
Jordi Mir (Tremp, 1935) és un d’aquells senadors 
vitalicis que té el nostre país en l’hemicicle, homes 
i dones il·lustres que, siguin quines siguin les cir-
cumstàncies i les èpoques, sempre hi són, sempre 
fan llum i sempre ens donen aixopluc i esperança.

Ha fet de la seva vida un servei al seu poble i a 
la seva gent; que és la millor manera, també, de 
fer-lo als altres pobles i homes i dones del món. 
Apassionat per la cultura, la llengua i el conjunt 
dels Països Catalans, mai no ha estalviat esforços 
per treballar en la seva defensa i normalitat i per 
aprofundir-ne els coneixements.

Coneix el país de dalt a baix, de dreta a esquerra, 
com queda palès en els seus llibres, i és que el 
seu compromís el portà de ben jove a vincular-se 
a l’excursionisme i, entre moltes altres coses, a 
col·laborar en nombroses associacions, activitats 
i  publicacions.

Entrevista a Jordi Mir. 
Filòleg, escriptor i activista cultural

   David Pagès i Cassú

Esdevingué un dels primers professors de català 
després de la guerra. Alguns dels seus alumnes 
han tingut —i tenen— papers molt destacats en 
els mitjans de comunicació actuals.

Estudiós de la vida i l’obra de Pompeu Fabra, de 
qui és un dels màxims especialistes, n’ha resseguit 
totes les petjades. L’Institut d’Estudis Catalans li 
encarregà, amb Joan Solà, la confecció de l’edició 
de les Obres Completes del Mestre, tasca que ha 
acomplert amb èxit i satisfacció després de molts 
anys —més de quinze— de treballar-hi de manera 
intensa i entusiàstica.

El 9 de juny del 2010 rebé un càlid homenatge a la 
Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, 
que recollia l’afecte i l’agraïment de moltes perso-
nes per la seva actitud de servei i tenacitat cons-
tants al llarg de la seva existència, que desitgem 
que tingui molts més anys de continuïtat.

«No et preguntis què pot fer el teu país per tu. 
Pregunta què pots fer tu pel teu país», formulava 
el president John F. Kennedy. Resseguint la vostra 
vida, hom s’adona que us ho heu preguntat molt 
sovint.
Em sembla que és una pregunta que s’hauria de fer 
tothom. L’important, en el nostre cas, és que, quan ens 
la fem, ens hàgim parat prèviament a pensar quin és 
el «nostre» país.

L’estima que sentiu pel país, la llengua, la litera-
tura, el territori... d’on surt? Hi ha alguna persona 
que us influís molt en aquells anys d’infantesa i 
joventut?
Es fa difícil de dir. Aquest sentiment es va adquirint tal 
com et vas adonant on ets i per què hi ets. De país, 
no n’he tingut mai més que un, i de llengua, l’única 
que he sentit com a pròpia és la que em van ense-
nyar els pares.

Aquells primers anys a Barcelona s’iniciaren les 
vostres grans aficions: les sardanes, l’excursio-
nisme, el Barça...
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Aterrar a Barcelona en els anys cinquanta sense tenir 
hams on aferrar-se era no solament complicat sinó, 
fins i tot, perillós. Sobretot si volies mantenir el pòsit 
cultural que havies anat adquirint. Efectivament, quan 
miraves de trobar un respirall t’adonaves que les sar-
danes, l’excursionisme i el Barça mateix eren espais, 
accessibles, en els quals podies trobar contactes amb 
arrels no sotmeses a l’implacable procés d’alienació 
que s’intentava imposar. I calia aprofitar-los.

Alcover, que devia fruir completament de les nom-
broses eixides filològiques d’arreu del territori de la 
llengua catalana, Coromines, Fabra, Jané, Mir... No 
deu pas ser casualitat que molts lingüistes sigueu 
grans excursionistes?
Jo no crec pas que em pugui afegir ni de bon tros en 
aquesta llista, però sí que he de dir que en l’excursio-
nisme és on he après més i més a estimar el país. Un 
país del qual han intentat sempre d’escamotejar-nos 
els límits i que la llengua me’ls ha fet veure ben clara-
ment. I ara, per a mi, la conclusió és ben clara: la 
llengua és la nació.

Heu estat en tots els municipis de Catalunya i en 
molts de la resta dels Països Catalans, on heu 
visitat nombrosos i diversos indrets d’interès. Si 
vingués un amic vostre de fora que tingués interès 
a conèixer el país, on el portaríeu en primer lloc?
Després de fer-li veure la riquesa de paisatges que 
concorren en un país, diguem-ne, petit com el nostre, 
perquè pogués comprendre el procés històric que 

ens ha consagrat com una nació, li diria que anés al 
Conflent, lloc on es va forjar l’origen de la nostra iden-
titat. Una terra que al llarg d’un mil·lenni ha sofert tota 
mena de vicissituds tendents a propiciar-ne el desarre-
lament, però on encara podem satisfer el nostre anhel 
de catalanitat enfilant-nos pels vessants del Canigó, la 
muntanya símbol, o anant a reforçar el nostre vincle 
amb la llengua al peu de la tomba de Pompeu Fabra.

Vós fóreu un dels primers professors de català 
després de la guerra. Com va anar tot plegat?
Era veritablement preocupant de veure que ningú no 
tenia accés a aprendre la seva llengua a l’escola. Calia 
fer alguna cosa, i tot i que hi havia consciència que 
només era una suplència, i del tot insuficient, vam ser 
uns quants que vam coincidir en aquesta intenció i ens 
hi vam entossudir. Mirat des de la perspectiva actual, 
satisfà de veure que potser no va ser del tot en va.

I després féreu el salt als mitjans de comunicació, 
on heu tingut molts deixebles. Quim Puyal, l’any 
1976, es posà en contacte amb vós perquè l’aju-
déssiu a crear un lèxic de futbol català...
En principi també només va obeir a una voluntat de 
servei. El que passa és que aquesta eina en mans de 
Joaquim Maria Puyal ha donat un resultat prolífic. La 
implantació del català que s’ha produït d’aleshores 
ençà en el camp de la informació esportiva audiovi-
sual, seguint el seu model, és un dels fets més positius 
en el propòsit d’aconseguir la normalització lingüística. 
És de doldre que en tants altres aspectes de la nostra 
quotidianitat no hagi anat així.

Josep Pla, en relació amb l’homenot Pompeu 
Fabra, escriví que «la seva mort significà la desa-
parició del català més important del nostre temps». 
Ens imaginem que hi deveu estar ben d’acord.
Totalment. Si de cas encara m’atreviria a substituir el 
concepte «important» per «providencial».

Quan va morir el Mestre, vós teníeu tretze anys. El 
vàreu arribar a conèixer?
En aquella època, i des del Pallars, era pràcticament 
impensable haver-ne tingut ocasió.

Quan el descobríreu?
Haver-ne sentit a parlar va ser una cosa. De ben 
jove vaig tenir la sort de tenir un mestre a Tremp que 
n’havia estat deixeble. Ara bé, descobrir-lo en tot allò 
que representa es va anar produint tal com vaig anar 
comprovant que la llengua era la base de la meva iden-
titat i que ell era l’artífex d’aquell tresor.

I al llarg de la vostra vida heu anat seguint les seves 
petjades...Montsent de Pallars (2881 m) estiu de 1995
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Sí, i a través d’aquestes petjades m’he anat fent càrrec 
de la seva transcendència i de com podria ser de dife-
rent la projecció mundial de la nostra llengua, i per 
extensió de la nostra cultura, sense ell.

Amb l’enyorat Joan Solà vàreu concebre la conve-
niència d’editar les Obres completes de Pompeu 
Fabra. Deu haver estat una feina i una responsa-
bilitat immenses.
Certament. Han estat més de quinze anys de maldar-hi. 
Si avui són possibles, però, és gràcies a Fabra, que 
ha fet que se’ns obrissin portes que podien semblar 
difícils. En aquest moment, veure-ho com una realitat 
produeix una gran satisfacció. L’únic que enterboleix 
aquest sentiment és no haver-lo pogut compartir fins 
al final amb el Joan.

Després d’haver estudiat a fons la vida i l’obra de 
Fabra, què en destacaríeu?
De la seva obra, i per damunt de tot, el favor d’ha-
ver-nos donat una llengua que ens permet d’anar pel 
món amb el cap ben alt i, de la seva vida, l’exemple 
d’actitud cívica i de sentiment patriòtic que va mante-
nir sempre.

Què diria Fabra de la situació en què es troba avui 
la llengua en els diferents llocs de parla catalana?
Penso que se’n planyeria i se’n complauria alhora. 
Patiria de veure que no ens podem alliberar de l’opres-
sió, i la repressió, a què està sotmesa, i es reforçaria 
en la seva esperança en constatar que el poble català 
la continua sentint plenament com a seva i que, si en 
mirem el costat positiu, mai no hi havia hagut tantes 
persones capaces d’expressar-s’hi. Això, tot i les preo-
cupants desigualtats d’ús arreu dels Països Catalans. 

Aquest 2018, en relació amb Fabra, és any d’aniver-
saris... Vós, però, ja hi deveu tenir la mà trencada, 
en la celebració d’activitats, perquè estiguéreu molt 
implicat en la celebració del cinquantenari  de la 
publicació de les Normes ortogràfiques (1963), del 
centenari del naixement del Mestre (1968)...
Fa respecte, ara, pensar en el 1963 i el 1968 com a 
dates de referència. El 1963, perquè va ser la primera 
vegada que, tot i les moltes dificultats que va represen-
tar la presència de catalans del sud, es va dedicar un 
homenatge a Fabra, a Prada, al cap de quinze anys 
de la seva mort. La presència de la família, i concre-
tament de la seva vídua, va acabar de donar a l’acte 
un sentit històric. Poder-hi haver participat activament, 
per a mi, no cal dir-ho, va ser decisiu per a soldar per 
sempre el vincle que havia anat somiant.

I el 1968?
El 1968 es va poder culminar aquell compromís de cinc 

anys enrere. La difusió de la figura i de l’obra de Fabra 
que es va aconseguir de fer arreu de totes les terres 
de parla catalana amb motiu del centenari de la seva 
naixença és l’acció, em permeto de dir, més reeixida 
de les que es van dur a terme durant les dècades més 
obertament hostils. Que ara, al cap de cinquanta anys 
més, el poble català es disposi a certificar la vigència 
de Fabra i honorar-lo com és just, i jo poder-ho viure, 
em produeix una satisfacció vital que no em mereixo 
ni per una suposada fidelitat.

Heu estat vinculat amb la Universitat Catalana 
d’Estiu (UCE) de Prada des dels orígens. La tasca 
feta és impressionant. Quin és, segons el vostre 
parer, el paper de  la UCE avui?
Justament també ara fa cinquanta anys d’aquesta 
altra iniciativa oportuna, i tot i les circumstàncies diver-
ses que l’han anada acompanyant, sempre ha com-
plert una funció positiva. Jo ho vaig veure així, m’hi 
vaig sentir lligat des del primer dia i he procurat apor-
tar-hi tot allò que m’ha estat possible. La conveniència 
de continuïtat, amb l’evolució que calgui, em sembla 
indiscutible.

Creieu que hi ha motius per a creure en el revisco-
lament de la llengua en aquestes comarques que 
formen la Catalunya Nord?
En aquest tros de Catalunya la llengua viu en una situa-
ció d’ofegament preocupant. Anys i anys de propalar-ne 
malèvolament el descrèdit va anar fomentant el seu 
desprestigi i afeblint-ne l’ús fins força més enllà de la 
Segona Guerra Mundial. El cas és que, malgrat aquell 
concepte ja assumit de dialecte residual, de menys-
tingut patuès, ara, tant a nivell popular com oficial, ha 
anat recuperant la consideració de llengua, d’idioma. 
L’ús, costa i costarà d’incrementar-lo, però en aquesta 
missió tant Arrels com La Bressola hi fan una funció, 
bé que encara minoritària, esperançadora i que no 
podem sinó encoratjar.

Curs de català, pràcticament en la clandestinitat, al Centre 
Excursionista Àliga l’octubre de 1958
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Nasquéreu un any abans de la guerra civil, en 
l’època de la Generalitat republicana. De llavors 
ençà, n’heu viscudes de tots colors. Com veieu 
el moment actual de Catalunya? Sou optimista a 
l’hora de mirar-ne el futur?
Sóc optimista en tant que res no em fa creure que no 
tinguem futur. Fa tres-cents anys que patim un asset-
jament constant i, per dir-ho així, encara hi som. I a 
més, i com a element per a reforçar-nos la  confiança, 
la nostra identitat com a nació es manté ben serenya.

Deu tenir plena validesa aquella mítica consigna 
de Fabra: «Cal no abandonar mai ni la tasca ni 
l’esperança.»
Precisament aquesta és la clau. Fabra amb el seu 
exemple ens va mostrar el camí i amb aquestes parau-
les ens induïa, ens comprometia, a seguir-lo.

El vostre full de serveis a favor del país és extra-
ordinari, però deveu haver comptat sempre amb la 
complicitat total de la vostra muller, Neus Bòria...
Aquest és el fet que ha donat veritablement sentit a la 
meva vida. Els fills i els néts per una banda, que asse-
guren l’esperit que m’ha motivat sempre, i la Neus, que 
n’ha estat la vetlladora permanent. La seva companyia 
constant ha estat decisiva. No m’ho vull ni afigurar, però 
estic segur que si un dia beneït no haguéssim coincidit, 
segur que res del que us he dit no hauria estat igual. 
De satisfaent, és clar.

Què us ha ensenyat la vida, fins ara?
Que si tens el convenciment que posseeixes un objec-
tiu noble a acomplir, no la podem desaprofitar i val la 
pena de viure-la. I els catalans o som molt mesells o 
l’hem de tenir. Fabra ens ho va demostrar.  

Commemoració del 150 aniversari de la naixença de Pompeu 
Fabra a l’IEC el 20 de febrer de 2018
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