
Estimulant
i suggestiva

han fet a mans un exemplar de la
deliciosa mostra antològica La
Tercera Illa. Poesia catalana de

l’Alguer (1945-2013), a cura del valencià
Joan-Elies Adell, el poeta i teòric de la litera-
tura i la música, actualment director de l’Es-
pai Llull a la ciutat sarda.

Es tracta d’un nodrit volum de més de tres-
centes pàgines que aplega una tria significati-
va d’una vintena de poetes de l’Alguer, des de
Rafael Catardi (1892-1974) a Anna Cinzia
Paolucci (1965), passant per figures de la im-
portància de Rafael Sari, Antoni Canu, Ra-
fael Caria o Antoni Coronzu. La selecció dels
textos de cada poeta està encapçalada per un
perfil biobibliogràfic, que serveix perfecta-
ment d’introducció a la producció dels dife-
rents autors. Per acabar d’enriquir el llibre, el
curador ha escrit dos magnífics estudis, In-
troducció i La Tercera Illa: la fascinació d’una
literatura menor, que obren i tanquen el vo-
lum, respectivament.

El llibre és francament una meravella. La
tria d’autors és molt representativa. La tria de
poemes és substanciosa i dóna una bona idea
de les particularitats de la producció de cada
autor. Els davantals ens informen i ens orien-
ten. I els textos crítics al davant i al darrere
ens expliquen la història de la poesia moder-
na a l’Alguer i reflexionen en profunditat so-
bre el significat del fenomen literari, artístic,
lingüístic, sociològic, territorial i històric de
l’existència de l’Alguer. També cal dir que els
dos textos en qüestió serveixen de mirall per
plantejar-se una nova mirada sobre la resta
de la comunitat lingüística catalana.

A més, és la primera vegada que es tracta la
realitat de l’Alguer d’una manera frontal,
equilibrada i normal, totalment allunyada de
l’enfocament tradicional de curiositat ar-
queològica. Per fi, podem aproximar-nos
sense traves al patrimoni literari de l’Alguer i
determinar la seva aportació específica al
conjunt de la lírica catalana moderna.

Si he insistit en la triple condició de l’antò-
leg –poeta, teòric de la literatura, i represen-
tant de la Generalitat de Catalunya– és per-
què estic plenament convençut que els tres
factors han contribuït a l’èxit final del llibre.
El poeta ha sabut exercir el seu bon gust per
triar els poemes adients. El teòric ha sabut in-
terpretar els poemes i les trajectòries artísti-
ques i literàries dels autors. I el representant
del govern ha sabut generar una excel·lent
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síntesi del fet alguerès, a partir de vastos co-
neixements de la situació, acumulats al
llarg d’anys d’estada entre els algueresos. I
per acabar d’arrodonir l’operació hem de
parlar, ni que sigui de passada, de la bella i
acurada edició del llibre per part d’Edi-
cions Saldonar de Barcelona.

A partir d’ara, gràcies a La Tercera Illa,
l’Alguer deixarà de ser un peculiar destí tu-
rístic i hem d’esperar que serveixi per es-
curçar la distància actual, no gens insalva-
ble, que separa la ciutat sarda de Barcelona i
la resta del territori. I dic “hem d’esperar”
perquè ara Joan-Elies Adell ha col·locat la
pilota al nostre terrat i ens toca a nosaltres
jugar. Hem d’adquirir aquest esplèndid lli-
bre i llegir-lo a fons, per després utilitzar-lo
correctament com a eina per eixamplar els
nostres coneixements literaris i els paràme-

tres de la literatura catalana moderna i con-
temporània.

Personalment, desitjo que l’exemple que
ha donat Joan-Elies Adell fructifiqui en el
futur i comencin a aparèixer moltes antolo-
gies parcials que ens mostrin per dins l’ex-
traordinària riquesa i pluralitat de la poesia
catalana. Voldria veure una bona selecció
de la poesia moderna i actual a València, les
Illes, Andorra, la Catalunya Nord... perquè
hem de ser sincers i confessar la nostra
ignorància. Què sabem realment de la poe-
sia catalana en la seva totalitat?

S’ha d’acabar el nostre desconeixement
de l’abast real de la poesia catalana. S’ha
d’acabar el sistema que fins ara ha regnat,
en el millor dels casos, de quotes simbòli-
ques. Hem de conèixer i assumir la poesia
catalana en la seva integritat. No és impos-
sible però vol un esforç. ❋
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