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¿Podeu pensar 
per un moment 
com deu ser el 
pitjor lloc del 
món? Ho teniu? 
D’acord. Doncs 
aquest indret no 

és ni remotament pitjor que Tibo-
onda, un poblet minúscul enmig de 
l’absolut no res al desert d’Austràlia 
i on comença Despertar a l’infern, 
novel·la que acaba de publicar Les 
Males Herbes en català i reeditar 
Sajalín en castellà. Si no ho creieu, 
busqueu a Google Maps qualsevol 
poble de l’Outback australià, on se 
suposa que està situat aquest lloga-
ret fictici, i descobrireu per què 
Barcroft Boake el definia com el 
punt on descansen els morts. Àrida, 
extrema, salvatge i amb les perspec-
tives de futur menys esperançado-
res que es puguin imaginar per als 
seus escassos habitants, Tiboonda 
és la destinació laboral del professor 
de literatura John Grant, que cada 
nit resta un dia dels que falten per 
acabar els dos anys de feina que li 
queden per obligació contractual en 
aquest cul del món.  

És aquesta frustració el que fa 
que siguin tan desitjades les vacan-
ces escolars: amargat, fart i resignat, 
el pobre home les espera com l’úni-
ca via d’escapatòria perquè no veu 
l’hora de marxar d’aquest avern de 
sorra i sol. De camí a Sydney, la se-
va destinació final, farà escala a 
Bundanyabba, un poble miner on 
no hi ha res a fer més enllà de beu-
re cervesa en quantitats desorbita-
des i jugar-te els calés en jocs d’at-
zar locals. A priori cap problema, 
perquè Grant només s’hi haurà d’es-
tar vint-i-quatre hores. A posteriori 
serà, però, la seva perdició. 

Perdre els papers  
L’ànsia de fugir d’una realitat mise-
rable és el punt de partida de Des-
pertar a l’infern, de Kenneth Cook, 
una de les grans novel·les de desert 
i un clàssic de la literatura australi-
ana. Concebut com un western mo-

Catarsi en el pitjor 
lloc del planeta 

dern, va ser l’obra que va donar la 
fama al seu autor, que va tenir una 
prolífica carrera com a periodista 
i escriptor fins a la seva mort, quan 
tenia només 57 anys. Una història 
curta i delirant que va d’algú que 
perd els papers de manera quasi 
llegendària, cosa que li farà replan-
tejar-se la vida. I fins i tot si val la 
pena viure-la. 

Indiscutible èxit al seu país, i 
adaptada al cinema sota la direcció 
de Ted Kotcheff el 1971, la història 
d’aquest professor també aprofun-
deix en un tema actualíssim: 
l’adaptació del nadiu de ciutat a 
l’entorn rural i la manera de relaci-
onar-se amb la població autòctona. 

ra s’entrelliguen amb una cruesa 
efectiva i addictiva. L’autor acon-
segueix arribar al final de tot del 
pou de la deriva mental del prota-
gonista en una escena que queda 
marcada a la retina. Despertar a 
l’infern et deixa estabornit, i no se-
rà el teu millor consol quan tin-
guis un mal dia, però és d’una qua-
litat literària indubtable. Una 
obra que se t’enganxa al cervell i 
que fa que, setmanes després 
d’haver-la llegit, encara et faci por 
enfrontar-te a la gran pregunta 
que deixa: “Em podria passar a 
mi?”. La total honestedat de la 
resposta pot arribar a ser terrorí-
fica per a qui la formuli.!

No és pas l’atzar 
el que ha fet que 
el títol d’aquest 
volum sigui degut 
a Edmond Jabès; 
la citació, en el 
francès original, 

apareix com a epígraf obrint l’anto-
logia, damunt d’una altra citació 
programàtica, del company de viat-
ge poètic de Clapés, Víctor Sunyol: 
“Fer-se un mateix el foc”. Dos poe-
tes cars a l’autor, que li donen divi-
sa. Jabès és el poeta que s’inter-
pel·la: com parlar del que no pot ser 
dit? Què és escriure? Creació pura? 
Indagació? Consignació vital? Re-
velació? El company Sunyol com-
pleta, a la seva manera, la qüestió. El 
foc no pot ser manllevat. És de tots, 

El despullament al cor de la poesia
però l’has de cercar sol. Així com el 
vigatà, en poesia, ha dit tot el que ha-
via de dir, potser Antoni Clapés ha 
deixat de dir tot allò que calia que 
deixés de dir, fora del seu discurs 
poètic. I des d’aquests pols extrems 
resulta que es troben. Clapés s’en-
dinsa en l’aventura pura del llen-
guatge. Sunyol, que ja l’havia epilo-
gat anteriorment, ho clava: “Un es-
tat de llengua pur, fet u amb l’estat 
d’esperit. Acció i contemplació in-
destriables”. 

Il·luminar el poder del llenguatge 
Cal llegir aquesta poesia com qui 
seu fixant ulls i ment en el museu 
davant d’un quadre de Rothko. 
Són sis volums que s’apleguen, 
conreats en vint-i-cinc anys, per 

pàgines sobre el misteri existenci-
al, el poeta en té prou amb això: “la 
llum és l’enigma que diu l’encara / 
i et fa ser”. I també, més enllà de la 
idea, il·luminació per a la bellesa: 
“Refulgir de l’obscuritat / d’on 
provens”, amb ressons, arreu, 
d’Angelus Silesius i el Cigne de 
Recanati. 

En aquest ara i aquí Clapés es fa 
una pregunta fonamental: què ha 
de ser la poesia? Un objecte ver-
bal als marges de l’existència? Un 
entreteniment que ajudi a repri-
mir la consciència de la nostra 
condició? O bé una exploració 
d’allò que constitueix aquesta 
existència, a la recerca de més ve-
ritat sobre aquest lloc que ocupem 
com a éssers-en-el-món?!
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bé que a A frec ja hi era tot. La re-
formulació és tanmateix possible, 
i eixampla els sentits. Aquí la po-
esia juga a il·luminar el poder del 
llenguatge, l’escamoteig –el silen-
ci com a motor de creació i medita-
ció–, l’afegidura, la presència o 
l’absència, sublimades. La polisè-
mia que neix de la possibilitat o no 
d’una preposició, d’un article, 
d’una conjunció; la potència d’un 
parèntesi o d’un punt, els connec-
tors que poden donar una dimen-
sió al significat de l’oració; la seva 
absència desactiva o, contrària-
ment, activa el vers en una altra di-
recció. Operació que fa efectiva 
amb una llengua esmolada amb 
mots pulcrament engalzats. Allí 
on el filòsof ha d’omplir pàgines i 

El personatge de Cook no s’adequa 
a l’ecosistema redneck plantejat a 
la novel·la: tot i que els locals –sa-
pastres i trastocats, però absurda-
ment acollidors– fan tot el que po-
den per ajudar-lo, res li sembla bé 
a aquest mestre de primària. Per 
això l’únic responsable del deliri de 
John Grant és el mateix John 
Grant, que s’acaba perdent a cau-
sa de les seves pròpies decisions i 
d’una alarmant inseguretat i falta 
de personalitat. 

Ràpida i trepidant, és una obra 
amb moments de gran brillantor 
narrativa, especialment l’escena 
de la caça de cangurs, durant la 
qual la misèria moral i la metàfo-


