
Les Homilies d'Organyà

Les Homilies d�Organyà estan considerades el text literari
més antic en llengua catalana. Descobertes l�any 1905 pel
cèlebre historiador Joaquim Miret i Sans a la rectoria
d�Organyà, les Homilies contenen un conjunt de sis sermons
escrits sobre pergamí i relligats en un quadernet de vuit
fulls. Foren redactades l�any 1204 amb la finalitat de ser
predicades pels canonges de Santa Maria als fidels
d�Organyà durant el temps de quaresma.
En uns temps de grans inquietuds religioses, en què els
fidels volien entendre la Paraula de Déu i ja no els servia
la incomprensible llengua llatina emprada en la litúrgia
catòlica, un clergue anònim, preocupat per transmetre els
seus coneixements al poble d�una manera entenedora, va
emprendre la redacció d�una obra que ha trascendit després
de segles d�oblit i que ha convertit la vila d�Organyà en un
referent de primer ordre en l�àmbit cultural català.
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Joaquim Miret i Sans (1858-1919) fou un historiador
medievalista eminent, membre fundador de l�Institut d�Estudis
Catalans (1907), acadèmic i organitzador del Primer Congrés
d�Història de la Corona d�Aragó (1908). Treballador
incansable, va estudiar aspectes molt diversos de la societat
medieval catalana des de l�època comtal fins el segle XV.
A partir del seu primer projecte d�una història del Pallars,
es va interessar també per altres contrades muntanyenques
com el vescomtat de Castellbó, el d�Urgell, Àger, la
Cerdanya, el Conflent o Andorra. Gran amant de la natura
i excursionista i viatger empedreït, no es va basar
exclusivament en els diplomes comtals i reials de l�Arxiu
de la Corona d�Aragó, sinó que va visitar directament les
comarques pirinenques per cercar en parròquies, monestirs
i municipis els documents que generaven els propis habitants
del territori. Va ser un dels millors coneixedors dels arxius
del seu temps, com el Capitular de la Seu d�Urgell que va
freqüentar molt. Va tenir la sort de trobar a Organyà un
conjunt sensacional de pergamins dels segles IX al XIII
que li van permetre elaborar una dotzena d�articles pioners
sobre els inicis de la llengua catalana. La seva difusió a
través de diferents revistes especialitzades va convertir el
territori d�influència de l�antic priorat de Santa Maria
d�Organyà en un referent fonamental per a la història de
Catalunya i la formació del català. El seu objectiu va ser
treballar per la dignificació i divulgació dels estudis històrics
perquè, com va escriure, «tot poble que no vol preocupar-
se amb igual interès del que ha estat i del que serà demà,
és una comunitat dèbil que viurà d�una manera provisòria
i fràgil, impotent per resistir les contrarietats».
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Divendres 6 de setembre

Envelat de la Fira:

18.00 Inauguració de la Festa

18.15 Miret i Sans i el seu temps

Xerrada de Reis Fontanals, historiadora,
medievalista i arxivera de la Biblioteca
de Catalunya

19.00 Presentació del llibre Sempre han tingut 
bec les oques, de Joaquim Miret i Sans.
Introducció d'Enric Pujol. Edició a cura
d'Alba Dedeu

19.30 Col·loqui obert sobre Miret i Sans

22.00 Terra escrita. Llegeix Pirineu

Lectura compartida
A càrrec del Club de Lectura d'Organyà
Música: La Sonsoni

Dissabte 7 de setembre

Envelat de la Fira:

10.00 Obertura de la Fira del Llibre

del Pirineu:

· 2+1 Editors
· A4 Edicions
· ACTA
· Edicions Salòria
· Editorial Andorra
· Editorial Piolet

Obertura de la Mostra d�Artesania 

del Pirineu:

· Vinyes del Solà d'Ares
· Embotits Obach
· Formatgeria Castell-llebre

10.00 Esmorzar literari amb Antoni Marí, 

escriptor. Signatura de llibres

11.00 Els autors pirinencs i els seus llibres:

· Jo, Vilana-Perles
  de Sebastià Sardiné

· La memòria de l'Esteve Albert
  Josep Puig (curador)

· Una dona del terròs
  de Roser Guix

· La Andorra de Taxio
  de Claudio Alonso

11.30 Contacontes de muntanya:

Les aventures d'en Pit-Roig
de Ricard Lobo Martínez

Un elefantet juganer
de Rosa Ventura i Judith González

12.00 Els autors pirinencs i el seus llibres:

· Aiguat! 1982-2012. 30 anys de les inundacions 
   a la comarca de la Seu i Andorra. Div. autors

· Lo niu dels bandolers de Catalunya
  de Lluís Obiols Perearnau

· Les 50 millors excursions en raquetes
  de neu, de Manel Figuera

· Geologia i paleontologia per a aficionats. 
    Excursions pel Pallars i l�Alt Urgell

  de Nieves López

· El clam silenciós de les muntanyes
  de Joan Jané Rosell

12.30 Contacontes de muntanya:

L'ocell de paper
de Gemma Coll i Mònica Almerich

Mussol, qui va ser l'Ermengol?
de Núria Oliva i Jesús Galindo

13.00 Els autors pirinencs i el seus llibres:

· El topògraf de Napoleó
  de Toni Fernández

· Índice de impacto
  de Jordi Jordana

· 4 relats
  d'Imma Ros

· Bosc endins
  de Bernat Huguet

· Mapa de les tres valls
  d'Editorial Piolet

13.30 Vermut-concert. Duet Daura i alumnes 
d'Organyà de l'Escola Folk del Pirineu

14.00 Dinar-Networking. Inscripcions fins al 5 de
setembre. Aforament limitat

16.30 Cafè-concert. Duet Daura

17.00 Els autors pirinencs i el seus llibres:

· El museu de l'elefant
  de Joan Peruga

· Viatge a l'illa dels pingüins
  de Bernat Gasull

· Camins de llet i neu
  de Carles Dalmau

· Les valls més fosques del Pirineu
  de Jordi Cardona

· Històries de la nostra història 2
  d'Alfred Llahí

17.30 Espectacle infantil

La trementinaire de les nenes rosses
amb TAT Teatre

18.00 Els autors pirinencs i el seus llibres:

· Cafè amb sal
  de Juan Carlos Borrego

· A cel ras. Converses amb joves pastors
  de Laia de Ahumada

· Fruits silvestres mengívols i tòxics de la 
  Cerdanya i el Capcir, de Joan Muntané

· El Ball Cerdà
  d'Elvira Farràs

18.30 Presentació de revistes pirinenques

· Interpontes
· Cadí-Pedraforca
· Lo Banyut
· Portella

19.00 Cap a un món sense llibreries?

Taula rodona amb:
· Antoni Marí, escriptor
· Vicenç Llorca, poeta
· Vicenç Villatoro, escriptor i director de

              l'Institut Ramon Llull

20.30 Lectura de l�Homilia laica

Per Antoni Marí
Poeta, assagista i narrador
Catedràtic de Teoria de l'Art (UPF)

Església de Santa Maria:

21.00 Lectura de l�Homilia

Per Armand Puig
Teòleg. Degà-President de Facultat
de Teologia de Catalunya

Actuació d'Oriol Rigau i Elisabeth Roma
Duet de flauta travessera i guitarra clàssica

Lliurament dels Premis Literaris 

Homilies d�Organyà

Cloenda

· Garsineu Edicions
· Llibreria Purgimon
· Pagès Editors
· Sandra March
· Voliana Edicions


