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Mise en scène Cédric Chayrouse
Une comédienne, un musicien, un vidéaste

4 personnes en tournée
> Durée 50 min. 
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L’Ocell cerdà
spectacle poétique autour de l’œuvre de Jordi pere cerdà
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Bellver reivindica el poeta Jordi Pere Cerdà 
amb Els Ocells 
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/ foto MIQUEL SPA 

MIQUEL SPA | BELLVER DE CERDANYA 
Bellver va reivindicar dilluns a la nit la figura del 
poeta de Sallagosa, a l'Alta Cerdanya, Jordi Pere 
Cerdà amb la representació d'una obra, Els Ocells, 
muntada per a l'ocasió. La posada en escena va ser 
a càrrec de la companyia parisenca Compagnie du 
Sarment i escenificada per l'actriu i escenògrafa 
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 natura 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 aquesta escenografia de sensacions i sovint enmig de la foscor, l'actriu 
Neus Vila va anar interpretant amb la veu i el cos els poemes de Jordi Pere Cerdà propiciant 
moments 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, segons 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'exigència. Vila va 
argumentar que feia molts anys que no es portava als escenaris l'obra del poeta cerdà, i va 
lloar l'actitud de l'Ajuntament 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 podria tornar a representar en el futur perquè gent de l'Alta Cerdanya s'hi va interessar el 
mateix dilluns al vespre. 	  


