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Durant onze anys, Gianfranco 
Russino ha exercit la presidèn-
cia de l’associació Òmnium 

Cultural de l’Alguer (OCA). Home 
sensible a la cultura pròpia de l’Alguer 
–de ciutat i de mar–, empresari amb 
empenta, el mes de novembre de 1999 
prenia les regnes d’Òmnium Cultural 
en qualitat de president. Seguint la línia 
dels seus antecessors –D. Manunta i M. 
Guillot–, aquest empresari, des d’Òm-
nium, no ha cessat ni un moment de 
maldar per la llengua i la cultura prò-
pies de la ciutat de l’Alguer.

Fer de president d’una entitat o asso-
ciació a l’Alguer no és una empresa fàcil, 
com no ho és enlloc de l’àmbit lingüístic 
català, a causa de la diglòssia que patei-
xen la nostra llengua i la nostra cultura 
quan no tenen l’oficialitat reconeguda. 
Gianfranco Russino ha mantingut i ha 

fet créixer la nova línia, planificació 
iniciada en temps de D. Manunta, per 
a aportar a l’Alguer activitats innova-
dores, necessàries i que cap associació 
d’aquesta ciutat no havia programat ni 
dut a terme anteriorment fins que es va 
instituir l’OCA.

El president, ara ja emèrit, ha mos-
trat una capacitat d’entesa i diàleg 
exemplars i eficaços malgrat les cir-
cumstàncies específiques del món cul-
tural de la Barceloneta de Sardenya. Ha 
sabut donar un to rigorós a tota la ges-
tió, tant en els aspectes administratius 
com en els culturals. La seva convic-
ció i la seva fidelitat a la catalanitat de 
l’Alguer s’han palesat en les múltiples i 
complexes gestions, portades amb seny 
i discreció, sense defallença, fins a obte-
nir els objectius proposats. I tot això 
amb ben poca aportació de recursos per 

part de les administra cions municipals 
i regionals sardes.

En el període presidencial d’Òm-
nium Cultural de l’Alguer al qual ara 
ens referim, sobresurten unes accions 
que són de gran transcendència per a la 
vida cultural de la ciutat.

En primer lloc, mantenir i ampliar la 
col·laboració amb l’associació catalana de 
Barcelona, Enllaç, la qual precisament 
va ser creada per a recaptar suports amb 
vista a fomentar la normalització de la 
llengua i cultura algueresa.

Segonament, cal fer referència a 
una acció on s’ha de remarcar l’obra 
del president Russino: l’impuls donat al 
Centre de Recursos Pedagògics Maria 
Montessori (CRPMM), amb un coor-
dinador amb dedicació horària impor-
tant. Aquest centre ha desplegat múlti-
ples activitats: el Seminari Permanent 
de Didàctica i els Cursos de Català per 
a adults, el treball d’aprofundiment 
pedagògic del Grup de Mestres, el 
Servei de Normalització Lingüística (a 
disposició de la ciutadania en general), 
les classes de català en els liceus (cen-
tres d’ensenyament secundari), l’Es-
cola d’Estiu per a la formació general 
dels ensenyants, la creació de l’Equip 
Treball per a l’Adaptació i Traducció 
de textos didàctics, l’Escola de Lle-
tres (amb la finalitat de traduir petites 
obres de la literatura universal a l’al-
guerès), el Seminari de Formació de 
la Cançó Algueresa (per a mestres), el 
Laboratori de la Cançó Algueresa (per 
a difondre i promoure la cançó algue-
resa en els conjunts musicals i entre els 
cantautors) i la celebració, cada curs, de 
la Festa de l’Escola per la nostra Llen-
gua, de to festiu i reivindicatiu a favor 
de l’alguerès amb participació dels 
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alumnes i mestres que en tenen i fan 
classes a l’escola. 

 En tercer lloc, el Projecte Palomba, 
de classes setmanals d’alguerès en les 
escoles, classes a què han arribat a assis-
tir prop de dos mil alumnes en aquests 
darrers anys. En resum: un pas ferm a 
favor del manteniment de l’alguerès i 
que Russino ha impulsat amb vigor. 

I sobresurt també, d’una manera 
especial, La Costura, escola algueresa 
de projecte europeu, la primera escola 
infantil en alguerès que obre les por-
tes cada curs escolar des de fa set anys. 
És just d’esmentar l’interès i l’activitat 
esmerçats per G. Russino per a fer-la 
realitat, tot i la complexitat d’una ges-
tió d’aquestes característiques. Avui dia, 
La Costura té la continuïtat assegurada 
gràcies a un conveni entre la Generalitat 
de Catalunya i el municipi de l’Alguer, 
signat l’any passat.

Fins aquí, i d’una manera resumida, 
la tasca que ha desenvolupat el CRPMM 
durant la presidència de Russino.

Cal esmentar també la tasca edito-
rial que s’ha dut a terme durant aquests 
nou anys de presidència: la persistèn-
cia de la col·lecció La Palmavera, que 
ha arribat a quatre volums, la publica-
ció de la col·lecció Lo Conte del Mes, 
amb divuit volums editats, l’inici de 
la «Col·lecció Universal Algueresa», 
el primer volum de la qual ha estat 
L’escarbat d’Or, d’Edgar A. Poe, i la 
publicació mensual de la revista infan-
til Mataresies.

A aquesta llista d’activitats, cer-
tament nombroses, hem d’afegir-hi la 
celebració de dues festes associatives: 
la Festa d’Estiu i la Festa d’Hivern.

La munió d’activitats que Òmnium 
Cultural de l’Alguer ha desenvolu-

pat sota la presidència de G. Russino, 
amb el suport d’Enllaç i de les admi-
nistracions municipals i autonòmica 
de Catalunya, es deu, en gran part, 
a la capacitat de relació, de lucidesa, 
de voluntat i de treball constant del 
president, que ha exercit la seva fun-
ció amb valentia i bon discerniment, 
acompanyat sempre de la col·laboració 
dels socis d’Òmnium Cultural i de la 
seva junta directiva. Si mai algú es pre-
guntés: «Calia la presència d’Òmnium 
Cultural a l’Alguer?», l’obra relacio-
nada en aquest escrit, iniciada per D. 
Manunta i D. Matteo Guillot i prosse-
guida i impulsada amb entusiasme pel 
president emèrit Gianfranco Russino, 
és la millor resposta.

S’imposa, per acabar, expressar el 
nostre regraciament a un treball tan 
ben fet i tan generós. Gràcies, Gian-
franco! u


