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RËSCONTR INTERNASSIONAL A TURIN

Saba 7 e duminica 8 magg a l'é tnusse
a Turin, a la Famija Turinèisa, ël

Rëscontr ëd la Lenga e Literatura
Piemontèisa. Coma tuti j'agn, studios

ëd lenga, stòria, folclor, literatura e
tradission dël Piemont a son riunisse
për doi di ëd travaj e discussion. Le

fòto (ëd Cèser Matta) an mostro quaich
moment dël Rëscontr turinèis. Nòst
ringrassiament a j'organisador a van

ansema a nòst anvit a mej spantié ant
l'avnì al publich anteressà tute 

j'informassion che a rësguardo costa
bela, ma pòch conossùa, inissiativa.

Un moment ëd
conversassion

për Tavo
Burat durant

na pausa 
dij travaj

Ant la fòto sì davzin: 
Dario Pasé (a snistra) 

e Censin Pich.

Vaire relassion 
e presentassion
a l'han avù 
leu ant ij doi 
di dël rescontr.

Scond da snistra ant ël pùblich, ël professor Giuliano Gasca Queirazza
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quaicòs për ël Piemont an leu
dë sté con j’amis, la fomna,
l’òmo, ij fieuj e via fòrt – i
foma tanta fatiga, i ancontro-
ma tante dificoltà, ma a la fin
a son j’arzultà che a conto. E
se i podoma disse sodisfàit
dël nùmer dj’abonà e dël
rëscontr dij letor, i vëdoma e i
capioma pròpi bin che lòn
ch’a l’é fasse fin-a a ancheuj a
basta nen për seguité.
A l’ha rason la stòria opura
nò? Còs ch’a sarà dël Piemont
doman? Còs ch’i lasseroma ëd
nòst Piemont a nòsti fieuj?
Còs ch'it na pense? Scriv-ne,
telefon-ne, fan-lo savèj. E
peui, se it l'has ancora nen
falo, paga tò cotis. Ma a basta
nen: se it veule bin a tò
Piemont, se it veule che costa
vos libera a dzorviva, parla
dl'arvista ai tò amis, pòrt-ne
na còpia sempe con ti, e fà fé
d’abonament. Deuvra un pòch
ëd tò temp për tò Piemont. Fà
tute coste ròbe ansema - o i
chitroma prest.
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l’editorial 3é!

I MEUIREROMA PREST

Ël nùmer 9 d’ “é!„ a surtirà ël 15 ëd stèmber

inca tant dal gnente
a-i sponta fòra l'ecto-
plasma ëd në scampà

– a l'é sempe un piemontèis –
e a smija nen particolarment
alégher. Quàich temp andaré
un nòst letor e abonà a l'ha
telefona-ne an disend: “A ven-
trìa che an butèisso an sël
Bolaffi” (talment i soma
pòchi). Ma, im ciamo e it
ciamo, letor, a l'avrà pa rason
la stòria, che an buta ai mar-
gin? A sarà pa giust sòn, che
vreman nòst vesse piemontèis
a sia peui mach dialèt? I foma
tanti sfòrs, ma anté che a van
costi sfòrs?
D’àutra part a l’é nen obligatò-
ri. A l’é nen obligatòri che ij
piemontèis a l’abio n’arvista
coma “é!„, se a la veulo nen.
Se i la voloma nen, as peul
tant bin dzorvive sensa – e
miraco squasi gnun as n’an-
corzrà. Noi – e con noi i veuj
nen dì mach la redassion, ma
tuti coj che a colàboro a gratis
con nojautri, visadì che a fan

M

“é!„ as treuva nen dal giornalé. As peul avèj
mach për abonament o da costi libré sì: 

* Piemonte in Bancarella, corso Siccardi 4, Turin, tel. 011 53.39.32

* Dora Grossa, via Garibaldi 11 bis, Turin

* Piemontese Centro Audiovisivi, via S. Secondo, 11/G, Turin

* Banco libri Il Punto, piazza Statuto 3, Turin

* Il Punto - Piemonte in Bancarella, corso Torino 100, Rivareul

La stòria a grata ‘l fond
come una rèj a rabast
con quai s-cianch e pì d’un pess a scapa.
Quaivòlta as ancontra l’ectoplasma
ëd në scampà e a smija nen particolarment alégher.
A sa nen ëd vesse fòra, gnun a l’ha dije gnente.
J’àutri, ant ël sach, as chërdo pì lìber che chiel.
(Eugenio Montale, La storia)
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ntre la fin ëd magg e ij
prim ëd giugn, ij sitadin
ëd Fransa e Pais-Bass a

l’han votà dzora ël proget ëd
Constitussion për l’Union
Europenga. Con na magioran-
sa satìa j’eletor a l’han arbrufa-
la an tuit doi ij pais. Ël tratà
constitussional a l’é dgià stait
ratifià da vaire ëstat, ma an
prinsipe a peul nen intré an
vigor sensa che tuit ij mémber
ëd l’Union a l’abio aprovalo.
Sossì a veul dì che, se
j’Olandèis e ij Fransèis a cam-
bio pa d’idea, le disposission
ëd la Constitussion prontà da

la Convension masentà da
Valéry Giscard d’Estaing a
intreran nen an fòrsa. An
teorìa.
An realità, le disposission dël
tratà pì discutùe durant la
campagna dij doi referéndum,
cole ch’a l’han pì trovà ël ghi-
gnon ëd j’eletor, a son ëdcò
cole… ch’a esisto dgià adess,
sensa Constitussion. A venta
nen dësmentié che ël but ëd la
Convension a l’era dzortut ëd
compilé e ardrissé ant un test
ùnich ël contnù ëd pa men che
eut tratà che a constituisso
ancheuj le lèj fondamentale ëd
l’Union. Ës travaj sì a l’era pì
che necessari, cont-tnù che dë
soens ij tratà sucessiv a fasìo

A

4 le neuve é!

la part I, visadì cola ch’a buta ij
prinsipe ëd l’Union e ël fonsio-
nament ëd soe institussion. E
a son franch le part I e II
ansem che a smijo pì a na lèj
fondamental, e a son pì bele
da lese, e fin-a da comprende.
A son se doi prime session dël
proget ëd Constitussion ch’a
l’avrìo avù un valor giontà, ch’a
l’avrìo mnà a na simplificas-
sion e na democratisassion ëd
la vita ëd l’Union. Donch an
arfudand a la Constitussion tut
curt, j’eletor a l’han acetane de
facto le disposission che pì a
l’avìo an ghignon, s’a l’é vèj
che 40% dij Fransèis ch’a l’han
votà contra a l’é për che a
n’han a basta ëd la situassion
d’ancheuj, e che 34% a treuvo
che la Constitussion a sia tròp
liberal e complicà.
An votand nee e non rëspetiva-
ment, j’Olandèis e ij Fransèis a
l’han dëscoatà ël gieugh ëd chi
a vorìa convince a voté a pro
ëd la Constitussion an disand
che dësnò a sarìa ruvaje la fin
dël mond. E sensa savèjlo, a
l’han ëdcò mostrà che ij parti-
san dël nen ch’a prëvedìo libe-
ralism, competission e d’autre
maleur se ël proget a fussa
stait aprovà, a l’ero ëd busiard
ëdcò lor: ël mond a l’é ancor
là, e tuit ij maleur ëd la part III
dël tratà a son dgià sì. Ma për
rendse cont che sa generassion
ëd polìtich a l’é nen a l’auteur
a-i era nen damanca d’arnon-
sié a avèj na Constitussion: i lo
savìo anans.

Silvio Sandrone.

referensa a d’artìcoj dij tratà
precedent, për amendeje o eli-
mineje. Për capine quaicòs a
ventava lese ansem ij famos
eut tratà, signà antre 1957 e
2000, vira un con ëd nòm fia-
mengh, tan-me At Ùnich
Europengh o Tratà ëd Maastricht.
Integré s’ëspantium a l’era la
faita nùmer un che ij represen-
tant dij govern, dij parlament
nassionaj e ëd col europengh a
la Convension a l’avìo arseivù
da ij cap d’ëstat e ëd govern dij
pais ëd l’Union. E la faita a l’é
staita mnà a bin: ël gius e ël
sust dij eut tratà precedent a

son stait concentrà ant la part
III ëd la Constitussion. A l’é ant
sa part sì ëd la Constitussion
che le crìtiche as concentro. E
bin, con lòn ch’as trata mach
na sintes dij tratà vàlid
ancheuj, ël contnù ëd la part III
a l’é bel e bin an vigor, bele s’a
së ciama nen parèj; bele s’a l’é
staita arbrufà da ses eletor
olandèis ansima des.
La part II ëd la Constitussion a
l’é la Carta dij Drit
Fondamentaj, che con ël neuv
tratà a l’avrìa avù valor legal,
ma che ancheuj a l’é mach na
diciarassion ëd bon-e inten-
sion. Andoa la Convension a
l’ha avù pì d’imaginassion e a
l’é staita pì inovanta, a l’é ant

Legenda dël diagram: 
Pont prinsipaj d'un sondage
Sofres-Unilog për TF1/RTL/Le
Monde realisà për teléfon ël 29
ëd magg 2005 ans un campion
ëd 1500 përson-e ch'a rëpresen-
to la populassion fransèisa dzora
18 agn, e ch'a podìo dé pì che na
rëspòsta.

A VENTA NEN DÌ “NEN”
Për che la Constitussion a l'é bela…

Ij Fransèis a l’han arbrufà la Constitussion për che:
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j bolversament che antra
mars e magg a l’han dait
feu a le repùbliche ex-

soviétiche dl’Ozbekistan e dla
Kirghizia a l’han nen constituì
na sorprèisa për chi, tan-me
vòst corespondent, a viv o a
sta dapress a j’afé dl’Asia 
sentral. A son 15 agn che an
costa region stratégica për la
ridefinission dël sistema dj’e-
quilibre mondial, le 
condission ëd vita dla popo-
lassion a chito nen ëd deterio-
resse. Se ant l’Europa oriental
ël sistema soviétich a l’é stait
sentù coma un giov ch’a l’ha
antrapà ël progress dij pòpoj,
ant le tere dl’Asia interior
l’URSS a l’ha marcà un gròss
avansament ëd la sivilisassion.
Ant l’arch ëd sinquant’agn ël
sistema soviétich a l’era riussì
a porte-je da un-a sombra Età
ëd mes, caraterisà da la sta-
gnassion ëd l’economìa, da la
sciavensa e da l’ignoransa, ant
na modernità che gnun ëd sò
avsin a l’ha conossù. 
Ant ël 1991, për efet dla fòla
polìtica dla Russia d’Eltsin, ij
sentrasiàtich a son stait
campà fòra a fòrsa dla ca
comun-a andova a l’ero costu-
masse a
vive. Ij con-
fin amini-
strativ ch’a
esistìo
mach ans ël
papé a son
vnù impas-
sàbij.  J’ex-
segretari
locaj dël PC
a l’han
ancaminà a
portesse
parèj ëd sul-
tan absolu-
tist, an
monopoli-

sand le (cite) arzòrse disponi-
bile a vantage squasi esclusiv
dij sò parent.  
Costa situassion paradossal a
l’era destinà a nen duré. Den-a
che la Russia a fussa arpiasse,
na neuva forma ëd federas-
sion a sarìa stait l’esit natural
e conforma al vorèj dla pì part
dij pòpoj sentrasiàtich. Mach
che, dòp la metà dj’agn 90
j’anglo-sasson a l’han anca-
minà a dé minca sòrt d'agiut,
polìtich, econòmich e militar
ai ditador sentrasiàtich an
manera ëd buteje un contra
l’aut e dzora tut contra la
Russia. Ël but d'ës Risiko! a l’é
col d’evité che la region a ven-a
a esse un teren d’antèisa antra
le sivilisassion për fene un dë
scontr (coma a teorisa Samuel
Huntington ant un lìber triste-
ment famos). Sòn a dëspiega
dcò përché l’avzin Afghanistan
a chita nen d’esse na ramin-a
ch'a beuj e dòp l’intrada 
dj’anglo-sasson a fin 2001 a
multìplica vira des minca agn
soa produssion ëd dròga.
Ël caval prinsipal sernù da
j’anglo-american për sò gieu-
gh regional a l’é ël president
dl’Ozbekistan, Islam Karimov.

Dal 1995 Karimov a l’é un dij
vaire “nòst fieuj ëd bagassa”
dont la politica ëd
Washingtòn as serv për soa-
gné sò interesse ai quatr can-
ton dël mond. Un tëramòt a
monta a cit feu an Asia sen-
tral e gnun ëd coj ch’a l’han
un interesse a evité sò conse-
guense pì greve a fà assé për
fermelo. Apress che Karimov a
l’é torna avzinasse a la Russia,
consient dël pericol dl’alisan-
sa con Washington, ëdcò
Mosca a l’ha por ëd soa sosti-
tussion. Ël massacre che
Karimov a l’ha comandà ant la
sità d’Andijian a l’é mach l’i-
nissi d’un-a spiral ëd neuve
repression con le qual a ser-
cherà d'artardé soa inevitàbila
fin. Davzin a chiel, dòp che a
mars la gent dla Kirgizia an
miséria a l’ha fait scapè sò
colega president Askar Akaev,
a-i é n’autr ëspasse ëd caos
ch’a monta. Pì a sud ël
Tagikistan a l’é ancora sfrisà
da j’efet dla guera sivil ch’a
l’ha ravagialo antra ël 1992 e
1997. Da na banda ël
Turkmenistan ch’a rapresenta
ancheuj la ditatura pì fòla e
spietà dël mond, con gnun

ch’a disa
quaicòs, për
che dël gaz
natural ch'a
possed.
Gnun a bogia
an mancans-
sa d’alternati-
ve. Quand ël
colass final a
rivrà, sò efet
a saran sentù 
sigurament
ëdcò da
noiautre. 

Fabrissi
Vielmin

(Alma-Ata)

I

neuve dël mond 5é!

NA RAMIN-A CHE A BEUJ
Ël process d’afghanisassion ëd l’Asia Sentral

Demografìa dësfusumià e economìa fiapa: j'ingredient ëd la cris an Asia Sentral
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-lo vèira che ij soldà
ucrain as na ven-o a ca
da ‘nt l’Iraq? A smija

pro: 150 a son giumai artornà
e d’autri 600 a son an camin.
A na resto 950. L’istess a son
daré a fé vàire dj’àutre nas-
sion ëd la Neuva Euròpa che
pura a l’avìo fasse an quatr
për ess-je. Da andova ven-lo
sto cambiament? L’opinion ëd
la gent a-j vintra nen, ambe-
lessì a-j n’anfà a gnun dij
soldà, i l’oma motobin tanti
problema, sensa butesse a
pioré për coj che as vagno na
bela mica an Iraq. La rason pì
gròssa a l’é che ij sòld a son
finì, e, ant na nassion andova
che a la malmostranta as dis
giumai che tra dontre mèis a
na restran nen vàire ëd coj
che a peulo permëttse ëd
catesse ëd bensin-a për la
vitura, gnun a sa pì andoa pijé
ij sòld për pagheje la mica aj
soldà. 
Un gran viravolton a l’é dré a
pijelo tuta l'industria d'arma-
ment, che as treuva a esse
finansià viaman dë pì. 
Un dij prim client a smija esse
pròpe l’Iraq. L’opinion pùblica

VA-E-VEN AN IRAQ

É
a resta bastansa indiferenta a
tuta sta cos-cion. Miraco na
frisa d’anteresse a lo mostro
j’ovrié dle fàbriche d’arm, ma
con la nassion viaman pì
paralisà da manifestassion ëd
tute le mire as peul nen disse
che lòn ch’a-i càpita an Iraq a
fasa notissia. Passaje la furia
dla rivolussion e na vira ch’a
l’é bele ciàir che gnun uss a
ossident a l’é doertasse, nòs-
tre neuve a torno a parlé pì

che d’àutr ëd la veja Union
Soviética.
E sòn a smija fé cobia con la
neuva diression ëd la polìtica:
se i l’oma pì nen ëd sòld dë
smon-e an Iraq, i l’oma na
gran possibilità ëd giuté a
deje ‘d fastudi a la Russia,
coma che a-i càpita an
Kirghisia. Ëd lolì as parla
motobin dë pì, che nen ëd
l’Iraq. Pura fin-a lì a ven
sempe pì malfé a parlene: con

ël palass dël President blocà
da le manifestassion ëd coj
che a veulo chërse jë stipendi,
tajé j’impòste e via fòrt parèj,
ij canaj televisiv ufissiaj a
l’han dovù buté la marcia-
andaré an pressa. Adess la
paròla “rivolussion” a l’é vnùa
bruta, e as mostra a tuti “lòn
ch’a peul capitene a tuti, se la
gent as lassa pijé la man”.
Dròla costa, ma gnanca peuj
tant, se as conta che ambeles-
sì ij traspòrt, mach ancheuj,
as son chërsù dël 50%, e che ‘l
numer dij dimostrant, nopà
che calé, a monta dosmant e
costant. 
L’impression a l’é che ëdcò la
Polònia a l’abia la borsa bele
veujda, e che ‘d sistema për
ampinila as na s-ciàira pa.
Tuti a l’han scomëttù dzora la
fin ëd la Russia, ma la Russia
a l’é gròssa, ‘me che i l’avìo
già capì nojautri alpin, aj
temp ëd l’ARMIR. Adess che it
ses rivà a feje gatin a Mosca,
it ses tirate antëcà ën rabel
ch’a finiss pì.

Berto ’d Sèra 
(Kiev)

Gnun a sa pì andoa
pijé ij sòld për pagheje la mica

ai soldà ucrain

Pinòt - ëd Gianni Soria

6 neuve dël mond é!
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CURTE MA DRÒLE
Chili con dil - 2
Ant le Curte ma dròle dël nùmer
passà i contavo la stòria ëd na
fomna che a l’avìa trovà un dil
d’òm ant na pietansa mexica-
n-a. A l’éra ruvà an California,
ant un local ëd mangé ràpid
Wendy's. Scond n’ancesta ëd la
diression dël rëstorant e ëd
l’autorità sanitaria, tuti ij
dipendent a l’avìo ancora sò
des dil regolamentar. Antratant
la fomna, Anna Ayala, a l’avìa
fàit càusa a Wendy's. Ma apress
un mèis la poliss a l’ha aresta-
la për trufa. Ël dil a l’avìa buta-
lo chila midema ant soa scuela
ëd chili con carne, për fé s-ciopé
lë scàndol e podèj ciamé ij
dann. A l’é savusse che Anna
Ayala a l’avìa tirà già vaire vire
a denonsié d’autre gròsse
asiende, sèmper con ëd fàusse
acuse. Ël dil a l’éra ëd n’amis
ëd sò òm, vitima ëd n’assident
ëd travaj ant ël 2004. Për costa
folairà Wendy's a l’ha përdù ëd
milion ëd dòlar e a l’ha licen-
sià dosen-e ëd dipendent.

Anfià paréj d'un babi
Ant un mojiss davzin Amborgh,
ant ël nord ëd l’Almagna, ij
babi a son an camin che a
meiro për na misteriosa
maladìa. A seurto ëd l’eva, a
ancamin-o a anfiesse e a
s-ciòpo paréj ëd balon. Gnun
a capiss lòn che a- ruva. Chi
che a l’ha vëddulo a dis che a
smija na sen-a d’un film ëd
fantasiensa, con le buele che
a sbrincio a un meter d’autës-

sa. Anans a s-ciopé le bes-ce
a ruvo a esse tre vire e mes pì
gròsse dël normal. Ij veterina-
ri a penso che a sia un virus
sconossù o un bolé ant l’eva
La mòrta a l’é an camin che a
së spantìa dë dlà dël confin
con la Danmarca. Ij babi d’un
cit lach ant la region ëd lë
Jutland a son an camin che as
anfio e s-ciòpo ëdcò lor.

Maitass ëd pizza
Vint carcerà ëd la përzon ëd

Risdom, an Tasmania, a son
arvirasse e a l’han pijà an
ostage d’autri përzoné e na
guardia. A son baricasse ant
le stansie ëd la diression, a
l’han spantià dë mnis daspër-
tut e a l’han fracassà ij com-
puter. Ma a la fin a son ren-
dusse për na pizza. L’arvira a
l’éra ancaminà për arvendiché
un tratament pì uman: ij car-
cerà a l’avio butà giù na lista
ëd vintequatr arceste, a recla-
mavo pì ‘d ocasion ëd travajé
e ëdcò d’esse pagà. Apress
quaranta ore ëd negossias-
sion j’amutinà a l’han ciamà

ëd podèj comandé quìndes
pizze. A l’han mangiaje e,
sodisfait, a l’han lassà andé
j’ostage.

Tocheme nen l ’àuto
Për un giovo ëd Hennef, an
Almagna, la prima automòbil
cataje da sò pare a l’era la pì
bela dël mond, ëdcò se a l’avìa
des agn e a l’era un pòch mal-
trapiassà. Maleurosment a l’ha
postegiala davsin na fila ëd
carcasse d’àuto che ij pompi-
sta a l’avìo prontà për n’eserci-
tassion ëd salvatage ëd vitime
d’assident. Con lòn che la
màchina a l’era ancora nen
anmatricolà e donca a l’avìa
gnun-a targa, le guardie dël
feu a l’han pijala për na fraja e
a l’han ancaminà a travajé
dzora con assul e tnaje. Quand
che ël proprietari a l’é tornà, a
l’ha trovà la vitura dësblà,
sensa pì portere ni volant. Al
pare, che a l’avìa pagà 900
euro për catela, a l’é vnuje un
colp.

Arvangia a quatr roe
A Canberra, an Australia,
quatr giovo a son pijasse n’ar-
vangia foravia ëd l’autovelox.
Tre ëd lor a son avzinasse a
un forgon postegià e carià con
l’echipagiament për ël contròl
ëd la velocità. A l’han
dëstornà l’operador an
fasandje mila domande dzora
ël fonsionament dj’utiss për
identifiché le màchine che a
coro fòrt. Antratant ël quart
fieul a l’ha dësvisà le targhe
dël forgon e a l’é andait a
anviseje dzora soa àuto.
Apress, con la vitura “trave-
stìa”, ij quatr a son passà dis-
sèt vire a tuta bira dnans al
radar dël forgon. Ant sa
manera ël sistema automàtich
a l’ha adressà dissèt amende
për ecess ëd velocità al forgon
ëd l’autovelox midem.
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A CÀPITA ËDCÒ SÒN, ANta stòria-sì a l’avìa già
contala Beppe Burzio an
“Assion Piemontèisa”, ma

ëdcò ij giornaj locaj e La
Stampa; e a l’é passaje un pòch
’d temp e scond mi a l’é ora ëd
rinfrëschene la memòria, për
peui savèj com che a l’é andài-
ta a finì.

LA STÒRIA
Tut a ancamin-a dël 1986,
quand che ant na cassin-a
antra Leynì e Casele a nass na
cita che a-i diso Margherita.
Pare e mare, jë spos Garlone, a
son doi campagnin dël
Canavèis, e a son costumà a
vive com che a l’han sempe
vivù ij campagnin dël Canaveis.
A son nen pòver: a l’han ëd
desen-e ëd bes-ce e na 
cassin-a, che a-j rendo pro da
podèj mantnì la masnà ëd na
manera decorosa. A l’é na ca
ëd campagna, nen salòpa, ma
’d sicura nen moderna: al pòst
dël paviment a-i é un batù, lë
stabi a l’é motobin davsin-a a
l’abitassion, a l’han pa ëd
teléfon o ëd computer, miraco
a l’han na TV o na radio.
Ancaminoma antant an cia-
mandse se vive an campagna a
l’é un delit, e se an campagna
as peussa chërse na masnà ëd
na manera autërtant dignitosa
che an sità. A l’é ciàir che
minca person-a che a sia dotà
ëd criteri, a rëspond dun-a “nò”
a la prima domanda e “é” a la
sconda.
Ij sagrin a ancamino squasi
sùbit. N’ann pì tard quaidun,
savoma nen chi, a fà present al
Tribunal dij minor ëd Turin che
la cita a viv “ant n’ambient
antiquà” (e bin?) e che “a l’é
denutrìa”. A parto a la viarà
j’Assistent Sociaj (che i 
ciameroma AA.SS.) che a
rëscontro che la cita a l’é 
nutrìa e anlevà coma che as
dev, però a decido che costa a
l’é na famija da giuté (ma 
përché? A son pa pòver!) e,
sensa che che gnun a l’abia
ciamajlo, a pijo coma an 

gestion ij Garlone.  
La masnà a va a l’asilo e peui
an prima elementar. A l’ha un
bon rendiment, as treuva bin, a
fa amicissia con j’autre masnà.
Quaich insegnant precisin a
s’ancòrz che la cita a l’ha pì car
d’esprimse an piemontèis 
pitòst che an italian. A ’l l’ha pì
car, ma se a veul a sà parlé
ëdcò an italian. Ma sòn a anfà
pòch, a pieuvo le prime relas-
sion: “la cita a l’ha ëd dificoltà
d’inseriment a scòla”.
A séguito le visite, na vira al
mèis (!), dj’AA.SS. a ca
Garlon, dont ël pare,
Giusep, a l’é ansianòt,
avend avù Margherita an
tarda età. E coma tuti j’an-
sian, a-i farìa piasì che a-i 
rompeisso nen ij ciap ëd per-
son-e disconossùe che, nen
anvità, a intro continuament
ant soa ca për compilé ’d relas-
sion psico-igiéniche ans soa
fija che, d’autr, a n’ha nen 
d’autut da manca. Për sòn,
chiel a ancamin-a maraman a
traté j’AA.SS con pòch deuit
dabon... 
Arsultà: “monsù Garlone a
arfuda ’d colaboré, a l’ha n’andi
autoritari anvers soa fomna e
soa fija, a l’é un violent”. Un
violent? E con chi? Va savèj.
Ma, da pòst che j’AA.SS. a son
riessù a dimostré gnente che a
podèissa giustifiché un prove-
diment dël Tribunal, ël proce-
diment anvers ij Garlone a l’é
sarà e archivià an 1994: a-j
lasso an pas; la cita a l’ha 8
agn. Ij prim 8 agn ëd 
persecussion a finisso sì.
A passo 6 agn ant na calma
relativa. Peuj, an 2000
(Margherita a l’ha 13 agn e a
frequenta le medie a Leynì), la
scòla a segnala a ij Servissi
sociaj che Margherita a ven
nen sempre al dòp-ëscòla, a
l’ha nen tuti ij liber ëd test, e
sò pare e mare a-j përmëtto

nen ëd pijé part a le gite dla
scòla. Tute ’d ròbe dëspiasose,
ma parèj da giustifiché lòn che
a l’é ancapitaje dòp? 
Dun-a ël Tribunal, butà an
alarma, a deurb torna ël cas
(che ’d tempism!), mersì a
l’enésima relassion dij
Servissi sociaj che a smon-o
torna tuti j’argoment ëd 6 ani
anans, contut che ël cas a
fussa già stàit sarà
e risolvù.

Ancora, ij
Servissi a stabilisso che, bele
che ël pare a sia adatasse a
j’arceste dla scòla (a l’ha
cataje ij liber, a manda la cita
al dòp-ëscòla, a via fòrt): 1)
chiel a l’é un prepotent con la
tendensa a comandé (i vorerìa
vëdde vojautri, dòp ëd 14 agn
ëd persecussion); 2) soa
fomna a l’é armissiva (a smija
mach: arcordomse che a l’é na
fomna piemontèisa a l’antica:
se a tas, a l’é përché a l’ha già
parlà anans); 3) le condission
igiéniche e colturaj dla ca a
son precarie (torna? Ma pro!
Ël cas a l’era sarà lì, a l’era già
provasse ël contrari! As lavo!
A vivo an campagna, a vivo
coma na vira, a parlo pie-

Le
dësaventure
ëd la famija

Garlone a l'han
interessà ij
media d'an 

prinsipe 
(sì doi tìtoj

d'Assion
Piemontèisa).

8 ij debat é!
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senta a amprend che ’d gest
parèj, an certe person-e, a
podrìo avèj n’autr but.
Margherita a fà doi pì doi, e
miraco as convincc, o a
pensa, bele se mach për

pòch, che sò pare... 
Buteve al pòst ëd n’adoles-
senta, sola ant n’institut, che
a-j toca dë scoté d’ipòtesi
parèj. 
Margherita a scriv ans un feuj
dë scartari che sò pare, con
chila, a fà ’d gest... che con sò
pare a l’é capitaje quaicòs, ma
sensa intré an particolar e ’d

na manera contraditò-
ria, lòn che a sarìa

pro, për në psicòlogh
bon, da avèj ëd dubit

fòrt ans la sincerità ’d na
conta parèj. La fija a

diciara che a veul vëdde
torna soa mare e ij sò amis
dë scòla, ma nen sò pare. Ëd

pì, doi perit dël Tribunal a
gavo fòra na relassion che a
fortiss che Garlone, an paròle
pòvere, a l’é fòl, e che a peul
nen fé ël genitor. Mentre che
a l’é mach ansian e e anvi-
perì. Costa-sì as ciama preven-
sion, un difet grav che tribu-
naj, giùdes, perit e via fòrt a
dovrìo nen avèj.
A Garlone a l’é pruibì ëd visité
soa fija ant l’institut. A part tut
sùbit un procediment penal
anvers Garlone: ma gnun-e
preuve, ël cas a l’é stàit archi-
vià. Sòn bele mersì al perit ëd
part nominà da l’avocat difen-
sor ëd la famija che, dòp che a
l’ha visità Garlone, a l’ha stabilì
che é, a l’avìa dontré cit pro-
blema mentaj, ma nen perico-
los e che a j’ampedìo nen d’es-
se un brav pare; për sòn chiel a
consijava, e a ciamava, che le
visite ëd Garlone a soa fija a
arpijèisso.

montèis... as peul-lo nen? I
l’eve mai vist na cassin-a con
ëd paviment ëd màrmol o ’d
papé da mur ëd satin? O i
dovoma ancaminé a pensé a
’d motivassion discriminatòrie
contra ij campagnin, dzortut
se piemontèis?) e che... 4) la
masnà a dev esse slontanà da
soa famija, butà ant n’institut
e visità da ij sò sota ël contròl
ëd n’operator! Da nen chërde.
An gené 2002 j’AA.SS., compa-
gnà da ij carabinié a pijo la
masnà diretament da scòla,

antra ij cri e le làgrime
ëd chila e ’d

sò

amis
dë scòla, e a
la men-o ant na
comunità-alògg: Margherita a
l’ha 15 agn, sò pare a l’é
dësperà, a arsèiv ëd visite da ’d
giornalista, a piora: “a l’han
portamla via”.
Ant l’institut Margherita a
arseiv ëd biète pression dont
ël but a l’é ’d cissé an chila
ëd ghignon o d’arsentiment
anvers sò pare, che “a la tra-
tava nen bin”, “a la fasìa
fiairé” e che... “a fasìa certe
ròbe”... Për capisse, supono-
ma che Garlone a l’abia daje
na s-ciapassà a soa fija, për
schers o për punission che a
sia. O un basin, o na carëssa,
cole che tuti ij papà a dan a ij
fieuj, se a-j veulo bin. Ant
l’institut Margherita adoles-

COM A 
L’É ANDÀITA 
A FINÌ

L’avocat difensor a ciama da
vàire, con insistensa, che la
fija (che ancheuj a l’ha 19
agn, a l’é fòra ’d tùa) a torna
a ca da pare e mare, përché a
esist pì gnun-a rason vajanta
(se mai a fussa esistìa) për
tnila an comunità anté che a
viv da 3 ani. Për otnì lolì, da
ùltim, a l’ha presentà un
ricors a la Cort d’Apel ëd
Turin ant l’avril 2004, e a l’é
ancor lì che a speta na
rëspòsta. L’avocat a preved,
se a sarà necessari, d’adres-
sesse ëdcò a la Cort ëd
Giustissia europenga.
Margherita a pija part a 
’d cors professionaj, i savoma
nen vàire ùtij, an previson
dël di che, a 21 agn, a-j
diran: “lì a l’é la pòrta”. Còs a
farà?
Sò pare a l’ha squasi 80 agn,
miraco a vorerìa che soa
fija a seguitèissa soa 

atività agrìcola, magara an
rendendla pì moderna, 
con computer, fax e via fòrt,
e an lusentand lë stabi con
la sira parèj da nen passé 
l’istess calvari che chiel, na
vira che chila a decidèissa
d’avèj ëd masnà e d’anleveje
an campagna.
Noi i tniroma nòsti letor
informà ans ij dësanvlop ëd
la vicenda, se a-i na saran.
Antramentre... i m’arcomand
Margherita, se it l’avras mai
ëd masnà, pijte varda che a
parlo mai piemontèis an
pùblich, për carità...

Fernando Chessa

AN PIEMONT...

Ciamomse se an campagna
as peussa chërse na masnà

ëd na manera autërtant
dignitosa che an sità

Margherita Garlone a l’avìa
pì car d’esprimse

an piemontèis, ma se a vorìa
a savìa parlé ëdcò an italian

é! ij debat 9
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VEUJA ËD LIBERTÀ A GENOA
A Genoa a-i é un grop
ëd përson-e che a l’ha
un seugn: liberé la

Liguria. A fan part dël MIL
(Movimento Indipendentista
Ligure) e ël segretari a l’é
Franco Bampi, 54 agn, profes-
sor ordinari ëd mecànica ras-
sional ant la facoltà d’angi-
gnerìa ëd Genoa. I l’oma
antërvistalo.
Quand a l’é nassù ël movi-
ment?

A l’é nassù ant ël gené dël
2001. Sùbit a son anscrivusse
136 përson-e che a l’avìo un
but: arcuperé pacificament a
la Liguria, con d’assion polìti-
che e giuridiche, la sovranità
ëd Nassion Indipendenta
perdùa dël 1814 për n’ilegìti-
ma decision pijà ant ël con-
gress ëd Viena e mai ratificà
da un plebissit popolar.
Quand che a l’avrà conseguì
cost obietiv, ël
MIL as dësblerà.
Al di d’ancheuj
nòsta assion a
mira a oten-e për
ël pòpol lìgur l’in-
dipendensa, an
abandonand na
situassion andoa
ij so abitant a
conto meno ëd
coj dle cite nas-
sion indipendent
(Luxemborgh,
Malta, Estònia,
Letònia, Lituania)
che ëdcò con un
cit nùmer ëd abi-
tant a peulo avèj
5, 6 o 7 rapresen-
tant al parlament
europengh. La

Liguria a n’ha mach un.
Cola ch’a l’é vòsta polìtica
coltural? 
J’obietiv dël MIL a son coj d’o-
ten-e l’insegnament ëd la vera
stòria dla Repùblica ëd
Genoa, l’insegnament, l’ardë-
scuerta e l’arlans ëd lë parlà
lìgur. Tiroma ëdcò a avèj ël
sostegn ëd tute cole istitus-
sion che a veulo oten-e na
Liguria ëd qualità da na mira
social, ambiental e turistica.
La lenga dovrà dal MIL a l’é
ël genovèis, ël lìgur o l’ita-
lian?
A esist nen na lenga lìgur: a
esist ël genovèis con soe
variant parlà, dël Ponent (da
Albenga a Ventimiglia) e dël
Levant (lòn che an italian a së
s-ciama spezzino). Adess lòn
ch’a conta a l’é rende l’indi-
pendensa a la Liguria përchè
a n’ha dirit. Për lòn a venta
che tuti sò abitant (dzortut ij
lìgur) a capisso franch bin ël
lengagi dël MIL, e për sòn la
lenga pì dovrà a l’é l’italian.
Mincatant as deuvra ëdcò ël
genovèis. Donch tra nòst but
a-i é col ëd porté l’insegna-

ment ëd le lenghe locaj ant le
scòle.
Cola ch’a l’é ancheuj la
situassion coltural e lenghi-
stica dla Liguria?
Dzora ël profil stòrich la poli-
tica d’ocupassion dij Savòia a
l’ha mnà a na conossensa
fàussa dla gloriosa stòria dla
Repùblica ëd Genoa. Parej a
l’han sercà ëd dëspresié la
tradission antica e gloriosa ëd
Liguria, fé dësmentié sò sant

(për esempi Santa Catlin-a ëd
Genoa), minimisé sò përsona-
gi pì avosà (Andrea Doria a l’é
stàit acusà d’esse un pirat) e
via fòrt. Dzora ël profil lenghi-
stich, la generassion ëd coj
ch’a son stàit genitor dòp la
sconda guèra mondial a l’ha
decidù ëd pì nen parlé ël
dialèt antecà con sò fieuj. Për
sòn ancheuj ij giovo e ij cit a
lo parlo pì nen. La Region

La Liguria a l'ha perdù 
la sovranità 

ëd Nassion Indipendenta 
dël 1814 për na decision 

dël congress ëd Viena

La Region a mostra gnun-a 
sensibilità për la difèisa 

e l’arlans ëd la lenga local.
A manca na lege 

për la tùa dël genovèis

D
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Liguria da soa banda a mostra
gnun-a sensibilità për la difèi-
sa e l’arlans ëd la lenga local.
A manca na lege për la tùa dël
genovèis e, dzortut, a manco
dij finansiament ch’a sio nen
ocasionaj (mach la
Provincia ëd Genoa
a mostra d’esse
anteressà a la
tùa dël
genovèis e
dle tradis-
sion lìgur).
Ancheuj a-i
é la possibi-
lità për ij lìgur
ëd vive da
lìgur? A-i é la pos-
sibilità ëd comuniché
mach an genovèis e fesse
comprende ant na sità coma
Genoa?
A l’é possibil parlé genovèis a
Genoa e esse capì (pì o meno)
da tuti. Sigura vàire përson-e,
për comprende bin për dabon,
a veulo parlé an italian.
A-i é arviste bin fàite an
lenga local?
Purtròp a-i é gnun-a arvista
“seria” che a deuvra mach la
lenga local, antramentre che
quàich publicassion a preuva
a buté dij tòch (poesìe e cite
nòte) an genovèis. 
Second chiel përchè l’Italia,
diversament da le autre nas-
sion europenghe, a fatiga a
dé ël giust spassi a le coltu-
re regionaj e a preuva, al
contrari, a nassionalisé la
coltura regional ëd quàich
region (për esempi Toscan-a
e Campania)?
A smija che, ant ël mit giaco-
bin ëd l’Italia un-a e indivisi-
bila, le lenghe local a sio da
crasé e da ridicolisé an
negandje minca valor coltural,
popolar e spiritual. Nopà a
son da esalté cole parlà che,
ant ël “pensé coletiv”, a rapre-
sento coste qualità: napolitan
e roman. La Toscan-a a dven-
ta amportanta përchè a l’é
considerà la mare dla lenga
italian-a. Ma a basta sente

posission ëd ël MIL e a aceta
con fërvor nòstra presensa e
nòstra assion.
Coma a ved ël MIL la politi-
ca dla Lega Nòrd?
A në smija motobin armissiva
an sij dirit dij pòpoj. Për
esempi as contenta ëd na
devolussion rangià a la mej
che, an lassand le mideme
competense an sle mideme
materie a lë stat e a le region,
a porterà a d’ moment ëd con-
flit. A l’avrìa dovù, con fòrsa,
pretende na vision confederal
ëd l’Italia, che a l’avrìa
përmëttù a le comunità che a
lo vorìo d'autogovernesse.

antervista soagnà da 
Tojo Pegon

11 é! ij debat 11

Dissegn ëd G. Soria

parlé un fiorentin për desse
da ment che ël toscan ëd ël di
d’ancheuj a sia diferent da l'i-
talian.
Coma a l’han rispondù ij
lìgur a vòsta presensa an sël

teritòri?
Purtròp i soma ancor-

susse che la stòria
dla Liguria, cola

dla Repùblica ëd
Genoa, a l’é
franch pòch
conossua. Fàita
costa premëssa

a venta dì ch’i
soma motobin

sodisfàit përchè chi
a ven a conòsse nòstra

vera stòria a resta sùbit
convint ëd la coretëssa dle
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cupà ò ël sot-proletarià: i
podoma “smon-je” gnente,
mach n’ideal.
D’anté che i ven-e, da na
mira politica?
Da drita e da snistra. Mi i l’hai
na stòria personal e n’espe-
riensa ëd drita (emigrà an
Emilia, i son stait vaire agn
segretari dël sindacà Cisnal e

consjé dël MSI a Reggio
Emilia). Ant ël midem temp,
am fa piasì dì che vaire dij
colaborador pì s-ciass a ven-o
da la snistra. Lòn che i j’ero a

conta nen.

Che
rapòrt con
l’arvangia
coltural e
stòrica
coma cola
dël
Moviment
Neo-Bor-
bònich?
Nojautri i
soma un
moviment
politich;
sossì dit, a
l’é lògich
che ij Neo-
Borbònich
a l’abio

e i passe da Napoli di
sti temp-sì i vëdde la
sità tapissà ëd mani-

fest (coma coj an sla cuertin-
a). Che diane? Chi che a son?
Còs che a veulo? I soma
andaje a trové e i l’oma parlà
con Enzo Fumo, leader ëd “Terra
e Libertà”.
Quand che a nass “Terra e
Libertà”?
Na frisa pì che n’ann andaré, sì
a Napoli.
Vairi che i seve adess, e
andova?
Ativista e gent dël moviment
na milen-a apopré e pì nen
mach sì a Napoli ma an tuta la
Campania. Sossì dit, a l’é nen
pro: mila a l’é pì che des ò
sent, ma a l’é ancor franch
gnente se i voloma travajé a
livel politich e fesse conòsse.
Chi a son j’amis e j’aderent-
tipo a “Terra e Libertà”?
Dzortut giovo an sla tranten-a,
la pì part economicament
andipendent: artisan, cit
amprendidor, gent che a veul
desse da fé sì a Napoli e as
treuva antrapà. Nò, i soma
ancor nen vintrà antre ij diso-

mostrane nòsta stòria e nòste
rèis – a l’han fane dëscheurbe
nòsta identità. I travajoma
ansema, ma i soma diferent.
E con ij moviment dël Mesdì
fòra ëd Napoli?
I soma an camin a cuse, a
strense relassion con ij movi-
ment, pì cit e soens pì colturaj
che politich, an Puglia e an

Calabria, ant
j’Abruzzi e an
Ciociaria. Peuj
a-i é la Sissilia,
andova l’auto-
nomism a l’ha
na tradission
bin veja e vajan-
ta, ma che
soens a l’é pì
folclor che poli-
tica e che quand
as fa politica a
arziga d’esse lë
smorin ëd quai-
dun. An general,
an interesso coj

moviment che as gropo nì a la
drita nì a la snistra ma a fan an
travaj an sens autonomista.
Coj che a son vòst sentiment
al rësguard dij moviment
autonomista dël Nòrd, an
particolar còs i pense ëd la
Lega?
Personalment, i l’hai gnun-a

S

N’AUTRA NAPOLI A ESIST 

12 ij debat é!

Produzione tendaggi 

per arredamento

Griva Spa
Strada Chieri 91, 10020 Andezeno (To)

tel. +39.011.9439411  

fax +39.011.9434420

www.grivaonline.com

info@grivaonline.com

Enzo Fumo, secretari ëd Terra e Libertà. A bass e ant
la pàgina dacant, ëd manifest ëd sò movement
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T E AS DËSVIJA Liberazione”…
Propòste ant ël detaj?
Për dine un-a, gavé l’IVA ant ël
Mesdì. La chërsua dël comersi
e l’industria a daria ëdcò na
chërsua dl’archejta fiscal dire-
ta. E peuj na politica econòmi-
ca adressà anvers ël
Mediterani, che a l’é nòst arfe-
riment stòrich e econòmich.
Ma a-i é ëdcò le question ëd
tuti ij di. Pensoma a j’apalt e
a lòn che nòste sità e pais a
cato: Napoli a l’ha pijà ëd
bus dë sconda man da
Milan: ambelessì i soma pì
nen bon a feje. Antratant, a
Pozzuoli a-i é n’asienda stòri-
ca, la SOFER, che a l’é passà
da 15.000 ovrié ant j’agn ’60
a… mach 600 ancheuj! 
A venta nopà serne sempe,
se possibil, ij prodòt 
dël Mesdì d’Italia se i volo-
ma esse pì nen na colònia.
Bele se as trateissa ëd buté
ëd taje anvers ij prodòt 
da fòra.
But e prospetive për
l’avnì?
I podìo nen presentesse a
j’elession europenghe dl’ann
passà, nì a cole regionaj che i
vnoma da avèj adess. A l’avria
avù gnun sens: prima a venta
travajé, fesse conòsse. Ma i
voloma essje a cole dla sità
ëd Napoli e miraco (nen
daspërtut, an quaich autra cir-
coscrission) a cole politiche
dl’ann che a-i ven.

Vòst nemis numer 1?
Nì Roma nì la gent dël Nòrd,

ma ij politich d’ambelessì –
dël passà e dël di d’ancheuj.
Pro con la politica: un giu-
dissi an sl’unità d’Italia?
A l’é fòrt possibil che, an col
moment stòrich, a fussa l’uni-
ca stra. Ma a ventava fela ant
n’autra manera, con ël rispet
e l’autonomia antre ëd pòpoj
con stòria, lenghe, tradission

e anteressi econòmich fòrt
diferent.
Ma a esist, a la bela fin, un
“pòpol” dël Mesdì? O pitòst
na serie ëd micro-identità
locaj?
I chërdoma pro, che a esista.
A l’é stait fait an set secoj dë
stòria an comun. Nen tuti a
peulo dilo, an Euròpa.

antervista soagnà da 
Mauro Tosco

tëmma ëd dì che, se i fussa
dël Nòrd Italia, i saria stait un
dij prim a vintré an Lega, për
sò angagg identitari. Ant l’i-
stess temp, i l’avrìa miraco
lassala dij prim: scond mi a
l’ha vendù soe idèje për setes-
se a Roma e avejne na piatlà
ëd lentìe. Miraco fin-a veje…
Federalism, devolution…
Problema bin gròss: as capiss
che i soma d’acòrdi con ël but
dël federalism. D’autra part, fé
la devolution adess e ambelessì,
quand che a esist gnun-a fòrsa
d’autonomia, a saria butela ant
le man dij partì centralista ita-
lian. Na tragedia.
E anlora, vòst proget politi-
ch?
Anans tut, buté an pé na fòrsa
ëd libertà ant ël Mesdì e bol-
versé ij rapòrt politich ant ël
Sud-Italia e podèj confrontes-
se con ij moviment autonomi-
sta, nen mach an Italia ma an
tuta Euròpa. An va nen bin
l’Euròpa com a son an camin
a fela. Parèj, a la fin ëd Giugn
i soma al “Social Forum dël
Mediterani” a Barselon-a,
ansema a “Sardigna
Natzione”, j’autonomista cata-
lan, còrs,basch e breton, ij
sicilian ëd “Terra e

é! ij debat 13

Për savejne ëd pì:

Terra e Libertà – Autonomia e Sviluppo del Sud, 
vico Gerolomini 14, Napoli.
Tel.: 081.44.20.995.
Web: www.terraelibertasud.it (andove i peule ëdcò lese 
l’arvista dël moviment: Riscossa Napoletana
e vintré ant ël forum).
E-mail: info@terraelibertasud.it

L'arma real an sël drapò ëd le Doe Sissilie
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l nòm ëd Giaco
Jaquerio ch’a l’é un dij
pitor pì vajant dël

Ducat ëd Savòja dël sècol
XV, a l’è conossù mach dal
1914. Adess i savoma con na
certa precision andoa a l’ha
travajà e quand. Ant ël 1403
a l’ha piturà la fnestra dël
Castel ducal (Pòrta Fiblon-a,
adess Palass Madama), ant
ël 1418 a l’ha travajà a
Pinareul për ij Prinsi d’Acaja;
peui për volontà ‘d Amedé
VIII a va a Thonon; a Turin as
fërma fin-a al 1440. A meuir
ant ël 1453. Jaquerio a l’é un
tìpich pitor ch’a viagia; e soa
art as anrichiss dla conos-
sensa ch’a ven da j'ancontr
ch’a fa andoa a va. Contut a
l’é malfé ricostruì soa for-
massion për ij vaire scambi
colturaj ch’a ven-o da sità
come Avignon, Digion,
Milan. Soa vajanta përsona-
lità as realisa an soa eces-
sional fantasìa con na lenga
ch’a ven dal pòpol e che ‘l
pòpol a capiss bin. Soa
lenga a l’é nen cola dël gòti-
ch fiorì, motobin rafinà ch’a
l’era ëd mòda a sò temp, ma
a l’é crua e espressiva. Soa
euvra pì nòta as treuva ant
l'abadìa ‘d Sant Antonin,
davzina a Turin, ch’a l’avìa
fondà Umbert III ëd Savòja,
për dé ristòr ai pelegrin ch’a
andasìo an Fransa, passand
për ël Monsnis. A-i era ‘dcò
n’ospidal për curé ij lebros e
ij malavi dël feu ‘d Sant
Antòni. J’afresch a mostro na
influensa dël gòtich fiorì ant
la manera rafinà e pressiosa
‘d dovré ij color, ant ij plis-

UN PITOR CHE A PARLA
LA LENGA DËL PÒPOL

mascarìa dël segn, ant ël
Nòrd a trova l’art dij Celtich
e dij Druid, e alora a nass la
mascarìa dël moviment e
dl’espression individual. Lë
Sgnor dël Sud a arcòrda dav-
zin l’Apòllo, Lë Sgnor dël
Nòrd a l’è un paisan, n’òmo
come noi, ch’a tribula fin-a a
meuire.
L’art ëd Jaquerio a sposa le
doe tendense, e nen për nen
ël Piemont as treuva an mes
dl’Euròpa. Ij profet a son na
ciadeuvra. A son stàit piturà

sota ël tron dla Madòna e a
smija ch’a seurto fòra dla
curnis. Le composission ëd
Jaquerio a son inspirà dai
motiv che ij prèive a im-
pon-o, sensa dësmentié lòn
ch’as dis ant la cort d'Amedé
VIII, ma a son faite con na
manera personal, fòrta, ch’a
sarà model vaire sécoj
durant për ij pitor pie-
montèis.

Genio Gabanin

sèt arsecà dle veste pien-e ‘d
soagna ch’a fan contrast con
ij vestì grossé dij bërgé e dij
popolan. Sossì dit, soa lenga
a l’é nen decorativa,ma
motobin pien-a d’espres-
sion. Franch ant la manera ‘d
pituré ij bërgé as ved ël nas-
siment del realism ch’arcia-
ma la manera ëd l'Euròpa pì
a nòrd, e an particolar dla
Borgògna. Soa pitura comu-
nicativa për sò realism a ven
l’inissi ëd na manera espres-
siva tipica dël Piemont, ch’a

riva a pitor come Spanzotti e
Tansi da Varal. Ëdcò la scul-
tura piemontèisa a sarà
anfluensà da Jaquerio. Ant le
sacre rapresentassion le face
storpià dij bòja dlë Sgnor, le
smòrfie dij paisan a son
caraterìstiche dle piture nòr-
diche. Ël Cristianésim che
ant ël Sud a treuva le forme
clàssiche dla divinità, e da
sossì a deriva la composis-
sion ferma e mësurà e la

Ë

é!14  la coltura

Ant la mistà al sénter ëd la pàgina,
un particular ëd l'afresch 

ëd la Crocifission ant l'abadìa 
ëd Sant Antòni ëd Ranvers
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che colp, che sgiaflon,
che a tira Tavo Burat!
Cost Lassomse nen tajé la

lenga a l’é l’archeujta dj’edito-
rial che, con ël nòm ëd piuma
ëd “Sautabachëtte”, Tavo Burat
a l’ha scrivù dal 1975 al 2004
ansima a ALP – Vos ëd l’arvira
piemontèisa. Tut con tradussion
an italian (soagnà da Luis
Magnani, Alberto “Vento” Brizio
e Anna Sarno) da na banda. E
peui doi cit-gròss cadò: n’an-
tervista a Costanzo Preve e
n’autra a Tavo Burat midem.
Coste a son an italian, e sensa
tradussion piemontèisa. Coma
a dì: “ël piemontèis a l’ha
dabzògn ëd tradussion, l’italian
nò”. E as capiss che a l’é parèj.
Ma se pròpi ij piemontesista a
viro an italian lòn che a scri-
vo… përchè desse da fé a scri-
ve an piemontèis? Përchè
nojautri i lo scrivoma e vojautri
i seve an camin a leslo?
Passoma al contnù. A-i é la
montagna, ant ël cheur e ant la
piuma ëd Burat; a-i é l’ecolo-
gia, la religion e la stòria (dal
Risorgiment a la Diciarassion
ëd Civass). A-i é, as capiss, la
lenga, a ancaminé da cola cita
ciadeuvra che a l’é Lenghe an
brusch (pagg. 72-75). E a-i é ël
mond. A-i son tuti ij seugn (le
ilusion?) ëd cola snistra (cola
gàucia, a diria Burat) che a l’é
mai stofia ëd perde. Na gàucia
che a dësmentia che l’idèja
midema dë snistra an ven dai
giacobin e da la Rivolussion
Fransèisa, e che la centralisas-
sion lenghistica (e ëdcò la cen-
tralisassion-e-basta), ël melting-
pot, la mës-cia dij pòpoj e tante
autre còse che a-j piaso nen a
son pròpi e mach idèje dë sni-
stra. Ëd n’autra snistra da cola
polida ëd Burat, as capiss – ma
che a l’ha ël cit avantagi d’esse
cola che a l’ha vagnà e a l’ha
fait ël secol XX (e sòn a l’é nen
un compliment, da già che për

mi com për Burat a pag. 172 i
parloma d’un secol che, mira-
co, a l’é stait ël pì brut ëd l’u-
manità).
Burat a l’é anvece “da la part
dij pòpoj, dij povròm, dij
déboj, dij cit, dij përseguità,
tuti: ch’a sìo nostran o foresté,
sedentari o ramingher” (p.

198). Inutil ciamesse peui com
a fonsion-a (ò a fonsioneria)
l’economia ëd Burat, che a
soportava nen la sentral
nuclear ëd Trin (pagg. 28-31; la
sentral a-i é pì nen ma as peul
pròpi nen dì che i stago mej)
ma gnanca, i son sicur, ël
petròl o ël carbon (ma peuj
tuti, ëd drita ò dë snistra, a
veulo avèj l’eva cauda e girolé
an machina). Inutil sté a que-
stioné an sij detaj ëd l’“ecolo-
gia dle lenghe tajà” (pagg. 262-
265) e volèj savèj còs che a

BURAT A FRAPA TORNA

E
prevëdd la “democrassia len-
ghistica”.
Nò, soens i son nen d’acòrdi
con Burat. Impossibil, gnanca
për seugn. Ma cost a l’é un dij
pì bej liber piemontèis che i
l’abia vist da un pess.
Anlora: se i conòsse nen Tavo
Burat e ALP (possibil?!?) lesve

ës liber. Se i seve già tut ël
liber av ven a taj l’istess për
torna gòde e anrabiesse (pì
anrabiesse che gòde) ansema a
“Sautabachëtte”: un che la
lenga a l’han nen tajajla. Mai. I
n’aveisso, ëd gent parèj.

Mauro Tosco

Tavo Burat, 
Lassomse nen tajé la lenga/
Non lasciamoci tagliare la lingua.
Cossà, ALP “Vos ëd l’arvira pie-
montèisa”, 2005. 
Pagg. 336. Pressi nen indicà.

é! la coltura      15 

impa giugno 2005 corr  4-07-2005  14:46  Pagina 15



4. La grafìa piemontèisa a l’é
faita an mila tòch sensa gnun
riguard. Minca tant a-i é na
riga sensa n’eror, e a smija
d’esse dë scampà. Ma un lìber
a peul nen esse un camposan-
to, e la letura a ven nen ëd
sigura ancoragià.
5. Gnanca ël fransèis a l’é
coret (“Libertè, Egalitè,
Fraternitè”, p. 31): se miraco
për ël piemontèis as podrìa
disse che a-i é nen ëd vocabo-
lari (ma i soma franch bin ch’a
l’é nen parèj), lòn ch’a-i va a
controlé un dissionari fran-
sèis?
An conclusion im sento nen
ëd consijé cost lìber a nòsti

letor, bele se a l’ha la qualità
nen da pòch ëd savèj ëd
Piemont. Ma Piemont aprossi-
mativ.

La storia l’è bela. Leggende, prover-
bi, canzoni della tradizione piemon-
tese, soagnà da Alessandro
Dutto, Beuves, Araba Fenice
Edizioni, 2005, 206 pp., 16,50
euro, ISBN 88-86771-40-1.

Gianni Davico

a cit i pensava che tut
lòn ch’a j’era pie-
montèis a podìa mach

vesse bon e giust, e ij pie-
montèis tuti onest e travajeur,
mach për ël fàit ëd vesse pie-
montèis. I son chërsù parèj,
con cola con-
vinsion che ëd
sigura am ven
ansema al lait
ëd mè mama.
An chërsend i
l’hai dësmen-
tiame dël
Piemont; an
chërsend anco-
ra un pòch ëd
pì i son torna
an-namoramne,
e sta vira sensa
speransa e për
sèmper. Ma i
l’hai cò vist che
nen tut lòn ch’a l’é Piemont,
nen tut lòn ch’a sa ëd pie-
montèis a deuv esse për fòrsa
sensa macia e difet.
Ës lìber si (La storia l’è bela.
Leggende, proverbi, canzoni della
tradizione piemontese) a l’é n’e-
sempi ëd tut lòn che ël pie-
montèis a dovrìa nen esse.
Ma andoma con ordin.
Ël volum a l’è dividù an tre
part, coma ch’a signala già ël
tìtol. A-i é na prima session
ëd conte (na vinten-a, tute

curte), ch’a son pì o meno
stòrie dle masche. As peul
nen disse ch’a l’abio un gran
valor literari, ma an tute le
manere as fan lese. A-i ven-o
peui, dividù an categorìe, ij
proverbi, ch’a fan la part pì

spëssa dël
volum. L’ultima
part a son le
canson
dl’Eutsent pie-
montèis, pijà da
la famosa racòl-
ta ëd Costantino
Nigra Canti popo-
lari del Piemonte.
I disìa dij difet
dël lìber.
Ambelessì a-i na
j’é un bel cam-
pionari.
1. Ël tìtol. Tre
eror an quindes

caràter a son franch tròp,
dzora ëd tut për ij nòsti letor,
costumà a cheuje tute le dié-
resi ch’a manco.
2. L’autor, chi ch’a l’é l’autor?
Ant ël paratest a së spend ël
nòm ëd Costantino Nigra,
mentre che ël curator a arzul-
ta esse Alessandro Dutto. Mia
impression: na mës-cëtta ch’a
l’é nì carn nì pèss.
3. Ël contnù, sensa sust ansi-
chenò: e già ij doi vejòt ant la
cuvertin-a a dan l’alarm.

D

ERMA 
MACELLERIA PIEMONTESE

VIA PRINCIPE AMEDEO 21, CHIERI TEL. 011 9472338 

16 question ëd lenga é!

LA STÒRIA A L’É NEN SÈMPER BELA

La grafìa piemontèisa
a l’é faita an mila tòch

sensa gnun riguard
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uido Dematteis a l’é
un piemontèis vajant,
un che a-j veul bin a la

lenga ëd sò mare e ëd sò pare.
Cissà da costa grinor, da tre
agn a l’ha butà ant la 
rèj sò sit an piemontèis:

http://xoomer.virgilio.it/
guidematt/. Ël sit, nassù për
publiché le quatòrdes conte
dë sparm ëd Lovecraft,
Bierce, Ashton Smith e
Rhodes James, virà an pie-
montèis da l’autor, a l’é con
ël temp chërsù ëd dimension
e slargasse quant a argo-
ment. E ancheuj as treuvo tre
tòch ëd divulgassion sientìfi-
ca, scrivù për dimostré che ‘l
piemontèis a peul ëvnì a taj
a parlé fin-a ‘d fìsica teòrica
(che, ch’a sia dit tangensial-
ment, a l’é precisa precisa l’i-

con ël Dunsany Estate an
Irlanda, ch’a l’é ‘l proprietari
dij drit ëd l’euvra. Lor-sì 
a l’han sempe ancoragialo 
a seguité sò travaj, 
che adess a l’é ambelessì, a
gratis, a disposission ëd tuti

coj ch’a l’han veuja ëd lese
an piemontèis. Ël piemontèis
dovrà a l’é nen pròpi 
la lenga ch’as parla, ma na
frisa pì soasìa, ant ël 
tentativ ëd copié la 
pròsa fiamenga ‘d Lord
Dunsany.
Chapeau a Dematteis për so
impegn, e dësmentié nen ëd
dé n’uciada a sò sit!

Gianni Davico

deja ch’a sta daré a nòsta
arvista), vaire poesìe virà an
nòsta marelenga e dle cite
anformassion an sla lenga e
la literatura, na bibliografìa e
‘d link che a fan ël sit pì
compì e ant l’istess temp a
fan da achit për chi ch’a l’é
nen piemontèis o për chi a fa
un pòch ëd fatiga a leslo.
A dis l’autor: “Scrive an pie-
montèis a l’é stàit torné a
mie rèis le pì genite an tro-
vandje na richëssa ch’i j’era
dësmentiame e che i l’avìa
miraco mai conossù për
dabon. E d’àutra part, bela-
vans, la scòla a mostra nen
ëd tut sòn: un a l'ha da fé tut
për sò cont”.
An pì, da cost mèis a-i é na
neuva: la tradussion an pie-
montèis dël romanz ëd fanta-
sy The King of Elfland's Daughter
ëd Lord Dunsany. L’idèja ‘d
traduve cost romanz a ven da
la passion ëd Dematteis për
Lord Dunsany, un pare dla
heroic fantasy moderna, ch’a
conta na stòria satìa d’an-
ciarm e ‘d sens dël mara-
vijos. Dematteis a l’é stàit
për un pàira d’agn an contat

G

“Scrive 
an piemontèis
a l’é stàit torné

a mie rèis 
le pì genite”

“I l'hai trovà 
na richëssa

ch’i j’era dësmentiame
e che i l’avìa miraco

pa mai conossù 
për dabon”

é! 17 question ëd lenga

A LA PIEMONTÈISAOTIUM
Divulgassion sientìfica e literatura ans un sit web
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m ancòrzo che lòn che pì
che tut la gent a-j tira a l’é
ëd conòsse d’andova ch’a

ven-o le paròle. A-i é vaire ch’a
fan na maladia për dëscheurve
a tuti ij cost ëd rèis sèltiche e
germàniche; cole pì sgure a
son peui pa tante, përchè an
fin dij cont ël piemontèis a l’é
na lenga neo-latin-a, ma a l’é a
la mòda sërché për ël pie-
montèis na nobiltà diferenta pì
ch’as peul da cola ëd l’italian.
Motobin soens l’influss germà-
nich (an tute soe noanse ëd
temp e ëd leu) a l’é ëdcò rivà
an sl’italian medieval, e quaich
vira a l’é goernasse fin-a
ancheuj. Pì da rair, l’influss a
l’é mach manifestasse an sël
piemontèis.
Pijoma “grinfé”, dal longobard
ranf, tedesch antich grifan,
tedesch modern greifen, ch’a
veul dì “ciapé”. Ël sostantiv a
l’é “grinfà”, coma an italian
grinfia.
Opurament “grigné”, che a Turin
a l’é “rije”. A ven ëdcò cost dal
tedesch antich grinen, ch’a l’ha
forgià l’anglèis to grin. Gnun-e
corispondense an italian.
Chi ch’a sa ancora che “ghicc”
a veul dì bugigattolo, ripostiglio,
con ël diminutiv “ghicèt”, col
cit sportel ch’a-i é ant j’uss
për guardé chi a-i é an sël

MARCHE SÈLTICHE ANT ËL PIEMONTÈIS
ripian ëd le scale? E bin, fé
atension a l’anliura con ël
fransèis guichet e l’anglèis
wicket, ch’a son bin dovrà
come “sportel”: tuti a ven-o –
almanch a smija – da lë scan-
dinav antich.
Coj che come mi a-i pias vive
an campagna pitòst che an sità
a savran bin lòn ch'a l'é la
“vasa” (fanghiglia), con ij “vason”
(zolle): sta vira i duvoma arfesse

a l'olandèis vase (fango, palude), e
a-i é fin-a na region dla Belgica
ch'as ciama Waas.
Ij giovo a l'han ancora ël
“gigèt” come na vira? E bin,
ch'a sapio ch'a-i riva pròpi dal
sèltich gig, ch'a veul dì “gatij”,
e ch'a l'é ël pare ëd la “giga”,

I

Chiel: "Ël motor a l'é gripà."
Chila: "Sara-lo pa ël gigèt?"

Dilbert - ëd Scott Adams

18 question ëd lenga é!

la dansa bin conossùa. Na
vira për salutesse as disìa
ëdcò “stame gigg”, për “stame
alégher”, “stame ardì”.
I seve mai ciamave d'andova
ch'a ven “gram”? A ven dal
germànich grem, che an italian
a l'ha lassà “gramo”, na frisa
diferent. Lassomse andé a
arcordé... gram parèj ëd la fel;
come la merda dij përzoné o
dij carabinié; gram parèj dla
pest, la toss, ël tòssi; gram
come tut; gram ch'a sagna.
Chi ch’a l’ha ël motor “gripà” a
sa nen ch’a-i é ël germànich
greifen ch’a l’ha ficaje sò pocio.
E gnanca coj ch’a son
costumà a mangé an vaire
“grupie” a san nen che an
fond a-i é ël francon Krippa,
passà peui al germànich
Krupja, al tedesch Krippe e a
l’anglèis crib (ch’a l’é peui
ëdcò ël presepio). As capiss
che an italian a-i é greppia ma i
dovoma nen pensé che nòsta
“grupia” a ven-a da costa
paròla italian-a: a son paròle
sorele, tute e doe fije o novo-
de ëd col Krippa antich.
Ma i tëmmo che coj ch’a man-
gio a la grupia as sagrin-o nen
ëd savèj tut sossì: a-i dan
andrinta a rumié tant ch’a
peulo. 

Gianfranch Gribàud
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ncheuj vòstr frigo a l’é
mes veuid, e pura a l’é
anvisch. Contut ch’a

consuma un pòch men che
quand ch’a l’é pien, a sgaira
ëd corent. Alora i ciame na
scòla o n'ospidal: s’a l’ha ij
frigo tròp pien, i-j smon-e ëd
dovré ël vòstr për buté un
pòch ëd lòn ch’a intra nen ant
ij sò. A gràtis, bin antendù: i
lo feve për giuté. Na fasson
dròla ëd dovré sò frigo. E
pura, a travers d‘Internet,
sossì a l’é na realità për vaire
përson-e a travers ël mond.
Mach che a son nen ij frigo
veuid ch’a son butà an
comun, ma ij computer. 
Quand che un computer a l’é
anvisch, për la pì part dël temp
a fà bin pòch. S’i seve a travajé
e i l’eve na reunion, normal-
ment i dëstisse nen ël compu-
ter për n’ora. Magara i lo ciave,
për che gnun a peula vardé lòn
ch’i l’eve an drin, e chiel a vë
speta. A l’é un darmage d’avèj
ëd milion ëd computer sot-
dovrà quand ch’a-i é ëd pro-
blem tant gròss e complicà da
traté che ij pì potent computer
dël mond a basto nen. Essand
la pì part dij computer ancheuj
lijà antre d'lor a travers
d'Internet, a l'é an teorìa pos-
sìbil dësblé un gròss travaj ëd
calcul an vaire cit tòch, man-
deje un a pr'un a d'computer
përsonaj ch'a son d'acòrde a
giuté, speté ij diferent rësultat,
e integreje antre d'lor për avèj
la solussion. A basta mach
nen avèj damanca ëd finì la
faita a un di precis, e avèj
temp dë speté ij rësultat dij
vaire tòch.
Fin-a da j'agn 1960, ëd gròss
radio-telescòp a "scoto" j'on-
de radio ch'a ven-o da l'ëspas-
se an sercand la marca ëd la

presensa d'autre creature
inteligente ant l'Univers. Con
ël temp ij proget ëd SETI
(Search for Extraterrestrial
Intelligence, visadì Arserca
d'Inteligensa Extraterestra) a
son vnù sèmper pì pontù e
sofisticà, e bon a "sente" ëd
signaj sèmper pì fiap e span-
tià ansima vaire frequense.
Donch a servo ëd computer
sèmper pì potent për podèj
traté ij baron sèmper pì gròss
d'informassion arseivù dal cel;
fin-a a na mira che mach ij
supercomputer pì potent e pì
car dël mond a rieusso a ana-

lisé tut. As trata d'angign dont
ël cost a l'é fòra portà për ij
cit budget consacrà a ës suget
sì. Për eliminé ël problem, ëd
savant ëd la University of
California ëd Berkley a l'han
avù l'idea ëd partagé la faita
tròp gròssa antre vaire com-
puter cit, an dovrand ij temp
mòrt. A l'han smonujla a la
Planetary Society, la pì gròssa
organisassion ëd promossion
e spantiament ëd l'esploras-
sion spassial, ch'a masenta
j'arserche SETI pì avosà.
Ansem a l'han lancià ël pro-

gram SETI@Home dël 1999,
che an n'ann sol a l'é ruvà a
avèj doi milion ëd partissi-
pant.
Ij savant d'autre dissiplin-e a
l'han ëd longh capì ël poten-
sial ëd sa neuva tecnologìa.
Belavans, construve un sistem
ëd calcul spantià për vira pro-
get a l'é car e complicà. Basà
an sël sucess ëd SETI@Home,
Berkley a l'ha dësanvlopà na
infrastrutura genérica për ël
calcul sientìfich spantià, che
ancheuj a l'é dovrà për modeli-
sé ij cambiament dël climat o
l'evolussion ëd le protein-e.

Ant l'istess temp, d'autre a son
intrà ant sa filiera con sò
sistem ëd calcul spantià për
computer cit e gròss, tan-me
IBM e ël CERN. Se ancheuj
l'arserca an sl'AIDS a cor parèj
ëd na beda, a l'é mersì a se
neuve infrastruture. An ofrand
ël temp ch'as dòvra nen ëd sò
computer (a basta un program
dë screensaver a pòsta) as
peul giuté la bataja contra
l'AIDS, o bele mach le ravane-
le. E a l'é pì fàcil che deje un
tòch ëd frigo a chi a l'ha nen.

Silvio Sandrone

A

CALCUL SPANTIÀ 
PËR PROBLEM COMPLICÀ

é! la siensa      19 
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An aut, la Veja Masca 
durant na fest popolar 
ant ël parch dël Tëssin.
A bass a banda snistra, 
doi mémber dël grop durant 
la realisassion d'un program
ëd la RAI an la cùpola
ëd St. Gaudens, Noara

oltre ‘sti confini”, surtì a fin 2004.
Belessì ij confin dël teritòri a
së spantio ma nen con ël but
dë slarghé le distanse, ma al
contrari con col ëd sotligné le
rèis comun-e ëd la coltura
popolar (se quaidun dij nòstri
cacam a capièissa che
l’Euròpa unìa a dev esse cola
dij pòpoj e nen cola econòmi-

ca a së starìa bin mej!). Ëdcò
la sernia dij ëstrument a l’é
bin precisa. Gavà na frisa (ma
pròpi mach na frisa) d’elettro-
nica, as treuvo froje, mandòle,
violin, violoncel, flàut
irlandèis, cite përcussion. Ël
tut mës-cià an manera acosti-
ca e donca con n’àtmosfera
ch’arpòrta drit ai cantastòrie
medioevaj. Eh sì! Noara a l’é
pròpi an Piemont e Piemont a
l’é bin fongà ant l’Euròpa.
Dërmagi che ij nòstri politi-
cant a lo sapio ancor nen…

Paolin Siròt

é!20 an sena

anti a penso che Noara e
soa provinsa a sio nen
tère piemontèise. Miraco

përchè a l’han vist ël senter
ëstòrich ëd la sità quatà dai
drapò ross e nèir dël Milan
dòp la vincita d’un campionà
‘d football. Për fortun-a a-i é
‘dcò quaidun ch’a l’é nen
d’acòrdi. Ansi a considera
costa tèra coma na frontiera
da andoa as peul parte për
ëslarghé j’orisont. La Veja
Masca a travaja con cost but
dal 1981, visadì da quandi un
grup ëd musicista e dë studios
a l’han unì soe esperiense
passà për ancaminé un senté
comun. Parèj Gianni Dal Bello,
Luisa Rizzotti, Roberto
Moroni, Diego Ragazzo e
Giovanni Maria Fumagalli,
ansema a Marco Bossi, a l’han
daje l’andi a fé d’arserche bin
ancreuse
an sël
teritòri. Da
coste arser-
che a son
nassùje na
fërta dë
spetacoj
teatraj,
quaich
musicas-
siëtta e,
ultima-
ment, tre
cd. Ël tra-
vaj a l’é bin
coerent. Se
da na part
jë spetacoj teatraj a conto la
vita del noarèis del 1400/1500
(Le colpe di Giovannina, Sanza
cavallo s’é a terra, mach për fé
doi titoj), ij cd a mës-cio can-
son popolar, arie dl’area selti-
ca (come a sotligno sempe) e
ij tòch ch’a l’han sërvì da colò-
na sonora për le rapresentas-

sion. E a l’é pròpi an ëscotand
ij cd ch’as ved coma a esista
un fil invisibil ma robust tra
Irlanda, Fransa, Piemont e
Nord Oest an general. Da “…
par ci, par là” dël 2001, andoa
as treuvo na serie ‘d canson
popolar dzortut ëd Piemont e
d’Ossitania (da “La Bergera” a
“La bella la va al fosso”), a

“Bernardo e altre storie dell’area cel-
tica” dël 2002 (da lë spetacol
andoa as conta la vita ‘d
Bernardo ‘d Menton, nà ant la
sitadin-a fransèisa ant ël 1020
e mòrt à Noara ant ël 1081,
protetor ëd chi ch’a va a spas-
sigé an montagna) a l’ùltim
dal titol bin emblematich “… e

T

LA VEJA MASCA:
NOARA, PIEMONT, EURÒPA
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é! Barba John - leture da gabinèt 21

NÀSSITA ËD LA LAVA-PIAT
a session d'”é!„ a content 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.

S-ciapa Ciap
Josephine Cochrane a l'era na
madama sgnora ëd
Shelbyville, Illinòis, con na
vita sossial assé ativa. A orga-
nisava vaire feste e disné, e a
l'era motobin fiera ëd soa cia-
parìa fin-a, ch'a l'era ëd la
famija dal sécol 17. Ma sò ser-
vent a l'ero assé dësdeuit e a
antamnavo, chërpavo, e s-cia-
pavo sa vassela pressiosa.
Madama Cochrane a së rendìa
pro cont che l'ùnica manera
për tué soa ciaparìa a l'era ëd
lavela daspërchila, ma ës tra-
vaj a-j piasìa franch nen. Na
fomna sgnora ëd 44
agn dovèj lavé ij
piat? Che diane i
er-la nen na machi-
na ch'a podeissa
felo për chila?
Quaidun-e a-i ero
pro, ma a l'ero
mach lì parèj. La
prima lava-piat a l'é
staita brevetà dël
1850 da Joel
Houghton: a l'era
un angign ëd bòsch
con na manoja da
viré ch'a fasìa
sbrincé d'eva ansima j'assiët-
te. A fonsionava pa vaire bin,
parèj Madama Cochrane a l'ha
decidù d'inventene un-a
neuva.

Progeté e Constreuve
A l'ha ancaminà an mësurand
sò tond e soe assiëtte, e a l'ha
progetà ëd rastej për tni-je. A
l'ha peui montà ij rastej an
s'na roa, e a l'ha butà la roa
ant un treu. La roa a virava e

d'eva ansavonà a sbrinciava
da sota an sij piat. Peui d'eva
sclin-a e cauda a-j arzentava.
A fonsionava pro!
Ma ant l'istess period, l'òm ëd
Madama Cochrane a l'é mòrt.
Restà con vaire débit, chila a
l'ha dovù deje an drinta con
soa invension për vagnesse da
vive, e pì nen mach për nen s-
ciapé soa vassela fin-a. A l'ha
brevetà soa lava-piat dël 1886.
N'usin-a ëd Chicago a-j fabri-
cava le machine, e chila a
masentava soa sossietà e a
spantiava sò prodòt. Ma, con-
tut che j'amis sgnor a l'aveis-
so ëd longh catà la "Lava-piat
Cochrane" për soe cusin-e, ël
model doméstich as vendìa
pa vaire. Mach quaich ca a
l'avìa la corent, an coj temp
là, e jë scauda-eva a l'ero
ëdcò rair. L'eva dij rubinèt a
l'era dura e a fasìa nen assé

ëd mossa, e ël pressi ëd $150
d'antlora a sarìa 4500 d'an-
cheuj. An pì, vaire fomne a
l'avìo nen contra lavé ij piat a
man: a l'avìo sèmper fait parèj
e a l'era na manera për finì ël
di an pas. 

Sucess!
La sòrt ëd Madama Cochrane
a l'ha ancamonà a cambié
quand ch'a l'ha esponù soa
lava-piat a l'Esposission

Mondial Columbian-a dël
1893 a Chicago. Contra ëd
concurent ëd tut ël mond, a
l'ha vagnà ël premi për la "pì
duràbila construssion mecàni-
ca faita për un but specìfich".
E a l'ha ëdcò vendù soa
machina a vaire òsto e obergi-
sta ch'a ospitavo le coalere
ch'a visitavo l'Esposission
Mondial. E a son franch ij
rëstaurant, j'oberge e j'ospidaj
ch'a l'han ëd longh vogù j'a-
vantage ëd podèj lavé an
pressa ëd milen-e ëd tond,
bicer, cassaròle e via fòrt. Un
cont-rendù a disìa che "soa
machina a l'avìa lavà ij piat
lassà da eut torn ëd mila
soldà l'un, an lavand vira lòt
an 30 minute". 
Madama Cochrane a l'ha con-
tinuà a amelioré sò prodòt,
sensa deje da ment a le Cese,
ch'a disìo che la lava-piat a

gavava la fomna dal
travaj che ël Cel a
l'avìa destinaje, e ai
servant, ch'a disìo
che la lava-piat a-j
gavava ël travaj. Soa
sossietà a l'ha con-
tinuà a chërse,
possà da soa
energìa e ambis-
sion, fin-a a soa
mòrt, dë 74 agn, an
1913. Ant ij agn
1950 l'invension ëd
Madama Cochrane
a l'ha ancaminà a

spantiesse dabon an tute le
ca, e ël prinsipe ëd fonsiona-
ment a l'é restà l'istess fin-a
ancheuj.
Gavà da Uncle John’s Supremely
Satisfying Bathroom Reader dël
Bathroom Readers Institute. ©
2001 ëd Bathroom Readers’ Press.
www.bathroomreader.com.
Reproduvù con soa permis-
sion. I peule trové tuti ij lìber
ëd Barba John an anglèis sota
http://www.internetbookshop.it/

S
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UN RËMPROCC...
anta pròpi dì che se
peuri, ao fei an quatr
për che tucc a parlo e

scrivo anmach ant a vòstra
“Coiné”. Chi a l’é che a l’hà per-
metissi ëd femi parlé
“Turinais”? Voria pròpi conòslo,
is “Drolo” e sovratut savai còn
che titol a l’é permetisse ad
mudifichè a mè parlada? Cost
compurtamant a l’é ëd na sgar-
berìa madornal, e mè pretand
che a sia publicaia tariqual
mich a figura què costa lettra,
ansima al pròssim numer dël
vòstr giornal. Se a ritenivi nan
pùblicabil col mè articol anti-
tolà “Paloma” niun a v’obligava
a pùblichelo, ma se aceti e an
cambiji  ël sust e la parlada, sii
nan coretamant a pòst.
S’articol al pòrta a mè firma e
mè a parl “ASTESÀN  col aste-
sàn ëd DUMINI BADALIN, val
a dì col ëd Calianet!!!”
Mè sòn nan ëd coj che a veuro
avaj samp rassòn, nianca sòn
nan ëd coj che aceto nan d’essì
coregì, se mè a fas n’eror e man
coregi ant a mè parlada sòn ël
prim a divi grassii. Se peu a j’è
d’eror d’ortografia madornal, a
peuri fé notè che mè a sòn nan
bòn a scrivi ël vòstr dialat
sitadèn, e peuri, mich a l’hà
facc monsù Tosco ant ij riguard
dl’ha gramatica Astësan-a dì
tut loch che a veuri, tant chi ao
les al sà  paisevi.

Premet vist i risoltato.....che ideii
për salvé ël piemontàis a-i na sia
tanti chiidona giusta ma costi
ideii as vogo nan ansima a é!

Luciano Ravizza

I së scusoma con ël letor për avèj tra-
duvù da l’astesan ëd Calianèt ant la
lenga regional sò tòch Paloma,
publicà an sël nùmer 7 a pàgina 21
con ël tìtol An arcòrd, e për ij sagrin
che sossì a l'ha causaje. Cont-tnù ëd
s’affaire, e për evité tut mal-antendù
a l’avnì, i l’oma mej definì nòsta polì-
tica an s’ës suget:
- Le litre mandà al giornal a son
publicà a discression ëd la redassion;
a peulo esse scursà e rangià da la
redassion për che ëd l’ëspasse o për
ciarificassion. I butoma tut ël soen
possìbil për nen cambié ël sens dël
tòch an sossì fasand;
- Le litre an general a son publicà
ant la lenga regional e ant ij dialèt
dël piemontèis. La tradussion ant la
koiné a l’é a la discression ëd la
redassion, fòra d’indicassion precise
ëd l’autor;
- J’artìcoj ansima é! a son publicà
mach ant la lenga regional.

La redassion

...e un mersì

Car Diretor,
i-i ten-o a ringrassiela ëd cheur

V

é!22 ij letor a scrivo

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

é!
a pùblica 

le litre dij letor. 
Le litre a devo 
esse signà e a 

peulo esse rangià
o scursà për 

ciairificassion.
Scrive a:

Via Guastalla 17 - 10124 Turin
litre@e-opinion.info

Se é! a vë pias, 
é-lo nen un darmage

che vòstri amis 
a lo conòsso nen?

Spantié é! – 
për un piemontèis

sensa compless

ëd l’atension ch’a l’ha mostrà
anvers mè ultim travaj Gregge
senza Agnelli: na recension, cola
publicà an sël n. 7 d’é!, dij pì
pontuaj e anteligente! Ch’am
ten-a an considerassion për le
atività ëd vòsta associassion.
Con arconossensa,

Bruno Babando
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CON L’ANDI ËD TURIN 2006

QUARTIÉ UNIVERSITARI
UMANÌSTICH

Proget: Fiat Engineering 
e Foster and Partners

But: quartié ëd l'Università
Localisassion:  ex Italgas an sij Ché 
dla Dòira (Lungodora Siena)

MERCÀ COATÀ
ËD PÒRTA PALASS

Proget: Massimiliano Fuksas
But: multi-fonsion, comerse,

coltura, café, piòle, parking
Localisassion: Pòrta Palass

An gené 2004 la Comun-a ëd Turin a l'ha mandà ai Turinèis a l'ëstrangé 
un calendari con ij dissegn ëd ciadeuvre d'architetura da realisé an sità 

për ij Gieugh Olìmpich dël 2006. N'ann pì tard é! a campa n'euj për vëdde 
anté che a son ij cantié dij proget dël calendari.

sorgiss: Comun-a ëd Turin sorgiss: Vera Bertolino

ËL PROGET

ËL PROGET

ANCHEUJ

ANCHEUJ

Piemont e Italia
An pòsta:

versament an sël cont corent postal
n. 53050969 antestà a
Associazione Piemontpress,
via Guastalla 17, 10124 Turin

An banca:
bonìfich an sël cont BancoPosta 
antestà a Associazione Piemontpress
Basic Bank Account Number (BBAN): 
E 07601 01000 000053050969

Strangé
Da l’Union Europenga

as peul paghesse an fasend un bonìfich
bancari an sël cont antestà a
Associazione Piemontpress
International Bank Account Number
(IBAN):
IT 70 E 07601 01000 000053050969
Bank Identifier Code (BIC):
PPIITRRXXX

Fòra da l’Union Europenga:
contatene për ij detaj

Për l’abonament sostnidor, 
indiché la sernia (a-b-c)

an sël boletin o ant la causal

Strangé   35 EuroPiemont e Italia 18 Euro Ordinari:
Sostnidor: 36 Euro 70 Euro

con un cadò a piasì:

A) Grammatica della lingua piemontese ëd Michela Grosso

B) Videocassiëtta Dai frej piemontèis d’Argentin-a 

C) Coretor Ortogràfich Piemontèis, Cd për mijoré l’ëscritura
(për Windows)

C

BA

72 EuroBenemerit: 90 Euro

con tuti e tre ij cadò
elencà sì dzora

opura con ël
Profilo di storia
della letteratura
in piemontese

ëd
Gianrenzo P. Clivio

507 pàgine.
N’euvra

fondamental
për conòsse

nòsta literatura.

“é!„ A DIPEND ËDCÒ DA TÒ AGIUT!
IJ PRESSI DJ’ABONAMENT (1 ann, 6 nùmer): COMA ABONESSE
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