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ANT ËL CANTON DIJ BATIMAN
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MEDEO ’L FÒL

ost nòm, miraco, a la pì part ëd la gent a-j dis gnente e
sòn a valìa ’dcò për mi fin-a a quand ch’i l’hai nen lesù
soa stòria contà da Milo Julini con Donatella Cane e Claudio
Santacros (sì pròpi nòstr colaborator ëd Civass). La stòria
ch’a l’ha rendù Medeo un përsonagi conossù a së svòlgg a
l’inissi dël sécol passà, ancaminand ant le Valade ’d Lans për
peui tramudesse a Turin,
prima an sle pàgine dij giornaj e apress ant j’àule dël tribunal për finì d’intré ’nt la
memòria ’d tanta gent curiosa e malissiosa.
Chi ch’a l’era donca Medeo
dit ël fòl për colpa d’un sò
comportament na frisa dròlo
ch’a podìa trové na càusa ’nt
na sucà ch’a l’avìa batù cascand da un pontegg, a
conferma dla teorìa che
soens ël travaj a fà mal?
Amedeo Olivetti, nà a Traves
ant ël 1855, as fasìa ciamé ’l
Profeta e a disìa d’esse an
condission, con ij gieugh ëd
le carte, con le leture da soa
Bibia (an inglèis) e con d’àutre masconerìe, ëd giuté ’l pròssim ch’a l’avìa dabzògn ëd sò agiut «strasordinari».
Costa soa atività «particolar» a l’avìa rendulo famos, mersì
a sò intervent për giuté na cobia d’Ussèj ch’a riessìa nen a
avèj ëd famija. Soe pràtiche a l’avìo nen avù bon efet, ma ij
dné e la ròba che Medeo a l’avìa guadagnane a l’avìo anteressà prima ij carabigné e peui la pretura dë Viù con l’acusa
d’ambreuj e trufa con estorsion a dann ëd la cobia an question.
Le dichiarassion ëd le përson-e angagià ’nt la facenda, giontandse a le malaciàciare dla gent e a la fantasìa interessà dij
giornalista, a l’avìo carcà la man su d’aspet na frisa eròtich ëd
la stòria e sòn a l’era stàit ël condiment për fé dventé, ant j’ani
1912-1913, nòstr Medeo n’element picant dij dëscors
turinèis, sbogiand la curiosità morbosa dla gent e rivand, al
dëdlà dij fujèt volant, fin-a a le rapresentassion teatraj.
Ij tre autor ch’a l’han vorsù riscrive, con ij document artrovà
ant j’archivi e le crònache dij giornaj ëd l’época, costa stòria
dròla andoa che Medeo a na seurt arvalutà coma përson-a e
lassand a noi, generassion assè lògne da sò mond montagnin, ëd dubi su chi ch’a fussa fòl për dabon.
Costa stòria original, publicà da l’Editris Il Punto-Piemonte in
Bancarella, a seurt donca dai tiroj ëd la dësmentia dòp sent
ani giust, dësvijand nòstra curiosità e smonend na bela fnestra duverta su un mond che, belavans, a-i é pì nen e a sò
pòst a-i na j’é n’àutr motobin pì sangonant e crudel.
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l mèis ëd magg a l’é staje ’l Salon dël Lìber a Turin,
apontament giumai dventà n’istitussion për col pòch ëd
coltura che ancora a l’ha na fërvaja ’d considerassion da part
dij cacam dël podèj. Comsìa, për mi, a l’é stàita ’dcò l’ocasion, coma sèmper, për ancontré d’amis e fra costi, sensa
savèjlo an anans, i son rëscontrame con Candida Rabbia e
Tòni Tavela, doe bele vos piemontèise dla provinsa Granda.
Lor a j’ero al Salon për presenté sò ùltim travaj publicà su
papé, pròpi col Cajorata dël tìtol.

Lòn ch’a l’é, iv ciamreve, sta
Cajorata? Ëd sicur nen na bruta
maladìa (ëd cole i n’oma già
pro) e gnanca na bestia neuva
s-ciodùa da le boschin-e dl’àutr
mond. La spiegassion a l’é
motobin pì sempia: Cajorata a
l’é un nòm ch’a ven fòra giontand le silabe inissiaj dij nòm ëd
famija ’d quatr poeta ch’a l’han
avù gòj e bon sust d’unisse con
soe rime. As trata ’d Francoluigi
Carena, Luciano Jolly, Candida
Rabbia e Antonio Tavella ch’a
l’han acetà la sfida ’d compon-e
neuv poesìe ’d neuv vers che, gnanca da dilo për contenté
l’aritmetica, a son neuv novent. Ij prim doi a l’han scrivù ’nt la
lingua dë Stat mentre che Candida e Tòni, scotand la vos dël
cheur e dël sangh, a l’han dovrà soa parlada s-cëtta e fin-a
ch’an arpòrta a le nuanse bele dont Barba Tòni a l’avìa fane
cadò. L’arsultà a l’é na pcita antologìa ch’as les an pressa,
ma sòn a veul nen dì ch’a lassa nen andrinta ’d marche e ’d
pensé important. Lë scond tìtol a dis propi Orizzonti brevi/
Orisont curt e costi-sì, bin essend nen longh, a resto tutun
d’orisont andoa ch’a peul spassié la ment, andoa che peulo
pasturesse le fantasìe e le sostanse creuse a peulo satisse
’nt në s-ciass che, coma tuta la bon-a poesìa, a fà mach bin
al cheur.
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ANDÉ A «PAROLÉ» AN SA,
AN LÀ E AN SL’ARAGNÀ

Ë

Dòssa

d vòte a basta saré j’euj un moment për fé an manera
che ’d vej arcòrd, dun-a a peusso torné an ment pròpi
coma s’a fusso tornà dnans a noi frèsch e viv coma cand ch’a
son vivusse. Natural che ansema a lor as pòrto le paròle, ij
moviment, le mostace e ij gest che a son fërmasse e fissasse, sensa avèj dabzògn manch ëd na stissa d’agent chìmich,
ant nòstr cheur coma ch’as fà con le fotografìe për tant ch’a
svanisso nen, ma ch’a resto ’nt ël tirol, bin cudìe, për fé an
manera che minca tant as peusso tiré fòra e a la finitiva ’dcò
capì vàire ch’i soma vnù vej e, an sël pat, vàire còse dròle che
ant j’ani, miraco, i l’oma combinà.
Pa da fé, ël temp as fërma nen. A vòla, a j’elo n’evolussion
continua, miraco fin-a tròp ëd corsa, s-cioncionà da chi ch’a
veul ëd foson. An costa manera, tante vire, fin-a le paròle a
passo ’nt ël canton ëd la dësmentia e peui… vaje a ciapé për
la coa, s’it ses bon, coma ch’a disìa mia mare! L’arcòrd a l’é
coma na bigeuja ch’a ven antërsà ’nt ël servel e a svaniss mai
pì. Parèj a më smija a col ëd mia Granda: cita, vestìa ’d nèir,
là, setà s’na cadrega frusta, con n’ombrela për paresse ’l sol
foà d’agost e con un fassolèt an testa.
A coj temp la «bandan-a» a la mòda d’ancheuj a l’era mach
un folar nèir da gropé sota al còl o daré dël copòt, për nen
fesse andé ij cavèj ant j’euj e deje andrinta con ël rusch, chila
cost fassolèt a lo tnisìa tant da cont.
Contut ch’a smija che an
italian sa paròla as conossèissa già, coma ch’a pòrta
(1), ant ël 1892, a gionta: Ci
è giunto seguendo una trafila indiretta, vale a dire dal
hindi bāndhnū ma attraverso il portoghese, e più probabilmente con la mediaFaseuj ëd la gran-a con soa dòssa
zione dell’inglese. Për la
paròla a smon: Bandana s.

