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Fotografies: col,lecci6 Jordi Mir
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ir neix a Tremp. capital del Pallar
Jusa. I'any 1935. Fill únic d'un
familia que viu tiuna petita botiga
i que es trasllada I'any 1951 a
Barcelona en una Bpoca en qub milers de
catabns van abandonar la ruraln per anar a
buscar feina als nuclis imlusulalitzats.
Un cop a la ciutat. ames de procurar fer
amics, comen@ a gestar afeccions que havia
de conservar tota la vida. Arnb una colla va
ballar sardanes i fa excursions. i encara qu,
aquestes sortides responien inicialmwt a un
necessitat d'evasi6, Mir hi intueix de seguid
una veta per explotar 'Sortiem per passarnos-ho b6, perb de seguida vaig intuir el que
realment m'atreia: alM m'apropava a moltes
particularitats del país que desconeixia'. Als
19 anys es fa del CE Aliga i des de llavon que
no ha parat, fins al punt que (encara que no
s'atreveix a afirmarho de manera obenalt4
fama d'haver trepitjat. al marge de centenars
de cims des del Montsib a la Caixa de Val1
deroures i des del Turb6 al Montolier de
Perill&. tots els wbles, Ilogarets.
castells. masos i ermites del sbliatalA;
teniton que el1fa extensible mes enlla
de I'oficial i estricte ja que 'el mapa
actual 6s coix perqub li manca la
Franja de Ponent i Catalunva del

M

Aquest pmfund desig de
conhixer país ha anat sempre
acompanyat tiuna gran dedicacib
perla Ilengua. 'una de les armes mds
poderoses que t8 qualsevol cultura. i
especialment la costra'. i des de rany
58, en uns moments que defineix com
a 'encara ben tenebrosos', es
dedica a impartir cursos
clandestins
de catala.
Aquestes dues passions
compartides. llengw i
k,
excursionisme. s6n
les que el fan anar
amunt I avall, i en
una son
Mblina

"La meva intenció sempre
ta estat, com a ciutada,
Lingüista o excursionista,
servir el meu país"

la Neus BbM, la seva futura esposa que. de
segur, onda pmu feina a seguir-lo
Malgrat que resideix a Barcelona. Mir no
oblida on va vture la infancia i part de la
loventut -reconeix aue ha conssrvat sempre
'un pijama a punt sota el coixi de TrempS-i en
adonar-se 4ue la capital del Pallars JussA no Ii
havia pogut donarl'opdó excursionista. es
preocupa per Impulsar-hi, I'any 64. la creaci6
de la Secció (ara Societati tiAmics de la
Montanya. De temperament tranquil. que no
vol dir quiet les idees li bullen per dins. i molt
aviat s'adona del gran potencial que
I'entramat
d'entitats
representava
excursionistes per a organiizar activitats,
'precisament aquelles que no eran vistes amb
bons ulls pel rbgim'. Aui va poder engegar-se
la Flama de la Llengua Catalana I'any 68. de la
qual Mir 6s un dels principal3 pmmotors. amb
I'objectiu de 'conscienciar. a través de I'bmbit
excursionista. la necessitat de conservar i
defensar un valor clau m6s b Ilengua'.
Aquella primera edicid de la Flama va
n6ixer en el si d'una eeiebraci6 m6s Amplia: b
commemoraci6 del centenar1 de la naixenp
de Pompeu Fabra arreu del pals, acci6 en la
qual
extensament. D'aleshores en*,
el Mir lingilista. gran admirador de Fabra. es
capbussa cada cop m6s en I'estudi constant
del 'Mestre de la Ilengua'. Aquesta passió.
que frega la idolatria. el dua cercar i recopilar
tot el oue faci referbncia a I'enqinver i filolea
gractenc fins aconseguir ap~egarun arxiu qué
inclou. a m6s de la bibliaarafia com~leta.25
biografies del Mestre i les 32 edicions del
diccionari Fabra. entre molts tialtres

