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L'Institut d'Estudis Catalans, la Universitat de Lleida, la Universitat de
Barcelona i Òmnium Cultural han fet aquest dijous un sentit homenatge a Joan
Solà (Bell-lloc d'Urgell, 19 - 2010) vicepresident de la institució, membre de la
secció filològica i principal ponent de la nova sintaxi normativa de la llengua
catalana, mor fa un any. L'acte ha 'retornat la veu' a Solà a través de vídeos,
lectures, discursos, fotografies del lingüista. 'La millor manera d'honorar la
seva memòria per fer-lo present de nou entre nosaltres és amb una tria
selectiva de les seves pròpies paraules. Avui volem veure i sentir-lo, de viva
veu, per mitjà dels enregistraments', ha explicat Salvador Giner, president de
l'IEC.

La millor manera de recordar el lingüista Joan Solà ha estat tornar a fer sonar la seva veu i és per això
que l'acte d'homenatge d'aquest dijous vespre s'ha centrat en recordar, a través de vídeos, lectures,
discursos i fotografies, l'home, el lingüista i el referent cívic que va ser. L'homenatge s'ha celebrat a la
sala Prat de la Riba, que estava plena de gom a gom.

Després del discurs introductori del president de l'IEC, Salvador Giner, el membre de la Secció
Filològica i professor de la Universitat de Lleida, Ramon Sistac, ha llegit un fragment del discurs a la
mateixa universitat 'De la poesia a la gramàtica generativa. Els homenots que més m'han influït' i la
investigadora del mateix centre Imma Creus ha llegit un correu electrònic que Solà va adreçar a la
universitat el 9 de maig del 2009. 

Per tancar aquesta part en què s'ha recordat la vessant humana de Solà, s'han projectat imatges del
programa 'L'hora del lector' del passat 3 de març de 2009 i de l'acte d'investidura com a doctor
honoris causa. El Cor Fontana ha interpretat 'Muntanyes del Canigó', la cançó tradicional catalana amb
harmonització de Nadal Puig. 

Per recordar la part més acadèmica del lingüista, la professora de la UB Neus Nogué ha llegit un
fragment de l'entrevista de Laura Borràs a Joan Solà publicada a 'Òmnium' a la tardor del 2009 sobre
la seva experiència com a docent, i Manuel Pérez ha llegit un fragment, de la mateixa entrevista, que
versa sobre la 'Gramàtica del català contemporani'. 

Han clos aquesta part de l'homenatge les imatges de l'última lliçó de Joan Solà a la Universitat de
Barcelona el 21 d'octubre del 2010 i del programa 'Els matins' de TV3, quan Josep Cuní va entrevistar
el lingüista. El codirector de les 'Obres completes' de Pompeu Fabra Jordi Mir ha llegit l'article
'Adéu-siau i gràcies', l'últim article que Solà va publicar al diari 'Avui'. 

Finalment, la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, ha recordat la vessant més cívica de Solà
llegint el text 'Cap a on va Catalunya?' i seguidament s'han projectat les imatges del discurs de
lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 9 de juny del 2009. Ha conclòs l'acte
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d'homenatge el Cor La Fontana amb la interpretació de 'Canticorum iubilo' de G.F.Haendel.
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Vídeos, lectures i fotografies
per recordar Joan Solà
El IEC va fer ahir un acte de record al
lingüista, que es va morir l'any passat

L'Institut d'Estudis Catalans ( IEC), la Universitat de Lleida (
UdL), la Universitat de Barcelona ( UB) i Òmnium Cultural
van fer ahir un sentit homenatge a Joan Solà a través de
vídeos, lectures, discursos, fotografies del lingüista que van
'retornar la veu' del lingüista a l'edifici del IEC, del qual va
ser vice-president del 2009 fins que va morir, el 27 d'octubre
de 2010. L'acte es va fer a la sala Prat de la Riba, que es va
omplir de gom a gom.

'La millor manera d'honorar la seva memòria per fer-lo present de nou entre nosaltres és amb una tria selectiva de les seves pròpies
paraules. Avui volem veure i sentir-lo, de viva veu, per mitjà dels enregistraments', va explicar Salvador Giner, president de l'IEC.

Després del discurs introductori de Giner, el membre de la Secció Filològica i professor de la Universitat de Lleida, Ramon Sistac, va
llegir un fragment del discurs a la mateixa universitat 'De la poesia a la gramàtica generativa. Els homenots que més m'han influït' i la
investigadora del mateix centre Imma Creus va llegir un correu electrònic que Solà va adreçar a la universitat el 9 de maig del 2009.

Per tancar aquesta part en què es va recordar la vessant humana de Solà, es van projectar imatges del programa 'L'hora del lector'
del passat 3 de març de 2009 i de l'acte d'investidura com a doctor honoris causa. El Cor Fontana va interpretar 'Muntanyes del
Canigó', la cançó tradicional catalana amb harmonització de Nadal Puig.

Per recordar la part més acadèmica del lingüista, la professora de la UB Neus Nogué va llegir un fragment de l'entrevista de Laura
Borràs a Joan Solà publicada a 'Òmnium' la tardor del 2009 sobre la seva experiència com a docent, i Manuel Pérez va llegir un
fragment, de la mateixa entrevista, que versa sobre la 'Gramàtica del català contemporani'.

Van cloure aquesta part de l'homenatge les imatges de l' última lliçó de Joan Solà a la Universitat de Barcelona el 21 d'octubre del
2010 i del programa 'Els matins' de TV3, quan Josep Cuní va entrevistar el lingüista. El codirector de les 'Obres completes' de Pompeu
Fabra Jordi Mir va llegir l'article ' Adéu-siau i gràcies', l'últim article que Solà va publicar al diari 'Avui'.

Finalment, la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, va recordar la vessant més cívica de Solà llegint el text 'Cap a on va
Catalunya?' i seguidament es van projectar les imatges del discurs de lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 9 de
juny del 2009. Va concloure l'acte d'homenatge el Cor La Fontana amb la interpretació de 'Canticorum iubilo' de G.F.Haendel.
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