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a lentitud, la durada és, en principi,
una mena de volum d’obra selecta
que aplega 90 poemes espigolats

entre els 10 llibres que Antoni Clapés ha
anat publicant entre el 1989 i el 2007. La
veritat és que Clapés ens ha ofert una au-
to-antologia en un format completament
original que s’allunya del tot dels selected
poems que estem avesats a trobar en el
mercat del llibre català. En el text Incipit,
que encapçala La lentitud, la durada, el
nostre autor confessa que no ha inclòs els
“millors” poemes, ni els “més significa-
tius”, ni els “de més bon llegir”, sinó “els
que representen d’una manera més inten-
sa cada llibre”. En aquest sentit, La lenti-
tud, la durada no s’ha de veure gens com
un cànon definitiu ni com un balanç ex-
cloent.

Deu epicentres artístics
Aquest gest vol dir que La lentitud, la dura-
da recull 10 epicentres o nuclis artístics
que encarnen de manera concentrada la
intenció o esperit fonamental que anima
cadascun dels llibres que Clapés ha donat
a conèixer al llarg de gairebé dues dèca-
des. El resultat és, en definitiva, un nou
poemari de Clapés construït a partir d’un
conjunt d’esclats lírics d’una gran potència
i força. En el fons, però, La lentitud, la du-
rada és un llibre esquer que ens convida a
endinsar-nos en el fabulós món poètic de
l’autor, amb la secreta esperança de se-
duir-nos i remetre’ns als llibres originals
per completar la nostra lectura. De fet, ca-
da poema de cada recull de Clapés és im-
prescindible perquè cada text forma part
d’una aventura intel·lectual, espiritual i ar-
tística única i indivisible que és la seva pro-
ducció general.

La lentitud, la durada té una llarga sèrie
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de virtuts. En destacaré només tres. La
primera és l’excel·lència i ambició dels
materials poètics que conté. En segon lloc,
hi ha l’extraordinària originalitat de la pro-
posta antològica. Després, tenim la insòli-
ta coherència i unitat externa i interna de
l’obra de Clapés, que el llibre posa al des-
cobert d’una manera irrefutable.

La lentitud, la durada serveix un altre
propòsit, també. És una ocasió immillora-
ble per superar certs tòpics que pesen

obstructivament sobre la seva obra. Mas-
sa sovint s’ha despatxat l’obra de Clapés
amb etiquetes simples com ara “poeta del
silenci”, “místic”, “ultramundà” o “romàn-
tic”.  Tots els descriptors apunten en una
mateixa direcció: l’assoliment d’una reali-
tat paral·lela en què el poeta es refugia
d’aquest món. Antoni Clapés és un poeta
agonista, un poeta lluitador que s’enfronta
amb el món, que combat el món. No
s’evadeix, ben al contrari: furga, interroga,

qüestiona, denuncia, replica, incomoda
amb les armes que té a l’abast: les parau-
les, l’art, la consciència, l’esperit, la sensi-
bilitat, el sentiment, el pensament, l’ètica...

La lentitud, la durada és un llibre poliva-
lent perquè serveix per a tots els lectors.
Per aquells que no coneguin l’esplèndida
obra de Clapés és un generós portal d’en-
trada. Per tots aquells que ja freqüenten
l’obra del poeta és una magnífica carta ín-
tima de l’autor. ❋

Poesia D. Sam Abrams

Clapés i el llibre esquer

Antoni Clapés ha publicat ‘La lentitud, la durada,’, una tria de 90 poemes entre 10 llibres JOAN SABATER

La lentitud,
la durada
Autor: Antoni
Clapés
Editorial: Pagès
Lleida, 2010
Pàgines: 136
Preu: 12 euros

mbiciosa novel·la històrica
que pretén emmarcar l’a-
fany de canvi, prosperitat i

revolució que vivia Reus fa un segle.
Una època daurada amb l’explosió i
assentament d’una burgesia que
emanava riquesa i cultura en les no-
ves ciutats pròsperes, modernes i
arquitectònicament modernistes. I
que també iniciava un procés de llui-
ta sindical que incidiria en la política,
amb vagues a les empreses i revol-
tes als carrers.

L’obra és àgil, amb un llenguatge
ric i planer, apropiat al temps i els
costums que descriu i amb uns per-
sonatges massa caricaturitzats, pe-
rò que ofereixen una visió global de
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l’estil de la vida de l’època. Encara
que la història giri sobre la vida i mi-
racles de l’enigmàtica Eufèmia, orfe
d’un indià que havia fet fortuna a Cu-
ba, està envoltada d’un reguitzell
d’històries de totes les classes so-
cials, amb descripció acurada de la
seva vida quotidiana i els seus som-
nis, desitjos i frustracions. Un fet que
permet reflectir amb prou amplitud i
fluïdesa com es vivia, es prosperava
i es moria en una ciutat que aspirava
a competir amb París i Londres.

No en va, París i Londres són urbs
referents de la novel·la, com també
ho és Barcelona, la ciutat en què
s’emmirallava Reus, on un seu fill
predilecte, Antoni Gaudí, en canvia-

va la fesomia. Els àngels de pedra
del títol són els que s’esculpeixen a
l’entrada de l’hospital psiquiàtric de
Reus, que estava bastint l’arquitecte
Domènech i Montaner i que amb al-
tres edificis conformarien la ciutat
modernista actual. Però la referència
central en seria la ciutat jardí que
projectava un altre arquitecte al seu
voltant i que seria al mateix temps
una teràpia per ajudar a guarir els
malalts del centre. La malaltia de la
protagonista també deixa entreveu-
re la manera com es tractava la bo-
geria en una ciutat mitjana, quan a
tot el món es discutien apassionada-
ment les bondats i maleses de les
noves teories de Freud.

La novel·la és imprescindible per
als que vulguin conèixer l’atmosfera
de com es vivia, es treballava, es di-
vertia i es moria en una ciutat catala-
na mitjana emblemàtica. Un corpus
ben tramat i explicat amb fluïdesa.
Tanmateix, podria millorar si els per-
sonatges no fossin tan típics i, en al-
guns casos, fins i tot tòpics. També
guanyaria interès si l’entramat dó-
nes més joc al factor sorpresa, l’eina
bàsica que incita sovint a deixar-se
seduir per una obra literària. Massa
sovint el lector intueix cap on van
avançant les històries particulars de
la narració, que condueixen a un
desenllaç final prou previst, amb ex-
cés d’edulcorant. ❋

Reus, París i Londres
Novel·la Jordi Capdevila


