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Recordant 
l’Anna Mir

Reproduïm el text que va ser llegit a la Junta de 
Facultat del 14 de desembre pel professor Ignasi 
Pèlach, aleshores director en funcions del 
Departament de Didàctiques Específiques, per 
recordar la nostra companya Anna Mir, traspassada 
el dia 7 de desembre de 2005.

Recordant l’Anna Mir

L'Anna ha mort. Se n'ha anat discretament i ens ha deixat sols.

Llicenciada en Filologia catalana, va dedicar-se professionalment a la correcció i a la docència. 
Com a correctora va treballar a El Punt on va acabar dirigint el departament de Llengua, participant 
directament en la part de llengua del llibre d'estil d'aquest diari. Com a docent va impartir classes 
de llengua catalana a diverses facultats de la Universitat de Girona, primer com a professora del 
Departament de Filologia i després del Departament de Didàctiques Específiques, centrant la seva 
docència a la nostra Facultat. Va impartir cursos de Nivell K de Llengua Catalana i va codirigir 
un màster de lingüística aplicada a la Fundació de la UdG. 

Esperit inquiet i sempre amb ganes d'ampliar coneixements, encara el curs passat, quan el càncer 
l'anava minant, va seguir el Postgrau de “Docència Universitària”, per continuar formant-se a nivell 
universitari i ajudar el professorat de l'Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura a adequar 
els processos d'ensenyament-aprenentatge a les recomanacions de la Declaració de Bolonya, i 
va col·laborar en el “Projecte de recerca sobre els processos de convergència europea en les 
matèries de didàctiques específiques” endegat pel nostre departament.

Quan l'anàvem a veure o li telefonàvem i volíem animar-la, acabava essent ella la que ens donava 
consell i coratge per tirar endavant. Tenia unes immenses ganes de viure i de sentir la vida com 
ja han remarcant altres escrits sobre ella.

Anna, necessitem encara els teus consells, sempre assenyats; les teves conviccions, sempre fermes; 
la teva competència lingüística, sempre matisadament segura; la teva alegria, sempre encomanadissa; 
la teva companyia, insubstituïble. La Facultat d'Educació i Psicologia, el Departament de Didàctiques 
Específiques, l'Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura i, especialment, la gent de Didàctica 
de la Llengua Catalana, et trobarem a faltar. 




