
35

Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Joan Fuster

sa. Curiosament, tot i que cada any s’orga-
nitzen més de 2.000 ballades i més de 200 
aplecs on participen desenes de milers de 
persones, molta gent pensa que la sardana 
és avui una dansa minoritària. Malgrat que 
al nostre país hi ha unes 120 cobles i que 
al llarg de la història s’ha compost més de 
30.000 sardanes i se’n continuen compo-
nent, molta gent pensa que la sardana és 
una dansa renyida amb la contemporaneïtat. 
És veritat que la sardana no té una presèn-
cia mediàtica proporcional a aquestes xifres 
impressionants i és veritat que en el món de 
la sardana, com en molts altres àmbits de la 
cultura popular, hi ha un relleu generacional 
insuficient, però poques danses i manifesta-
cions populars tenen tant de seguiment. 

La sardana ja és patrimoni cultural imma-
terial de la humanitat i un símbol d’unió fes-
tiva, de cohesió i d’identitat, però la seva 
continuïtat passa per un major coneixement 
i reconeixement del seu valor i de la seva 
funció social. La inscripció a la Llista de la 
UNESCO serviria per a posar el focus, dins 
i fora del nostre país, sobre aquestes virtuts 
i sobre la indubtable vitalitat de la sardana. 
Per a aconseguir-ho, cal el suport més am-
pli possible de la societat catalana i especi-
alment el compromís del nostre Govern en 
la defensa d’aquesta candidatura. Visiteu el 
web www.sardanaunesco.wordpress.
com per a més informació. 
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El març de l’any 2022 l’editorial Trípode va 
publicar el llibre de poesies Converses i 
notes de l’autor alguerès Guido Sari. Sovint, 
quan es reivindica la literatura catalana, to-
thom recorda autors del Principat, del País 
Valencià, de les Illes i de Catalunya Nord. 
Tanmateix ben sovint queda decantada la 
poesia catalana produïda a l’Alguer, on con-
tra vent i marea i després de sis-cents anys 
(encara) s’hi parla català. Antoni Canu, Rafael 
Caria, Francesc Manunta, Antonella Salvetti i 
Rafael Sari són distingits poetes algueresos. 
Entre ells, també cal comptar-hi Guido Sari, 
que ha estat un incansable activista cultural 
i promotor de la llengua catalana a l’Alguer. 
Sari ja havia publicat anteriorment tres rec-
ulls de poemes Poemari mínim (2013), Els 
ocells màgics i altres poemes (2015) i Prelu-
dis, simfonies i impromtus (2016).

El volum Converses i notes l’encapçala un 
pròleg que signa Emigdi Subirats en què fa 
un breu repàs de la tradició literària i lingüísti-
ca algueresa des de finals del segle XIX. 
Subirats, a més, també hi analitza acurada-

ment la poètica de Sari. Després del pròleg 
en segueix una Breu nota de l’autor en què 
Sari exposa el congriament del poemari, la 
inclusió de temes que fins aleshores per a 
l’autor havien de ser tractats en prosa bo i 
eixamplant el seu horitzó temàtic, perquè “la 
poesia pot ser un instrument per observar la 
realitat”. Amb paraules de Sari, construeix el 
poemari amb un “desig de consistència èti-
ca”, entenent “ètica simplement com una re-
cerca intransigent de la veritat”. I és que Sari 
aborda amb gran preocupació els valors 
que el món globalitzat ha imposat: la unifor-
mitat, la banalitat, la superficialitat i l’anivella-
ment i l’empobriment cultural de la societat. 
En el poema “Si un cavall tingués les mans”, 
hi tracta el “desig humà de transcendència”, 
en els poemes “Existeix un indret”, “Mirant 
un quadro del Perugino”, “Deslligar la con-
sciència”, “Sense posar-hi esment” i “Tram-
pa” hi apareix un tema que fins ara no havia 
tractat abans poèticament: la dissolució de 
les identitats. Sari escriu la seva poesia en 
vers lliure perquè tracta “de privilegiar l’as-
pecte reflexiu, o filosòfic, més que l’aspecte 
líric”. Sari, per tant, empra la poesia “com 
una eina per a aprofundit el pensament”. És 
un llibre, que ens atreviríem a dir, de mad-
uresa tant en l’aspecte de les temàtiques 
tractades com en la manera com s’exposen 
i s’argumenten en la Breu nota de l’autor. Cal 
dir que el poemari sencer ha estat traduït a 
l’italià per Guido Sari mateix i ha estat inclòs 
a l’edició que ressenyem. 
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És un llibre, [...] de maduresa 
tant en l’aspecte de les 
temàtiques tractades com en la 
manera com s’exposen [...]
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