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L’autotraducció poètica al francès  
de Jordi Pere Cerdà: motius i edició

No callarà mai la campana
del teu cor al vent del sud.

Jordi Pere Cerdà

Jordi Pere Cerdà, pseudònim d’Antoni Cayrol, és, sens dubte, 
un dels dos grans poetes de la Catalunya del Nord del segle xx,  
juntament amb Josep Sebastià Pons. Més conegut com a po-
eta, ha conreat la prosa teatral i narrativa en drames, contes i 
una novel·la, si bé també és autor de dos llibres de memòries  
i de diferents articles de crítica i reflexió, a part d’haver aplegat 
relats i cançons populars en dos volums més. Nascut el 1920 
a Sallagosa, un poblet de l’Alta Cerdanya —en territori fran-
cès—, i fill d’una família de pagesos i ramaders, va ser un cúmul 
de circumstàncies personals i històriques el que el va portar a 
escriure poesia, com el que el va abocar a fer de col·laborador 
de la resistència, ajudant combatents, refugiats i correus a pas- 
sar la frontera, sota l’ocupació nazi de França durant la Segona 
Guerra Mundial. Ciutadà francès de ple dret, doncs, i parlant 
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de dues llengües com el català (la materna) i el francès (l’ofi-
cial), l’atzar i el propi esperit van voler que les arrels catalanes 
s’acabessin imposant i que avui sigui un nom important del 
cànon poètic català contemporani. Ara bé, el seu coneixement 
del francès i la vida que va portar a la Cerdanya fins a finals dels 
anys cinquanta, i des d’aleshores fins al dia de la seva mort a 
Perpinyà —en què aquesta era la llengua oficial, i en gran part 
també sociocultural—, van fer que també s’hagués d’expres- 
sar en francès en articles diversos, i que es versionés algun poema 
en aquesta llengua. Fins avui, però, no havia estat publicada tota 
la seva feina de traducció al francès dels seus poemes catalans 
—ja que mai no va preveure que pogués ser editada o tingués 
un gran valor—, sobretot perquè, al llarg de la seva vida, la seva 
prioritat va ser preservar i difondre la llengua, la literatura i la 
cultura catalanes.

A Cant alt, el seu primer volum de memòries, Jordi Pere Cerdà 
recorda que va començar a escriure poesia en francès, i que  
va enviar les seves provatures líriques a Pierre Seghers, editor a 
Marsella de la revista Poésie en plena Segona Guerra Mundial. 
Les correccions que aquest editor i poeta va fer als seus versos li 
van resultar tan incomprensibles que van provocar que s’acabés 
decantant, definitivament, per escriure poesia en la llengua 
que dominava més i en què vivia cada dia, el català, si bé a la 
revista Tramontane va anar combinant poemes en català i en 
francès a finals de la dècada dels anys quaranta. És probable 
que d’aquesta època sigui el poema «Hivern» (inclòs al final 
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d’aquest volum), del qual es conserva una còpia mecanoscrita de 
l’original francès amb una versió manuscrita al marge en català, 
improvisada amb cal·ligrafia irregular, l’únic cas documentat 
en aquesta antologia en què el text català sigui una traducció. 
Així, doncs, quan va publicar poesia a la revista Tramontane, 
editada a Perpinyà per Charles Bauby, Cerdà sempre ho va fer 
en català —llevat d’aquests orígens dubitatius en francès—, 
però mai no va aparèixer autotraduït; una altra cosa és que hi 
col·laborés amb ressenyes i cròniques, les quals podien apa-
rèixer tant en català com en francès. Així mateix, les primeres 
col·laboracions líriques a la revista Oc. Revista Trimestrala de las 
Letras Occitanas, que es remunten a 1950, tampoc van aparèixer 
amb la traducció francesa, tot i ser una publicació destinada a 
la difusió de la literatura en occità.

De fet, durant uns anys, si calia traduir la seva obra per ser 
publicada per al lector francès, Cerdà recorria a altres mans 
(de més o menys confiança) per tal que portessin a terme 
aquesta tasca. Així, per exemple, la traducció francesa de la 
seva primera obra de teatre publicada, L’Angeleta (1952), va ser 
editada a la revista Europe el 1956 amb una adaptació signada 
per Jean-Joseph Gouzy —jove interessat aleshores pel teatre, i 
que amb el temps seria més conegut com a poeta català amb 
el nom de Jep Gouzy. Resta una carta de principis de 1957 
en què queda constància que La set de la terra va ser traduïda 
al francès per François Catel, i enviada al comitè de lectura 
de la Radiodifusion-Télévision Française per tal de poder ser 
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interpretada en antena. Al cap d’un any, quan al monogràfic 
«La littérature catalane» de la revista Europe hi va aparèixer un 
poema seu (juntament amb versos de Blai Bonet, Joan Perucho,  
Joan Raventós i Joan Vergés), la versió anava signada per  
S. Puig, mentre que un fragment en prosa de Manuel de Pedrolo 
que s’antologava sí que el va versionar Cerdà en francès, i en 
aquesta llengua també va escriure l’article que donava nom al 
monogràfic, encara que en aquest cas anava signat pel seu nom 
autèntic, Antoine Cayrol. Nou anys després, el 1967, i dins 
de la mateixa publicació, Cerdà va tornar a impulsar un nou 
número dedicat a la literatura catalana: contenia un altre article 
seu en francès, i traduccions de textos literaris d’autors catalans 
que va fer a aquesta llengua, però els seus poemes hi apareixien 
representats amb la versió de Lionel Richard (mentre que els 
versos de Josep Sebastià Pons i Ventura Gassol van ser editats 
gràcies a adaptacions que ells mateixos s’havien fet al francès). 
Sembla, doncs, que Cerdà no tenia una preocupació excessiva 
per aparèixer publicat en francès, i menys per ser l’autor d’aques-
tes versions. Recordem que una de les antologies de poesia de 
Cerdà més difoses va ser Suite cerdana (2000), amb traduccions 
franceses dels seus poemes a càrrec d’André Vinas, i que d’un 
dels seus llibres, Oiseaux/Ocells (2009), se’n va fer una edició 
bilingüe que va adaptar al francès el fill del poeta, Cris Cayrol.

No obstant això, sí que tenim algunes edicions en què la ma-
teixa mà del poeta va traduir-se en francès, i que han servit per 
complementar les traduccions inèdites recollides a la carpeta 
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d’autotraduccions que es conserva en el Fons Jordi Pere Cerdà 
i que aplega aquesta antologia. La més primerenca de totes 
és el llibre Tota llengua fa foc (1955), una plaqueta de dotze 
poemes editada per l’Institut d’Estudis Occitans —la mateixa 
institució que impulsava la revista Oc, i amb la qual Cerdà feia 
uns anys que col·laborava esporàdicament. La col·lecció «Mis-
satges» que va acollir aquest títol solia publicar poesia d’autors 
occitans amb la traducció francesa i, gràcies als vincles de Cerdà 
amb els escriptors que congregava aquesta revista, es va creure 
convenient editar els versos de l’autor català amb una traducció 
adreçada al públic francès.

L’única antologia autotraduïda pel mateix poeta és la titulada 
El món de Jordi Pere Cerdà (1983), en què es recullen dotze 
peces líriques, juntament amb una cinta de casset en la qual 
Manel Lluís i Tatjé havia musicat i cantat, prèviament, aquests 
poemes. De manera que podem dir que la tria de textos no 
devia ser decidida exclusivament per Cerdà, sinó que va apro-
fitar l’avinentesa de l’existència d’aquests poemes musicats per 
adaptar els seus versos al francès per tal que a principis dels 
anys vuitanta no aparegués com una publicació tan exòtica, i 
aquesta antologia musicada fos comprensible per als seus veïns 
de la Catalunya del Nord, receptors ideals d’aquesta publica-
ció. L’última edició bilingüe de poemes de Cerdà, que conté 
una autotraducció del poeta, data de 2008, quan es va decidir 
publicar uns poemes primerencs, escrits després de l’ocupació 
alemanya de França durant la Segona Guerra Mundial, sota el 
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títol Del temps, instants (2008), un volum que adjuntava un 
CD amb la recitació de Jordi Pere Cerdà i música de Pascal 
Comelade. És clar que en aquest cas tornava a ser una edició 
impulsada a França, pel segell Voix Éditions d’Elna, i per a un 
públic francès, de manera que el mercat de venda del volum 
era el que dictava que els poemes haguessin de ser traduïts per 
a l’ocasió. Només en casos excepcionals els versos de Cerdà 
romanien en català, malgrat que el llibre que els contenia era 
pràcticament en francès per a un públic en aquesta llengua: 
estic pensant, per exemple, en el florilegi preparat per Tristan 
Cabral, amb el títol de La lumière et l’exil. Anthologie des poètes 
du Sud de 1914 à nos jours (1985), en el qual els poemes de 
Cerdà —únic representant en aquesta llengua— solament són 
reproduïts en català, com els de Robert Lafont, i Max i Yves 
Rouquette ho són en occità, per bé que la majoria d’escriptors 
i peces líriques recollides són originalment en francès.

A part, doncs, d’aquestes traduccions per encàrrec, sorgides 
arran d’una publicació dels seus versos o d’una circumstància 
externa que les exigia, no podem dir que Jordi Pere Cerdà 
s’hagués sentit complagut o hagués gaudit especialment versi-
onant els seus versos en francès (d’alguns articles o discursos 
se’n conserva la versió bilingüe), si bé hem d’admetre que és 
prou valuós i significatiu que al final s’acabés lliurant a aquest 
exercici. Explica el poeta al pròleg de Paraula fonda|Sens profond 
(antologia de 1997 traduïda a quatre mans amb André Vinas) 
que quan Àlex Susanna va conèixer els seus poemes el 1986 
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li va suggerir que calia que traduís al francès el volum Dietari 
de l’alba, un dels seus millors llibres, que acabaria editat autò-
nomament el 1988 a Columna Edicions, de la qual Susanna 
aleshores era el director. No hi ha cap dubte que aquelles pa-
raules li van quedar gravades i, per això, quan André Vinas li 
va fer notar la necessitat que el públic francès tingués accés a 
la seva poesia, ell va accedir-hi amb la condició que ho fessin 
conjuntament: van començar traduint tots els versos de Dietari 
de l’alba i allargant el volum amb una quinzena de peces líriques 
d’altres reculls que reflectien uns camps d’inspiració diferents. 
Tal com es pot constatar a l’índex d’aquest volum bilingüe, i 
com relata el poeta en aquest pròleg titulat «D’une autre voix», 
va excloure «naturellement» d’aquesta tria el seu primer llibre 
(La guatlla i la garba, 1951), és a dir, «la poésie “visuelle” qui 
fut ma première forme d’expression, à la mesure et au niveau 
de mon passage de l’oralité catalane à l’écriture». André Vinas, 
en el pròleg que segueix aquestes paraules de Cerdà, recorda 
que el poeta va justificar-se de no haver traduït els seus versos 
a una llengua que dominava perfectament tot adduint que «Je 
ne m’en juge pas capable», i per aquest motiu va posar com a 
condició que l’amic lector, alhora poeta francès, hi col·laborés 
activament. En un altre breu text liminar titulat «Une oeuvre: 
deux poèmes», André Vinas assenyala que «nous avons voulu 
non pas seulement traduire des textes, mais à partir d’une 
traduction littérale aussi rigoureuse que possible —et là qui 
mieux que l’auteur pouvait être garant du respect de la lettre 
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et de la pensée?— nous avons voulu, dis-je, mettre un poème 
français à côté d’un poème catalan, faire d’une traduction une 
œuvre à part entière». 

Com es pot comprovar a les versions incloses en aquella anto-
logia feta a quatre mans, autor i traductor (ambdós poetes en 
les seves respectives llengües, recordem-ho) van acordar fer un 
poema en francès partint de l’original català, que fos autònom 
i que, gairebé, es pogués considerar una nova obra inspirada en 
el text primigeni (de fet, un exemple d’aquest estil de traducció 
—que substitueix el que en podríem dir la fidelitat estricta per 
la creativitat autèntica— el tenim en el mateix títol del recull: 
Paraula fonda, que a partir d’ara citarem només amb el títol cata-
là). Ara bé, les paraules de Vinas ens fan imaginar una traducció 
literal tan rigorosa com fos possible que servís de punt de partida 
per a la traducció a quatre mans, en la qual l’autor garantia el 
respecte a la lletra i al pensament que els versos catalans expres-
saven. Així, doncs, potser no seria del tot forassenyat pensar 
que una part dels manuscrits conservats en aquesta carpeta de 
traduccions inèdites van ser redactats per Cerdà per tal d’oferir 
una versió francesa, relativament literal, que servís de document 
de treball a André Vinas. Això explicaria que, dels vint poe- 
mes de Dietari de l’alba inclosos a Paraula fonda, es conservin 
setze traduccions franceses de les peces d’aquella antologia 
(gairebé totes), i que disposem de set versions manuscrites 
dels quinze poemes restants. Seria plausible creure, doncs, que 
bona part de les traduccions aplegades en aquest recull que ara 
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editem surten de la preparació de Paraula fonda, i que daten 
de mitjan anys noranta, sobretot les traduccions de les peces de  
Dietari de l’alba —a menys que l’autor ja les tingués fetes d’un 
temps abans, responent a la demanda d’Àlex Susanna, i hagues-
sin quedat guardades en un calaix. 

De la mateixa manera, una traducció tardana dels seus versos 
explicaria que només s’hagin conservat vuit traduccions france-
ses dels quaranta-un poemes de la seva primera obra, La guatlla 
i la garba, perquè contenia «poesia visual» —tal com l’autor 
la va anomenar— i hi descrivia el seu món de la Cerdanya. 
Aquesta serà, doncs, la mena de poesia proporcionalment menys 
traduïda per Cerdà (si exceptuem el fet que el seu segon llibre, 
Tota llengua fa foc, va aparèixer publicat originalment en format 
bilingüe català-francès): de Dignificació del carràs hi ha només 
una composició versionada al francès en aquesta antologia, 
i quatre poemes de Cerdaneses. Si exceptuem les provatures 
inicials que van ser editades a Del temps, instants, al cap dels 
anys, els poemes més traduïts són els que Cerdà escriu a partir 
de 1958: la poesia amorosa, paternal i intimista de Dietari de 
l’alba; els versos compromesos i socials aplegats a Un bosc sense 
armes (amb textos lírics inclosos en llibres anteriors); i la poesia 
més simbòlica, interessada en el silenci i el llenguatge de Poders 
del mot (una plaqueta de catorze peces breus escrites a partir de 
1969 i publicada per primer cop dins de Suite cerdana, que és 
una antologia traduïda per André Vinas el 2000).
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Precisament, sobta veure com d’alguns llibres o d’alguns temes 
hi ha menys traduccions que d’uns altres, i aquest fet porta a 
pensar que podria deure’s al moment en què Cerdà realitza les 
traduccions, perquè la majoria podrien ser datades a partir de la 
dècada dels seixanta, quan el poeta fa poc temps que s’ha casat 
(a finals dels cinquanta), ha tingut els fills i viu a Perpinyà. El fet 
de no estar vinculat diàriament a un món natural de la Cerdanya 
que l’havia fet escriure durant la seva joventut, trobar-se total-
ment immers en una societat urbana, haver assumit una clara 
implicació política i ideològica, i haver modificat lleugerament 
la seva poètica, tot obrint-la cap a estils contemporanis —més 
socials, onírics, simbòlics, intimistes, eròtics i metalingüístics—, 
va fer que des dels últims anys de la seva vida reinterpretés la 
seva obra, i potser li semblessin més interessants els poemes dels 
llibres més recents. Sigui com sigui, no consta a les traduccions 
cap any que ens permeti datar-les; ara bé, tenim pistes que ens 
porten a situar-les, més o menys, en el temps. Així, per exem-
ple, el poema «Le berger» («El pastor», del seu primer llibre, 
La guatlla i la garba) apareix manuscrit al revers d’un full que 
va servir de sobre, amb un segell i un timbre postal del 10 de 
maig de 1949, si bé aquesta referència temporal no ens assegu- 
ra que fos traduït en aquella època. El fet d’utilitzar tinta blava 
i que altres textos siguin escrits amb la mateixa tinta blava sobre 
un mateix tipus de paper oxidat pel temps ens pot fer suposar 
que pertanyen a la mateixa situació de producció. 
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