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L1escriptor d'aquest mes de maig es natural de Sallagosa, a la �er

danya d'administraci6 francesa: jafabeu que la Cerdanya est� 'tri-

t· d � t F
.

E
. ')d' E t 1 ipar 1. a: en re r-anca 1. . epanya ; a .. ans spanya en re es prov n

,

cies de Girona i Lleida. Antoni Cayrol 0 Jordi-Pere Ceraa viu a

Perpinya,on va tenir una llibreria i on desenvolupa la tasea eul-
,

tural •• Perpinya,eapital del Rossel16,es a dretes Is capital recon-

neguda'de tot el que en diem Catalunya Francesa,amb el Vallespir,

el Conflent i el Capcir.Ell mateix es refereix sovint com nrosse

llon�si',amb la qual co sa vol dir catala de Frangs.

Sempre hi ha hagut eseriptors com ell, eiutadans dels departaments

del sud-est que ban ecrit en catala.Perb la pressi6 i prestigi de

la_llehgua rancesa fa �e siguin pocs,i que no tinguin un coixi cul-

'" tural pom tenim aqui. El Grup Rossellones d'Estudis Catalans,el

" �l Centre de Documentaei6 i Animaci6 de La CuI tura Ca taLana

i al tr��enti tats' mantenen el ealiU per L' estudi de la 11engua;.
I

poden,perb,fer poe per la seva expansi6 i implantaci6. El futur

es apa�sianantment pIe d'interrogants.



Literatura Catalana editades en molts volums,ni quan_-�� en ver-

No tine m�rits ni eoneixements sufieients per presentar en tote

Ie seva profunditat un autor com J�rttf �re Cerd�. Tanmateix, el

meu inter�s -interessat - per tot el que eoneerneix els autors

perif�ries em fa aeeeptar de venir a parlar-ne avui, tant m�s que

per la meva no massa llunyana condiem d� titular en un institut

em preocupa el coneixement no discriminat que els nostres estUdiants

h'An de tenir,en bona moral, dels autors destaeats de la nostra

nbmina creativa.

Destaeats de manera objective, no vine ara a dir m�snia engrei

xar el missatge amb frases de lloanga inflada. Pero s1 que podem

eomengar per estranyar-nos, i despr's per irritar-nos ( sic) pel

� fet que Jordi-Pere Cerd� ni aparegui ales grans his�ries de la

sions diferents a carree de diferents editorials. �ordi-Pere Cer

da cal estudiar-lo en les seves obres, en articles esparsos a la

premsa, i en dues peces que jo aeonsellaria tothom de llegir per



quedar ben documentat : la seva autobiografia literaria Cant lilt

editada per Curial el 1988 -fa poc,doncs - i el proleg que a la

seva� po�tica recmllida fins a finals dels seixanta feu ,per

a BarciQO Pere Verdaguer. Es paradoxal que d'un poeta, narrador

i autor dram�tic,i promotor culltural, en tinguem estudis,i Ul

mes que reguIR�ea'Obres publicades,i en canvi no tingui cabuda

a les Histories de Ie Llteratura Catalana. Ser� perque es de la

Catalunya Nmrd ? Que vol dir,ser de �a Catalunya Nord? Voldra

dir quelcom �� el marc politic ,i tembe,difosament, en el cul-
:.:.�

tural,perb no en el literari. Jo s6c un bon coneixedor dels es-

criptors de l'Alguer: tampoc aquests no tenen cabuda a les Histo

ries de la literat�ra Catalana. Ser�,doncs,veritat, que els autors

:e:eriferics no s6n prou divulgats al Principat, que encara avui

representa la Catalunya central ••• i cemtralista ? Contra aquest
centralisme i contra el c errtra'Ld.sme franc�s,de l'Altre Estat, el

nostre escriptor del mes,va accepta� un nom de ploma prou identifi

cador: Jordi-Pere Cerd� ,0 sigui,de la Cerdanya,de la Cerdanya per

co nencar ,



rics els que no es movien per Barcelona. En aquest sentit �_ ni
,

Us parla un lleidata,i ja veieu, s6c de dins de la Catalunya

peninsular,a l'Estat espanyol,i em sento tamb� un periferic.Tinc
vuitanta obres publicades, de les quaIs nom�s tres ho han estat a

Lleida ,una a ltAlguer i una a Valencia: totes les altres, a Bar

celona. Perb ser editat a Barcelona ha estat fins avui dia,normal:
�s tenir eco a Bar-c eLonav q, que esdeve dificil. Nosaltres, amic

Cayrol,quan feiem resistencia cultural en temps del franquisme,
�rem m��t, sol.licitats, els de Ponent, els de les Illes, els Valen

eians, els empordanesos, Tortosins, cerdans : quan es va complir

el que en diuen transici6, Barcelona va torrar a mirar-se centri

petament i a posar etiquetes als periferics, entenent per perife-

• cal dir que una educaci6 molt deficient en la qUesti6 de la identi

tat culturel catalana esta actuant encara ���orqa intensitat. Ara,

als de fora de Barcelona ja setns t� com "provincians", per moltes

condecoracions que ens doni la Generalitat i per molts jurats de

que formem part.



Qu� us ha de passar,doncs, als de Ie Catalunya Nord, estatalment

absorbits, eulturalment debatent-vos en minoria dins Is vostra pro

pia minoria, si no emprenem dluna vegada la croada decidida per fer

valer Is identtitat Uniea -, cultural que ens he. de salvar ?

Jo mlhe ficat entre als estudiants del Licee Arag6,on Jordi Pere

Cerd� havf.a estudiat, aI' bo ra dels esbar jos, L de les sortides.

S6c a Perpinya,pero tots aquells adolescents estan parlant la llen

gua � j eseolar,que �s el franc�s. Un xic mes enll� hi ha el Castillet,

amb La senyera on.e ja.nt iI' esperi t de 11 enyorat, caaoLa , entranyable
tothora Josep Deloncle a q�i mai no podre retre la visita que en vi-

'"

da Ii vaig prometre. Mes enlla el Centre de Documentaci6 i Animaci6

de La Culture.. Catalana,amb Martina Not,avui, �ma qui sap; i � 1.e-��/�
coles Arrels i les emissi_':,nns de Eerpirr.ya Rg,dio,i a 1 'Estiu a Prada

Ie Universitat Catalans, i la toIDba de Fabre tot hera. Pero tot aixb

no es prou,i ja vomdre veure si _��el triangle Tolosa-Perpinya

Barcelona pel qual molts sospiren- hi fara gaire,corn el TGV. Tant



·

, Fins la llengua, en ell, ha tingut una llibertat que li ha yal-

-

'\ ..

de bo el TGV servis per __

-

enllaqar primordialment Perpin� i

Barcelona ( Tan' de bo Tarragona i tot ) ••• i despr�s Paris, ni

,cal dir. Pero primer,els Paisos aatalans.

Jbrd1-Pere Cerd� t� una cultura universal basada en dues forces

vector�s : la terra,la seva Cerdanya nadiua i la lluita politica,

'que en:el seu cas tenia una exigbncia existencial i clarificadora,

Ha est�t un home que,per a �sser, ha hagut de lluitar, de lluitar

contra les bOires, i plante ja�-se coratj9��_!il-en(b el fet d I escriure
.-- "'-. _- :-

com el fet de viure ; al fons del fons".,)..ater�a el conforma dins

una essencialitat que,sortosament,no es limita i acota pel rura-,

�isme ( llavors estar!em dins un moderuisme deacriptivista) ; la

terra �er a ell �s un crit i una afirmaci6� un crit de llibertat

.. i una afirmaci6 de la neeessitat de guanysr-la, aquesta llibertat.

,
;
gut arfufaments de nas i recels tant dels puristes com dels li�u-

,

'; gers, de manera qua rnai no ha satisfet tothom. Pero quin escriP-
! i
! t�r hui�s del. tot si no arrossega amb ell, passa rera passa,i
I ;
i mat! rere mati,un signe de contrar�i�c.?-6 ?
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Poesia i �tiea de Is identitat s6n les dues manifestacions vi
i

tals de Jbrdi-Pere Cerd�. Sense elles dues no hauria pogut viure

la mad�raci6 com a home i com a eseriptor. Del component d'aques

ita poeJia us en parlar� ell, que es qU:Ii millor l'ha patida -la

:poesia,�s amor i,per tant,'s are tibat,experi�ncia ultima,agonia
.

en el.sentit ae combat i,per descomptat ,infantament:per tant,

el goig entre el patiment. Jo hi he trobat tothora angles eante

lluts, :cont1m.d�ncies , projectils direetes. Tant es que ens hi

'enfrontem amb distaneiaci6 com amb lupa : ell-hi as sempre tan
I

present que de vegades salta ,lliurement, per damunt de la precep

tiva. Hi ha ,quan conv�,una horror de la classicitat en el sentit

cartesi� ; perb no hi ha romanticisme,ni simbolisme si no �s a

toasr de terra. Una vegada m�s parlo d'un poeta comprom�s amb Is

terra, amb el component tel.lurie del qual participa en tant

que home.
aquest

Fa un any just jo visitava Centre com escriptor del mes. A

finals d '

any hi' tona,ava per presen tar Quin Monz6,un barceloni urba-



nita.I ara ,en presentar Cerda, em sembla revisitar aquella Salla

gosa de� Segre diminut, del pontet i els ombradius,a la cerdanya
Al ta. I m

t hi trobo de gust, per-que aquella Cerdanya sf que � � ben
!
,

nostra. Visiteu-la. Si Ii ho proJteteu, el fareu feliq

•

I
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