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tament necessària, una veu d’una
extraordinària qualitat humana,
intel·lectual i artística. Per Serra-
llonga l’objectiu de la poesia era la
creació d’un text que fos “verídic,
bell i creïble”. ❋

@

❚Avui critico jo
‘Avui critico jo’ és

l’espai a través del
qual tots podeu exer-
cir de crítics literaris

de manera pública, tot
i que en format sintè-
tic, això sí. Cada set-
mana us proposarem
un títol i publicarem
en aquest suplement

una selecció dels
comentaris que ens

envieu via web.
És l’hora de dir-hi

la vostra.

El millor llibre que he llegit
sobre espanyolisme - inde-
pendentisme. La millor anà-
lisi mai llegida que beu dels
fets i no de les bones inten-
cions. Conclusions implaca-
bles i irrefutables. Només hi
manca el pla d’acció.
■ Pere Alzina Bilbeny

Em sembla un molt bon lli-
bre. Raona perfectament la
relació Espanya - Catalunya
i ens ensenya que a la fi,
Catalunya serà el que vul-
guin els catalans.
■ Q

Qui l’hagi llegit i no ho fos,
esdevindrà independentis-
ta. I qui l’hagi llegit i ja ho
fos, tindrà encara més argu-
ments per ser independen-

tista. Aquest llibre és una
fita en la història del pensa-
ment nacionalista català.
■ Rigorós

Argumentat, desacomplexat
i valent. Aquest és un llibre
que desperta consciències.
I a diferència de molts per-
sonatges que conformen la
vida política i social catala-
na, l’autor d’aquest llibre és
millor escoltar-lo que lle-
gir-lo. Un 10!
■ Ramon III

Un llibre molt aclaridor i
ben documentat. Llegir-lo i
entendre on som i com
funciona l’Estat espanyol
amb dades, és el que el fa
especial.
■ Núria

Hi hauria d’haver un exem-
plar de ‘Catalunya sota Es-
panya’ a cada llar catalana.
■ Xavier

Una mica espès, sobretot si
ja coneixes molta de la in-
formació que enumera.
■ Carles

Molt ben explicat. Molt ben
documentat. Molt recoma-
nable per anar pel món.
■ Enric

Em sembla millor que altres
que toquen la mateixa temà-
tica. Però peca d’un excés de
possibilisme: els espanyols
estan disposats a utilitzar la
força i ho faran sense dub-
tar-ho. Ho estarem nosaltres?
■ Guardiola
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■ Lluís-Anton Baulenas

La història dels kurds és la història
d’una nació sense sort que, per a

més desgràcia, ha hagut d’esperar
decennis per tal que el món anés
descobrint-la, ja que en l’Estat on viu
la majoria d’aquest poble, Turquia,
històricament han existit persecuci-
ons culturals anteriors (contra els ar-
menis, contra la minoria grega, etcè-
tera) molt més conegudes per la co-
munitat internacional. El problema
dels kurds és que han de lluitar con-
tra el sentiment nacionalista d’una
antiga gran potència, Turquia, que
per més que hagi canviat, per més
que no es vulgui considerar hereva
de l’imperi otomà, sent íntimament
que no pot perdre res més. En qual-
sevol cas, la magnitud del problema
kurd és extraordinària.

Ara ens arriba aquest magnífic lli-
bre de Kevin McKiernan, correspon-
sal de diversos mitjans periodístics
nord-americans al Pròxim Orient du-
rant els darrers setze anys. Ens hi ex-
plica la història dels kurds a partir del
present i de la
seva història vis-
cuda amb ells.
Ho fa a l’america-
na, és a dir, amb
un component
alt de subjectivis-
me, de passió i,
per tant, d’allò
que els francesos
en diuen parti
pris. Però tant és,
perquè, també com fa l’escola nord-
americana, la investigació és ex-
haustiva, la profunditat de la immer-
sió en la qüestió és grandiosa i, a
més, t’omple el llibre d’opinions ali-
enes, de consideracions diverses que
contrastin amb les de l’autor i per
tant, tot plegat, ajudi el lector a for-
mar-se una opinió pròpia.

Los kurdos és imprescindible per
a qui vulgui anar una mica més enllà
en el coneixement d’aquest poble, la
minoria ètnica més gran del món
que no té Estat. Felicitem, doncs,
l’editorial Belacqva, la qual, en la
línia, sense anar més lluny, de Las ra-
íces del Irán moderno, de Nikki Ked-
die, que va publicar fa uns mesos,
ens torna a oferir un llibre de no-fic-
ció bàsic per tenir les claus per jutjar
una de les històries contemporànies
més punyents. És una aposta edito-
rial valenta a la qual només trobem
un però: per què el subtítol Un pue-
blo en busca de su tierra quan l’ori-
ginal diu clarament Un pueblo en
busca de su patria? ❋

■ D. Sam Abrams

A
mb la publicació recent de
l’excel·lent antologia Sem-
pre voldré voler, afortuna-
dament tenim l’obra de Se-

gimon Serrallonga a l’abast en el
doble sentit de l’expressió. Això signi-
fica que, per un costat, literalment dis-
posem de l’obra de Serrallonga, que
famassaanysqueera introbable, i, per
un altre, que ara tenim una bona in-
troducció a l’obra del gran poeta.

Aquesta iniciativa, és a dir, la con-
cepció del llibre, la tria dels materi-
als literaris i les presentacions, ha
anat a càrrec de tres personalitats
del món cultural, que van conèixer
de molt de prop Serrallonga i la seva
obra, Francesc Codina, Víctor Obiols
i Ricard Torrents, de manera que
l’antologia ens arriba amb les màxi-
mes garanties de tot ordre.

El volum porta un subtítol des-
criptiu, Antologia (poesia, prosa, as-
saig, entrevistes), que manifesta la
voluntat de presentar una panorà-
mica general de la producció literà-
ria de Serrallonga. L’antologia co-
mença amb un perfil del poeta i la
seva obra i continua després amb
seccions dedicades a la poètica, la
poesia (en vers i en prosa), les versi-
ons de poesia clàssica i antiga, unes
mostres de la seva prosa més auto-

Serrallonga
a l’abast

❚Poesia ❚Assaig

Los kurdos. Un
pueblo en busca
de su tierra

Kevin McKiernan
Traducció:
Ana Herrera

Editorial Belacqva
Barcelona, 2007

Preu: 35 €
Pàgines: 507

1 2 3 4 5

El poeta Segimon Serrallonga (Torelló, 1930 - Badalona, 2002)

■ La recuperació d’un
dels poetes fonamentals
de la modernitat a
Catalunya a través
d’una rigorosa antologia
general de la seva obra
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Els kurds,
tan lluny i
tan a prop

biogràfica, l’assaig literari, i quatre
grans entrevistes personals.

Celebrem l’aparició d’aquesta an-
tologia perquè recuperem una de
les veus més importants de la lírica
catalana moderna, una veu absolu-
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