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Notícia literària sobre un escriptor nord-català insuficientment conegut

A les envistes de
Jordi Pere Cerdà

J
À l e x S u s a n n a

ordi Pere Cerdà (Sallagosa,
1920) és un primera espasa
de la nostra literatura, edi-
tat i premiat a bastament,
sí, però en el fons encara
insuficientment conegut i

valorat pels crítics i lectors del nostre
país. Pocs deuen ser els escriptors que
han guanyat dos cops el Premi Nacio-
nal de literatura –el 1989, ex aequo
amb Pere Gimferrer, per la seva Poesia
Completa, i el 1999 per la novel·la Passos
estrets per terres altes–, ultra el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el
1995, però tot i això encara som pocs
a valorar-lo com el que realment és:
una de les figures més complexes i
apassionants de la literatura catalana
contemporània i, més en concret, un
extraordinari poeta, narrador, memo-
rialista i dramaturg. Diguem que en el
paisatge de la nostra literatura, el
conjunt de la seva obra s’alça vigorós i
solitari com una carena fistonejada
d’uns quants cims alterosos i alhora
acollents. La darrera recuperació edi-
torial de la seva obra produïda a Cata-
lunya a finals dels vuitanta va tenir
com un dels seus efectes més interes-
sants la consegüent redescoberta al
Rosselló i, de retruc, a França, on el
1998 va aparèixer la primera antologia
bilingüe de la seva poesia, Paraula fon-
da/Sens profond, en traducció d’André
Vinas, el 2000 Suite cerdana a càrrec del
mateix traductor –amb l’afegitó, per
cert, d’un notable conjunt de poemes
inèdits, Poders del mot–, i ens consta que
des de fa cinc anys el principal intèr-
pret, en el sentit musical, de literatura
catalana al francès, l’escriptor occità
Bernat Lesfargas –el traductor de Ro-
doreda, Sales, Porcel, Monzó, Cabré i
tants d’altres– se les heu amb la versió
francesa de Passos estrets per terres altes.

Com a mostra del que dèiem al
principi de l’article, poc abans de
l’estiu van publicar-se les Actes del col-
loqui sobre Jordi Pere Cerdà (una coedició
de les Presses Universitaires de Per-
pignan i les Publicacions de l’Abadia
de Montserrat), però no sembla pas
que aquí ningú n’hagi valorat degu-
dament la importància i excepciona-
litat: a cura de Cinto Carrera, Teresa
Dalmau, Marie Grau i Miquela Valls,
és un volum de més de cinc-centes
pàgines que recull el conjunt d’inter-
vencions en català, francès i occità del
col·loqui universitari que va tenir lloc
entre el 28 i el 30 de setembre del
2001 a Osseja i Llívia, quan feia “cin-
quanta anys que el gegant de les lle-
tres nord-catalanes [...] havia irromput
en la somnolència tardoponsiana del
país”, tal com apunten Jep Gouzy i
Miquela Valls en la nota introductò-
ria, en representació respectiva del
Grup Català d’Estudis Rossellonesos i
de l’Institut Català de Recerca en Ci-
ències Socials. L’esmentat col·loqui es
va articular a l’entorn de tres eixos
–Literatura, Societat, Frontera– i va
donar peu al naixement dels estudis
cerdanians, com ens diuen els pre-
sentadors, en quatre panys: La Cerda-
nya de JPC, JPC i la societat nord-catalana,

El lloc de JPC dins la literatura catalana i
Fronteres, allò que ell mateix en diu el
“trencat” i el “cosit”, la ferida i el lli-
gam d’una frontera, de totes les fron-
teres (tan ben analitzat en les inter-
vencions d’A. Moncusí o C. Carrera).

No dubto a qualificar d’important i
excepcional l’aparició d’aquest vo-
lum, i això es deu, d’una banda, a la
qualitat de la trentena llarga d’inter-
vencions que el conformen i, de l’al-
tra, al fet que deu ser una de les pri-
meres vegades que un escriptor ha
estat en vida objecte d’un col·loqui
d’aquesta magnitud. Que això hagi
passat justament amb un dels nostres
autors més perifèrics, excèntrics o
extraterritorials té la seva gràcia, i cal
sens dubte imputar-ho a la peculiari-
tat de la seva obra i a la mena de re-
lació que ha anat establint amb els
seus lectors. Si acceptem, com diu
Francisco Brines, que el poeta del
nostre temps no té públic sinó lectors,
convindrem que és en la seva qualitat
de lectors apassionats que la majoria
de participants van acudir a Osseja
ara fa exactament quatre anys.

Diguem d’entrada que el volum en
qüestió està a l’altura del personatge
–d’aquí no sols les seves dimensions
sinó el gruix de moltes aportacions,
com ara les centrades en la seva poesia
de J.B. Para i M.C. Zimmerman, o les
més genèriques de M. Grau, P. Verda-
guer o J. Queralt–, però el que n’hau-
ria de fer una obra de lectura obligada

per a molts dels qui ho ignoren gai-
rebé tot pel que fa al nostre País del
Nord és el fet que qui n’és subjecte,
objecte i pretext, es troba a l’epicentre
d’un amplíssim ventall d’experiènci-
es, per damunt de tot literàries, és
clar, però també filosòfiques (vegeu
les suggerents connexions amb Han-
na Arendt proposades per A. Laguar-
da), artístiques (M. Prudon hi analitza
la fèrtil relació amb el pintor Pere
Garcia-Fons), lingüístiques, etnogràfi-
ques, psicològiques, socials, històri-
ques (el seu paper a la Resistència,
presentat per P. Chevalier) i polítiques
(l’engatjament comunista analitzat
per A. Balent). Sortosament, però, una

obra haurà quedat al marge d’aquest
Col·loqui: em refereixo al nou volum
memorialístic en què l’autor cerdà
treballa des de fa més de tres anys,
Finestrals de tardor, complementari
d’aquell Cant alt (tan ben disseccionat
per C. Badosa), i gràcies al qual tin-
drem de nou l’oportunitat d’endin-
sar-nos pels plecs i replecs de la seva
prosa intensament desbastada: un
pensament que es desplega i avança a
palpes, poderós com l’aigua d’un tor-
rent que ens esquitxa en els seus sal-
tants i alhora confortant com un pai-
satge negat d’alguna cosa inevitable.

■ Àlex Susanna. Escriptor

L’ALTRA CARA

I la prostituta rigué
E u l à l i a S o l é

V
a passar a Gandia el novem-
bre de l’any 2002. Un home va
matar una prostituta perquè
es va riure d’ell en veure que

no aconseguia una erecció. El client
anava borratxo quan la va contractar
a peu de carrer per 15 euros, i a la
dona les rialles li van costar la vida.
Fixeu-vos, uns mísers 15 euros per
mantenir relacions sexuals amb un
desconegut que a més a més va re-
dundar en homicida. Amb tot, encara
hi ha persones que consideren la
prostitució una feina com qualsevol
altra.

Són les mateixes persones que ad-
voquen per la legalització de la pros-
titució, i més concretament, per ator-
gar als locals on es practica i als seus
propietaris una pàtina de respectabi-
litat. Com si la validació d’un comerç
indigne pogués modificar l’autèntic
caràcter d’aquest comerç. Pogués
amagar que la majoria de prostitutes
ho són perquè no troben altra sortida
i perquè han estat extorsionades per

màfies nacionals o internacionals.
D’un temps ençà, els mossos d’es-

quadra es dediquen a identificar cli-
ents de prostitutes de carretera, en
especial a l’Empordà, argumentant
que, en aturar-se, poden provocar ac-
cidents. El cert és que creix el nombre
d’usuaris d’aquest mercat en ruta,
sense que ningú esperi que cap home
es pregunti sobre el proxenitisme i el
tràfic de dones que hi ha al darrere.
Ells paguen, obtenen el que volen i
adéu-siau. Ells trien o rebutgen, i ho
fan quan els ve de gust. Elles són
sempre allà, i per uns quants diners es
posen en mans d’estranys que tant
poden estar malalts com ser uns mal-
tractadors i fins i tot uns assassins,
com l’home de Gandia. I d’aquestes
dones vulnerables pretenen dir-ne
“treballadores sexuals”, com si el nom
canviés la cosa.

Més encara, per arrodonir la nete-
jada de cara amb un drap brut, pre-
tenen que pel sol fet d’exercir tanca-
des en un prostíbul legalitzat la seva

condició milloraria. Com si en aquest
cas no estiguessin igualment subjec-
tes als xulos i als capricis o malifetes
dels clients. L’autèntica actuació a fa-
vor d’aquestes dones seria que se’ls
oferís la possibilitat de guanyar-se la
vida d’una altra manera, alhora que es
perseguís eficaçment el tràfic de
blanques i els xulos. La resta és paper
mullat. Les mateixes prostitutes ho
expressen dient que als locals tancats
s’amenaça, explota i extorqueix tant
com es fa al carrer. ¿De què serviria,
doncs, convertir en legals els prostí-
buls? Només per transformar en res-
pectables els empresaris que s’enri-
queixen a costa de les prostitutes.

Tenint en compte que les pràcti-
ques als clubs no variarien, la vida de
les dones no experimentaria cap mi-
llora. Atès que ja gaudeixen d’atenció
sanitària, puix que aquí és universal,
¿quina diferència hi pot haver entre
que, per a la seguretat social, els res-
tin un percentatge del que cobren
per servei o bé que cotitzin com a
autònomes? Arreglar la vida dels
amos dels clubs no equival a elevar
l’estatus de les dones. Preocupar-se de
veritat de les prostitutes, de carrer o
de club, seria donar-los mitjans per
poder deixar de ser-ho. Que fer això
sigui car no justifica excusar-se amb
falses mesures.


