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Jordi Pere Cerdà va néixer a Sallagosa el 1920

M Ó N D E L L E T R E S / J O R D I P E R E C E R D À , P O E T A

Per terres altes
V I C E N Ç L L O R C A

“El català m’ha
ajudat a viure i
a esdevenir
escriptor.
En francès,
el meu escrit
hauria estat de
l’intel·lecte i no
del sentiment”

E
l 1988 va ser un any
important en la tra-
jectòria de Jordi Pere
Cerdà (pseudònim
d’Antoni Cayrol, Sa-

llagosa, 1920). D’una banda,
l’editorial Columna recupera-
va el magnífic poemari Dietari
de l’alba. D’una altra, la mateixa
editorial duia a terme l’edició
de la Poesia completa. Amb això,
es posava a mans del lector
l’obra d’un gran poeta de la
Catalunya Nord, alhora que
s’actualitzava i s’eixamplava
amb dos llibres inèdits el vo-
lum Obra poètica que l’editorial
Barcino havia donat a conèixer
el 1966. Igualment, l’editorial
Curial presentava llavors l’edi-
ció del seu llibre de memòries
Cant Alt.

Jordi Pere Cerdà, que ja ha-
via estat guardonat amb el
premi de la Crítica Serra d’Or
el 1985 i la Creu de Sant Jordi
el 1986, acabaria consolidant
el seu prestigi amb l’obtenció
del Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes el 1996 i del
Premi Nacional de Literatura,
tres anys més tard, per la no-
vel·la Passos estrets per terres altes.
El reconeixement dels seus
col·legues escriptors i dels aca-
dèmics es produïa el setembre
de 2001 a través del Col·loqui
en Homenatge organitzat a
Osseja i Llívia. Les actes corres-
ponents han sortit publicades
aquest any a Publicacions de
l’Abadia de Montserrat en el
volum titulat Jordi Pere Cerdà.
Literatura, societat, frontera.

FIGURA REPRESENTATIVA
Som, doncs, davant la figura
literària més representativa de
les lletres catalanes a la Cata-
lunya Nord després de Jo-
sep-Sebastià Pons. Un perso-
natge autodidacte, reflexiu,
que sembla reconèixer, tant en
la seva generosa constitució fí-
sica com en la profunditat de
la seva mirada humana i in-
tel·lectual, la solidesa del Piri-
neu i l’ampli horitzó de la seva
Cerdanya natal. Converso amb
ell a Organyà, a l’Alt Urgell, on
coincidim amb motiu dels ac-
tes d’inici del 8è Centenari de
les Homilies d’Organyà. Piri-
neu i llengua escrita semblen
una bona combinació per dia-
logar sobre les lletres catalanes
tot just al costat de la Col·legi-
ata de Santa Maria d’Organyà,
on l’erudit Joaquim Miret i
Sans trobà el primer text escrit
en català ara fa aproximada-
ment un segle. Aleshores em
proposa una original reflexió
sobre un aspecte fonamental
per a l’activitat creativa i in-
tel·lectual: el que l’autor ano-
mena estat d’esperit. “Crec que
l’anàlisi pura encara no ha es-
tat abordada a Catalunya. Es fa
una visió històrica dels valors
de la literatura prou estudiada,
però hi ha massa sentiment
personal i, dins de l’anàlisi, no
hi pot haver sentiment. Això
no vol pas dir que hagi de ser
seca, però sí que s’ha d’apropar
al màxim a una realitat”.
Aquesta manca del sentit d’a-
nàlisi la relaciona amb la in-
fluència de l’Església espanyo-
la, a través dels ordes religio-
sos, que genera una mena de

distorsió en l’esmentat estat
d’esperit: “Per a Catalunya, és
difícil d’aconseguir-ho, sobre-
tot per la defensa que ha de fer
constantment del català da-
vant la pressió de la llengua
castellana i d’una voluntat
castellana, i d’això, no se n’a-
donen gaire els castellans que
arriben a Barcelona. És difícil,
doncs, d’atènyer aquest nivell
d’anàlisi perquè hom té l’es-
perit religiós que prové d’una
educació religiosa forta. Ara
bé, la religió reposa sobre el
sentiment, l’anàlisi no; la reli-
gió reposa sobre els valors del
passat, i aquests valors han de
ser interpretats en funció de la
realitat. En aquest punt, hi ha
confusió a Espanya, i a Catalu-
nya no en parlem, perquè és

Espanya qui ha portat històri-
cament la religió catalana a
aquesta confusió. Per aquest
motiu, hom no pot aconseguir
aquesta anàlisi distanciada”.

Em sorprèn, certament, l’ar-
gumentació d’aquest planteja-
ment, que, en tot cas, restava
fins ara inèdit en aquesta sec-
ció: “Tot el problema nacional
català és el problema de de-
fensar-se enfront del castellà i
de cridar confusament contra
l’Església que Catalunya ha
hagut d’obeir a través de les
ordes que han vingut d’Espa-
nya. Els dos grans ordes anti-
catalans han estat, cronològi-
cament, primer els dominics i
després els jesuïtes. Són els dos
ordes que mantenen Catalu-
nya encara dins l’obediència
de Castella. L’església catalana
s’hi ha posat en contra sense
unes raons teòriques que
constitueixin el veritable estat
d’esperit on han de reposar els
sentiments. Això obliga Cata-
lunya a fer un instrument na-
cionalista, és a dir, a fer-ne un
refús, sense poder-ne explicar
les raons. I això ve de lluny.
Són elements de barrera, que
filtren”. Amb tot, Jordi Pere
Cerdà destaca el moment bri-
llant que ha viscut el jesuïtis-
me contemporani gràcies a
l’aportació de figures com ara
Pierre Teilhard de Chardin i
Miquel Batllori, al qual titlla de
gran home. Tota aquesta llarga

discussió sobre la religió em
porta a demanar-li, a un una
persona com ell que ha militat
en el Partit Comunista de
França, si en el fons se sent
catòlic: “Jo he estat sempre to-
cat pel catolicisme. En tinc ne-
cessitat. Els meus millors
amics han estat catòlics”.

En termes generals, fa una
valoració positiva de la situa-
ció de les lletres catalanes,
encara que hi detecta un
problema de diàleg intel·lec-
tual, especialment agut a
Barcelona, ciutat que no aca-
ba, segons l’autor, de complir
la seva missió com a capital
de la literatura catalana: “La
meva esperança dins la lite-
ratura catalana és sencera.
Ara bé, no crec que Barcelona
visqui un bon moment lite-
rari. No hi veig una discussió
franca dels autors. Veig més
aviat una defensa de cadascú

des de la seva visió. Tampoc
no accepto d’alguns intel·lec-
tuals catalans l’anticastella-
nisme de mainada. Quan
Mendoza va donar aquella
obra sobre Catalunya, Restau-
ració, els intel·lectuals no la
van discutir, i s’hauria d’ha-
ver discutit. Era el tema d’un
debat: com un castellà pot
veure Catalunya. Era una
porta oberta”. Aquesta manca
de debat queda lligada a la
necessitat per part del literat
de connectar amb la seva re-
alitat més propera: “Un lite-
rat reflecteix la seva societat,
és el seu paper. El paper de
l’escriptor català és reflectir
el problema català. Si la seva
anàlisi és esquemàtica, s’ha
de dir, i si no ho és, també”.

DUES PROBLEMÀTIQUES
En el fons, hi ha la dificultat
dins les lletres catalanes d’ar-
ticular dues problemàtiques
que Jordi Pere Cerdà ha viscut
com a pròpies. En primer lloc,
la relació de la centralitat
cultural barcelonina amb el
conjunt del seu territori: “He
hagut d’esperar més de qua-
ranta anys per veure la meva
obra difosa. A Barcelona hi ha
un esperit únic. Durant una
època, tot va ser l’Espriu.
Quan va morir, hom el va
oblidar i es va passar a un al-
tre literat”. En segon lloc, la
necessitat d’establir un debat
intel·lectual no basat en la
polèmica, sinó en la discussió
innecessària, en la tertúlia
franca, generosa i de nivell:
“L’escriptor que no té raons
de trobar-se i discutir perd un
seixanta per cent de la dispo-
nibilitat creativa. Això és un
dels riscos que tenim. L’obra
ha de ser el reflex del mirall
de les coses més petites del
teu voltant, i res no val com la
discussió. La discussió entra.
La discussió va a l’orella. La
riquesa de l’obra és això fi-
nalment. La frase brillant”.

Parlem sobre els inicis de la
Universitat d’Estiu de Prada i
els amics que l’han acompa-
nyat durant l’aventura intel-
lectual de donar continuïtat a
la literatura de la Catalunya
Nord. “Escriure m’ha ajudat a
viure. El català m’ha ajudat a
viure i a esdevenir escriptor.
En francès, el meu escrit hau-
ria estat un escrit de l’intel-
lecte i no del sentiment, per-
què si hagués volgut fer senti-
ment en francès..., és el pitjor
que hi pot haver en francès. La
meva visió del camp i dels pa-
gesos hauria estat del segle
XVIII”. La Cerdanya, present
des de l’arrel del seu pseudò-
nim fins als racons més íntims
de la seva obra, ha estat aque-
lla terra alta de què ens parla
Jordi Pere Cerdà en la novel·la
Passos estrets per terres altes. Al
capdavall, unes terres que ha
intentat elevar a una literatu-
ra també alta.

B R E V I A R I X X I

☛ Un color.
El groc.

☛ Un polític català
i un de mundial.
Jordi Pujol, l’home d’un temps.
Bedrine, secretari de Mitter-
rand.

☛ Un paisatge
i una ciutat.
He viscut en l’admiració de
París. El mar, però no hi podria
viure.

☛ Una paraula.
Amor.

☛ Una obra de poesia
catalana i una altra de la
poesia universal.
L’obra poètica de Salvador Es-
priu. L’obra poètica de Pierre
Jean Jouve.

☛ Una obra de prosa ca-
talana i una altra de la
prosa universal.
‘Pinya de Rosa’, de Joaquim
Ruyra. ‘Jean Christophe’, de
Romain Rolland.

☛ Un obra d’assaig de
pensament català i una
altra pertanyent a l’uni-
versal.
No el conec prou. Spinoza, per
mi és el més gran.

☛ Una obra de la crítica
literària catalana i una
altra de la universal.
No la conec prou. L’obra crítica
de Jean Starobinscki.

☛ Un artista català
i un de forà.
Apel·les Fenosa.
Georges Bracque.

☛ Un segle.
El XX. El que vivim ho repre-
senta tot.


