
Bellver va reivindicar dilluns a
la nit la figura del poeta de Salla-
gosa, a l’Alta Cerdanya, Jordi Pere
Cerdà amb la representació d’u-
na obra, Els Ocells, muntada per
a l’ocasió. La posada en escena va
ser a càrrec de la companyia pa-
risenca Compagnie du Sarment
i escenificada per l’actriu i esce-
nògrafa bellverenca d’aquesta
mateixa companyia Neus Vila,
que des de fa deu anys resideix a
París. 

El muntatge va convertir l’espai
polivalent de la nova seu del Parc
Cadí Moixeró en un racó de na-
tura cerdana. La companyia va
crear un ambient intens i alhora
personal amb plafons en els quals
es projectaven imatges d’espais
naturals. Les acompanyaven una
atmosfera audiovisual de música
i efectes que mesclaven els sons
de la natura i dels animals amb
efectes especials. Damunt  aques-
ta escenografia de sensacions i so-
vint enmig de la foscor, l’actriu
Neus Vila va anar interpretant
amb la veu i el cos els poemes de
Jordi Pere Cerdà propiciant mo-
ments ara dramàtics ara suaus.
A l’espectacle, d’uns tres quarts
d’hora de durada, hi van assistir

unes dues-centes persones, que
van quedar impressionades amb
el muntatge. El poeta no va poder
assistir a l’acte, però sí que hi van
ser membres de la seva família, se-
gons va explicar Vila. 

L’actriu bellverenca Neus Vila
va explicar que «sempre és difícil»

actuar davant dels veïns, amics i
familiars, i va remarcar que l’obra
li va suposar un nou repte d’exi-
gència. Vila va argumentar que
feia molts anys que no es portava
als escenaris l’obra del poeta cer-
dà, i va lloar l’actitud de l’Ajunta-
ment de Bellver de voler crear una

obra que unís les paraules del
poeta amb les escenes naturals i
la cultura històrica de la comarca.
Vila va apuntar que l’obra es po-
dria tornar a representar en el
futur perquè gent de l’Alta Cer-
danya s’hi va interessar el mateix
dilluns al vespre.    
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Bellver reivindica el poeta Jordi Pere Cerdà
amb un muntatge teatral que evoca la vall

Una escenificació amb l’actriu local resident a París Neus Vila reclama el creador de Sallagosa

Un moment de la representació d’Ocells a Bellver amb Neus Vila
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Com ja és costum en els últims anys, la festivitat de Sant Roc va venir a
complementar el programa d’activitats festives de l’estiu a Bellver. A la plaça
que honora aquest sant, el popular cantant i animador infantil Jordi Tonietti
va fer ballar els petits i algun pare. La festa es va cloure amb una xocolatada.
A la nit, el programa va preveure un concert amb el duet Flash.  



Jordi Tonietti fa ballar els nens per Sant Roc

La Seu d’Urgell es dotarà d’un
fons documental amb les històries
que sobre les seves pròpies vi-
vències explicaran una dotzena
d’alturgellencs més grans de vui-
tanta anys. El projecte l’impulsa
l’Ajuntament de la Seu sota el nom
Recull de Vivències, amb la inten-
ció de documentar la memòria
històrica de la ciutat. El procés
d’elaboració del fons, a més, per-
metrà posar en contacte diferents
generacions de la Seu.

El treball de documentació el re-
alitzaran alumnes de l’institut Joan
Brudieu que en aquest pròxim
curs faran segon de batxillerat. Es
tracta dels estudiants Miriam Alet,
Laura Vilanova, Diana Sánchez,
Maria Comes, Cristina Espuga i
Alba Espuñes. Els joves crearan els
dos grups que s’encarregaran d’en-
trevistar els padrins de la Seu i la
comarca sota la inspecció de la tu-
tora Anna Martí.  La professora ha
explicat que el procediment a l’ho-
ra de fer les entrevistes seguirà
una pauta marcada pel departa-
ment d’Ensenyament que, alhora,
també indica el tractament que

han de rebre els documents finals.
El projecte ha estat presentat a
l’Ajuntament de la Seu en un acte
que va tenir l’assistència de l’al-
calde, Albert Batalla. En l’acte l’al-
calde va remarcar la importància
del treball per «construir història...
Poder tenir un recull de memòria
històrica que ens expliqui com
som i com vam ser; de com els ur-
gellencs i urgellenques van viure
moments clau de la nostra histò-
ria». 

Igualment, Batalla va explicar
que l’acte de presentació ja era po-
sitiu per la realització del treball
perquè permetia ja d’entrada que
es coneguessin els joves entrevis-
tadors amb els seus futurs entre-

vistats. Per la seva banda, la regi-
dora de Gent Gran, Montserrat Bo-
net, va agrair la predisposició dels
dotze padrins a l’hora d’enregistrar
les seves experiències. 
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Estudiants de l’institut
Joan Brudieu entrevistaran
una dotzena d’avis de la
ciutat i la comarca



La Seu crearà un fons documental
amb les vivències de dotze padrins

L’acte de presentació de Recull de Vivències fet a l’ajuntament

LA SEU

Col·laboració d’entitats culturals
i socials de la Seu i la comarca

El projecte és fruit de la col·la-
boració d’un grup d’entitats so-

cials i culturals de la Seu i la comarca:
les regidories d’Educació i Immigra-
ció, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell,
la biblioteca Sant Agustí, el Centre
de Recursos Pedagògics i RàdioSeu.
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LA CLAU

Éller convoca una nit medieval
amb un debat i un sopar càtar

El poble d’Éller, al terme muni-
cipal de Bellver, ha organitzat per
a aquest dissabte, dia 20, una jor-
nada medieval. La cita s’emmarca
en el programa de les 16es Jorna-
des de Refugis Càtars al Pirineu i
inclou tres actes des de les 6 de la
tarda fins entrada la nit. 

La jornada començarà a les 6 de
la tarda amb una tertúlia sobre gas-

tronomia medieval a càrrec del
membre de la Fundació Alícia
David Colom i la responsable del
Camí dels Bons Homes Karina
Behar. El debat es farà a les ins-
tal·lacions de l’Hostal d’Éller.
A 1/4 de 8 es farà a l’església un
concert de música occitana i ca-
talana a càrrec del grup Bruel.
A 2/4 de 10, un sopar càtar a l’hos-
tal tancarà la jornada.
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La representació va suposar
l’estrena de l’edifici de la

nova seu del Parc Natural Cadí-
Moixeró. L’edifici es va obrir per
primera vegada per als veïns. Si bé
no es tractava de la inauguració
oficial, els bellverencs i els esti-
uejants van poder fer un primer
cop d’ull a l’interior de l’edifici, el
qual disposa d’una sala polivalent
prou gran per organitzar-hi actes
populars. L’edifici ha costat
1.232.000 euros, que han estat fi-
nançats per la Generalitat, la Dipu-
tació de Lleida i el programa euro-
peu Leader. La nova seu del parc
té tres plantes, i a les superiors
s’hi ha d’ubicar un espai d’investi-
gació de l’entorn natural.
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Estrena de la seu
del parc del Cadí

Jordi Pere Cerdà, a Puigcerdà

EMLI GIMÉNEZ

Jordi Pere Cerdà, el pseudònim
d’Antoni Cayrol, va néixer a Salla-
gosa el 1920. És poeta, narrador,
dramaturg i activista cultural. Basa
la seva obra en un llenguatge que
es nodreix del català de l’Alta Cer-
danya, comarca que glossa fins al
més petit i íntim detall. Per això els
seus poemes són per als cerdans
retrats d’escenes i vivències per-
sonals. Entre la seva obra desta-
quen La Guatlla i la garba, Suite
cerdana, La set de la terra i Quatre
dones i el sol.  Ha obtingut diversos
premis per la seva obra i activisme
cultural i nacional, com ara el Ser-
ra d’Or, el Nacional de Literatura,
el Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes i la Creu de Sant Jordi.
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Un retrat realista
identificable de les
escenes i vivències
de Cerdanya a
cada poema


