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148è aniversari del naixement del mestre Pompeu Fabra i Poch 
 

 
“Volem que la joventut sigui patriòtica, ben catalana, d'una manera reflexiva i 

conscient, humana i gens xovinista. La Pàtria és la Terra i el Poble, tot allò que el 

poble pot fer damunt d’aquesta terra, tant la llengua com l’economia, com la 

història, com totes les manifestacions de la terra i de l’esperit catalans són 

matèria de patriotisme”.      P. Fabra 
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Jordi Mir i Parache va nàixer a Tremp (Pallars Jussà) el 1935. És filòleg, 

escriptor, excursionista, activista cultural... 
El 1950, anà a viure a Barcelona amb la seva 

família a Barcelona, on ha residit i ha treballat, tot i 

que ha mantingut forts vincles amb la seva ciutat 

natal. Ha pres part en nombroses activitats cíviques 

i culturals, entre les quals com a professor de català 

i com a membre d’Òmnium Cultural, de la junta 

directiva de la qual és membre des del 1984.  

 

El 1963, en el cinquantenari de les Normes 

ortogràfiques (1913), de Pompeu Fabra-de qui Mir és un seguidor confés, 

fins al punt, en els últims deu anys, amb Joan Solà, d’editar en nou volums 

de l’Obra completa del gran filòleg i de llegar tot el seu Arxiu Fabra a 

l’IEC–, va ser el mateix Mir qui proposà, segons ha contat Albert Jané, 

commemorar aquell aniversari amb una trobada acadèmica i popular a 

Perpinyà i a Prada de Conflent, on des de 1948 jeu per sempre Mestre Fabra, 

una tomba que Mir ha fet visitar a centenars de catalans. El 1968, justament 

en el centenari de la naixença de Fabra, amb Òmnium Cultural, Mir és un 

propagandista de la seva figura, recordada a partir de l’any següent amb la 

iniciativa de la Flama de la llengua catalana, encesa davant la tomba de 

Prada i portada a peu per excursionistes fins a Montserrat, on el febrer de 

cada any es renova en tribut permanent. 

 

Molt introduït en l’excursionisme, és autor de El noms de lloc de Tremp i els 

seus agregats, que el 1966 guanyà el premi Eduard Brossa de la Societat 

Catalana de Geografia, de la qual ha estat membre durant molts anys, Indrets 

de Catalunya (1981), Montserrat: itineraris des del santuari (1999), Setanta-

cinc postals trempolines (1991) i Diccionari d’esports de muntanya (1998, 

amb Carles Albesa). Estudiós de la vida i l’obra de Pompeu Fabra, ha 

publicat Memòria de Pompeu Fabra: 50 testimonis contemporanis (1999) i 

dirigeix, amb Joan Solà, l’edició de l’ Obra Completa de Pompeu Fabra, la 

publicació de la qual s’inicià l’any 2008. Ha publicat també Apunts d’un 

ciutadà (1998), recull que aplegà els textos que escriví per al programa 

L’indret de la memòria, de TV3 (1996-97). Col·laborador de les revistes 

juvenils Tretzevents i Cavall Fort. Ha estat guardonat amb el Premi Jaume I 

d’actuació cívica (1985) i amb la Creu de Sant Jordi (2000). 
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PROGRAMA D’ACTES 
Dimecres dia 27, a les 7 del vespre 

Al centre cívic Matas i Ramis, carrer Feliu i Codina, 20 

 

Presentació del llibre  “  
Intervindran:  Francesc Prats de Garsineu Edicions 

Jordi Merino president de la FEEC,  

David Agustí historiador, secretari de Política 

Cultural, Educació i Esports d’ERC. 

Jordi Mir i Parache, filòleg, autor de llibre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Col·loqui:  

La renovació de la flama avui, 

Mestre Fabra, la llengua i l’excursionisme 

----------- 

 

A 2/4 de 10 

Sopar-tertúlia mensual 

al Racó d’Horta,  Feliu i Codina 24 
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Diumenge 31 de gener, anem al 
INICI DELS ACTES DE LA 47a  RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE 

LA LLENGUA CATALANA. 

Amb autocar POMPEU FABRA a Prada de Conflent, 
7.00 h.  Sortida de la plaça Universitat. 
8.00 h.  Esmorzar en ruta, àrea de l’Empordà. 

10.30 h Arribada a Prada. 

– Cerimònia d’encesa de la Flama de la 

Llengua a la tomba de Pompeu Fabra. 

– Marxa de la Flama per Prada amb l’acompanyament d’un    

   grup folklòric igualadí. 

– Aperitiu i actes institucionals a l’Ajuntament de Prada. 

13.00 h – Dinar popular. 

   Havent dinat passejada per Prada. 

19.00 h Tornada cap a Barcelona. 

 

Organitza el casal Irla i la federació de Barcelona d’ERC. 

Preu del viatge i el dinar 35 €. Cobrament a peu d’autocar 

 

Diumenge 21 de febrer,  
47a RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA   CATALANA 

Amb l’autocar RAMON LLULL a Montserrat. 
  8.00 h Sortida de la plaça Universitat 

  9.00 h Arribada a Montserrat. Esmorzar. 

10.30 h Acollida de la Flama portada per elements del club Alpinista 

d’Igualada. 

11.00 h   Missa conventual. ofertori de la Flama. 

12.00 h Encesa de la llàntia a l’atri. Parlaments 

12.30 h Acte acadèmic. Conferència amb l’escriptor Antoni Dalmau. 

14.00 h Anem a dinar a un poble de la comarca. 

17.00 h Visita al poble 

20.00 h Tornada cap a Barcelona 

  

Organitza IPECC, col·labora casal Irla. 

        Preu del viatge i el dinar 35 €. Cobrament a peu d’autocar 

Reserves : Eduard claudevolta@hotmail.com. Tel 638940427  

mailto:claudevolta@hotmail.com

