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Jordi Pope ha publicat ‘Llibrot’, que reuneix tres poemaris

Preàmbuls i capçalera
P O E S I A

E D U A R D E S C O F F E T

Jordi Pope, Llibrot. Llibres del Segle.

Gaüses (Empordà), 2001.

C
omençar a parlar de Jordi
Pope ja no resulta tan difícil.
Parlem, sí, encara de les ca-
tacumbes, de les catacumbes
de la poesia a Barcelona, però

la veu creativa que és Jordi Pope no
sembla a hores d’ara tan desconeguda,
tan amagada. Primer va ser Escrits (Ed.
62-Empúries, 1999), llibre que recull
bona part dels poemes d’en Pope, i ara
aquest Llibrot: ja és més fàcil de seguir
els rumors que parlen d’un poeta, mig
il·luminat, que va fer llum en els sote-
ranis poètics de Barcelona, als vuitan-
ta. Pope, després d’anys d’acumular
escrits sovint indesxifrables en el seu
llibrot blanc, ha deixat el món de la
fotocòpia (on publicava fins fa ben poc)
i el record dels qui s’emocionaven ve-
ient-lo recitar com a única sortida, i ha
conquerit un trosset del món editorial.
Merescut, sens dubte.

Amb tot, sovint encara calen pre-
àmbuls a l’hora de començar a parlar
d’en Pope. Primer de tot, perquè ja ha
passat a ser part de la mitologia de la
poesia undeground dels vuitanta. Si no,
no ens podríem explicar com un poeta
que no ha trepitjat mai els cercles li-
teraris i que n’ha renegat, o passat de
tot directament, ha restat tan viu en
poetes com Enric Casasses, David Cas-
tillo, Joan Vinuesa i Meritxell Sales.
Segonament, perquè Pope, tot i tenir
com pocs la màgia del directe, no és
justament un poeta que es vulgui fer
entendre a la primera. Com a mínim,

intenta marejar el lector. O
millor encara, obligar-lo a
submergir-se en el seu uni-
vers enrevessat. I és per ai-
xò que, sense aquests pre-
àmbuls, els llibres d’en Po-
pe podrien semblar papers
sense interès. Tot al con-
trari: l’obra de Jordi Pope
parteix de la pròpia neces-
sitat de reescriure-ho tot,
d’anar al marge de tot, de
cada habitació.

Llibrot no és nou per als
iniciats. Llibrot reuneix una
trilogia que ja havia estat
publicada per tres editori-
als independents diferents.
El 1996, Rsalvo edicions va
publicar Llibre del fred; dos
anys més tard va ser Aire
qui va publicar Abriga’t
qu’estic sol; i finalment, La
Cèl·lula, coincidint amb un
homenatge a Jordi Pope
realitzat a l’Espai Escènic
Joan Brossa, va publicar-ne
el 1999 la tercera part, At-
xuuús! Amén. Totes tres edi-
cions, artesanals, seguido-
res de l’ètica i l’estètica de
la fotocòpia i de lleu circu-
lació. I mentre totes tres
pensaven de fer-ne una re-
edició, aquest cop conjun-
ta, Llibres del Segle ha sor-
près amb aquesta edició,
que recull, acuradament,
els pròlegs i les notes de
totes tres edicions. Ha posat les coses
fàcils.

Jordi Pope va escriure aquesta trilo-
gia durant deu anys, i no es tracta
justament d’una obra d’un gruix con-

siderable: és un recull de proses breus
o brevíssimes encadenades. Enric Ca-
sasses, a l’epíleg, ja fa un repàs força
exhaustiu a l’obsessió de Pope pel vo-
cabulari i al treball de rellotgeria que

suposa la seva esriptura. Pocs poetes
han aconseguit com Pope fer entrar en
la seva obra una varietat tan extensa de
paraules. És més, aquestes proses es
deuen a les paraules, i només així
aconsegueix que arcaismes, neologis-
mes, argot i rareses vàries se solidifi-
quin en el fil –tot un– que travessa de
cap a peus el llibre. I caldria afegir que,

mentre les proses mante-
nen el lligam de tenir ca-
dascuna a l’inici el final de
l’anerior i, en certa mesu-
ra, una condensació de tot
el que precedeix, els títols
creen una constel·lació pa-
ral·lela.

És sens dubte difícil
d’encarar-se amb aquest
llibre, d’explicar-ne alguna
cosa útil, perquè el llibre
no en reclama, d’explicaci-
ons: el llibre és un cap cre-
ador que, mentre passem
pàgines, va ocupant el lloc
del nostre cap de lector. La
lectura del Llibrot és un vi-
atge: Pope, en les seves pa-
raules, no deixa res a l’at-
zar, i, mentre el text avan-
ça, creix un estrany delit en
el lector. La unitat del lli-
bre el farà més accessible
per als qui encara no són
adeptes del poeta del carrer
Valldonzella. I el fet que
cada prosa, amb la cua de
l’anterior, viï cap a un racó
del tot diferent, el conver-
teix en un tresor de mati-
sos, amb cert regust agre-
dolç, inacabable. Tot co-
mentari resultarà vague:
Pope aconsegueix una tex-
tura personalíssima, infi-
nita i d’un tel de carreró
del Xino o de Gràcia. L’únic
destí possible, doncs, per a
aquest llibre és la capçalera

del llit: és un cercle que demana sem-
pre un tornar a començar, és una in-
vitació que mai no diu adéu sinó hola?
És una angoixa tendra des del nucli
mateix de la creació.

Pobre i estranger
a Europa

T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Manuel Molins, Abú Magrib.
Introducció de Gabriel Sansano.

Bromera. Alzira, 2002.

L
es forces polítiques de dreta
aprofiten la immigració per
bastir discursos populistes i
demagògics carregats de fel.
L’esquerra, desarmada per la

simplicitat de la dreta i massa tecno-
cratitzada, s’apressa a conquerir l’espai
del centre com si això fos la panacea i,
perplexa i impotent, tampoc no sap
com resoldre una de les problemàti-
ques més greus de la podrida Europa
del tombant de segle. En lloc de mirar
cap a les condicions infrahumanes als
països d’origen, governats per sistemes
oligàrquics i autoritaris, es prefereix
obviar les causes i fer ballar les xifres
fredes de les evidències. La situació de-
riva cap a la xenofòbia i el racisme més
excloents, cap a explicitar, sense cap
mena de rubor, l’amenaça de l’altre, de
l’estranger, com si tots no en fóssim per
a algú.

A Abú Magrib, el dramaturg Manuel
Molins (Alfara del Patriarca, l’Horta,
1946) tradueix el tema dels sense papers
a la seva dramatúrgia volcànica, des-
carnada i sensual. Escrita el 1992, la
peça segueix el viatge iniciàtic d’un jove
magribí, ingenu i indefens, per l’Euro-
pa contemporània. L’odissea d’Abú Ma-
grib és un procés de desarrelament, re-

núncia i alienació sistemàtics en una
davallada a l’infern de l’Europa de la
superfluïtat. El jove magribí somnia la
possibilitat de fer-se un futur més digne
amb el seu treball i esdevenir un ciuta-
dà de ple dret. Tan bon punt trepitja
terra europea, és enganyat i vexat, ha
de prostituir-se per guanyar diners i no
té altre remei que feinejar en condici-
ons molt precàries per sobreviure com
un il·legal.

LLUITA SALVATGE PER EXISTIR
El jove Abú es veu obligat a despullar-se
de tots els valors, les tradicions, la
identitat o els sentiments més íntims i
sotmetre’s a una lluita salvatge per
guanyar-se el dret fràgil d’existir i fer-se
un lloc en una societat gèlida i deshu-
manitzada. Una societat que l’utilitza
per interès, com un objecte qualsevol, i
que, quan no li convé, el rebutja com si
fos un indesitjable o un apestat. L’Eu-
ropa occidental, la terra promesa, es
converteix en una devoradora d’ànimes

i esperances. Buidat de tot el que era, les
seves vel·leïtats d’una vida millor xo-
quen contra una societat que li xucla
tot el que té i el condemna a la misèria,
sense cap mostra de solidaritat o de
commiseració de ningú.

La il·lació de seqüències se succeeix
vertiginosament en una estructura en-
cavalcada d’una notable eficàcia escè-
nica. El punt d’inflexió se situa al bell
mig de l’obra: en el somni revelador
d’Abú. La seva desfeta física i moral
l’emmena a una cruïlla de dues direc-
cions: retornar als orígens per salvar-se
i recuperar la dignitat i l’amor (com li
ho proposa Jasmina) o, amb el risc de
perdre-ho tot, continuar la recerca del
cop de sort que li permeti de triomfar
en l’aventura. Envoltat de voltors, en-
cegat encara pel miratge material, no
pot vèncer les seves pròpies febleses i
traïcions, i se sent endut pel corrent
que el du a l’anul·lació. La travessia
desesperada d’Abú és una suma d’ex-
periències doloroses, una evolució in-

fernal del somni a la realitat, de la fosca
a la llum.

La perspectiva amb què Molins enfo-
ca el tema de la immigració il·legal, de
plena actualitat, parteix d’una premis-
sa fonamental: la frontera no la mar-
quen els territoris o els espais geogrà-
fics, i potser ni tan sols els trets físics,
sinó que, com sempre, la línia divisòria
és la que separa els rics dels pobres, els
que tenen poder de sotmetre i els que hi
són sotmesos. Les dificultats per esca-
par d’aquesta dinàmica perversa s’a-
greugen per als nouvinguts que arriben
al Primer Món amb bagatges misera-
bles. Però també afecten els mateixos
europeus pobres que omplen les bosses
de marginació generades per les clave-
gueres del sistema.

L’escriptura torrencial de Molins
mescla, sense atenuants ni refinaments,
el registre més naturalista amb les
imatges plàstiques i poètiques més ago-
sarades per denunciar els mecanismes
de poder i les formes d’opressió dels més
dèbils. La peça superposa la visió més
documental de la immigració clandestina
(amb totes les seves variants i proble-
màtiques complementàries), el viatge
iniciàtic de l’heroi per terres europees
(que es clou i es tanca circularment) i el
vessant simbòlic que universalitza tota
la multiplicitat de temes que hi conver-
geixen (l’amor, la llibertat, la utopia,
l’art, etcètera). Un tot magmàtic, en de-
finitiva, d’una gran força metafòrica que
recull les constants més personals d’un
dels homes de teatre de referència obligada
en l’actual dramatúrgia catalana.


