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DIMARTS, 11/11/2008 - 06:00h 

El IEC ret un homenatge pòstum a 
l'activista cultural alguerès Rafael Caria 

Es podrà seguir en directe per internet   

L'Institut d’Estudis Catalans (IEC) oferirà avui a les set del vespre un 
homenatge a l'activista cultural alguerès Rafael Caria, mort el 9 d'abril. 
Hi intervindran Salvador Giner, president de l'Institut; Josep-Lluís 
Carod-Rovira, vice-president del govern; Luca Sala, coordinador del 
Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori ; Joan Martí i Castell, 
president de la Secció Filològica , i la soprano Glòria Fadel (transmissió 
en directe ). 

Caria, membre corresponent de la Secció Filològica des del 28 de febrer 
de 2006, va contribuir decisivament al coneixement de la lexicografia i 
la toponímia alguereses, i també al coneixement de la realitat social de 
l'Alguer, segons que destaca el IEC.  
 
Es va centrar en el treball de camp i en l'arxivística. Els seus estudis 
han estat decisius per a conservar una bona part de determinades 
àrees del lèxic alguerès. De les obres dedicades a la lexicografia, se'n 
destaquen 'Els noms de les herbes del camp de l'Alguer', 'La vegetació 
espontània al camp de l'Alguer' i 'El lèxic dels mariners algueresos: 
entre catalanitat i mediterraneïtat'. Sobre toponímia va escriure 
'Toponomastica algherese' i 'Il mondo del Càlic. Studi di toponomastica 
e lessicografia algherese'. També va estudiar els aspectes històrics i 
socials de la realitat algueresa i va conrear una poesia arrelada en la 
realitat de l'Alguer.  
 
La Generalitat de Catalunya el va condecorar el 1999 amb la Creu de 
Sant Jordi per la seva trajectòria cívica en defensa de la llengua i la 
cultura catalanes de l'Alguer. 

 

+ Alguer.it: Si è spento Rafael Caria .  
+ IEC: 'El català a l'Alguer: apunts per a un llibre 
blanc' (pdf) | Mor el membre de l’IEC Rafael Caria, expert 

en lexicografia i toponímia alguereses .  
+ VilaWeb: 'Sense una política lingüística, l'alguerès és 

condemnat a desaparèixer' (10/04/07).  
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DILLUNS, 10/11/2008 - 17:04h 

L’IEC ret un homenatge pòstum a Rafael 
Caria 

Hi participaran el president de l’Institut, Salvador Giner, i el 
vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira 

L’Institut d’Estudis Catalans retrà homenatge a Rafael Caria, poeta, lexicògraf 
i toponimista alguerès mort el passat 9 d’abril als 67 anys, amb una sessió en 
la seva memòria que se celebrarà demà dimarts, 11 de novembre, a les set 
del vespre, a la Sala Prat de la Riba de l’Institut (carrer del Carme, 47). 

Caria, que era membre corresponent de la Secció Filològica de l’IEC des del 28 
de febrer de 2006, va contribuir decisivament al coneixement de la 
lexicografia i la toponímia alguereses, així com al coneixement de la realitat 
social de l’Alguer  
La recerca de Rafael Caria es va centrar en el treball de camp i en l’arxivística 
i els seus estudis han estat decisius per a conservar bona part del lèxic 
alguerès en determinades àrees del vocabulari. Entre les obres dedicades a la 
lexicografia destaquen Els noms de les herbes del camp de l’Alguer, La 
vegetació espontània al camp de l’Alguer, El lèxic dels mariners algueresos: 
entre catalanitat i mediterraneïtat. Sobre toponímia va escriure 
Toponomastica algherese i Il mondo del Càlic. Studi di toponimastica e 
lessicografia algherese. També va tractar els aspectes històrics i socials de la 
realitat algueresa a les obres L’Alguer, llengua i societat i L’alguerès des d’una 
perspectiva històrica. Com a escriptor, Caria va conrear una poesia fortament 
arrelada a la realitat de l’Alguer i, alhora, una poesia que transcendeix l’àmbit 
local i ateny unes preocupacions universals, de manera que apropa la llengua i 
l’ànima de l’Alguer al conjunt de terres de llengua i cultura catalanes.  
En la sessió en la memòria de Rafael Caria hi intervindran Salvador Giner, 
president de l’IEC; Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern; Pere 
Lluís Alvau, periodista i promotor cultural; Luca Sala, coordinador del Centre 
de Recursos Pedagògics Maria Montessori; August Bover, president de la 
Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC, i Joan Martí i Castell, 
president de la Secció Filològica de l’IEC. Tot seguit, la soprano Glòria Fadel, 
acompanyada del pianista Bartomeu Jaume, interpretarà els poemes de Rafael 
Caria «Els asfòdels», «La cambra», «Enllà de l’origen» i «Anhel» del recull Els 
asfòdels, i «Pels camins del silenci», «Profunds meandres del no-res» i «Quan 
m’acomiadaré de tu» del recull Cants al capvespre.  
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Últimes notícies > El vicepresident del Govern home... Envia | Imprimeix

Dimecres, 12 de novembre de 2008 

El vicepresident del Govern homenatja el filòleg Caria per la recuperació del patrimoni cultural i 
lingüístic de l'Alguer 
El vicepresident del Govern ha aplaudit el compromís del filòleg i poeta aleguerès Rafel Caria amb la llengua i la cultura 

catalanes ja que el poeta va dedicar "totes les seves energies a recuperar el patrimoni històric, lingüístic i cultural" de 

l'Alguer. El vicepresident, qui ha afegit que per Caria "la seva llengua era la seva pàtria", ha presidit aquesta tarda l'acte 

d'homenatge que s'ha celebrat a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).  

 

El vicepresident del Govern ha evocat la trajectòria personal del primer i únic membre alguerès de l'IEC i ha recalcat la seva tasca per salvar 

els mots de l'Alguer, unes paraules que "continuaran vivint pels racons de la ciutat on ha passat". Josep-Lluís Carod-Rovira ha subratllat el 

compromís cívic i les contribucions "insubstituibles" que ha deixat com a llegat Rafel Caria exemplificant-ho amb els deu volums de la 

"Revista de l`'Alguer". Un home, ha dit el vicepresident, "apassionat i apassionable", que disposava de "tota la catalanitat acumulada a 

l'Alguer durant segles". El vicepresident del Govern ha analitzat la figura de Caria durant l'acte d'homenatge que s'ha celebrat aquest 

dimarts a l'IEC. Precisament, el seu president, Salvador Giner, ha titllat Caria de persona extraordinària per la seva literatura però també 

pel seu compromís patriòtic. També des de l'IEC el president de la secció filològica, Joan Martí, ha remarcat que l'alguerès va ser "un 

defensor sense escletxes de la llengua" que l'ha convertit en un "intel·lectual fonamental en el redreçament cultural i lingüístic" ja que el seu 

compromís cívic "no excloïa cap àmbit". Precisament, el periodista Pere Lluís ha insistit que Caria representa "la volta significativa" de les 

relacions entre l'Alguer i els Països Catalans. En la mateixa línia, el coordinador del Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori, Luca 

Scala, ha afegit que Caria va donar a la societat algueresa "allò que li feia falta" i s`'ha mostrat esperençat que "sigui inspiració de futur dels 

algueresos". En aquest senit, el president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'IEC, August Bover, ha desitjat que la mort de 

Caria serveixi "d'estímul per renovar el nostre compromís perquè el seu esforç no fos en va".  
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Acat, 9:10  

L’IEC ret un homenatge pòstum a Rafael Caria, estudiós 
de la lexicografia, la toponímia i la realitat social de 
l’Alguer. Hi participaran el president de l’Institut, 
Salvador Giner, i el vicepresident del Govern, Josep-Lluís 
Carod-Rovira  

Institut d’Estudis Catalans 
Homenatge a Rafael Caria  
BARCELONA - L’Institut 
d’Estudis Catalans retrà 
homenatge a Rafael Caria, 
poeta, lexicògraf i toponimista 
alguerès mort el passat 9 d’abril 
als 67 anys, amb una sessió en 
la seva memòria que se 
celebrarà avui dimarts, 11 de 
novembre, a les set del vespre, 
a la Sala Prat de la Riba de 
l’Institut (carrer del Carme, 47). Caria, que era membre corresponent de la Secció 
Filològica de l’IEC des del 28 de febrer de 2006, va contribuir decisivament al 
coneixement de la lexicografia i la toponímia alguereses, així com al coneixement 
de la realitat social de l’Alguer.  
 
La recerca de Rafael Caria es va centrar en el treball de camp i en l’arxivística i els 
seus estudis han estat decisius per a conservar bona part del lèxic alguerès en 
determinades àrees del vocabulari. Entre les obres dedicades a la lexicografia 
destaquen Els noms de les herbes del camp de l’Alguer, La vegetació espontània al 
camp de l’Alguer, El lèxic dels mariners algueresos: entre catalanitat i 
mediterraneïtat. Sobre toponímia va escriure Toponomastica algherese i Il mondo 
del Càlic. Studi di toponimastica e lessicografia algherese. També va tractar els 
aspectes històrics i socials de la realitat algueresa a les obres L’Alguer, llengua i 
societat i L’alguerès des d’una perspectiva històrica. Com a escriptor, Caria va 
conrear una poesia fortament arrelada a la realitat de l’Alguer i, alhora, una 
poesia que transcendeix l’àmbit local i ateny unes preocupacions universals, de 
manera que apropa la llengua i l’ànima de l’Alguer al conjunt de terres de llengua 
i cultura catalanes.  
 
En la sessió en la memòria de Rafael Caria hi intervindran Salvador Giner, 
president de l’IEC; Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern; Pere 
Lluís Alvau, periodista i promotor cultural; Luca Sala, coordinador del Centre de 
Recursos Pedagògics Maria Montessori; August Bover, president de la Societat 
Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC, i Joan Martí i Castell, president de la 
Secció Filològica de l’IEC. Tot seguit, la soprano Glòria Fadel, acompanyada del 
pianista Bartomeu Jaume, interpretarà els poemes de Rafael Caria «Els asfòdels», 
«La cambra», «Enllà de l’origen» i «Anhel» del recull Els asfòdels, i «Pels camins 
del silenci», «Profunds meandres del no-res» i «Quan m’acomiadaré de tu» del 
recull Cants al capvespre.  
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A Barcellona un omaggio a Rafael Caria
L'Institut d'Estudis Catalans dedica oggi un atto ufficiale alla memoria 
di Rafael Caria filologo, lessicografo nonchè poeta algherese 
scomparso nell'aprile 2008
ALGHERO - Oggi alle 19, l'Institut d'Estudis Catalans, la prestigiosa 
accademia delle Scienze della Catalogna, dedicherà un atto ufficiale alla 
memòria di Rafael Caria filologo, lessicografo nonchè poeta algherese 
nominato membro della sezione filolgica dell'Institut d'Estudis Catalans, 
scomparso nell'aprile 2008.  
 
L'importante commemorazione si terrà nella sede dell'Accademia presso il 
Carrer del Calmen, a Barcellona. Qui saranno presenti personalità illustri 
come il presidente de l'Institut d'Estudis Catalans Salvador Giner e il suo vice 
Josep-Lluís Carod-Rovira. Saranno inoltre presenti all'appuntamento Pere 
Lluís Alvau, giornalista e promotore culturale, Luca Scala, coordinatore del 
Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori, August Bover, president 
de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'IEC, Joan Martí i Castell, 
president de la Secció Filològica de l'IEC. 
 
Durante la serata la soprano Glòria Fabuel, accompagnata dal pianista 
Bartomeu Jaume, interpreterà alcune poesie di Rafael Caria. L'omaggio sarà 
trasmesso in diretta su Internet all'indirizzo www.iec.cat 
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