é già 
bin visibil ancheuj an 
America, për tant temp 
ël Pais ëd la Libertà 
për definission: le 
limitassion a le libertà 
dj’american a son mai 
staje tant ciaire com 
ancheuj. Andé an 
America a l’é mai stait 
tant dificil. Ël poder ëd 
la polissia ëd fermé, 
controlé e aresté a l’é 
mai stait tant fòrt.
Tut sòn nen për dì che 
ël terorism a sia nen 
criminal, ò che a esista 
nen, ò che j’atentà as jë 
faso jë stat: a esist pro 
e i duvoma combatlo. 

Ma i duvoma ëdcò capì 
përchè a esist, e che ël 
terorism, a la fin, a l’é 
mach n’esempi, e miraco 

gnanca ël pì gròsss, ëd cola 
inciviltà e ëd cola regression che 
a marco ij temp che is truvoma 
a vive. Ël mond a l’é nen sempe 
stait parej. 
Fene dësmentié col temp a 
l’é un dij but ëd la scòla e dla 
propaganda dë stat. Arcordelo a 
deuv esse ël nòst.

Mauro Tosco

ij debat

DËL TERORISM

Dal sit ëd l’FBI: Osama Bin Laden a l’é arsercà, ma 
nen për l’11 dë Stember. Com é-lo?!?
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A l’é la lenga d’un pòpol ch’a 
l’é riessù andoa ij piemon-
tèis a l’han ancor podù fé 

gnente: fé arconosse soa lenga 
da lë stat italian. Nen che sòn a 
sia fondamental: se la gent na 
lenga a la parla (e ij Sard a la parlo 
pro), soa lenga a l’ha gnun bzògn 
d’esse arconossùa da chi ch’a sìa. 
Però a l’é mej che gnente...

Anté ch’as parla sard 
e chi ch’a lo parla
Ël sard as parla an Sardëgna, 
ma nen an tuta la Sardëgna. 
An Alghero (sard S’Alighera, 
catalan L’Alguer) as parla 
catalan (ma ël sard a l’é capì 
e bin acetà), mentre che ant 
j’ìsole ëd San Pietro e San-
t’Antìoco (sard Santu Pedru 
e Santu Antìocu) as parla un 
dialèt dla lenga ligur ch’as 
dis “tabarchinu”. Ëd pì, ël 
galluresu a l’é un dialet che, 
aranda ij linguista, a l’é con-
siderà part ëd la lenga còrsa. 
Valadì che an Gallura, se i 
voroma esse precis, as parla 
nen sard ma còrs. A Sassari 
(sard Tathari), nopà, as parla 
un dialet ëd transission 
antra ël còrs e ël sard logu-
doresu. Gavà ste ecession-sì, 
an tut ël rest ed la Sardëgna 
la gent a l’é bilenga sard-ita-
lian. Ma a-i é ancor assé ‘d 
gent, specialment vej e ant 
ij paìs cit, che a son squasi 
nen bon a parlé italian.
Tajand curt, an Sardëgna a 
vivo 1.600.000 përson-e, 
dont l’80% a son bon a parlé 
sard.

Com ch’a fonsion-a ël 
sard
Disoma dun-a che ël sard a l’ha 
nen na koinè. 
Le doe varietà prinsipaj a son ël 
logudoresu (parlà ant ël nòrd e al 
sènter) e ël campidanesu (a sud). 
J’autri dialèt a s’avsin-o chi a 
l’un-a chi a l’autra varietà, sensa 
cambieje pì che tant. Gnanca a 
dilo, parèj che an piemontèis, 
antra tuti ij dialet sard a-i é in-
tercomprension; lòn che a l’é ël 

criteri për stabilì se is trovoma o 
nò dëdnans a na lenga unitaria.
As peul dì che la pì part djë stu-
dios a consìdera ël logudoresu la 
varietà da andoa parte për creé, 
prima ò dòp, na koiné pì o men 
ufissial: contut che a lo parlo men 
ëd gent che ël campidanesu, lolì 
a l’é pì conservativ e a l’é ël pì 
dovrà ant la bondosa produssion 
literaria an sard.

Ël sard a l’é motobin conservativ 
con rëspet al latin. La final latin-a 
–UM e l’é vnùa –U, e nen –O 
coma ant j’autre lenghe romanze. 
Le paròle latin-e CENTUM (100) e 
SCIRE (savèj), che j’antich roman 
a pronunsiavo |KENTUM| e |SKI-
RE|, a son ëvnùe chentu e ischire 
an sard. Ël sard a goerna ‘dcò la 
–I- brev latin-a (lat. SICCUS, sard 
siccu ma italian “secco”). Autre 
caraterìstiche fonètiche a son: la 
QU- latina che sovens a ven B- 
(lat QUATTUOR, sard bàttoro, 

quatr; lat. AQUAM, sard abba, eva); 
la –T dla tersa person-a latin-a 
che as goerna e la mancansa dla 
ditongassion dla –O- longa latin-a 
(lat. POTET, sard podet, ma italian 
« può » e spagneul “puede”); vàire 
topònim a goerno la forma 
latin-a, prim antra tuti Caglia-
ri (che an sard as dis Castedhu, 
dal latin CASTELLUM CARALIS). 
L’artìcol a l’é su\sa\sos\sas (ël\la\

ij\le) che a ven-o dal 
latin IPSUS (“chiel 
midem”). Ël futur as fà 
an dovrand ël verb aere 
(avèj), coma an latin 
(appo a faeddare, “i parle-
rai”, literalment “i l’hai 
da parlé”). Ël plural as 
forma an cambiand 
la U final (se a-i é) 
an –O e an giontand 
na S (attu\attos, gat). 
Tute ste drolarìe sì a 
fan dël sard na lenga 
ùnica ant ël panorama 
dle lenghe romanze, 
tant che jë studios a 
la buto an gnun-a dle 
doe branche (ocidental 
e oriental) an che as 
divido le lenghe neola-
tin-e: ël sard a fà grup 
daspërchiel.

La lèj: quand as 
peul parlé sard 
“ufissialment” 
(an piemontèis 
as peul nen. Mai)
Ël sard a l’é arconossù 
da la lèj dlë stat italian 
n. 482\99 “Norme in 
materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche”  (é, 
pròpi cola che a arconoss nen ël 
piemontèis) e da le lèj dla region 
Sardëgna n. 26\1997 “Promozione 
e valorizzazione della cultura e della 
lingua della Sardegna” che a la dis 
“sconda lenga ufissial dla region 
Sardëgna dacant a l’italian”. Da 
sòn a nass ël problema: as peul 
donca parlé an sard durant na 
riunion d’un consej comunal, ma 
com che i la scrivoma, sta lenga? 
La Region, dontrè ani fà, a l’ha 
incaricà na Comission për fé la 
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LSU (limba sarda unificada), varietà 
artifissial che a dovìa unì e plasmé 
tute le nuanse dialetaj e dé’l 
ghëddo për na lenga ugual për tuti 
ij sard, da dovré almanch për pu-
bliché j’at ufissiaj dj’ent pùblich. 
Ës travaj, publicà dël 2001, a l’é 
nen stàit adotà a càusa a la reas-
sion dle popolassion, specialment 
ij campidanèis, che a acetavo nen 
na lenga imponùa e, oltrapì, basà 
ans ël logudoresu literari. Antlora 
la Comission a l’é butasse torna 
a travajé për fé la LSC (limba sarda 
comuna), sta vira basà sle parlade 
dla Sardëgna sentral, crosiera 
antra la lenga literaria logudorèisa 
e la varietà campidanèisa che a 
l’é cola parlà da la magioransa dij 
sard; sta vira però a l’é lassasse la 
libertà a le Munissipalità ëd dovré, 
an quaich manera, la parlada local 
“compatibilment” con le nòrme 
gràfiche e gramaticaj “comun-
e”. St’autr travaj a l’é publicas-
se st’an, an avril, e la region a 

l’ha dun-a decidù (delìbera dël 
18\4\2006) dë sperimenté la LSC. 
A la fin, a fonsion-a parèj: tuti j’at 
ufissiaj dla Region, dle provinse 
e dle comun-e a së scrivo e as 
pùblico an italian e an sard LSC, 
ma la version ch’a l’ha valor legal 
a l’é mach cola an italian (ai sens 
ed la lèj 482\99). As peul parlé 
sard, qualsëssìa varietà, an tute 
le riunion dle ciambree regionajl, 
provinsaj e comunaj. Tuti ij sard a 
peulo adressesse a j’ent pùblich 
an sard, bele për ëscrit, an do-
vrand qualsëssìa varietà, e l’ent a 
rispondrà an italian e, su istansa, 
an sard LSC. Ëdcò ant ës cas, la 
version “legal” a l’é mach cola 
an italian: da sòn as capiss che 
ij sard a l’han ël “dover” legal ëd 
conòsse l’italian. Ma, còsa moto-
bin importanta, la LSC a peul esse 
dovrà nen mach da j’institussion, 
ma ‘dcò da le dite, da j’associas-
sion, da j’òrgo d’informassion, da 
le scòle për comuniché antra lor, 

e sì sensa bzògn ëd l’intervent ëd 
l’italian. Ansoma, as peul dì che ij 
sard, se a l’han ancor nen otenù 
ël bilenghism, a-i son motobin 
davzin.

Fernando Chessa
(piemontèis,

con metà dij cè sard)

(PARLOMA AN SARD!)
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Nen tuit a san che la lenga 
ufissial dël Madagascar, 
ël malagasy, a intra nen 

ni pr’uss ni prë fnestra con cole 
ch’as costumo ‘n sël continent 

african. Gavà j’amprunt lessicaj 
bantu, arab, angleis o franseis, la 
lenga dl’Isola Granda, coma a-j 
diso j’abitant, 
a l’é parenta 
– e gnanch a 
la longa – dij 
parlé ch’a 
compon-o 
la famija 
maleo-po-
linesian-a: 
bahasa Indone-
sia, tahitian, 
maòri e via 
fòrt. J’abitant 
dël Madaga-
scar a son 
ruvà (a smija 
doimila agn son: as sa nen precis) 
ant l’Isola e a l’han creà na civiltà 
motben anteressanta, ch’a merita 
la pen-a d’esse studià pi ‘ncreus. 
La standardisassion dla lenga 
a l’ha pijà l’andi con l’adossion 
dl’alfabet latin, decretà ufissial-
ment dël 1818 dal re Radama I, 
e con la formassion dël malagasy 
ofisialy, na lenga sovradialetal, 
ch’a l’é cola ch’as dòvra ancora 
ancheui (ma ij parlé locaj a son 
ben viv) e ch’a l’ha produvù na 
literatura sgnora e fin-a. Quand 
ch’ij franseis a l’han ocupà l’isola, 
a l’han fait tut lòn ch’a l’han podù 
për dëscoragì l’elaborassion dla 
lenga nassional; apress la liberas-
sion dal giov colonial (tra l’invern 
dël 1947 e la prima dël 1948 ij 
franseis a l’han massacrà da 80 
a 100.000 òm, fomne e masnà, 
për negheje al pòpol dël Mada-
gascar – ch’a l’avia sernù la via 
gandhian-a a l’indipendensa – sò 

drit a l’autodeterminassion). Dòp 
vaire dzen-e d’agn ëd ditatura, 
ant l’Isola Granda as respira n’aria 
neuva, e la difeisa dla lenga nas-
sional a l’é considerà na priorità; 

ant l’istess 
temp, 
l’angleis 
a tend a 
esse dovrà 
sempe pi 
soens com 
lenga dle 

comunicassion internassionaj, tan 
che ‘l franseis a declin-a.
Ël malagasy a l’é na bela lenga, 

motoben musical. La gramatica 
a l’é nen complicà e la pronunsia 
a l’é facil: la sola dificoltà a nass 
da la distansa antra la la lenga 

scrita e la lenga parlà. Pr’esempi, 
ohatrinona “vaire” as pronunsia pi 
o men ò-cìnn, e alina “neuit” as 
pronunsia aln. Na curiosità: an 
malagasy, com an piemonteis, la o 
sensa acent as pronunsia com na 
u italian-a; sempe com an pie-
monteis, quand ch’a l’ha l’acent 
(e anlora a së scriv ò o pi soens ô) 
as pronunsia com la o italian-a (o 
nostra ò piemonteisa). La pronun-
sia dla paròla vorona “osel” as peul 
trascrivse vorn a la piemonteisa e 
vurn a l’italian-a.
An Madagascar a buto nen an 

discussion la grafia ‘d soa lenga, 
përchè a l’é ‘l frut ëd soa stòria. 
As la ten-o e pro. Nojautri pie-
monteis, al contrari, i soma mach 
bon a tichignesse: da na part, a-i 
é serti purista dël doi e mes (‘d 
coj ch’ a fan ij bochin s’a-i sauta 
fòra n’italianism e peui a dòvro 
mal a propòsit “le bele veje parò-
le… ch’a veulo dì d’autr”, për dila 
con Milo Bre) ch’as fario massé 
dnans ëd gaveje mach n’acent 
sol e mach un sol tratin a la grafia 
ansidita normalisà; da l’autra, i 
l’oma coj ch’as anvento ‘d grafie 
“internassionaj” ch’an tajo fòra da 

nòstra tradission 
secolar e a con-
dano la lenga 
piemonteisa 
a l’estinsion. 
Scrive lait e sti-
robacola an leu ‘d 
làit e stirobàcola a 
l’é na semplifi-
cassion (second 
mi necessaria); 
scrive lün-a o 
anduma an leu ‘d 
lun-a e andoma a 
l’é n’ tradiment 
e a dinòta na 

conossensa ben maira ‘d nòstra 
tradission. 
Quand ch’as trata ‘d lenga, nojau-
tri piemonteis i l’oma na bruta 

tendensa, 
provinsial e 
masochistica: 
cola ‘d fesse 
bagné ‘l nas da 
tuit, da j’isole 

Fær Øer fin-a giù al Madagascar.

Se queidun a l’é ‘nteressà a la 
lenga malagasy e a veul savejne 
davantage, a peul procuresse ‘l 
bel volumet Le malgache de poche 
(pp. 150, pressi: 10 euro) dj’ 
edission Assimil, publicà ‘nt la 
stessa colan-a ch’a òspita ‘dcò Il 
piemontese in tasca.

Gianluca Perrini

LA LENGA DL’ISOLA GRANDA
(e lòn ch’a peul mostrene)

dòp vaire dzen-e d’agn ëd ditatura, ant 
l’Isola Granda as respira n’aria neuva, 
e la difeisa dla lenga nassional a l’é 
considerà na priorità

quand ch’as trata ‘d lenga, nojautri 
piemonteis i l’oma na bruta tendensa, 
provinsial e masochistica

la coltura
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Ma l’é pròpi vèra (com 
is ciamavo an sël n. 13 
d’é!) che ël Piemont ëd 

Amedeo VIII a l’é andaré rispet 
al rest d’Italia? La rispòsta a l’é: 
“Ël Piemont a l’é nen andaré, ma 
diferent!” Anvers ël 1430/40 ant 
l’Euròpa a-i é doi sènter artistich: 
l’un ant l’Italia sentral amparentà 
con la coltura classica, e l’àutr 
ant le Fiandre con cola gòtica: 
antlora l’Italia a l’é dividùa an doi: 
ël sènter-sud e ël nord. Ël sènter a 
l’é sota ‘l contròl dla Cesa e a l’ha 
l’impostassion antica, monumen-
tal; nopà ël Piemont as rifà a la 
coltura dël nòrd Euròpa e a pòrta 
l’espression dij neuv sentiment. Ël 
Piemont, ch’a l’é pròpi antrames, 
a resta anfluensà da la Cavalerìa 
ch’a nass an Fransa (pensoma a 
La Manta). Ij sivalié a son ij neuv 
eròe ch’a l’han ëd virtù esemplar 
come cole dij Sant: la fé, la 
carità, la fòrsa, ël coragi. Ij 
sivalié a son d’òm normaj 
che peui a son passà ant 
l’imaginari dël pòpol, ant le 
conte e ant ël mond sensa 
temp (Artur, Carlemagn, 
Gotifré ëd Bulion). Le piture 
con sò dissègn grassios e 
soagnà a mostro ij sivalié 
ch’a fan ëd tornà, ëd feste, 
che a son an camin a andé 
a caval andrinta ‘d bòsch 
andova tute le aventure 
a son possibij. Ël bòsch a 
l’ha nen ëd confin, as intra 
a pòch a pòch, longh ëd 
senté scur, andoa as peul an-
contré ëd dragon, ëd masche, ò la 
dama che as sërca. Ant ël bòsch 
a son pì nen marcà ij confin tra la 
realtà e ël seugn. Ël motiv dj’erbo, 
dij bòsch, dle rame as treuva da-
spërtut: ant ij palass con ij tapiss, 
j’afresch, le piture, le miniadure; 
j’erbo e ij branch as rampio an sle 
faciade dle cese e dle ca, longh le 
colòne e le vòlte.
A venta buté an evidensa che 
ant le piture dl’epoca d’Ame-
dé VIII a fà da padron le spassi 
dësrassional dla vegetassion a 
la manera dij Celt. Nopà ant le 
piture del sènter d’Italia lë spassi 
a l’é sempe senògrafich second 
la tradission greca–roman-a. Ant 

le piture piemontèise, come ant 
cole dël nòrd Italia, le përson-e a 
son ator ch’a vivo e ch’ a travajo: 
ël Crist, ij Sant, la Madon-a a son 
pì nen ant ël Cel, ma a son an sla 
tèra andoa a-i é ëdcò ij paisan, 
le sità, ij castej, ij palass. Ant ël 
gòtich internassional lë spassi 
a l’é pì nen col spiritual tut d’òr 
dle mistà, ma col dla natura: as 
trata pròpi d’un profond cambia-
ment rispet a la sensibilità dl’Età 
‘d Mes. L’umanésim spantià da 
pitor piemontèis come Jaquerio, 
Spanzotti, Giovenone, Gaudenzio 
e Defendente Ferrari, Macrino 
d’Alba a porta a na spiritualità 
laica, a na neuva concession dla 
natura, che adess as peul piturè e 
studiè con la siensa che a nass, e 
che a pòch a pòch a dësvijerà ant 
ël pòpol e ant tuti j’òm na neuva 
cosiensa.

A l’é ‘l trionf dla Cavalarìa: adess 
l’anteresse artistich a varda a nòst 
mond: tuti ij giovnòt sgnor a veulo 
smijé a ‘d sivalié, ij Sant a son 
piturà come ‘d sivalié, l’istes-
sa procession dij Re Mage e la 
Crucifission a dvento un défilé e la 
Madon-a a l’é rapresentà come na 
bela madama, bin pentnà e vëstìa. 
Le feste a son pì nen cole dla 
liturgìa, ma ëd gieugh profan. As 
gieuga ëdcò a fé l’amor tra l’òm 
gentil e la dama gentila. Ël matri-
mòni a serv mach a consolidé le 
richësse e a l’é un contrat, andova 
la fomna a deuv fè ‘d masnà e 
goerné la ca. L’òm nopà a serca 
sempe na bela dama, magara già 

marià, da 
conquistè 
pròpi come 
as conquista 
un castel; 
a-j giura 
fedeltà fin-a 
a la mòrt e 
as buta an 
gënojon a 
sò pé, come 
as conta 
ant le fàule 
e as pitura 
ant ij quàder 
e ant le 
miniadure. 
Coste-sì a 
saran pròpi 
le rèis dl’amor 
ossidental. Ant le piture as ved 
mai la fomna patanùa (mach 
quand a l’é stàita creà com Eva, 

o quand a-i sarà la fin del 
mond e la arsuression dla carn 
sensa pecà), sempe vëstìa con 
mantlin-e ch’a quato le forme 
përchè ël còrp dla fomna a l’é 
ancora causa dël pecà, e darera 
la voluptas a-i é sempe ‘l diav. 
Dësmentioma nen che pròpi 
për causa dla fomna ël mal a l’é 
intrà ant ël mond. Për conclu-
de, ant l’Italia dël sènter-sud ‘l 
gòtich internassional as ëscon-
tra con la prospetiva, e ant ël 
Piemont con l’art dij pitor dle 
Fiandre: ij doi lengagi a pòch a 
pòch as fondo ansema, come 
as peul vëdde ant ij quàder dij 

pì vajant pitor com, për esempi, 
Gaudenzio Ferrari e Macrino d’Al-
ba, e përparej a nasso ëd ciadeu-
vre ch’a son për gnente inferiore a 
cole ben pì conòssue dl’Italia.

Genio Gabanin

ART CAVALERESCA AN PIEMONT

la coltura

Sì dzora: fomna dla nobiltà 
(La Manta)
Da randa: afresch ëd la Cesa ëd 
S. Sebastian a Sele (Celle Macra)



Al di d’ancheuj për boneur a-
i é për lo meno na squadra 
piemontèisa che as fa onor 

ant ël campionà italian ëd basket 
pì amportant: a l’é la Angelico 
ëd Biela. Ma chi ch’a s’arcòrda 
l’Auxilium ëd Turin? Che fin a l’ha 
fàit cola squadra che ancora ant ij 
ani ’80 dël sécol vint a fasìa sugné 
ij turinèis an ampinend ël 
palaspòrt?
Nassù a Turin ant la sconda 
metà dij ani sessanta, 
l’Auxilium a l’avìa fin da 
subit l’ambissios but ëd 
rivé pì an aut che as podìa 
dzortut an travajand për 
creé un vivié fòrt. Costa 
politica a l’ha portà sò 
arzultà e, sensa pressa, la 
squadra a l’é rivà an serie B 
pròpri mentre an coj ani lì, 
l’Ast a passava da la serie 
D a la serie A grassie a soe 
grande possibilità econòmiche 
e grassie a la guida técnica 
dl’ungherèis Lájos Tóth.
Rivà ant ël campionà pì amportant 
l’Ast a l’é dasse da ment d’esse na 
realtà motobin cita për resiste an 
serie A, antramentre che la serie 
B a l’era na realtà tròp cita për 
anteressé na sità coma Turin. Për 
sòn le doe società a l’han decidù 
’d fé un matrimòni d’anteresse 
e costa union, nen sensa quàich 

tension e con tant, tant travaj a 
l’ha permetù a Turin d’avej “sò” 
basket.
A tre ani da la nassita la neuva 
società a viv dël 1976 sò prim, 
gran moment quand, ant la final 
ëd copa Korac, a riess a ampinì 
ël palaspòrt dël parch Ruffini con 
10.000 përson-e rivà për giuté 

ël capitan Merlati e John Laing 
contra la franch fòrta Jugoplastika 
dë Split. L’Auxilium a l’é nen 
riussìa a vagné la copa, ma për lo 
meno a l’é restà invincibila antecà 
an përdend la final mach për le 
sëste pijà a Split.
A podìa esse ël moment ëd la 
consacrassion ma dël 1977 la 
tragica mòrt dël “pivòt” Vendemini 
për na malformassion cardiaca 
ch’a l’era mai staita rëscontrà 

dai mèdich a l’ha fermà ij seugn 
turinèis. A l’Auxilium, che antlora 
as ciamava “Chinamartini” dal 
nòm ëd la reclam che a l’avìa an 
sla majëtta, a l’é restà mach ël 
dolor d’avej perdù un ëd ij sò òm 
pì fòrt. 
La società a l’ha ciamà an sla 
panchin-a un coach “barbis” e già 

famos ant ël mond coma 
Sandro Gamba e un 
campion coma Brumatti 
për rinforsé la squadra 
ancora ’d pì. 
Ël moment pì aut a riva 
quand dël 1982 Turin a 
gieuga la semifinal dël 
campionà italian contra 
Milan, peui campion 
italian.
L’Auxilium a l’ha perdù 
ant la semifinal autre 
doe vire: ant la stagion 
1983/84 contra la Virtus 

Bologna, e ant la stagion 1984/85 
torna contra Milan.
Dòp costi ani che as desmentio 
nen l’Auxilium a l’ha vist pegioré 
sempe ’d pì soa situassion fin-a 
a la mira che ancheuj la squadra 
a l’ha da giughé ant ël campionà 
d’Eccellenza e, coma se a bastèissa 
nen, a gieuga soe partije a Colegn 
e pì nen al Palaruffini.

Tòjo Pegon
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AUXILIUM BASKET: 
NA STÒRIA TURINÈISA



Quaich vira a capita che coj 
che a scrivo an piemonteis 
a scrivo ëdcò an italian. 

Quand che a son an piòta. A 
l’é ël cas ëd nost amis Tavo 
Burat, che a l’ha curà, ansema 
a Corrado Mornese, costa 
bela archeujta. Ma se costa 
a l’é na recension a un liber 
ëd n’amis, e-la donch nen 
obietiva? A peul esse, ma 
scoteme bin l’istess.
Dividù an doe part (“Banditi 
dimenticati” e “Ribelli 
dimenticati”) ës liber, sgnor 
ëd contnù ma ëdcò bel 
(përchè ij liber a dovrio esse 
bej, dësmentiomlo mai) a 
conten 34 articoj d’autor 
diferent, dont la pi part an 
presenta la vita e, soens, la 
bruta fin d’un “bandì”.
Chi ch’a son ij “bandì”? 
“Bandì” a veul dì slontanà, 
emarginà dal poder – ma che 
a treuvo soens la solidarietà 
dël pòpol.
Na part bondosa a l’é 
dedicà al mond piemontèis 
e dj’Alp (ma a-i é ëdcò Urùg 
e Kheyr-ed-Din, e Ghino di 
Tacco, e Butch Cassidy...). 
Mersì donch a Tavo Burat e a 
tanti autri i vnoma a conòsse 
personagi tanme François de 
Bardonnèche (“l’ultim bandì 
ossitan” – un ëd j’articoj 
pi bej), Pietro Mottino, 
canavzan, e ij frej Scarsello, 
ëd Narsòle, e ël valdostan Farinèt, 
e vaire autri “lader gentilòm”.
La sconda part an men-a dai 
tuchin piemontèis e ossitan dl’Età 
ëd Mes a j’insorgense contra 
Napoleon (dal Piemont al Tiròl), 
për rivé fin-a a le fomne 
partisan-e.
As capiss che i pudoma nen 
ciamé a un liber parej, colession 
ëd cite perle biografiche, na vision 
d’ansema, n’analis antropologica. 
I podoma gòde e pioré an sla vita 
e ël destin dij “nòsti” bandì.
Parsial ecession l’articol, torna 
ëd Burat, “I montanari contro 
Napoleone: una resistenza da 
rivendicare” (pp. 235-252).
Ma la stòria pì bela (e, torna, 
un-a che an conta pròpi Burat) a 

l’é cola ëd Carlo Antonio Gastaldi, 
piemonteis ëd Graja, ovrié, 
soldà, disertor e bandì ansema ai 
Borbònich an Polia.
Ël mond dij bandì piemontèis as 
concentra dzortut ant ël temp 

napoleònich, col 
moment sentral, 
ëd sernera, 
che a deurb 
l’uss al mond 
contemporani. 
Col mond che, as 
diria, a l’avia capì 
bin prima ëd tanti 
savù inteletuaj 
andoa a mnava na 
certa ideja dl’avnì. 
A ven an ment 
sì l’arsistensa 
popolar al regim 
comunista an 
Russia e an 
Ucrain-a, a ven an 
ment la Vandea. 
A ven an ment ël 

Sud ëd jë Stat Unì an soa, perdùa, 
guera ëd secession.
Cost liber a l’é donch na canson 
ai bandì e ai nemis dël poder, ma 
ëdcò na lauda al mond montagnin 
e paisan, mond sarvaj ma mond 

ëd libertà, vëddù – miraco con 
na frisa ëd semplificassion 
storiografica – com contrari al 
mond “dla pian-a”, mond dël 
poder.
Doe paròle an sle taule, da 
pag. 321 a la fin. Che gòj, che 
argioissansa! Riprodussion 
d’antiche stampe as mës-cio 
a fòto e manifest. A na ven 
fòra un quader fiamengh e 
anciarmant, magich ma ver.
Na cita critica: tanti, tròpi j’eror 
dë stampa, che a mostro na 
revision nen sempe a l’autëssa.
A la bon-a fin: a l’é nen un 
romanz, ma un liber dë stòria. A 
serv a pensé. Ma sòn a l’é vera 
ëd tut lòn che a scriv Burat. 
Col Burat che, ant ël panorama 
d’un mond piemontesista tròp 
soens sarà e moribond, a l’é 
tajasse sò spassi ëd pensador 
original. Un bandì ëdcò chiel, 
ëd sicur, ant ël cheur.

Mauro Tosco
(con la colaborassion ëd 

Giorgio-Giòrs Tosco)
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BANDÌ, “NEMIS DL’AVNÌ”

Briganti e ribelli dimenticati. Storie di 
irriducibili al futuro che viene.
a cura di Corrado Mornese e Gustavo Buratti 
(Centro Studi Dolciniani)
Lampi di Stampa, Milano, 2006
ISBN 88-488-0469-1
366 pagine
Pressi: 28 euro
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LA QUESTION DLA GRAFÌA

L’insersion ansima a “é!” ëd 
l’associassion La Losna për 
l’arserca ëd colaborator a 

l’ha tirà l’atension ëd vàire letor e 
a l’ha cissaje a visité ël sit dl’as-
sociassion: www.piemunteis.it. 
Quaidun a l’ha armarcà che ant ël 
sit a-i é cò ëd pàgine scrite an pie-
montèis con na grafìa ch’a l’é nen 
cola canònica, grafìa costa che mi 
i ciamo grafìa Brandé, an ricòrd 
ëd Pinin Pacòt che dij Brandé a l’é 
stait l’ispirator. Da costa osservas-
sion a l’é vnuje ëd lamente, come 
se La Losna a voreissa fé quaicòs 
contra ël sistema ëd grafìa Brandé 
ch’as vanta d’esse l’ùnich giust e 
l’ùnich bon.

I veuj donch precisé ij but che 
La Losna a l’é dasse e ël përchè 
dla propòsta ëd na grafìa ch’a 
veul esse n’evolussion rasonà dla 
grafìa Brandé, për ven-e ancontra 
a d’esigense ch’a l’han na rason 
d’esse, e che con la grafìa Brandé 
a smija a peusso nen trové 
sodisfassion.
La Losna a l’é staita costituìa con 
un but bin precis e limità: buté a 
disposission ëd tuti coj ch’a l’han 
a cheur la coltura piemontèisa jë 
strument ëd comunicassion, infor-
màtich e telemàtich, che la tecno-
logìa d’ancheuj a rend disponìbij. 
Son a veul dì nen vorèisse buté 
an concorensa, e tant meno an 
contraposission, con le associas-
sion colturaj ch’a travajo a pro dla 
coltura e dl’identità piemontèise.
Avend sempre come arferiment sò 
but, La Losna a l’ha dovù afronté 
ël problema dla grafìa, për podèj 
porté anans la sua mission.
Prima ëd tut a l’é vnuje ël travaj 
dël coretor ortogràfich piemon-
tèis, fait sla grafìa Brandé. Ma a l’é 
pròpi con ës travaj ch’a l’é vnuje 
fora ël problema dla grafìa pie-
montèisa. S’a l’é vèj che la pi part 
dij test ufissiaj piemontèis a son 
scrit con la grafìa Brandé, a l’é cò 
vèj che praticament tut lòn ch’a 
së scriv an piemontèis ant la vita 
ëd tuti ij di, ch’as trata dl’ansëgna 

dël negòssi, d’un manifest dla fe-
sta dël pais, la tichëtta ëd na bota 
ëd vin, o ël nòm d’un formagg, 
ël pi dle volte a l’é scrit con na 
grafìa che mi i definiss “sarvaja”, 
përchè a smija scrita sensa la pi 
cita régola.
Ëd sòlit j’espert dla grafìa ufissial 
a diso che son a l’é mach përchè 
coj ch’a scrivo a conòsso nen le 
régole për scrive an bon piemon-
tèis. A sarà cò parèj, ma mi penso 
che a-i sìa cò n’autr motiv: coj 
ch’a scrivo ël piemontèis për fé 
conòsse sò travaj, avend donca 
l’esigensa ëd fesse capì da coj che 
ël piemontèis a lo parlo minca dì 
ma a son mai arzigasse a leslo e 
tant meno a scrivlo, a son convint 
che la grafìa ufissial a sia nen lòn 
ch’a-i va.
Sël përchè a sìa parej, i podrìo 
rasoné e discute. Ma la realtà a l’é 
che la pi part ëd lòn ch’a se scriv 
an piemontèis a l’é nen scrit con 
la grafìa ufissial.
Donca, considerà che La Losna a 
veul butesse al servissi ëd tute le 
inissiative colturaj piemontèise, 
i l’hai sercà ëd definì na grafìa 
ch’a peussa esse acetà da coj 

che ancheuj a scrivo con la grafìa 
“sarvaja” e che a ven-a ancontra 
a le esigense ëd chi a deuvra ël 
piemontèis për fortì ël sò travaj ëd 
minca dì, con l’orgheuj ëd fé savèj 
ai piemontèis ch’a l’é travaj d’un 
piemontèis.
Son i l’heu falo cò përchè i son 
convint che, se ël piemontèis a 
veul avèj n’avnì, a dev podèjsse 
dovré ant ël travaj e ant la vita 
ëd minca di; an sostansa, a dev 
podèjsse rende ùtil. Ël problema 
dla grafìa sarvaja a l’é nen mach 
un problema ëd conossensa dle 
régole, ma a l’é cò un problema 
ëd rispondensa dle régole mideme 
a l’esigense ëd chi a veul comuni-
ché an piemontèis, avend l’esi-
gensa d’esse capì  da tuti coj ch’a 
lo leso.
Ant l’istess temp, ël problema dla 

grafìa sarvaja a l’é ancora ëd pi ël 
problema ëd lòn ch’a se scriv pi 
nen an piemontèis, për nen savèj 
come fé o për nen cariesse ëd 
sagrin e tiresse ëd miserie da coj 
che dla grafìa piemontèisa a l’han 
fane un dògma da buté an discus-
sion për gnun-e rason. 
Da coste considerassion, gion-
tandje dj’autri agn ëd travaj, a l’é 
naje ël sistema ëd grafìa Minca-
dì, come evolussion dla grafìa 
Brandé; un sistema ch’a veul nen 
butesse an concorensa, përchè ël 
sò but a l’é pitòst col ëd butesse 
a disposission ëd chi ancheuj a 
deuvra la grafìa sarvaja, val a dì ëd 
chi a pensa ëd dovèisse anventé 
na grafìa minca vòlta ch’a veul 
scrive an piemontèis. 
Cost a l’é ël motiv për che ant ël 
sit www.piemunteis.it le doe grafìe 
a son present con un dissionari 
e un sistema ëd coniugassion dij 
verb; e prèst ‘cò la grafìa Mincadì a 
l’avrà a disposission sò coretor.
Ël sistema ëd grafìa Mincadì a 
peul esse considerà come na 
propòsta për rasoné sl’avnì dla 
lenga piemontèisa che, come tute 
le lenghe a peul avej n’avni mach 
se riesserà a rendse ùtil come 
strument ëd comunicassion; e 
për esse ùtil dev riesse a desse na 
forma scrita ch’a sia a la portà ëd 
tuti.
Con bin ch’a fussa vèj che la 
grafìa Brandé a l’ha na longa tra-
dission stòrica – ma nen për tuti a 
l’é parèj – a l’é an relassion al pre-
sent e a l’avnì ch’a venta rasoné; 
e ël present a l’é che an piemon-
tèis a se scriv sempre meno e an 
tante manere diverse.
Continué a dì che a-i esist un 
sistema ëd grafìa ùnich, basà su 
ëd dògma nen modificabij, a veul 
di neghé la realtà; pijé anvece 
cossiensa che ël problema a esist 
a l’é ël prim pass për troveje la 
solussion.
E an tuti ij cas, për mi la grafìa 
piemontèisa a peul esse n’argo-
ment ëd discussion ma mai ëd 
contraposission; për mi coj ch’a 
scrivo e parlo an piemontèis a son 
tuti amis, comsëssìa a l’abio piasì 
d’esprimse.

Enrico Eandi

ël piemontèis a l’é soens 
scrit con na grafìa 

“sarvaja”

se ël piemontèis a veul 
avèj n’avnì a dev 

podèjsse dovré ant la vita 
ëd minca di
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A PANSA MÒLA

A l’é bel che a pro dël pie-
montèis a travajo cò dij 
giovo, dzortut se alégher 

e pien ëd veuja ëd vive. Vàlter 
Bërgeis e Paola Costa a son doj 
apassionà dël piemontèis, che a 
l’han butà fòra da pòch na sconda 
edission dël lìber ëd travaj për la 
scòla primaria ch’a l’avìo publicà 
dël 2004.

La novità a l’é la lenga: cost A 
pansa mòla a l’é la version për 
Bra, Cherasch e Narsòle. J’esercis-
si për ij pì gnèro a son j’istess, ma 
la blëssa a l’é che a l’é pensasse 
ëd fé quaicòs nen tant për ël 
piemontèis, ma për na varietà ‘d 
piemontèis. Sòn a rend ël lìber 
për pòchi, ma coj pòchi a l’ha a 
disposission në strument ch’a 
parla esatament sò lenga. E alora 
– atension! costa a l’é reclam se-
gnatament a target minoril – fòrsa 
cit, fevlo caté da papà e mama!

Ël lìber a costa 10 euro e as peul 

avèjsse via l’associassion 
Nòste Rèis:
piassa Savòja 2/d, 10122 
Turin
tel./fax 011 521.72.86
info@nostereis.org
www.nostereis.org

Gianni Davico

Vàlter Bërgeis e Paola Costa
A pansa mòla. Version për Bra, Cherasch e Narsòle.
Associassion Nòste Rèis, 2005. 78 pp., 10 euro

Un lìber da coloché ant le dësmore 
pì che an tra jë scafaj ëd na 
biblioteca: an costa manera 

j’autris a parlo ëd soa creatura, 
ùltima nà ant la produssion dla 
Ca dë Studi Piemontèis. Tre a son 
ij pont ëd fòrsa ëd cost volum, 
indirissà ai cit dla scòla primaria:
- la semplicità: le masnà a peulo 
capì sensa sfòrs e come gieugh 
lòn ch’a l’han da fé;
- l’interatività, mersì al CD alegà 
(lesù da Mario Brusa);
- la modernità, përchè ël lìber a 
deuvra ij criteri modern dël mo-
stré na lenga ai cit.

A l’é na bela euvra, ampressiosìa 
dai disegn d’Andrea Chanoux, che 
a pija ël letor giovo për man – chi 
ch’a l’ha dle masnà ant ij prim agn 
dj’elementar am capiss perfeta-
ment. E, an partend da Giaco e 
Ghitin, a-j mosta a gieughe con ël 
piemontèis, e a amprendlo sensa 
gnanca ancòrsisne. Già, përchè an 
tra canson e disegn, conte, fàule 
e via fòrt tuti jë strument a son 

dovrà për fé am-
prende le masnà 
sempe col soris.

L’euvra a l’é sem-
pia, a la finitiva. 
Ma a l’é col sempi 
che a ven dal 
pensé, pensé ch’a 
l’ha rendù sempi ël 
complicà. A servirà 
a salvé nòsta lenga 
e nòsta cultura? A 
sarà nen certa-
ment un lìber; ma 
ch’a contribuissa i 
podoma scomët-
tlo. 

   Gianni Davico

Anna Ferrero, Ful-
via e Marina Lupo, 
Prima Mignin (con 
CD). Ca dë Studi 
Piemontèis, 18 
euro

PRIMA MIGNIN
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I SOMA PRONT PËR ËL WEB 2.0?
n pòch dë stòria
Ant j’agn passà a l’é parlas-
se tant dël Web ò Internet, 

com a së s-ciama an inglèis, o dla 
Ragnà, com i l’oma ancaminà a 
ciamelo an piemontèis, e tùit a 
san còs che a l’é. An tanti 
i l’oma peui ancaminà a 
viagé dzora ël Web, për 
esempi an sle liste, ij 
grup e ij “forum” ëd di-
scussion, o an sl’infinità 
ëd sit esistent.
Costi strument a son 
nassù con la nassita dël 
Web, ant la sconda metà 
dj’agn ’90, ma peui, con 
la crisi ancaminà a la fin 
dël 2001, as peul disse 
che ëd novità a sia pì 
nen stàit-ne gnun-e.
Adess, a l’é pì che n’ann 
che as parla dël Web 2.0, 
e finalment a-i é torna 
cheicòs ëd neuv ant ël 
panorama d’Internet.

Còs a l’é ël Web 
2.0 ?
A l’é nen bel fé spieghé 
còs che a sia ël Web 2.0. 
Prima ëd tut a l’é nen 
l’evolussion dla rej Inter-
net, che a resta tal e qual 
a prima. A l’é la manera ëd dovré 
la rej cha a cambia.
Un dj’esempi che a son cità pì 
soens a l’é ël prinsipal motor 
d’arsërca, “Google”. Cost motor 
d’arsërca a sërca nen mach le 
pàgine che a corispondo ai criteri 
d’arsërca, ma pì che àutr a conta 
le anliure che an sla Ragnà a 
men-o a coste pàgine e a buta le 
pàgine trovà an órdin ëd nùmer 
d’anliure che a l’han. Për fé an 
manera che na pàgina a sia ant ij 
prim pòst, alora a venta che tanti 
àutri sit a arconòsso l’amportansa 
dla pàgina e che a-j buto n’anliu-
ra.
N’àutr esempi a l’é “GoogleEarth”, 
ël sit con le fòto dla Tera pijà daj 
satélit. Mincadun a peul vëdde 
le fòto ëd soa sità e angrandije 
fin-a a vëdde le fòto ëd soa ca. 
Ma GoogleEarth a darà ës servissi 
ëdcò a le imprèise, che a son 
già antramentr a progetene mila 

manere d’utilisassion. Për esem-
pi, quandi che un a prenoterà 
un bungalow ant un campegi, a 
podrà controlé sùbit se verament 
a l’é vzin al mar o se a l’é bin 
distant.

Ma miraco l’esempi pì amportant 
ëd Web 2.0 a son le “wiki”, an par-
ticolar la “Wikipedia”, descrivùa 
ant ël nùmer passà d’ « é! ». La 
Wikipedia a l’é l’Ensiclopedìa libra, 
andova tùit a peulo gionté dle vos 
e tùit a peulo coregi na vos se a 
smija nen giusta. E bin, an costa 
manera sì, la Wikipedia inglèisa a 
l’é rivà a pì d’un milion d’artìcoj, 
e costi articoj a son soens ant ij 
primi pòst dle arsërche fàite. 

Ij contnù e l’época ëd la 
partecipassion
J’esempi ëd Web 2.0 che i l’oma 
vëddù, a dovrìo spieghé che lòn 
che a l’é antramentr a cambié 
an sla Ragnà, a l’é ël “contnù” a 
disposission dij navigador. 
Na pagina a sarà an testa a le 
arsërche se a-i é tante anliure che 
a men-o a chila; ma a-i sarà tante 
anliure a na pagina se sò contnù a 
l’é antëressant për tante 

përson-e.
Prima ëd GoogleEarth a l’é mai 
staje a disposission për tùit ëd 
contnù con la possibilità ëd vëdde 
la Tera com as vëdd da lë spassi, 
fin-a a la precision ëd sò pais e ëd 

soa ca.
Ma ël campion dij contnù é la 
Wikipedia. Prima ëd chila a l’é mai 
vëddusse tanta gent regalé sò 
savèj, sensa che a-i resta manch 
la firma sota n’artìcol. E ij contri-
butor dla Wikipedia as regolamen-
to da soj, con dle votassion, dand 
n’esempi motobin àut ëd parte-
cipassion e decision autònome. 
A propòsit ëd Wikipedia as parla 
alora ëdcò d’“época dla parteci-
passion”.

E a l’é bel noté che pròpi l’“época 
dla partessipassion” an dà la 
possibilità ëd deje na visibilità 
mondial, an sla Wikipedia, a nòst 
Piemontèis.

Bepe Sané (Dragonòt)

U
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SE BRUCE SPRINGSTEEN 
A FÙISSA MONFRIN…

Che bel! Che meravija! Che 
novità! An testa a tute 
le Hit Parades  a-i é ‘n 

cd folk. E a l’é pròpi ‘n cd con 
canson tradissionaj, eh! Miraco 
‘n pòch riarangià për l’ocasion, 
ma con tòch antich dabon. E ant 
j’ùltim mèis ëdcò d’àutri a l’han 
avù ‘n sucess ëd publich nen 
indiferent. Com’i dise? Voi i seve 
nen ancurzuvne? Epura a basta 
anvisché la radio e tuti ij moment 
as peul ëscotesse ‘l singol gavà 
da cost travaj. I lo sai pro… Cost 
cd a l’ha falo Bruce Springsteen! 
Ma i veule pa feme chërde che la 
gent a cata ij cd mach për ël nòm 
dël cantant. Coma? Ëdcò Van 
Morrison e Enya a son conussù 
daspërtut? E a va bin. Alora i 
torno an sla tera. Ma a sarìa pro 
bel se costi travaj a durbièisso 
la stra a ‘n bel folk revival. Pròpi 
coma a l’era capitaje ant ël 1984 
quandi Fabrizio De André a l’avìa 
fàit seurte cola ciadeuvra ch’a 
l’era Creuza de mä. Iv arcòrde? 
Ant j’ani dòp, vàire grup e solista 
a l’avìo ancaminà ‘n bel travaj 
d’artorn a le lenghe regionaj (un 

nòm për tuti a peul esse col dij 
sard Tazenda che con Pierangelo 
Bertoli a l’avìò s-ciapà ‘l mond 
con Spunta la luna dal monte a 
Sanremo 1991). Se tut son a 
capitèissa, an Piemont, oltratut, i 
sarìo già bele pront. Sigur. A sarìa 

na meravija se ij piemontèis as 
rendèisso cont ëd le giòje ch’i 
l’oma antëca e ch’a speto mach 
d’esse torna dëscuverte dal grand 
publich. Mach për dine un-a, ant 
j’ùltimi mèis a son surtì ij travaj, 
un pi bel che l’àutr, ëd tre ‘d costi 

grup: Tra cel e tera 
dij Tre Martelli, 
In cerca di grane 
dj’Ariondassa 
e La valle dei 
Saraceni dij 
Tendachënt 
(ch’a derivo 
da la stòrica 
formassion ëd la 
Ciapa Rossa) A 
l’é ansi na neuva 
motobin recenta 
(surtìa ansima 
TorinoSette 
dël 16 giugn) 
che pròpi cost 
ùltim cd a l’ha 
vagnà ‘l Premio 

Nazionale Città di 
Loano për ël pi bel cd ëd mùsica 
tradissional italian-a dël 2005. E 
a l’é motobin important sotligné 
quaich nòm ch’a l’é rivà darera 
ai nòstri artista: ‘l comasch 
Davide Van De Sfroos (che a l’è 
ormai conussù e apressià an tuta 
Italia bele s’a canta an laghèe) 

e ‘l veronèis Massimo Bubola 
(ëstòrich colaborator pròpi ‘d De 
André). Tut sòn a conferma che a 
l’é pròpi vera che nemo propheta in 
patria. Chissà? Miraco se Maurizio 
Martinotti, Rinaldo Doro, Ciacio 
Marchelli o Betty Zambruno 
a fùisso irlandèis, american o 
bërton a sarìo ‘d celebrità fin-a 
belessì. Pensé che seugn, peui, se 
a quaich vej emigrà piemontèis 
ant j’Usa a-j sàutèissa ant la 
biòca ‘d fé ‘n cd con le canson ëd 
soe rèis… La Monfrin-a a podrìa 
dventé l’ùltima frontiera dij baj 
mondiaj. An tute le discoteche dël 
mond ël Brando a pijerìa ‘l pòst ëd 
la salsa e a Cuba as mostrerìa a 
balé ‘l Corenton. L’ùnich problema 
a sarìa butesse d’acòrdi ansima 
a chi a dovrìa fé ‘l testimonial ëd 
nòsta cultura ant ël mond. Con 
tuta la bin ch’i veuj a mè amis 
Andrea Flamini i chërdo pròpi che 
Carla Bruni vestìa da Gianduja a 
funsionerìa mej…

Paolin Siròt

 Bruce Springsteen & the E-Street Band 2003

Bruce Springsteen
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Sa session d’”é!” a conten 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.

Pense-ve che vòsti eròe a resteran 
ant la stòria për lòn ch’a l’han 
fait? Conteje pa. Barba John a 
presenta ëd përson-e ch’a l’ero ëd 
VIP an sò temp, e che ancheuj a 
son completament dësmentià. A 
son finì ant la mnisera ëd la stòria.

Dësmentià: Nicholas P. 
Trist, rëpresentant presidenssial 
american an Mexico, 1847-48.

Famos: Trist a l’ha negossià 
ël tratà ch’a l’ha sarà la goera 
mexico-american-a, e a l’ha avù 
un ròl prinsipal ant l’overtura ëd 
l’espansion ëd j’Ëstat Unì vers ël 
West. A l’avrija dovù esse ël pont 
pì aut ëd soa cariera, e nopà a 
l’ha costaje ël pòst. Ël president 
Polk a l’era nen content ëd l’andi 
ëd le negossiassion, parèj a l’ha 
comandaje a Trist ëd chité e torné 
andaré. Chiel a l’ha ignoralo, a l’é 
resta an Mexico e a l’ha completà 
le negossiassion. An signand ël 
tratà an fërvé 1848 a l’ha portà a 
j’Ëstat Unì ij teritòri ëd Califòrnia, 
Nevada, Arizon-a, Utah e Neuv 
Mexico, e ëdcò na part ëd 
Colorado e Wyoming.

Mnis: Trist a l’é stait licensià 
për insubordinassion, e a l’ha 
passà vaire agn apress an 
travajand për le ferovìe. A l’é 
mach an 1870, vint agn apress 
la fin dël mandà ëd Polk, che 
Trist a l’é stait arconossù tan-
me l’autor d’un gròss sucess 
diplomàtich.

Dësmentià: Émile Coué, 
un farmacist con ël balin ëd 
l’ipnotism.

Famos: Dël 1920 Coué a l’ha 
tirà fòra un métod ëd “varì a 
travers ël pensé positiv” an soa 
clìnica ëd Nancy. Soa reputassion 
a chërsìa fòra ëd Fransa, e dël 
1923 a l’ha tnù vaire conferense 
ant j’Ëstat Unì – acheujù da ëd 

coalere d’entusiast an tute le 
sità visità. Soa fras pì famosa a 
l’era: “vira di, e an vira manera, i 
ven sémper mej”. An arpetandla 
soens, Coué a fortìa, ël servel 

a sarìa stait possà a fé passé 
un problem basta ch’a sia. S’a 
l’aveissa nen esagerà, Coué a 
sarìa stait arcordà tan-me un dij 
pare dël pensé positiv. Ma chiel a 
l’é andait anans an disand che sò 

métod a 
podìa 

curé la testa plà, le maladìe grave, 
combate ël visse e ël crìmen, e 
fin-a decide se na masnà a sarìa 
nà mas-cc o fumela e decide sò 
avnì. A dëspiegava che se na 
mare ch’a dovìa caté a vorìa che 

soa masnà a vnissa, për esempe, 
architect, a dovìa visité ëd bej 
edifisse e avèj antë ca ëd fòto ëd 
ciadeuvre d’architectura.

Mnis: Coué a l’é torna andait an 
América dël 1924, ma le coalere 
d’admirator a l’ero bin pì cite. Sòn 
për che – bele an arpetand la fras 
vira di – ij plà a l’ero sémper plà, ij 
grass a l’ero sémper grass e fieuj 
e fije a nassìo andependent da 
la fras che soe mare a recitavo. 
Ij passient an soa clìnica an 
Fransa a l’ero sémper men, e 
Coué a l’avrìa falì completament... 
s’a l’aveissa nen ciapà un colp 
antratant ch’a l’ha lassalo sèch.  

Dësmentià: “Monsù Greeler”, 
ch’a l’é ancheuj talment 
dësconossù che as sa mach sò 
nòm ëd famija.

Famos: Ant j’agn 1870 Greeler 
a l’ha butà an mùsica tuta la 
Constitussion ëd j’Ëstat Unì. 
La composission – n’euvra 
monumental ëd ses ore – a l’é 
staita rëpresentà an coj agn 
là à Bòston, dëdnans ëd 
pùblich entusiast. Ël recitativ 
dël Preàmbol e le fughe ëd 
j’Amendament a l’han cheujù 
j’aplaus pì dësfusumià.

Mnis: Gnun-e còpie ëd la 
partission a son ruvà fin-a noi.

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 
e an italian sota htpp://www.
internetbookshop.it/.

ANT LA MNISERA ËD LA STÒRIA

Nicholas P. Trist

Émile Coué

Barba John - leture da gabinet
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I son ëstàit abonà a vòstra 
arvista fin-a dal prim nùmer e 
i l’hai sërcà ‘d fela conòsse a 

tante d’àutre person-e përchè i 
son convint che nòsta nòbil lenga 
a vènta dësfendla.
Dit sòn, am dëspias motobin 
dovèj decide ‘d nen arnové mè 
abonament, ma i peuss nen toleré 
che vojàutri i continue a publiché 
jë scrit firmà “Fabrissi Vielmin”, 
scrit mastià amèr e pien ëd mal 
vorèj për Israel e sò govern e che 
a buto an dubi 
fin-a la përsecussion nazista 
contra j’ebreo!
An sostansa sto Vielmin a l’é a 
favor dij terorista palestinèis e dël 
rest dij pais mussulman.
I peuss nen consentì che mè 
abonament a contribuissa 
(combin che për bin pochi èuro) 
a fé scrive e a propaghé dj’idèje 
arbutante.
Tanti salut piemontèis.

Gianfranco Ribolzi 
(Turin)

A fà nen piasì perde un letor tant 
afessionà e atent ai contnù dl’arvista, 
e i regretoma ëd cheur che le opinion 
ëd Fabrissi Vielmin (nen, atension!, 
dl’arvista) a l’abio podù causé ëd 
magon. Sossì dit, Fabrissi Vielmin a 
l’ha nen butà an dubi le përsecussion 

dj’Ebreo. A l’ha pitòst fait noté – a 
rason, scond mi – le limitassion a la 
libertà d’espression an pi che un pais 
europengh. E a l’ha scrivù, soens e bele 
ant ës numer-sì, ëd la politica dlë Stat 
d’Israel – che a l’é tuta autra còsa. 
Sempe ant ës numer, Silvio Sandrone 
a parla anvece dj’Ebreo an Piemont 
– part, e nen cita, dël pòpol piemontèis 
e ëd soa stòria.

Ël diretor

Gentil Diretor,
i l’hai ricevù doe ò tre vòte 
l’arvista “é!”. An prinsipi i 

l’era nen bon-a a lesla. Stavòta im 
son ampegnà: a l’é tocame fin-a 
tradoe le paròle, com se a fussa 
n’autra lenga (latin, franseis). 
Però i son riussia e i son staita 
sodisfaita!
It diso che i son ëd Droné e ël mè 
piemonteis a l’é bin divers da col 
ëd Turin, però am pias da meire, 
tant che i lo parlo, i lo scrivo, 
coma i parlo e i scrivo l’ocitan. 
It diso però che i l’hai pì nen 
la volontà d’amparé òe “giuste 
regole” e i continuo a scrivlo 
com i lo parlo. I l’avia comincià 

un cors d’angleis ant ël ’93 e i 
l’hai finì ant ël ’02, përchè dòp 
un meis ëd lession i l’hai dovù 
andé an montagna a fé scòla e 
“adiù angleis”. I l’hai arpijà ant ël 
’02, quand che i l’era an pension. 
Am piasia talment che i l’hai 
seguì le lession për quatr agn. 
Antramentre mè òm (mòrt ant ël 
’04) a l’era malavi. Quaicòs i l’hai 
amparà përchè a l’han butame 
com “capogruppo” ant na gita che 
i l’hai fait an Califòrnia e gnun a 
l’é përdusse!
Për mi a l’é staita na sodisfassion 
riesse a capì la vòsta arvista: 
chissà se im fon nen viva con 
d’autri scrit. I spero che la 
diression as anrabia nen e se i 
cestin-e tut a-i na fà gnente: però 
diseme nen che i cambie ël mè 
piemontèis!
Cari salut,

Carla Girardo 
(Droné)

L’ortografia e la gramatica dla litra a 
son staite rangià conforma a le regole 
ortografiche piemonteise. A l’é nen stait 
cambià ël lessich nì la fraseologia. E 
gnanca, i speroma, ël contnù.

Ël diretor

La wikipedia piemontèisa an tre mèis a l’ha passà le 1.100 vos, con na sessanten-a d’utent fiss registrà e 
vàire giovo che a l’han “amprendù la lenga daj nòno”. Sòn a va arlevà: i l’oma vàire gent antra ij 20 e ij 30 
agn che a son bon a lese e a scrive, ma nen a parlé. A-i son ëdcò ij piemontèis ëd l’Argentin-a, dont a-i 
riva ël pì giovo: 15 ani. Ël rapòrt antra consultassion e registrassion a dirìa che i l’abio avù ant sëj 12.000 
visitator nen registrà. Però ël rapòrt 1:200 për sòlit a val ëdcò antra utent ativ e coj che as registro mach, 
e nojàutri i l’oma na partecipassion d’1:10. Donca a peul esse che ij visitator a sio ‘cò mach ëstait an 
1.000, e che ij bogianen a resto motobin pì dësgagià a scrive e a fesse sòcio che nen ël sòlit.
Lë stàndard ISO 639-3 a l’ha certificà ël piemontèis coma “Lenga” e tute le wiki a son antramentr che a 
gavo “dialèt piemontèis” për passé a “lenga piemontèisa”. Ëdcò cola italian-a. L’antërfassa an piemon-
tèis a sarà antra cole distribuì ant ij neuv programa ëd la fondassion wikimedia. La Stampa a lé sortùa 
con n’artìcol dla session cultural nassional ant sla wiki scrit dzortut an piemontèis, lòn che a l’ha dane 
un gran bel tràfich. Unich difet: a së s-ciàira ancó pa gnun-a partecipassion ativa d’associassion e anse-
gnant dël piemontèis. Antant, ansema a tute le lenghe regionaj italian-e i soma dapress a pronté dij tilèt 
dle wiki an lenga regional che i-j ciameroma ëd buté ansima a sò sit a tuti ij comun e le struture amini-
strative. Për rivé a la wiki l’anliura a l’é http://pms.wikipedia.org.
Avnì pura dësgagià, che ëd travaj a-i na j’é për tuti!

Berto ‘d Sera

NÙMER E NEUVE DA ANT LA RAGNÀ:
LA WIKIPIEM A CHËRS!

ij letor a scrivo






