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Manresa és el primer municipi amb un
espai dedicat a les Homilies d’Organyà
 Dues entitats pretenen que tots els pobles de Catalunya donin el nom del document a una plaça o carrer
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Manresa ha estat el primer municipi –exceptuant Organyà, que hi
té una plaça– de Catalunya que ha
dedicat un espai públic a les Homilies. La recentment creada Associació d’Amics de les Homilies
d’Organyà i l’Associació Cultural
Reagrupament Independentista
han aconseguit que l’Ajuntament
de Manresa accepti que el parc que
queda davant la residència universitària –entre l’avinguda Universitària i el carrer de Ramon
d’Iglésies– porti el nom de Parc de
lesHomiliess d’Organyà. Avui s’inaugura aquest espai, on s’ha
col·locat un monòlit de ferro en forma de llibre obert amb un punt fet
d’acer al mig.
Les associacions, que amb les
seves accions persegueixen difondre el primer gran document
en prosa de la llengua catalana i
defensar el català, volen que Manresa sigui només el primer municipi d’una llarguíssima llista que
tinguin el nom de les Homilies en
algun dels seus espais. S’han proposat que tots els pobles i ciutats
de Catalunya donin el nom de les
Homilies d’Organyà a un espai
públic, ja sigui un parc, un carrer
o una biblioteca. El president d’Amics de les Homilies, Joan Estragués, i el seu vicepresident, Ramon
Payàs, han explicat que el fet que
la capital del Bages hagi estat el primer municipi ha estat «per una
qüestió pràctica i de proximitat»,
ja que Estragués és nascut a Organyà però resident a Manresa i
Payàs és manresà de tota la vida.
L’associació ja ha presentat mocions en múltiples municipis d’arreu del país perquè dediquin un
espai a les Homilies, i de moment
Solsona ja ho ha aprovat però els

Unes 60 persones a
la taula rodona
Com a preludi de la col·locació del monòlit al nou parc de
les Homilies d’Organyà, dimarts va
tenir lloc a l’auditori de la Plana de
l’Om una taula rodona que duia per
títol «Les Homilies d’Organyà, testimoni escrit d’una llengua viva: el
català parlat a la fi del segle XII».
L’acte, que va congregar una seixantena de persones, va tenir com
a ponents l’alcalde d’Organyà, Antoni Fiol, que va parlar sobre el
país, l’Alt Urgell i Organyà; el jesuïta Josep Maria Benítez, que va
centrar el discurs sobre les homilies des del punt de vista religiós; i
Josep Moran i Andreu Rossinyol, filòlegs, que en van parlar des del
vessant més històric. La presentació i moderació de la taula va anar
a càrrec del vicepresident d’Amics
de les Homilies, Ramon Payàs.
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Una descoberta en una
rectoria fa 108 anys
Imatge del monòlit col·locat dimarts i que s’ha d’inaugurar avui

falta escollir el lloc, a Bolvir (Cerdanya) s’inaugurarà una biblioteca que en durà el nom, i a mitja
dotzena de municipis osonencs
també està entrada la sol·licitud.
La ruta del català
Un altre objectiu ambiciós que
s’han marcat aquestes dues associacions és crear l’anomenada
Ruta de la Llengua Catalana. Estragués i Payàs argumenten que
«així com tenim diverses rutes literàries que ens apropen als nostres creadors, no tenim cap ruta de
la llengua catalana». Per això proposen crear aquesta ruta, que estarà constituïda per indrets simbòlics per al català.
La ruta resseguiria els següents
punts: Organyà (les Homilies, Els
orígens, 1204), Mallorca (Ramon
Llull, 1232-1315, La consciència lingüística), l’Alguer (ocupació de

l’Alguer, 1354, L’expansió), Beniarjó i Gandia (L’interès per la llengua, Ausiàs March i Joanot Martorell), Folgueroles (Verdaguer,
1845-1902, Cristal·lització de la
Renaixença), Prada de Conﬂent
(Pompeu Fabra, 1868-1948, La
normativització), Montserrat (La
resistència) i Andorra (El català, llegua pròpia, nacional i oﬁcial d’Andorra).
Nou monòlits més
La intenció de les associacions és
que en cada un d’aquests nou indrets es col·loqui un monòlit com
el que s’inaugura avui a Manresa,
però en els peus dels quals s’indicarà que formen part de la Ruta de
la Llengua. El monòlit, tal com va
detallar ahir Ramon Payàs, ha estat dissenyat per Ramon Maria
Jounou, fa 1,40 metres d’alçada i la
part que representa el llibre és

Joan Estragués Vidal

feta de ferro –perquè «sigui una escultura assequible», apunta Payàs–
i la part del punt de llibre, d’acer.
Amics de les Homilies i Reagrupament volen que el primer monòlit de la ruta sigui instal·lat a Organyà, «seria el mes de setembre,
coincidint amb actes culturals que
s’hi celebren cada any», segons ha
avançat Ramon Payàs.
En l’acte d’inauguració del parc
de les Homilies d’Organyà d’avui
a 2/4 d’1 és previst que hi assisteixi Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya; Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Joan
Calmet, regidor de Cultura de
Manresa; Valentí Martínez, director general de la FUB; i Joan Estragués, president dels Amics de les
Homilies d'Organyà. Després de la
inaguració es realitzarà un visita a
la Clínica Universitària.

Les Homilies d’Organyà són
un dels documents literaris
més antics escrits en català; per l’època i l’arcaisme de l’escriptura, el
seu llenguatge es troba entre el
llatí vulgar i el romanç del català.
Es tracta del fragment d’un sermonari de sis sermons quaresmals,
destinat a la predicació de l’evangeli. Segons els experts, les Homilies es van escriure entre final del
segle XII i principi del XIII i van ser
descobertes pel Dr. Joaquim Miret,
historiador i jurista, el setembre de
l’any 1905, tot regirant a la rectoria d’Organyà els pergamins de l’arxiu de l’extingida col·legiata de
Santa Maria. Miret, juntament amb
Francesc Carreras, es proposava
emprendre una història del comtat
de Pallars. Segons el testimoni de
Carreras, van fer junts quatre excursions pels pobles de la comarca
a fi de recollir dades per a l’estudi.
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El reconegut xef Nandu Jubany cuinarà La viabilitat d’una Catalunya
avui per Ampans al restaurant Canonge independent, demà al
ARXIU/ENRIC BADIA
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El reconegut cuiner osonenc
Nandu Jubany serà avui a Manresa per participar en un acte solidari
amb l’Associació de Mares i Pares
de Nens Subdotats, Ampans. Jubany cuinarà un sopar solidari al
costat de l’equip del restaurant
Canonge, on treballen persones
amb discapacitat intel·lectual.
Consistirà en 14 tapes delicatessen
i postres. A més a més també apadrinarà dos plats que a partir d’ara seran a la carta del local.
La iniciativa és de la Fundació
Ampans i forma part d’un projecte
de cuina de proximitat i saludable
que ha posat en marxa l’entitat i
que en aquest cas ha tingut la
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col·laboració de Jubany. El cuiner
assessora el Canonge i Ampans
des de fa mesos sobre la cuina d’e-

laboració amb productes de proximitat i de qualitat. La presentació d’aquest projecte es farà avui a
les 9 del vespre amb el sopar solidari, que s’elaborarà amb els esmentats productes de proximitat
i de consum responsable. També
hi haurà postres d’obrador i s’acompanyarà amb vins de la DO Pla
de Bages. El preu és de 40 euros.
Durant el sopar Ampans farà
amic de l’entitat Jubany, en un
acte de reconeixement i agraïment
per la seva col·laboració amb l’entitat manresana. El Canonge és
un restaurant que va obrir el 2008
Ampans per generar oportunitats
d’inserció laboral per a persones
amb discapacitat intel·lectual

cicle «Claus per al nou estat»
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L’Assemblea Nacional Catalana, el Cercle Català de Negocis i
Òmnium Cultural han organitzat
un cicle de xerrades amb el títol genèric de «Claus per al nou estat».
L’objectiu és debatre sobre el procés sobiranista des d’un punt de
vista econòmic i social, i com pot
afectar la vida dels sectors populars i els perjudicats per la crisi.
La primera xerrada serà demà a
les 8 del vespre a la Plana de l’Om.
Hi intervindrà la catedràtica d’Hisenda Pública de la Universitat
de Barcelona i vicepresidenta del
Consell Assessor per a la Transició

Nacional, Núria Bosch, que exposarà «La viabilitat econòmica d’una Catalunya Estat».
El divendres 17 de maig serà el
torn del catedràtic de Ciència Política de la Pompeu Fabra i també
membre del Consell Assessor per
a la Transició Nacional, Ferran
Requejo. Pronunciarà la xerrada
«La independència de Catalunya
en perspectiva. Llibertat, democràcia i pluralisme al segle XXI».
El cicle s’acabarà el 30 de maig
amb una taula rodona sobre el procés sobiranista i els sectors populars. Serà moderada per la periodista Rita Marzoa.

