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La
a un cop d’ull

“Ells feren el Diccionari, a nosaltres ens toca continuar”

Creació
Amb seu a Palma, neix l’11 de desembre de 2015 com a 

associació cultural sense ànim de lucre per salvar la trajectòria 
de més de vuit dècades de l’Editorial Moll

gestiona

amb la missió de

mitjançant

Un fons de més de 
350.000 volums

1.200 
referències editorials

Les marques

Editorial 
Moll

Llibres
Mallorca

L’editorial del tres tresors

Diccionari
català-valencià-balear

Rondaies 
Mallorquines

Cançoner Popular 
de Mallorca

10 volums 24 volums 4 volums

Contibuir activament al 
coneixement del llegat de 

Francesc de B. Moll

Continuar la tasca que inicià 
l’Editorial Moll

el 1934

Difusió Reedicions 
i novetats editorials

Nova digitalització 
del Diccionari 

català-valencià-balear
(La plana web tingué 

durant el 2018 3.510.794 
visites)

Organització del 
Dia Francesc
de Borja Moll
(10 d’octubre)

Espais Moll

PalmaCiutadella

L’any 2018 edità 
43 volums

Té presència 
a fires, diades, 
conferències i 
actes culturals

“Amb cada llibre que es compra, 
se n’edita un de nou”

Consell Assessor
(Comunitat 
filològica)

Conveni 
amb l’Institut 

d’Estudis Catalans
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pròleg
/PER FRANCESC HOMS I FERRET

PRESIDENT DE LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL

En el moment d’escriure aquest pròleg em 
ve a la consciència la figura de l’estimada 
Aina Moll, voldria dedicar un record a la 
seva persona i al que representa la seva 
brillant trajectòria professional com a 
filòloga. En nom de la Institució Francesc 
de B. Moll, trasllado a la família el nostre 
reconeixement i més sentit condol. A la 
Institució que presideixo la tindrem present 
i ens comprometem també a fer sempre 
evident el seu llegat.

A l’hora de fer balanç de 2018 en destacaria 
quatre fites. 

La primera fita, hem assegurat la continuïtat 
de l’Editorial Moll. Després de tres anys de 
vida, podem afirmar que l’activitat editorial 
és rendible perquè l’edició es paga amb les 
vendes i tenim clar que la nostra activitat 
editorial ha de ser empresarialment viable 
per poder mirar el futur amb optimisme. 
Com cada any des de 2016, hem editat cap 
a 30 volums entre noves edicions, reedicions 
i reimpressions; hem mantingut viu i al dia 
el catàleg de 1.200 títols de l’Editorial Moll 
acumulat al llarg de vuitanta anys i d’aquesta 
manera hem complert amb el primer gran 
objectiu que ens plantejàrem en néixer.

Hem tret el IV volum de les Obres Completes 
d’ Antoni M. Alcover (amb 552 pàgines), en 
edició coordinada per Maria Pilar Perea; 
el IV volum de les Obres Completes de 
Gabriel Alomar, en edició coordinada per 

Pere Rosselló Bover; i hem deixat a punt el IV 
volum de les Obres Completes de Francesc de 
B. Moll, que sortirà dins el 2019. Vull subratllar 
que aquests volums de les Obres Completes 
d’Alcover i Moll es fan en coedició amb l’IEC 
en el marc de l’Acord signat entre les dues 
institucions i es tracta d’una molt bona notícia 
pel que representa de reconeixement de 
Catalunya a dues figures cabdals de les Illes 
Balears i de la llengua catalana.

La segona fita,  l’activitat o concurs RescataMots 
que ens vincula amb el món escolar i que el 
2018 hem iniciat al Principat, tot estenent l’èxit 
que ja havíem tingut a les Illes Balears. Cal 
fer notar que centres educatius de Cambrils i 
Tossa de Mar hi han guanyat premis, com altres 
centres de Menorca, Eivissa i Mallorca.  La xifra 
de 40.000 consultes al Facebook del concurs 
són un indicador de l’impacte del RescataMots 
Il•lustrat entre la comunitat educativa de 
Catalunya i Balears. El concurs va néixer en el 
marc del Dia Francesc de B. Moll que celebrem 
cada 10 d’octubre, ja en la seva tercera edició, 
i prefigura una activitat promoguda des de 
Mallorca que pot arribar de manera capil•lar a 
tot el “territori DCVB”. 

La tercera fita, la presentació a Barcelona de 
la Institució Francesc de B. Moll feta de la mà 
de l’IEC, a la seu del carrer del Carme, l’octubre 
de 2018. A més del president de la Institució 
Moll; del president de l’IEC, Joandoménec Ros; 
del membre de la Secció Filològica de l’IEC i 
del Consell Assessor de la Institució Moll, Joan 

Miralles, i de la representant de la Secció Filològica de l’IEC, Mila Segarra, hi hagué la salutació 
del president de la Xarxa Vives d’Universitats, Xavier Gil Mur (Rector de la UIC); directius de la 
Fundació Ramon Muntaner i la directora de la Institució Pública Antoni M. Alcover, de Manacor, 
Bàrbara Sagrera. Hi volem crear una col•laboració estreta.

La quarta fita, la renovació de l’Acord amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per mantenir l’accés 
gratuït en línia al DCVB, del qual tenim els drets de publicació, i l’augment de gairebé mig 
milió de visites en línia al DCVB en relació a 2017, hem arribat als 3 milions i mig de consultes. 
Ara arriba l’hora de fer realitat el projecte de posar a l’abast dels usuaris tot el potencial de 
consulta del DCVB a partir del projecte de la Dra. Maria P. Perea (Universitat de Barcelona) 
amb el suport del Consell Assessor de la Institució Francesc de B. Moll que coordina Isidor Marí 
i que reuneix el bo i millor de la dialectologia catalana amb el doctor Joan Veny al capdavant, 
Antoni Ferrando, Josep Martines, Ramon Sistac Joan Miralles i Maria Pilar Perea.  Els vull fer un 
agraïment per haver acceptat formar-ne part i per la tasca que duen a terme.

Per dur a terme un nou accés en línia al DCVB, un projecte ambiciós però imprescindible, 
necessitarem l’impuls dels socis, la implicació de la ciutadania i la col•laboració de les institucions 
publiques i universitats. Aquest serà el nostre objectiu principal els propers tres anys.  

Vull acabar el pròleg d’aquesta memòria que resumeix el bo i millor del que hem fet aquest 
darrer any 2018, donant les gràcies a totes les persones que han col•laborat en tots actes que 
hem impulsat, a l’equip entusiasta de la Institució dirigits per l’Antoni Mir  i a tots els associats 
que donen suport a aquest projecte, memòria de Francesc de B Moll.
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La Junta Directiva
2017 - 2021

/ FRANCESC HOMS I FERRET
(Barcelona, 1951)
Economista i polític
PRESIDENT

Presideix l’associació Francesc Homs i Ferret (Barcelona, 1951), qui va viure la seva joventut 
a Palma, des del 1952 fins el 1969. Fill d’Eladi Homs i Maria Ferret, fundadors del Moviment 
Escolta i Guies Sant Jordi de Mallorca.

Economista per la Universitat Autònoma de Barcelona, d’on va ser, posteriorment, professor 
d’Economia Industrial des de 1980 a 1987. Ha estat professor d’Economia Espanyola a la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Diputat a les Corts Generals i Portaveu Econòmic del Grup Parlamentari Català (CIU) (1986 - 
1999). Regidor de l’Ajuntament de Barcelona (1995-1999) i Conseller d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya (2001-2003).
Ha estat President Executiu d’ Àreas (1999-2001) i President d’ Albertis Logística (2007-2011). 
President de la companyia d’energies renovables FERSA (2012-2015) i Conseller de diverses 
empreses.

Actualment és President Executiu de la consultoria INEO CORPORATE, membre del Patronat 
de la Fundació Bancària “La Caixa”, i del Consell d’Administració de Criteria i Vicepresident de 
la societat Foment Immobiliari Assequible. És Conseller de la metal·lúrgica La Farga Group.
Presideix també el Patronat de la Fundació Institut Guttman i és membre de les Juntes 
Directives de diverses institucions, fundacions i associacions, entre les quals cal destacar el 
Cercle d’Economia, la Junta Directiva de l’Associació per al Progrés de la Direcció (APD) i la 
LECE.

/ ISIDOR MARÍ MAYANS
(Eivissa, 1949)
Filòleg, sociolingüista i cantant
VICEPRESIDENT
Es llicencià en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona (1972) i 
va començar la seva carrera acadèmica com a professor de la Facultat 
de Filosofia i Lletres de les Balears (1972 - 1980), on va dirigir el Depar-
tament de Llengua i Literatura Catalanes i va intervenir directament en 
la incorporació de la llengua catalana al sistema educatiu de les Illes 
Balears. Al principi, els seus interessos anaven dirigits a la cultura po-
pular. Posteriorment, la seva activitat s’ha centrat en la sociolingüística 
i la planificació lingüística.

Del 1980 al 1996, va treballar en el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, com a cap 
del Servei d’Assessorament Lingüístic (1980-1988) i com a sotsdirector general de Política Lingüística 
(1989-1996). Entre altres projectes, va promoure el curs Digui, digui i el Centre de Terminologia TERM-
CAT, que va dirigir de 1988 a 1997. Des de 1989 és membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans. El 1996 va passar a treballar per la Universitat Oberta de Catalunya com a director dels 
estudis d’Humanitats i Filologia. L’any 2007 rep el Premi Lupa d’Or de l’Associació de sociolingüistes de 
llengua catalana. Del 2010 al 2014 va ser president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, l’acadèmia de la llengua catalana.
També té una faceta com a músic, fou integrant dels grups de música Isidor i Joan (1965-1966), UC 
(1974-1985) i , des de 1999, de Falsterbo Marí. També ha actuat en solitari.

President Executiu de l’Obra Cultural Balear (1992-2003), després 
d’haver-hi exercit com a director i secretari (1982-1991). Secretari 
Executiu a les Balears del II Congrés Internacional de la Llengua Cata-
lana (1985-1986). Directiu de Voltor, associació per a la normalització 
lingüística als mitjans de comunicació, que va dur a les Balears les 
televisions i ràdios institucionals de Catalunya i València (1985-2003). 
El 1987 promou la instauració dels Premis 31 de Desembre d’acció 
cívica, concedits per l’Obra Cultural Balear en la Nit de la Cultura i que 
continuen la seva singladura trenta anys després. Editor de la revista cultural El Mirall (1987-2003). Va 
dirigir el pla estratègic de Can Alcover (conceptualització, pla d’usos i finançament de les obres) per 
reconvertir la casa que fou del poeta Joan Alcover en equipament cultural i seu social de l’OCB (inau-
gurat el 2004). 

El 2004 s’incorpora al Govern de Catalunya com a Secretari de Política Lingüística i el 2005 se li enco-
mana crear la Casa de les Llengües, dedicada a la difusió, valoració i salvaguarda del patrimoni lingüís-
tic de la humanitat, mitjançant un consorci públic (Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelo-
na). Presenta la Casa de les Llengües a la seu de Nacions Unides el 2008. 
Va ser director de Clusterlingua, clúster català de les Indústries de la Llengua (2012-2014) després 
d’haver dirigit la Fundació DigiTalent de projectes d’innovació per a la indústria de l’animació audiovi-
sual, creada per Cromossoma (Les Tres Bessones) i Abacus (2012). 
La seva tasca ha estat reconeguda amb el Premi Nacional del Centre Internacional Escarré per a les 
Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN, 1997) i la Creu de Sant Jordi (2003).

/ ANTONI MIR FULLANA
(Palma, 1956)

Filòleg i gestor cultural
SECRETARI
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/ MIQUEL ÀNGEL CASASNOVAS 
CAMPS
(Ciutadella, 1964)
Historiador i professor
VOCAL
Llicenciat en geografia i història i doctor en història per 
la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha estat profes-
sor associat d’història i institucions econòmiques a la 
UIB. Actualment és professor d’ensenyament secundari i 
director de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella. 

Ha publicat 150 treballs de recerca i divulgació, dels 
quals 27 són llibres i monografies. Entre la seva obra 
cal destacar els llibres Història de les Illes Balears (1998), 

Biblioteques, llibres i lectors. 
La cultura a Menorca entre la Contrareforma i el Barroc (2001) els toms X i XI (història) de l’ Enciclopèdia 
de Menorca (2000 i 2011), Història de Menorca (2005), Història econòmica de Menorca. La transforma-
ció d’una economia insular (2006) i El crac de 1911. Una crisi financera a la Menorca de l’inici del segle XX 
(2012). 

És membre de l’Institut Menorquí d’Estudis i d’altres entitats i associacions de caràcter científic. És 
vicepresident del Cercle d’Economia de Menorca i president i director científic de la Fundació Enciclo-
pèdia de Menorca.

/ ANTONI FERRANDO I FRANCÈS
(Benicolet, 1947)

Filòleg
VOCAL

Doctor en filosofia i lletres (1976) per la Universitat de Valèn-
cia, on és catedràtic des del 1983. Director de l’Institut Interu-
niversitari de Filologia Valenciana (1983-86 i 1992-2001), des 
del 1982 està al capdavant de la col·lecció “Biblioteca Sanchis 
Guarner” d’aquesta mateixa institució, i en 1986-2002 dirigí Ca-
plletra. Revista internacional de filologia. És membre de la secció 
filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (1985) i de la junta de 
govern de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes (1985), que presideix des del 2012, com també de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona (1998) i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001).

S’ha dedicat a l’edició de textos medievals, entre d’altres, el Llibre del consolat de mar (1977); la Vida de 
Santa Magdalena en cobles, de Jaume Gasull (1986); l’Omelia sobre el salm ‘De profundis’, de Jeroni Fuster 
(1992); La Vida de sant Vicent Ferrer, de Miquel Péreç (1996); i el Curial e Güelfa (2007), entre altres. És 
autor de nombrosos estudis sociolingüístics i històrics (especialment sobre la variant valenciana del 
català) i sobre l’obra d’autors medievals i barrocs però també moderns, dels quals es poden esmentar 
La formació històrica del valencià, La Gramàtica valenciana de Manuel Sanchis Guarner (1993 de l’Europa 
occidental (1997), etc. 

També ha coordinat nombrosos treballs col·lectius, entre els quals sobresurt Els Estudis lingüístics i cul-
turals sobre Curial e Güelfa (2011). És autor dels llibres Consciència idiomàtica i nacional dels valencians 
(1980, premi de la Crítica del País Valencià 1980 i premi Boix 1981), Els certàmens poètics valencians 
(1983, premi Milà i Fontanals de l’IEC 1977) i Història de la llengua catalana (amb Miquel Nicolàs) (2005).

/ JAUME LLADÓ JAUME
(Campos, 1965)

Matemàtic
TRESORER

Llicenciat en Física per la Universitat de les Illes Balears. El 1989 va ser un dels socis fundadors de 
l’OCB de Campos i de la revista Ressò (membre de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca). Actual-
ment és professor de matemàtiques a l’IES Damià Huguet. President de l’Associació El Mirall, editora 
de la revista homònima especialitzada en temes culturals amb tres dècades de trajectòria, nascuda a 
Mallorca el 1987.  Com a bon matemàtic, li agraden els escacs.

Junta Directiva
Institució Francesc de B. Moll

Francesc Homs Ferret, president
Isidor Marí Mayans, vicepresident 

Antoni Mir Fullana, secretari 
Jaume Lladó Jaume, tresorer 

Miquel Àngel Casasnovas Camps, vocal 
Antoni Ferrando i Francès, vocal
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1. D’esquerra a dreta: Ramon Sistac, Joan Mi-
ralles, Francesc Homs, Antoni Mir, Joan Veny, 
Maria Pilar Perea i Isidor Marí.

2. D’esquerra a dreta: Joan Veny, Maria Pilar 
Perea i Francesc Homs.

3. D’esquerra a dreta: Isidor Marí, Francesc Homs i 
Ramon Sistac.

El Consell Assessor

Proposar a la Institució Moll les actuacions idònies, tant en la continuació de l’activitat 
editorial com especialment en iniciatives de caràcter filològic, prosseguint la tasca 
d’Alcover i Moll en el camp de la lingüística dialectal i històrica.

Funcions del Consell Assessor

Reunions dins 2018
19 de gener de 2018

9 de març de 2019

13 de juliol de 2018
Tercera reunió del Consell Assessor. S’hi incorpora Ramon Sistac. 

Segona reunió del Consell Assessor (Barcelona).

Primera reunió del Consell Assessor (Barcelona). 

/ ISIDOR MARÍ MAYANS
(Eivissa, 1949)

Llicenciat en filologia catalana a la Universitat de Barcelona (1972). La seva activitat s’ha cen-
trat en la sociolingüística, la planificació lingüística i la cultura popular. Fou professor a la 
Facultat de Lletres de les Balears (1972-1980), on dirigí el Departament de Llengua i Literatura 
Catalanes. Cap del Servei d’Assessorament Lingüístic (1980-1988) i subdirector general de Po-
lítica Lingüística (1989-1996) de la Generalitat de Catalunya. Dirigí el Centre de Terminologia 
TERMCAT (1988-1997). Va coordinar l’Àrea de Lingüística Social del II Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana (1986) i l’edició de les actes corresponents (1992). El 1996 va coordinar el 
Comitè Científic de la Declaració Universal de Drets Lingüístics de Barcelona. Del 1996 al 2009 
va dirigir els Estudis d’Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Fou direc-
tor de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC (2007-2010). El 1989 va ingressar a la 
Secció Filològica de l’IEC, en la qual ha estat secretari (1998-2006), vicepresident (2006-2010), 
director de l’Oficina d’Assessorament Lingüístic (des de 2007) i president (2010-2014). 

Publicacions més destacades:
• 1984. La nostra pròpia veu. Literatura de les Pitiüses. En col·laboració amb Jean Serra. Eivis-

sa. Institut d’Estudis Eivissencs.
• 1990. Els perfils del català. Varietats i registres de la llengua catalana. Llibre i vídeo elaborats 

en col·laboració amb D.Cassany. Extra núm. 4 de “COM/ensenyar català als adults”.
• 1991. El debat autonòmic a les Illes durant la Segona República. Amb G. Simó. Ed. de Can 

Sifre. Eivissa.
• 1992. Un horitzó per a la llengua. Aspectes de la planificació lingüística. Empúries. Barcelona.
• 1993. Conocer la lengua y la cultura catalanas. Federació Llull. Palma.
• 1996. Plurilingüisme europeu i llengua catalana. Universitat de València.
• 2001. La cultura a Eivissa i Formentera (segles XIX i XX). Palma: Documenta Balear.
• 2006. Mundialització, interculturalitat i multilingüisme. Palma: Lleonard Muntaner. Premi 

Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística.
• 2013. M. Villangómez Llobet: una presentació. Eivissa: Consell Insular.
• 2018. Les Balears en un context global. Institució Moll / Editorial Moll.

3.

1.

2.
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/ MARIA PILAR PEREA SABATER
(Barcelona, 1960)

Doctora en filologia catalana i professora titular del Departament de Filologia Catalana i 
Lingüística General de la Universitat de Barcelona. Actualment és cap d’estudis dels graus de 
Filologia. S’ha especialitzat en descripció lingüística, dialectologia i morfofonologia verbal, i ha 
desenvolupat estudis relacionats amb la història de la llengua catalana. Ha editat la primera 
proposta d’atles informatitzat a Catalunya,”La flexió verbal en els dialectes catalans”. Les da-
des i els mapes (2001). 

Participa en la xarxa temàtica de Variació lingüística, coordinada per la Universitat de Barce-
lona, i en la de Gramàtica teòrica, coordinada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha 
participat en diversos projectes d’investigació, com ara “La variación en el lenguaje. El catalán 
actual” i “La variació en el llenguatge. Corpus oral i escrit del català contemporani, en especial 
en el subcorpus de llengua oral dialectal” (COD), i en la creació de gestors a internet de dades 
històriques i dialectals. Ha dirigit l’Arxiu audiovisual del parlar salat de la Costa Brava i el “Por-
tal de léxicos y gramáticas dialectales del catalán del siglo XIX”. Col·labora també en el pro-
jecte d’Informatització i cartografia dels materials de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica 
(ALPI), que coordina el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualment dirigeix el 
projecte “Informatización, fuentes dialectales, referentes lexicográficos, cartografía y sonido 
del Diccionari català-valencià-balear”.

El 2003 va obtenir un dels Premis 31 de desembre de l’Obra Cultural Balear.

És autora de diversos llibres relacionats amb l’obra d’Antoni M. Alcover i ha publicat nom-
brosos articles relacionats amb la morfologia, la lexicografia, la dialectologia i la història de la 
llengua. 

http://www.ub.edu/alcover_dcvb/ca/cv_mariapilar/

/ JOAN VENY CLAR
(Campos, 1932)

És catedràtic emèrit de filologia catalana de la Universitat de Barcelona. Estudià en aquesta 
universitat i en les de Lovaina i Poitiers, i es doctorà en filologia romànica el 1956 amb la tesi 
Paralelismos léxicos en los dialectos catalanes (1960). La seva recerca en el camp de la dialec-
tologia catalana és capdavantera, sobretot arran de l’edició d’Els parlars catalans (1978), que 
recull i estableix una síntesi de la variació dialectal de la llengua catalana. Aquell mateix any 
esdevingué membre de l’Institut d’Estudis Catalans. S’ha ocupat també de l’edició de textos 
(Regiment de preservació de pestilència, de Jaume d’Agramunt, s. XIV; obra publicada el 1971) i 
a la història de la llengua, amb una atenció especial a l’etimologia.  Ha publicat nombrosos ar-
ticles sobre lingüística catalana, especialment sobre dialectologia, geolingüística i etimologia. 
Ha pres part en nombrosos congressos i és autor de llibres com Estudis de geolingüística ca-
talana, Introducció a la dialectologia catalana, Dialectologia filològica, Llengua i entorn natural o 
Petit atles lingüístic del domini català. És director, amb Lídia Pons, de l’Atles lingüístic del domi-
ni català, és responsable de la part catalana de diversos programes internacionals de recerca 
en l’àmbit de la geolingüística. Ha estat president del Consell Supervisor del TERMCAT durant 
diversos anys (1990-1993 i 2002-2014); és president de l’Atles Linguistique Roman (Grenoble) 
i de la Comissió de l’Estàndard Oral Lèxic, i codirector de la revista Estudis Romànics. Entre 
les distincions que ha rebut destaquen la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 
(1997), el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (2004), el doctorat honoris causa per 
la Universitat de València (2008) i per la Universitat de les Illes Balears (2016), la Medalla d’Ho-
nor de la Xarxa Vives d’Universitats (2013), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2015) i 
la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2017).
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/ JOAN MIRALLES MONTSERRAT
(Montuïri, 1945)

Joan Miralles Monserrat (Montuïri, Mallorca; 1945) és Catedràtic de Filologia Catalana de la 
Universitat de les Illes Balears des de 1983. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Univer-
sitat de Barcelona (1969) i el mateix 1969 va defensar la tesi de llicenciatura Contribución al 
estudio de la onomástica mallorquina.

L’any 1978 obtingué el doctorat en Filologia Catalana amb la tesi Un llibre de cort reial ma-
llorquí del segle XIV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic (premi extraordinari de Filologia, 
Universitat de Barcelona, 1978). Va ostentar el càrrec de Vicedegà de la Facultat de Filosofia i 
Lletres l’any 1983 i el de Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
de la UIB entre els anys 1980 i 1998. És professor de Filologia Catalana a la UIB des del curs 
1970-1971 i l’any 1983 és nomenat Catedràtic numerari en la filologia catalana de la UIB.

Ha impartit docència a la UIB des del curs 1970-1971. Entre el 1980 i el 1998 va ser director 
del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. És membre numerari de la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i de la comissió per a l’elaboració d’una proposta 
d’estàndard oral de l’IEC. Ha estat membre de la comissió redactora de l’avantprojecte de Llei 
de Normalització Lingüística per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ha participat 
en el projecte finançat europeu PATROM (Patronymica Romanica), en el marc del qual prepa-
ra un Diccionari històric de l’antroponímia romànica i en el projecte del Ministeri d’Educació 
i Ciència Gramàtica del Català Antic (HUM2005-03508FILO). La seva recerca s’ha concretat en 
més d’una vintena de llibres publicats.

També ha dirigit tesis doctorals els anys 1991, 1993 i 1996. Ha dirigit congressos, semina-
ris, jornades, etc. de caràcter científico-tecnològics, com per exemple les jornades i aplecs 
d’onomàstica arreu de tota Mallorca des de l’any 1985 fins a l’any 1999.
Les seves línies de recerca i estudi han estat les següents: Història de la llengua catalana, 
Gramàtica històrica catalana, Comentari filològic de textos catalans, Onomàstica, Cultura po-
pular, Literatura popular, Història oral, Colom i les Illes Balears, L’emigració balear a Cuba i a 
l’Argentina i la Història social de la llengua catalana.

/ ANTONI FERRANDO FRANCÈS
(Benicolet, 1947)

Cursà Filosofia i Lletres a la Universitat de València, on es va doctorar el 1976, i des del 1983 
és catedràtic d’aquesta mateixa universitat. Posteriorment, es va traslladar a la Gran Bretan-
ya i als Estats Units per ampliar els seus estudis. Fou director de l’Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana entre els anys 1983 i 1986, i entre el 1992 i el 2001. Des del 1982 està al 
capdavant de la col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner” d’aquesta mateixa institució.
Ha mantingut col·laboracions habituals en mitjans de comunicació, i en revistes científiques i 
culturals, com Caplletra. Revista Internacional de Filologia, revista que va dirigir entre els 1986 i 
2002, Serra d’Or, Saó, El Temps, L’Espill o Caràcters. És membre de la secció filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans des del 1985, i des del 1985 de la junta de govern de l’Associació Inter-
nacional de Llengua i Literatura Catalanes, de la qual és el director des del 2012, de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona des del 1998 i de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua des del 2001. El 1986 fou coordinador de l’Àrea d’Història de la Llengua en el “II Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana”.

Una de les seves ocupacions principals ha estat l’edició de textos medievals, entre els quals 
destaquen, un dels seus primers, el Llibre del consolat de mar, el 1977, al qual n’han seguit un 
gran nombre durant més de trenta anys de professió, fins a Curial e Güelfa el 2007. Però la 
seva trajectòria professional no s’ha restringit a l’edició de llibres. Pel que fa a la seva activi-
tat com a escriptor, és autor de nombrosos estudis sociolingüístics i històrics, especialment 
sobre la variant valenciana del català i sobre l’obra d’autors medievals i barrocs però també 
d’autors moderns. Una altra faceta seva ha estat la de traductor, destacant algunes traduc-
cions d’obres del llatí al català.

Reconeixements:
• Premi Vicent Boix, 1981, per Consciència idiomàtica i nacional dels valencians.
• Premi Crítica del País Valencià, 1980, per Consciència idiomàtica i nacional dels valencians.
• Premi IEC-Milà i Fontanals d’estudis del segle XX, 1977, per Els certàmens poètics valencians.
• Manuel Sanchis Guarner, 1995, per Panorama d’història de la llengua.
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/ JOSEP MARTINES PERES
(Benimantell, 1961)

Valencià— i la lexicografia. A part dels dos llibres basats en la seva tesi doctoral, ha publicat, 
en col·laboració amb altres autors, un Diccionari valencià escolar i tretze llibres de llengua per 
a l’ensenyament primari i secundari, i ha treballat en l’elaboració de la part dedicada al lèxic 
de la Guia d’usos lingüístics del valencià. Ha participat en nombrosos congressos i reunions 
científiques. És membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Associació 
Hispànica de Literatura Medieval, de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catala-
nes i de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Des del 2016 és també membre de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

És mestre d’educació general bàsica (orientació en filologia 
anglesa) i doctor en filologia catalana. La seva tesi El va-
lencià del segle XIX. Estudi lingüístic i edició del Diccionario 
valenciano de Josep Pla i Costa meresqué la qualificació 
d’excel·lent cum laude. És màster en toponímia per la Uni-
versitat de València i professor titular del Departament 
de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Els cen-
tres d’interès de la seva recerca són la sintaxi històrica, la 
semàntica i la lexicologia diacròniques, els contactes entre 
el  català i l’aragonès —amb especial referència al País 

/ RAMON SISTAC VICÉN
(Barcelona, 1958)

És doctor en filologia catalana per la Universitat de Barce-
lona i professor titular de dialectologia catalana a la Uni-
versitat de Lleida, on ha estat director del Departament de 
Filologia Catalana (1995-2001) i dirigeix l’Oficina d’Estudis 
de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu. Ha organit-
zat cursos d’occità a la Universitat de Lleida i és director del 
projecte interregional de cooperació en matèria d’innovació 
i transferència tecnològica en el marc de la Comunitat de 
Treball dels Pirineus. Ha desenvolupat tasques d’informador 
de la Comissió Parlamentària de Política Lingüística de les 

Corts d’Aragó i ha participat en la Coordinadora de Llengües Minoritàries d’Aragó. Està vincu-
lat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i és membre de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 
de l’IEC, de la Societat Internacional de Dialectologia i Geolingüística, de la Societat d’Onomàs-
tica i de la Societat Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Ha estat el secretari per 
a Afers Institucionals de l’IEC (2001-2002) i és delegat del president de l’IEC a Lleida des del 
2005. És membre del consell de direcció del projecte Atles Lingüístic del Domini Català de l’IEC 
i ha estat investigador de la secció catalana de l’Atlas Linguarum Europæ. Ha publicat nom-
brosos articles i els llibres El ribagorçà a l’alta Llitera. Els parlars de la vall de la Sosa de Peralta 
(1993), Sac de Paraules. Vocabulari escolar del català parlat a la Franja (1995), El català d’Àneu. 
Reflexions a l’entorn dels dialectes contemporanis (1998), De la llengua a les dents (2004) i De 
fronteres i mil·lennis: la Franja, any 2001 (2004). És membre de la secció filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans des del 1998, i actualment secretari de la Secció Filològica. 

Coordinadors de projecte

/ CATERINA VALRIU LLINÀS 
Coordinadora del Dia de 
Francesc de B. Moll

Escriptora i filòloga catalana. Catedràtica a la UIB (dep. Filologia i Lingüística General). És 
directora de Grup d’Estudis Etnopoètics i del Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes 
Balears. Forma part del Consell de Crítics de la revista Faristol, des de l’any 2000. Ha dirigit la 
col·lecció Tirurany de rondalles mallorquines. Des de 1987 explica contes i rondalles a infants, 
joves i adults d’arreu dels Països Catalans, amb el nom de Catalina Contacontes. Ha fet prop 
d’un miler de sessions de narració per tal d’acostar a la gent les històries narrades de viva 
veu. A més ha publicat alguns contes per a infants de collita pròpia: En Galceran i les marietes i 
Les banyes d’en Cucarell, ambdós de 2006.

/ MARIA PILAR PEREA SABATER
Coordinadora de les Obres 
Completes de Francesc de B. Moll i 
Antoni Maria Alcover

La Doctora Maria Pilar Perea és especialista en Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll. Té 
cura de l’edició de les Obres Completes d’un i altre des de l’inici d’aquest projecte. A finals de 
2017, la Institució Francesc de B. Moll, recull la iniciativa de l’Editorial Moll i continua aquestes 
dues sèries de llarga durada que arribaran a la vintena de volums cadascuna.
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/ PERE ROSSELLÓ BOVER
Coordinador de les Obres 
Completes de Gabriel Alomar

Poeta, narrador, crític literari i escriptor nascut a Palma. Autor d’una extensa obra crítica –que 
inclou l’edició de l’obra completa de Miquel Àngel Riera- és també conegut per ser professor 
de Literatura Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Premi Ciutat de Palma de poesia el 
1977 amb Aplec de distàncies, ha publicat diversos poemaris com L’hort de la Lluna (1988) o El 
temps llençat al pou (2004), amb alguna incursió destacable en el terreny de la novel·la: és el 
cas de L’infern de l’illa (2002). Igualment, cal destacar la seva vessant com a narrador infantil: 
seves són Les aventures d’en Tres i mig (1989), llibre amb el qual guanyà el Premi Guillem Cifre 
de Colonya.

/ JOSEP A. GRIMALT GOMILA
Edició comentada de l’Aplec de 

Rondaies Mallorquines

Filòleg nascut a Felanitx, membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Després 
d’haver-se llicenciat en Dret a la Universitat de Madrid el 1960 inicià la seva trajectòria li-
terària després d’haver quedat finalista al premi Gabriel Maura dels Ciutat de Palma amb la 
novel·la breu Història d’una dama i un lloro, que publica l’Editorial Moll el 1965. Es llicencia 
en Filologia Romànica Hispànica el 1971, passant a ser professor contractat a la delegació de 
Mallorca de la Universitat de Barcelona. Poc després és professor adjunt de Gramàtica gene-
ral i Crítica literària per oposició (1979), fins que el 2002 esdevé catedràtic de Filologia Catala-
na de la Universitat de les Illes Balears. Ha destacat per haver dut a terme la correcció de les 
Obres completes de Llorenç Villalonga i per ser un dels principals estudiosos de les rondalles 
mallorquines: amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè té cura de l’edició de l’Aplec de rondaies 
mallorquines d’En Jordi d’es Racó d’Antoni Maria Alcover. També imparteix conferències, comu-
nicacions i ponències sobre rondallística, llengua catalana i temàtica bíblica en la literatura. 
Arran de la seva tasca cultural, rep el Premi Bartomeu Oliver dels 31 de Desembre atorgat per 
l’Obra Cultural Balear el 1988.

/ JAUME GUISCAFRÉ DANÚS
Edició comentada de l’Aplec de 

Rondaies Mallorquines

Professor titular i director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la 
Universitat de les Illes Balears, espai en el que imparteix assignatures sobre teoria literària i 
folkorística. És membre fundador del Grup d’Estudis Etnopoètics (GEE), del Grup de Recerca 
en Etnopoètica de les Illes Balears (GREIB) i de l’European Research Group on Oral Narrative/
Grup de Recerca Europeu en Narrativa Oral (ERGON/GRENO). A part de capítols de llibre i 
articles en revistes especialitzades, ha publicat, entre d’altres, La poesia oral: gèneres, funcio-
nalitat i pervivència (2007, amb Caterina Valriu), El rondallari Aguiló: Transcripció, edició i estudi 
introductori (2008), Erotisme i tabús en l’etnopoètica (2013, amb Anna Francés) o Es jaquet d’en 
Jordi des Racó (2017).

/ IGNASI SERRA NICOLAU
Editor de les Obres Completes de 
Gabriel Alomar

Ignasi Serra Nicolau (Campanet, 1986) Filòleg. Es llicencià en Filologia Catalana a la Universi-
tat de les Illes Balears (2010) i ha treballat com a professor de llengua catalana per a adults. 
Ha cursat el Màster en Formació del Professorat i el Màster en llengua i literatura catalanes 
de l’oral a l’escrit. Actualment està realitzant la seva tesi doctoral sobre l’obra narrativa de 
Joan Francesc Mira. Ha treballat amb una beca a la Direcció Insular de Política Lingüística del 
Consell de Mallorca, així com en diversos treballs sociolingüístics a la Universitat de les Illes 
Balears. És cap de redacció de la revista cultural El Mirall i membre del grup de recerca en 
literatura catalana contemporània de la UIB.
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/ JOAN LLINÀS FONT
Serveis administratius

Joan Llinàs Font va ser responsable dels serveis administratius de l’Editorial Moll 
i actualment presta serveis a la Institució Francesc de B. Moll amb la 
mateixa finalitat.

/ ANTONI MOLL ECHETO
Distribuïdor i editor

Antoni Moll Echeto presta serveis de distribució a la Institució Francesc de B. 
Moll i assessora en l’establiment del pla anual d’edicions, atesa la seva 
experiència a l’Editorial Moll.
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ASSEMBLEA GENERAL

PRESIDENT

JUNTA DIRECTIVA

EDICIÓ

EDITORIAL MOLL

DCVB

RONDALLES 
MALLORQUINES

CANÇONER POPULAR 
DE MALLORCA

SERVEIS

DISTRIBUCIÓ

SERVEIS ADMINISTRATIUS

COORDINADOR OBRES 
COMPLETES DE 

GABRIEL ALOMAR

COORDINADORA DIA 
FdB MOLL

· Antoni Moll Echeto (IB)
· ARNOIA (Catalunya)
· CENDRA (País Valencià)

· Joan Llinàs Font

· Pere Rossellló Bover

· Caterina Valriu Llinàs

Continuïtat
Catàleg 1200 títols
Noves edicions

Edició impresa
Edició digital

Edició popular
Edició crítica
Internacionalització
Noves edicions

Organigrama

· Comunicació i xarxes socials 
· Màrqueting digital
· Producció
· Disseny i pàgines web

COORDINADORA OBRES 
COMPLETES ANTONI M. 

ALCOVER I FRANCESC 
DE B. MOLL

· Maria Pilar Perea Sabater

DIFUSIÓ

ESPAIS MOLL
(Palma i Ciutadella)

DIA FdB MOLL
10 d’octubre

PROJECTE DCVB

CONSELL ASSESSOR

· Francesc Homs Ferret, president
· Isidor Marí Mayans, vicepresident
· Jaume Lladó Jaume, tresorer
· Antoni Mir Fullana, secretari
· Miquel Àngel Casasnovas Camps, vocal
· Antoni Ferrando Francès, vocal

· Antoni Ferrando Francès
· Isidor Marí Mayans
· Josep Martines Peres 
· Joan Miralles Montserrat
· Maria Pilar Perea Sabater
· Ramon Sistac Vicén
· Joan Veny Clar

Exposició itinerant:
“El despatx de FdB Moll”

Campanya popular a 
biblioteques i centres 
educatius del “territori 
DCVB”

Nova digitalització del DCVB

Digitalització dels 2 primers volums

Digitalització dels 3,5 milions de cèdules

App de generació automàtica de so

App de cartografia dialectal diacrònica

DCVB Educació

DCVB Xarxa territorial
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Mapa de webs i xarxes

Institució Francesc de B. Moll 
/ Web

Editorial Moll 
/ Web

http://instituciomoll.cat/ http://editorialmoll.cat/

II dia de Francesc de B. Moll 
/ Web

http://instituciomoll.cat/ii-dia-francesc-borja-moll/

Ansa per ansa 
/ Web

http://ansaperansa.cat/

Ruta DCVB 
/ Web

https://rutadcvb.cat/

http://dcvb.iecat.net/

Antoni M. Alcover 
/ Web

https://www.escriptors.cat/autors/alcoveram/pagina.php?id_sec=3660

Diccionari DCVB 
/ Web
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2018

19 DE GENER
Primera reunió del 

Consell Assesor.
D’esquerra a dreta, I. 

Marí, Francesc Homs i 
Ramon Sistac.

22 DE FEBRER
Renovació de l’acord 

amb l’IEC per mantenir 
l’accés gratuït en línia 

del DCVB. El signen 
Joandoménec Ros i 

Francesc Homs. 

24 D’ABRIL 
70 anys de l’Editorial 

Moll a la plaça de Cort, 
Palma, per Sant Jordi. 
Foto de Vicenç Matas 

de F. de B. Moll a Cort 
(1974).

13 DE JULIOL
Tercera reunió del 
Consell Assessor. 
D’esquerra a dreta, R. 
Sistac, J. Miralles, F. 
Homs, A. Mir, J. Veny, M. 
P. Perea i I. Marí. 

10 D’OCTUBRE
Inauguració de 
l’exposició «Francesc 
de B. Moll i Josep M. 
Llompart a Ciutadella, 
Institut JM Quadrado.

10 D’OCTUBRE
Comença el concurs 

RescataMots Il·lustrat 
als centres escolars de 

Balears i Catalunya.

10 D’OCTUBRE
Presentació de la 
Institució Francesc de 
B. Moll a Barcelona, a la 
seu de l’IEC.
D’esquerra a dreta, 
Mila Segarra (Secció 
Filològica de l’IEC), 
Francesc Homs (pres. 
I.Moll), Joandoménec 
Ros (pres. IEC) i Joan 
Miralles (IEC, I.Moll).10 D’OCTUBRE

Lectura simultània 
de rondalles a 20 

Biblioteques de 
Mallorca. 

cronologia
DE LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL

10 D’OCTUBRE
Estrena de l’espectacle 
Gegants de la Llengua, 
a la seu de l’IEC, 
Barcelona. Basat en la 
cultura popular.

23 D’OCTUBRE
Gala dels Premis 
Pompeu Fabra a 

Barcelona. La Institució 
Francesc de B. Moll rep 

un dels guardons.

18 DE DESEMBRE 
Assemblea General de 
la Institució Francesc de 
B. Moll.

16 DE FEBRER
Presentació del Volum 
I del Cançoner Popular 
de Mallorca. Per Miquel 
Sbert i Caterina Valriu. 
La Misericòrdia, Palma, 
amb la Fundació 
Mallorca Literària.

DE L’1 AL 10 DE JUNY
Fira del Llibre (Born, 
Palma). D’esquerra a 
dreta Rafel M. Creus, 
Joana Català, Francesc 
Miralles, Miquel 
Ensenyat, Francesc Moll 
i Antoni Moll

2018

5 D’OCTUBRE
Presentació dels actes 
del III dia de Francesc 
de B. Moll a Ca n’Oleo, 
Palma.
D’esquerra a dreta, 
Sofia Moisés (Mutus), 
Mateu Xurí (glosador), 
Maria F. Alorda 
(Conselleria d’Educació 
i Universitat, GOIB), 
caparrot de Pompeu 
Fabra, caparrot de 
Francesc de B. Moll, 
Kake Portas (artesà, 
autor dels dos 
caparrots), Marta Fuxà 
(Conselleria de Cultura, 
Participació i Esports, 
GOIB) i Antoni Mir (I. 
Moll).

10 D’OCTUBRE
Conferència sobre 

Francesc de B. Moll a 
càrrec de Gabriel Janer 

Manila a Llucmajor.
A la foto, Gabriel Janer 

Manila i Lluís Segura, 
regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de 

Llucmajor.

10 D’OCTUBRE
Institut Josep M. 
Quadrado, Ciutadella
Inauguració a Ciutadella 
de l’exposició itinerant 
«Francesc de B. Moll i 
Josep M. Llompart, una 
amistat fructífera».

10 D’OCTUBRE
Lectura simulatània 

de rondalles a les 
biblioteques de 

Mallorca.
A la fotografia, 

Biblioteca de Sineu.

10 DE DESEMBRE
Data en que es donen 
a conèixer els cursos 
escolars que han 
guanyat els premis.

A la fotografia, Ignasi 
Serra (I. Moll) fa el 
lliurament dels premis 
a l’aula de 6è del CEIP 
Gabriel Janer Manila 
(Pla de na Tesa, 
Mallorca).

A la fotografia, l’aula 
de 6è del CEIP Gabriel 
Janer Manila amb els 
premis.

cronologia
DEL III DIA DE FRANCESC DE B. MOLL

10 D’OCTUBRE
Estrena de l’Espectacle 
«Gegants de la 
Llengua» a la seu 
de l’IEC, basat en els 
gegants i capgrossos 
d’Alcover, Moll i Fabra, i 
la paraula improvisada 
de glosadors, 
cantadors i versadors, i 
corrandistes.
Tots, gegants de la 
llengua.

D’esquerra a dreta, els 
capgrossos de Fabra i 
Moll encarregats per la 
Institució Moll a Kake 
Portas, artesà.

3 DE MARÇ
Segona reunió del 
Consell Assessor. 
D’esquerra a dreta, 
Joan Veny, M. P. Perea i 
Francesc Homs.

· Presentació del Resum 
d’Història de Mallorca, 

de Pere Xamena, 
a càrrec de Tomeu 

Canyelles.

· Presentació dels 
Desbarats a cura de 
JA Grimalt. Lectura 

dramatitzada a càrrec 
de “Uep Teatro”.

11 DE SETEMBRE
Inauguració de 

l’exposició «Francesc 
de B. Moll i Josep M. 

Llompart, una amistat 
fructífera» a Ca n’Oleo, 

Palma. 
Hi parlen en nom de 

les famílies, Cèlia Riba i 
Susanna Moll.

10 D’OCTUBRE
La Institució Moll es 

presenta a Barcelona 
de la mà de l’Institut 
d’Estudis Catalans, a 
la seu del carrer del 

Carme. 
A la foto, Bàrbara 

Sagrera, directora de la 
I.P. Antoni M. Alcover 

de Manacor

A la foto, Mila Segarra 
(Secció Filològica 

de l’IEC), Francesc 
Homs (pres. I.Moll), 

Joandoménec Ros 
(pres. IEC) i Joan 

Miralles (IEC, I.Moll).

Isidor Marí brinda 
amb Pompeu Fabra i 

Francesc de B. Moll

CEIP Sant Antoni 
de Portmany, 5è-A 
(Eivissa)

Institut de Tossa de 
Mar, 2nESO (Girona)
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Pla d’actuació

La Institució Francesc de B. Moll es planteja un pla d’actuació 
estructurat en dos eixos fonamentals:

1. La difusió de la figura i l’obra de Francesc de B. Moll. 
           a. Dia de Francesc de B. Moll

2018

1. La difusió de la figura i l’obra 
de Francesc de B. Moll
Les directrius destinades a projectar tant la figura com l’obra de Francesc de Borja Moll han 
partit d’un conjunt d’estratègies concretes, desenvolupades per la Institució durant el trans-
curs del 2018 amb l’objectiu de projectar la seva activitat a diferents nivells. A tal efecte, se’n 
deriven els dos següents àmbits d’actuació.

El 10 d’octubre es commemora l’aniversari del naixement de Francesc de B. Moll. A partir 
d’aquesta data assenyalada al calendari, la Institució treballa per consolidar tot un conjunt de 
propostes i d’activitats que reforcin el sentit d’un dia de celebració, de reivindicació cultural i 
d’aprofundiment en la dimensió –tant humana com professional– del filòleg menorquí. 

Per tant, la continuïtat del Dia de Francesc de Borja Moll està destinada a consolidar i reforçar 
la seva presència en el calendari cultural i escolar de les Illes Balears, així com qualsevol terri-
tori de parla catalana, de tal forma que esdevingui una data permanent de celebració. Poder 
dur a la pràctica tot un conjunt d’estratègies en forma d’activitats educatives i d’esplai repre-
senta una oportunitat òptima per desenvolupar una tasca difusora a cinc nivells: 

a) Dia de Francesc de B. Moll

1. Mantenir viu el llegat i la figura de Francesc de B. Moll.
2. Contribuir a l’ús social de la llengua catalana, a la qual Francesc de B. Moll dedicà la seva 

vida.
3. Difondre el catàleg de 1.200 llibres apareguts amb el segell Editorial Moll, tasca editorial 

que continua avui la Institució Francesc de B. Moll.
4. Crear majors sinergies culturals i lingüístiques entre les Illes Balears, Catalunya i País Va-

lencià, i amb tot el territori de la llengua compartida.
5. Desenvolupament de processos participatius (concursos, xerrades, contarondalles, etcète-

ra) que estimulin la implicació del públic infantil i juvenil.

           b. Espais Moll
2. La continuïtat de la tasca de l’Editorial Moll.

a.1. Presentació III dia de Francesc de B. Moll
a.2. RescataMots Il·lustrat
a.3. Presentació de la Institució Francesc de B. Moll a 
Barcelona, de la mà de l’Institut d’Estudis Catalans
a.4. Gegants de la Llengua
a.5. Presentació-concert i inauguració de l’exposició 
“Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart. Una amistat 
fructífera” 
a.6. Exposició itinerant “Francesc de B. Moll i Josep M. 
Llompart. Una amistat fructífera” a Ciutadella.
a.7. Presentació del material renovat de lectura progressiva     
Ansa per ansa
a.8. Cançoner Popular de Mallorca
a.9. Fira del Llibre
a.10. Signatura del conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans
a.11. Ruta DCVB
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       Ca n’Oleo va ser escenari de la roda de premsa informativa en la qual es presentaren 
el conjunt d’esdeveniments del III Dia Francesc de B. Moll. Amb intervencions de Marta 
Fuxà (Directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears), Maria Alorda 
(Directora General de Formació Professional i Formació del Professorat), Antoni Mir Fullana 
(Secretari de la Institució Francesc de B. Moll) i l’artesà Kake Portas, autor dels caparrots 
de Francesc de B. Moll i Pompeu Fabra encarregats per la Institució Moll. S’informà els 
mitjans convocats del conjunt d’actes i activitats vinculades a la iniciativa que té com a 
objectiu difondre el llegat, la vida i l’obra del cèlebre lingüista menorquí Francesc de B. Moll. 

1. Presentació III Dia 
Francesc de B. Moll 
Lloc: Ca n’Oleo (Palma) 
Dia: 5 d’octubre

(Ca n’Oleo, Palma, 05/10/2018) 
D’esquerra a dreta, Sofia Moisés (Mutus), Mateu Xurí (glosador), Maria F. Alorda (Conselleria d’Edu-
cació i Universitat, GOIB), caparrot de Pompeu Fabra, caparrot de Francesc de B. Moll, Kake Portas 
(artesà, autor dels dos caparrots), Marta Fuxà (Conselleria de Cultura, Participació i Esports, GOIB) i 
Antoni Mir (I. Moll).

2. RescataMots Il·lustrat
Lloc: Illes Balears i Catalunya
Dia: Octubre de 2018

       El concurs RescataMots il·lustrat és una activitat de promoció i difusió de la llengua 
catalana emmarcada en els actes del Dia Francesc de B. Moll i, en el 2018, també de l’Any 
Llompart i de l’Any Fabra. Es basa en la lectura de Rondaies, la tria i cerca de paraules al DCVB 
i en aquesta edició en la recreació de les il·lustracions de F. de B. Moll. Aquesta iniciativa 
va permetre posar en valor tot un conjunt de paraules i expressions d’una gran riquesa 
recollides a les Rondaies Mallorquines i al Diccionari català-valencià-balear. Amb aquesta 
activitat es va contribuir al coneixement del seu ús i significat i, de manera participativa, 
divertida i creativa, es fomentà l’ús de la llengua catalana a unes edats importantíssimes per 
crear i fomentar actituds favorables a l’ús de l’idioma.

Recull de les il·lustracions enviades per les escoles participants al RescataMots il·lustrat 2018.

(Palma, 10/2018) 

Alumnes del CEIP Galatzó 
(Calvià, Mallorca).
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(Palma, 10/2018) 
CEIP S’Auba, 4t B, Cala Rajada, paraula “Moixoneria”.

(Palma, 10/2018) 
Alumnes del CEIP Galatzó (Calvià, Mallorca).

(Palma, 16/01/2019) 
Ignasi Serra (Institució Francesc de B. Moll fa el lliurament dels premis a l’aula de 6è del CEIP Ga-
briel Janer Manila (Pla de na Tesa, Mallorca).

(Palma, 16/01/2019) 
L’aula de 6è del CEIP Gabriel Janer Manila (Pla de na Tesa, Mallorca) amb els premis.
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· Primer premi
PRIMER PREMI (4 guanyadors), consisteix en el Diccionari català-valencià-balear, una col·lecció 
completa de 24 volums de les Rondaies Mallorquines, una col·lecció de 6 CDs de Rondaies 
Mallorquines contades i dramatitzades per Francesc de B. Moll i per cada alumne, un volum 
de Rondaies Mallorquines i una bossa de tela amb disseny exclusiu del Dia de Francesc de B. 
Moll.
I els guanyadors són: 
1. Els alumnes de 4t d’ESO A del Col·legi Sant Francesc de Sales amb 227 vots. 
2. Els alumnes de 4t EP B del CEIP S’AUBA de Cala Rajada amb 204 vots.
3. Els alumnes de 6è EP del CEIP Gabriel Janer i Manila (Marratxí) amb 169 vots.
4. Els alumnes de 5è EP A del CEIP Sant Antoni de Portmany amb 126 vots.

PREMIS 
concurs RescataMots

· Segon premi
SEGON PREMI (4 guanyadors), consisteix en una col·lecció completa de 24 volums de 
les Rondaies Mallorquines, una col·lecció de CDs de les Rondaies Mallorquines contades i 
dramatitzades per Francesc de B. Moll i per cada alumne, un volum de còmics de Rondaies 
Mallorquines i una bossa de tela amb disseny exclusiu del Dia de Francesc de B. Moll.
I els guanyadors són: 
1. Els alumnes de 4t d’ESO B de Sant Francesc de Sales amb 107 vots.
2. Els alumnes de 3r d’ESO C del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer (Cambrils) amb 81 vots.
3. Els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut de Tossa de Mar amb 42 vots.
4. Els alumnes de 2n d’ESO A de l’Institut de Tossa de Mar amb 42 vots. 

· Tercer premi 
TERCER PREMI (4 guanyadors), consisteix en una col·lecció de CDs de Rondaies Mallorquines 
contades i dramatitzades per Francesc de B. Moll i per cada alumne, una bossa de tela amb 
disseny exclusiu del Dia de Francesc de B. Moll.
I els guanyadors són: 
1. Els alumnes de 2n d’ESO de l’Institut de Tossa de Mar amb 41 vots.
2. Els alumnes de 1r d’ESO A de l’Institut de Tossa de Mar amb 40 vots.  
3. Els alumnes de 3r d’ESO D de l’IES PortoCristo amb 40 vots.
4. Els alumnes de 5è i 6è EP A del CEIP Galatzó (Es Capdellà) amb 36 vots. 
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· Premi especial a la creativitat
PREMI ESPECIAL A LA CREATIVITAT, per a Educació Primària consisteix en un llibre per a 
cada alumne de la Col·lecció Tirurany de rondalles, o per a Educació Secundària consisteix en 
un llibre per a cada alumne de la Col·lecció Sol Alt de literatura juvenil.
I el guanyador és: 
1. Els alumnes de 3r d’ESO A del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer (Cambrils).

3. Presentació de la Institució F. de 
B. Moll a Barcelona, de la mà de 
l’Institut d’Estudis Catalans

       La Institució Francesc de B. Moll es presentà davant la societat civil catalana en un 
acte celebrat a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona). De la seva 
mà, aquest acte va ser una salutació des de Mallorca i una invitació a compartir iniciatives 
per potenciar la llengua catalana més enllà de l’àmbit acadèmic. El president de l’IEC, 
Joandoménec Ros va exposar les línies de col·laboració entre les dues institucions, entre 
les quals destaquen la renovació de l’Acord per facilitar l’accés en línia al DCVB i l’acord de 
coedició de les obres completes d’Alcover i Moll, com també va destacar Mila Segarra, en 
representació de la Secció Filològica. Joan Miralles va destacar el paper de Manuel Sanchis 
Guarner i de Francesc de B. Moll en l’acceptació d’una normativa lingüística comuna gràcies 
a les seves gramàtiques. Finalment Francesc Homs, president de la I. Moll, va remarcar 
la importància que té per a la llengua compartida, per a les Illes Balears i també per a 
Catalunya, el fet que l’IEC atorgui en tota la seva activitat un lloc detacat a Moll, Alcover i 
Sanchis Guarner, autèntics gegants de la llengua com el mateix Fabra. Les salutacions de  la 
Xarxa Vives d’Universitats, de la Fundació Ramon Muntaner i de la Institució Pública Antoni M. 
Alcover de Manacor varen cloure l’acte després que M. P. Perea presentàs els volums de Moll 
i Alcover que ja s’editaran en coedició. L’acte acabà amb un espectacle de cultura popular que 
simbolitzà l’estreta de mans entre Fabra i Alcover, amb Moll com a mediador.

Lloc: Institut d’Estudis Catalans (Barcelona)
Dia: 10 d’octubre de 2018

Presentació de la Institució F. de B. Moll a Barcelona.
(Seu de l’IEC, Barcelona, 10/10/2018) 
D’esquerra a dreta, Mateu Xurí (glosador), Mila Segarra (Secció Filològica de l’IEC), Francesc Homs 
(pres. I.Moll), Joandoménec Ros (pres. IEC) i Joan Miralles (IEC, I.Moll).
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Presentació de la Institució F. de B. Moll a Barcelona.
(Seu de l’IEC, Barcelona, 10/10/2018) 
A la fotografia, Francesc Homs, President de la Institució Moll, amb els capgrossos de Gràcia i els 
Gegantons d’ Antoni M. Alcover i na Catalineta.

Presentació de la Institució F. de B. Moll a Barcelona.
(Seu de l’IEC, Barcelona, 10/10/2018) 
A la fotografia, en pantalla, Francesc Homs, President de la Institució Moll, durant el seu discurs. 
D’esquerra a dreta, Mila Segarra (Secció Filològica de l’IEC), Francesc Homs (pres. I.Moll), Joandoménec 
Ros (pres. IEC) i Joan Miralles (IEC, I.Moll).

Presentació de la Institució F. de B. Moll a Barcelona.
(Seu de l’IEC, Barcelona, 10/10/2018) 
D’esquerra a dreta, Sofia Moisés i Tomeu Canyelles (Mutus), amb Francesc Homs, President de la 
Institució Moll.
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4. Gegants de la Llengua
Lloc: Institut d’Estudis Catalans (Barcelona)
Dia: 10 d’octubre de 2018

       Gegants de la Llengua és un espectacle basat en la cultura popular dels gegants, dels 
capgrossos i de la paraula improvisada. Dedicat als gegants de la llengua Antoni M. Alcover, 
F. de B. Moll i Pompeu Fabra. Dirigit per David Pintó i produït per la Institució Francesc de B. 
Moll. 
Hi participaren els gegantons de Manacor Antoni M. Alcover i Na Catalineta, i els dos 
caparrots de Francesc de B. Moll i Pompeu Fabra, expressament encarregats per la Institució 
Francesc de B. Moll. L’artesà Kake Portas és l’autor dels capgrossos. L’essència d’aquest 
espectacle recau en la creativitat de la llengua pròpia, de la qual les corrandes catalanes, 
els versadors valencians o els glosadors illencs són vius representants; tots, al cap i a la fi, 
gegants de la llengua en la vida real. 

(Seu de l’IEC, Barcelona, 10/10/2018) 

D’esquerra a dreta, els gegantons d’Antoni M. 
Alcover i na Catalineta. El gegantó d’Antoni 
M. Alcover duu un crespó negre en solidaritat 
amb les 13 víctimes mortals i amb tots els 
afectats per les inundacions de Sant Llorenç, 
Mallorca.

(Seu de l’IEC, Barcelona, 10/10/2018) 

Vista general dels gegantons d’Antoni M. 
Alcover i na Catalineta, i els capgrossos 
de Gràcia que no es varen voler pedre 
l’oportunitat.

5. Presentació-concert i 
inauguració de l’exposició 
“Francesc de B. Moll i Josep Maria 
Llompart. Una amistat fructífera”
Lloc: Ca n’Oleo (Palma)
Dia: 11 de setembre de 2018

      L’exposició “Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart. Una amistat fructífera” es va 
inaugurar l’11 de setembre de 2018 a Ca n’Oleo, Palma, seu de la Conselleria de Cultura del 
Govern de les Illes Balears. S’emmarcà dins dels actes de l’Any Llompart i del Dia de Francesc 
de B. Moll, amb l’objectiu de posar en relleu els vincles d’estreta col·laboració entre dues 
figures cabdals de la llengua catalana a les Illes Balears. L’acte inaugural s’inicià amb una 
visita guiada a càrrec del professor i escriptor Pere Rosselló Bover i l’historiador Tomeu 
Canyelles. A l’esdeveniment hi van participar familiars de Francesc de B. Moll (Susanna 
Moll, néta) i de Josep M. Llompart (Cèlia Riba, neboda), Antoni Mir (Institució Francesc de B. 
Moll), Rafel M. Creus (director insular de Cultura, Consell de Mallorca), Joana Català (directora 
general de Cultura, GOIB). En finalitzar els parlaments, actuació musical a càrrec del jove 
cantautor Juanjo Monserrat, que homenatjà Josep Maria Llompart tot interpretant la versió 
musicada del poema “Camí florit”.

(Ca n’Oleo, Palma, 11/09/2018) 
Juanjo Monserrat, cantautor, interpreta “Camí Florit”, un dels poemes de Josep M. Llompart, que ha 
tengut més fortuna.
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(Ca n’Oleo, Palma, 11/09/2018) 
Susanna Moll, néta de Francesc de B. Moll, glossa la figura del seu avi.

6. Exposició itinerant “Francesc de 
B. Moll i Josep M. Llompart. Una 
amistat fructífera” a Ciutadella
Lloc: Institut Josep M. Quadrado, Ciutadella
Dia: Novembre 2018

       L’exposició, de caràcter itinerant, arribà a Ciutadella el mes de novembre en el marc dels 
actes del Dia de Francesc de B. Moll.
El director de l’IES Josep M. Quadrado és l’historiador Miquel Àngel Casasnovas. 
La relació personal i professional entre ambdós intelectuals mitjançant la col·laboració 
establerta a l’Editorial Moll és el fil conductor de l’exposició “Francesc de B. Moll i Josep M. 
Llompart. Una amistat fructífera”, projecte que s’encarregà de reconstruir els diversos ponts 
de col·laboració entre dues figures cabdals de la llengua catalana a les Illes Balears. Els 
diferents panells, que comptaren amb textos de Pere Rosselló Bover –poeta, crític i professor 
a la Universitat de les Illes Balears– van ser complementats amb un conjunt d’objectes d’alt 
valor històric que s’exposen per primera vegada, des de la llegendària pipa de Llompart a la 
màquina d’escriure Hispano-Olivetti que emprà durant dècades Francesc de B. Moll i que, 
de fet, heretà directament del seu mentor, mossèn Antoni M. Alcover, entre d’altres objectes 
personals. 

(Ca n’Oleo, Palma, 11/09/2018) 
Despatx de Francesc de B. Moll a l’Editorial Moll. La taula i la cadira, i també la màquina d’escriure, 
són les mateixes que va usar Antoni M. Alcover. Darrera, podem veure el moble amb l’arxiu de 
subscriptors i damunt la taula, papers i cartes reals. Col·lecció Institució F. de B. Moll.

(Ca n’Oleo, Palma, 11/09/2018) 
Visió dels panells explicatius i del despatx de F. de B. Moll. A la dreta, es veu “l’arqueta de l’homenatge“ 
que inclou 11.000 fitxes d’adhesions, la qual es va regalar a Francesc de B. Moll l’any 1962 amb motiu 
de l’acabament del DCVB i la publicació del seu desè volum.
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(IES Josep M. Quadrado, Ciutadella, novembre 2018) 

(IES Josep M. Quadrado, Ciutadella, novembre 2018) 

(Ajuntament de Palma, 28/12/2018)
Inauguració de l’exposició “Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart. Una amistat fructífera” a 
l’Ajuntament de Palma, a plaça de Cort. D’esquerra a dreta, Llorenç Carrió (regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Palma), Francisca Niell (coordinadora de Cultura, Ajuntament de Palma), Cèlia Riba 
(neboda de Josep M. Llompart), Antoni Mir (secretari I. Moll), Francesc Moll (fill de Francesc de B. Moll) 
i Antoni Moll (nét de Francesc de B. Moll).

7. Presentació del material renovat 
de lectura progressiva 
Ansa per ansa
Lloc: Ca n’Oleo
Dia: 7 d’abril de 2018

      La presentació del material d’Ansa per ansa es contextualitza dintre d’una campanya 
destinada al foment de la lectura entre els més petits. En aquest context, esdevé un material 
d’alt interès per a la comunitat educativa de les Illes Balears en ser tres volums que, sumats 
a diferents recursos complementaris, aporten continguts augmentats, millorats i actualitzats 
fins esdevenir una eina d’aprenentatge plenament adaptada al segle XXI. L’esdeveniment 
s’inicià amb les intervencions de Manel Santana (Director general de Participació i Memòria 
Democràtica, GOIB), Antoni Mir (Institució Francesc de B. Moll). Presentació d’Ansa per 
ansa amb el seu equip de feina: Elisabet Abeyà, Assumpta Mascaró, Maria Fortuny, Andreu 
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Terrades, Pere Cortada, Aina Bonner i Flavia Gargiulo. En aquest acte, es varen dur a terme 
tres tallers consecutius: “Aplicació interactiva d’Ansa per ansa” (Pere Cortada), “Feim un 
llibre” (Assumpta Mascaró i els il·lustradors Andreu Terrades, Aina Bonner i Flavia Gargiulo), 
“Inventam històries” (Elisabet Abeyà) com a activitats simultànies per a diferents grups, i 
l’actuació musical de Pere Cortès, Jaume Conte i Pilar Noguera que va servir com a cloenda.

(Palma, 07/04/2018) 
D’esquerra a dreta, Maria Fortuny, Elisabet Abeyà, Assumpta Mascaró, Flavia Gargiulo, Pere Cortada, 
Aina Bonner i Manel Santana.

(Palma, 07/04/2018) 
A la fotografia, d’esquerra a dreta, Assumpta Mascaró i Pere Cortada, presenten l’aplicació interactiva 
Ansa per ansa amb més de 1.500 exercicis i recursos per als ensenyants, per als alumnes i per a les 
famílies. Un parell de nins en varen fer una demostració alla mateix.

(Palma, 07/04/2018) 
Taller “Feim un llibre”, dirigit per Assumpta Mascaró amb la col·laboració dels il·lustradors Andreu 
Terrades, Aina Bonner i Flavia Gargiulo.

(Palma, 07/04/2018) 
Fotografia dels Llibres per a llegir tot sols d’Ansa per ansa.
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(Palma, 07/04/2018) 
Un nin “enganxat” amb els llibres de lectura Ansa 
per ansa.

(Palma, 07/04/2018) 
Taller “Feim un llibre”, dirigit per Assumpta 
Mascaró amb la col·laboració dels il·lustradors 
Andreu Terrades, Aina Bonner i Flavia Gargiulo.

(Palma, 07/04/2018) 
Elisabet Abeyà, docent i experta en aprenentatge 
de lectura i escriptura, presenta el material Ansa per 
ansa.

(Palma, 07/04/2018) 
Manel Santana s’adreça al públic i reivindica Ansa 
per ansa i l’Editorial Moll com a part de la memòria 
col·lectiva dels darrers 40 anys.

8. Cançoner Popular de Mallorca
Lloc: Sala d’Actes del Centre de Cultura La Misericòrdia (Palma)
Dia: 16 de febrer de 2018

       La reedició del primer volum del Cançoner de Mallorca, exhaurit des de feia deu anys, va 
permetre dur a terme una presentació específica, a la qual s’hi afegí una conferència a càrrec 
de Caterina Valriu i Miquel Sbert. Va ser una oportunitat única per presenciar un ‘combat’ 
entre dues de les principals figures de l’etnopoètica a les Illes Balears. L’acte fou organitzat 
per la Institució Francesc de Borja Moll, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de 
Mallorca i la Fundació Mallorca Literària (Casa Museu del Pare Ginard).

(Palma, 07/04/2018) 
Aina Bonner i Flavia Gargiulo 
expliquen el procés creatiu de les 
il·lustracions de la nova col·lecció de 
llibres de lectura progressiva Ansa 
per ansa.
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(Palma, 16/02/2018) 
Cartell de convocatòria de la presentació de la reedició del volum I del Cançoner Popular de Mallorca 
(Editorial Moll).

(Palma, 16/02/2018) 
Presentació de la reedició del volum I del Cançoner Popular de Mallorca. A l’esquerra, Miquel Sbert i 
Caterina Valriu. A la dreta, Rafel M. Creus i Jaume Lladó (Institució Moll).

9. Fira del Llibre
Lloc: Passeig del Born (Palma)
Dia: Juny de 2018

       Durant el mes de juny de 2018, tingué lloc XXXVI Fira del Llibre (Palma), esdeveniment en 
el qual hi fou present l’Editorial Moll / Institució Francesc de B. Moll amb un espai doble. Hi 
va contribuir amb dues presentacions: la primera, el 2 de juny, consistí en una presentació 
de la nova edició dels “Desbarats” de Llorenç Villalonga a càrrec de Josep A. Grimalt, moment 
en el qual es va incorporar una lectura dramatitzada a càrrec de la companyia Uep! Teatre. 
El 8 de juny es dugué a terme la presentació, a càrrec de l’historiador Tomeu Canyelles, del 
Resum d’Història de Mallorca, de Mn. Pere Xamena, reedició actualitzada per Miquel Àngel 
Casasnovas. 

(Palma, 16/02/2018) 
El professor Josep A. Grimalt presenta els Desbarats de 
Llorenç Villalonga, editat a cura seva. A la fotografia, les 
actrius del grup Uep! Teatre que en feren una lectura 
dramatitzada.

(Palma, 16/02/2018) 
D’esquerra a dreta, Rafel M. Creus (CdM), Joana Català 
(GOIB), Francesc Miralles (CdM), Miquel Ensenyat (president 
CdM), Francesc Moll i Antoni Moll.

(Palma, 16/02/2018) 
Una família tria entre múltiples 
col·leccions de Rondaies 
Mallorquines: la col·lecció Tirurany, 
la col·lecció popular i altres.
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10. Signatura del conveni amb 
l’Institut d’Estudis Catalans
Lloc: Seu de l’Institut d’Estudis Catalans 
Dia: 22 febrer 2018

       La Institució Francesc de B. Moll va renovar el conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans per 
a l’accés gratuït en línia al DCVB. El conveni havia caducat dos anys enrera, però la Institució 
Moll volia renovar-lo i alhora ampliar progressivament els recursos tecnològics d’aquest accés 
al DCVB que col·loquin el Diccionari en els hàbits d’ús dels usuaris de la llengua catalana.
El conveni inclou la voluntat de col·laborar en la coedició de les Obres Completes d’Antoni M. 
Alcover i Francesc de B. Moll. 

(Barcelona, 2/02/2018) 
D’esquerra a dreta, 
Antoni Mir (I. Moll), 
Joandomènec Ros 
(president IEC), 
Francesc Homs 
(president I. Moll) i 
Isidor Marí (I. Moll). A la 
taula, els dos exemplars 
del conveni signat en 
relació al DCVB.

(Barcelona, 2/02/2018) 
Joandomènec Ros 
(president IEC) i 
Francesc Homs 
(president I. Moll), 
signen el conveni o 
acord de col·laboració 
sobre el DCVB.

11. Ruta DCVB
       Dins el 2018, es va crear el primer tram de la Ruta DCVB que segueix les eixides d’Antoni 
M. Alcover i els seus col·laboradors a principis del segle XX per recollir paraules i expressions 
per al projecte del Diccionari. Va recórrer 381 llocs i municipis de tot el territori lingüístic. 
La Ruta DCVB s’ha creat en col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes 
(departament de Cultura, GENCAT). Es va triar les Valls d’Àneu per la saviesa de Ferran Rella, 
que ha aportat la informació fonamental, i els coneixements de Ramon Sistac i Maria Pilar 
Perea. 

Captura de la web creada per a la Ruta DCVB.
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Carta als Ajuntaments

Material de 
convocatòria i 
difusió de les 
activitats

del pla 
d’actuació 
2018
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Carta a les escoles (Illes Balears)
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Carta a les escoles (Catalunya)
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Carta a les biblioteques RescataMots il·lustrat, dossier de premsa
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Tarja d’invitació de la presentació de la 
Institució Francesc de B. Moll a l’IEC
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Programa de la presentació de la Institució 
Francesc de B. Moll a l’IEC
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Fulletó d’inscripció de socis per a l’acte a l’IEC Imatge de la inauguració de l’exposició 
«Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart una 

amistat fructífera» a Ca n’Oleo, Palma
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Cartell de la inauguració de l’exposició 
«Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart una 

amistat fructífera» a Ciutadella

Nota de premsa de l’exposició «Francesc 
de B. Moll i Josep M. Llompart una amistat 

fructífera» a l’Ajuntament de Palma
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Full de sala de l’exposició «Francesc de B. 
Moll i Josep M. Llompart 
una amistat fructífera»
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Cartell de la presentació d’Ansa per ansa 
a Ca n’Oleo, Palma

Dossier de la presentació d’Ansa per ansa 
a Ca n’Oleo, Palma

· MEMÒRIA 2018 · PLA D’ACTUACIÓ 2018 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL · · MEMÒRIA 2018 · PLA D’ACTUACIÓ 2018 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL ·

112 113



· MEMÒRIA 2018 · PLA D’ACTUACIÓ 2018 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL · · MEMÒRIA 2018 · PLA D’ACTUACIÓ 2018 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL ·

114 115



· MEMÒRIA 2018 · PLA D’ACTUACIÓ 2018 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL · · MEMÒRIA 2018 · PLA D’ACTUACIÓ 2018 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL ·

116 117



Dossier de premsa de La Ruta DCVB
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Punt de llibre Dia de Sant Jordi 2018
b) Espais Moll a Palma i a Ciutadella
El pla d’actuació de la Institució Moll proposa la creació d’Espais Moll a les ciutats de Palma 
– on visqué i desenvolupà la seva obra – i Ciutadella, on va néixer el 1903. El seu impuls està 
dirigit a una triple línia de treball:

• Esdevenir un centre de referència a l’hora de programar activitats 
culturals: presentacions de llibres, conferències, taules rodones, i tot 
tipus d’actes de dinamització cultural.

• Crear dins cada Espai Moll una exposició i un espai museografiat a 
partir d’objectes vinculats a la vida i obra del filòleg: objectes, cartes, 
documents manuscrits, primeres edicions, i altres. 

• Projectar l’Espai Moll com un lloc que crea vincles entre els territoris 
de parla catalana a partir del fons recollit al DCVB.

A tal efecte, durant el transcurs del 2018 es realitzaren un conjunt de primeres passes dirigi-
des a la materialització d’aquest pla d’actuació

Can Saura, Ciutadella (Menorca)
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El 12 de desembre de 2017, Francesc Homs i Antoni Mir proposaren al batle de Palma, Antoni 
Noguera, i al regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Llorenç 
Carrió, que sigui el consistori palmesà qui lideri la creació de l’Espai Moll dedicat a un dels 
seus fills més il·lustres. Una de les propostes plantejades fou ubicar aquest espai a l’Estudi 
General Lul·lià, atesa la relació que hi va tenir Francesc de B. Moll.

El vincle de Francesc de B. Moll amb l’Estudi General Lul·lià (EGL) va ser important: formà part 
del seu primer Consell Rector, a principis dels anys cinquanta; el 1968 començà a impartir 
classes de català a la Facultat de Lletres, radicada a l’Estudi General Lul·lià. Posteriorment, en 
fou el seu vicerector (1972-80) i rector (1980-91).

En una reunió amb el batle de Palma, Antoni Noguera; el rector de la UIB, Llorenç Huguet; el 
president de la Institució Moll, Francesc Homs; el rector de l’EGL Pere J. Quetglas; la presiden-
ta del Consell Social de la UIB, Francesca Mas; el regidor de Cultura, Llorenç Carrió; i Antoni 
Mir (I. Moll), es va abordar l’ús de l’EGL com a equipament amb estudis universitaris i com 
a possible ubicació de l’Espai Moll. Dins 2018 no hi ha hagut cap avanç en relació a aquesta 
darrera possibilitat.

Claustre de L’Estudi General Lul·lià, Palma (Mallorca) 2. La continuïtat de la 
tasca de l’Editorial Moll.
El pla d’actuació de 2018 va quedar vertebrat a partir de tot un conjunt d’estra-
tègies per potenciar i garantir la continuïtat de la tasca de l’Editorial Moll. 

Aquest fet permet dur a terme les accions següents:

a) Fer visible del catàleg històric de l’Editorial Moll mitjançant la venda 
en línia de llibres o la participació en esdeveniments de promoció com la 
Fira del Llibre.

b) Posar a l’abast del lector un conjunt d’obres reeditades o reimpreses 
que estiguin exhaurides durant un llarg període de temps, si és neces-
sari amb continguts nous afegits (comentaris crítics, continguts inèdits, 
etcètera) que reforcin el seu sentit de vigència i exclusivitat. Ho fa neces-
sari i possible el fet que l’Editorial Moll disposi d’uns 250 títols que poden 
considerar-se clàssics en el sentit que es continuen venent al llarg del 
pas del temps.

c) Garantir una política de reimpressions mitjançant la qual el lector 
pugui completar, a qualsevol moment, les col·leccions que integren el 
catàleg de l’Editorial Moll: Rondaies Mallorquines, Cançoner Popular de 
Mallorca, Ansa per Ansa...

d) Continuar promovent Ansa per Ansa com un dels materials més re-
eixits  d’aprenentatge  de la lectura i l’escriptura.

e) Desenvolupar actes de presentació (llibres, xerrades, taules rodones) 
a diferents indrets dels territoris de parla catalana amb l’objectiu d’es-
trènyer llaços culturals, socials i lingüístics.

Per això mateix, l’acció desenvolupada per la Institució Francesc de B. Moll du-
rant el 2018 s’ha centrat no només en una política de sostenibilitat de la tasca 
editorial (cada llibre que es ven serveix per reeditar i reimprimir un nou volum) 
sinó a millorar el catàleg d’obres publicades. 
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Noves edicions 2018

Nova col•lecció “Llibres per a llegir tot sols” 
d’Ansa per Ansa

La col•lecció “Llibres per a llegir tot sols” és 
una sèrie de petits llibres pensats per a la 
lectura progressiva. Amb cada una d’aquestes 
referències –vint, en total– s’incorporen les 
consonants d’una en una, en el mateix ordre que 
al material de lectura i escriptura “Ansa per ansa”. 
Les il•lustracions, acurades i riques en detalls, 
suggereixen altres usos a més a més de la lectura 
sobretot l’estimulació del llenguatge en infants 
petits, perquè donen peu a l’observació i/o a la 
conversa. En el 2018 s’han editat els deu primers 
números de la col•lecció:
 - Pau i Pep (Lletra: P, S)
 - Un nin i un ou (Lletra: N)
 - En Toni té un pop (Lletra: T)
 - En Mateu i sa moto (Lletra: M)
 - Na Lali i es poals (Lletra: L)
 - Un indi i un dimoni (Lletra: D)
 - Cap a s’escola (Lletra: C)
 - Un paquet (Lletra: Q)
 - El rei i la reina (Lletra: R)
 - Es bombers (Lletra: B)

Les Balears en un context global (Isidor Marí)

Les Balears en un context global ha estat una de 
les novetats editorials del 2018 més interessants. 
L’obra recull diversos treballs recents de l’autor, 
l’eivissenc Isidor Marí, en els quals aborda algunes 
de les principals transformacions culturals i de les 
alternatives de futur que té actualment la nostra 
societat. Tal i com explica Pere A. Pons al pròleg del 
llibre, el lector hi trobarà la feina d’un intel•lectual 
que defuig el pensament de pilot automàtic, que 
pensa i repensa allò que diu, que analitza i matisa 
i que, finalment, sempre exposa les seves idees, 
els seus arguments i les conclusions a què arriba 
amb una netedat d’estil força persuasiva que, 
a més d’interessar a qui el llegeix, l’estimulen i 
l’instrueixen.

Desbarats (Llorenç Villalonga)

Els Desbarats tenen el seu origen en les llargues vetllades 
de Nadal durant els anys quaranta, quan Llorenç 
Villalonga (1897-1980) començà a escriure un conjunt 
de peces dialogades basades en fets reals que li havien 
succeït durant el transcurs de l’any. En emmascarar els 
seus autèntics protagonistes rere pseudònims, no tenia 
cap intenció de publicar aquests textos. Reconeixent el 
seu indubtable valor literari, la insistència de l’escriptor 
Jaume Vidal Alcover materialitzà una primera edició el 
1965 a l’Editorial Daedalus que, dècades després, seria 
traduïda al castellà i al gallec. Aquesta nova edició, a 
cura de Josep A. Grimalt, compila un conjunt de textos 
divertits i imprevisibles, mordaços i eloqüents: petites 
comèdies d’embulls escrites per pura necessitat creativa.

Poesies (Josep Calafat)

La Institució Francesc de B. Moll ha reeditat conjuntament 
amb l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de Santa 
Maria del Camí el llibre “Poesies”, una obra originalment 
apareguda el 1964 a cura de Miquel Dolç (Illes d’Or, Ed. 
Moll) i que, cent anys després de la mort del seu autor, 
Josep Calafat i Mesquida, apareix amb una recopilació 
d’articles sobre la seva figura i un annex fotogràfic. Josep 
Calafat i Mesquida nasqué a Santa Maria del Camí el 
1887 i morí als 30 anys a Palma l’any 1918, s’any des grip. 
Ordenat sacerdot el 1913, destacaria per haver col•laborat 
amb el Diccionari català-valencià-balear i per haver donat 
forma a una obra poètica que seguia les pautes de l’escola 
mallorquina a partir de temàtiques com la religió, la 
naturalesa i la pagesia.
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Obres completes de Gabriel Alomar IV

El quart volum de les Obres Completes de 
Gabriel Alomar recull els articles que l’intel·lectual 
mallorquí va publicar al diari barceloní “El Poble 
Català” durant els anys 1907 i 1908, amb l’excepció 
dels apareguts a la secció “Sportula”, que ja varen 
ser aplegats al volum III. En les seves pàgines 
també hi trobam comentaris sobre poesia, art, 
història, periodisme, etc, convertint-se en un recull 
que destaca per la bellesa de la seva prosa, ben 
característica del modernisme, que calia rescatar 
de l’oblit.

Obres completes d’Antoni M. Alcover IV

Un total de 78 escrits formen el quart volum de 
l’Obra Completa d’Antoni M. Alcover. Ordenats 
de forma cronològica i, en alguns casos, temàtica, 
conformen la major part dels estudis dialectals 
que l’Apòstol de la Llengua inicià l’any 1901. Les 
seves pàgines inclouen també controbicions 
d’alguns dels seus col·laboradors més destacats 
(Francesc Camps Mercadal, Gabriel Castellà Raich, 
Isidor Macabitx o Irene Rocas, entre d’altres) i 
escrits concrets molt significatius, com és el cas de 
“Estudis dialectals de sintaxi catalana”, “La flexió 
verbal en els dialectes catalans” o “Lo sistema 
de comptar per vints a Catalunya”. Una obra 
essencial per a completar el significat i l’abast de 
determinats mots o fenòmens lingüístics.

Reedicions 2018

Llibres Ansa per ansa 

Durant el 2018 es va publicar l’edició revisada d’uns llibres clàssics a l’hora d’ensenyar a llegir 
als més petits, els tres volums d’Ansa per ansa. La presentació del material es contextualitza 
dintre d’una campanya destinada al foment de la lectura entre els més petits. Els llibres 
permeten als infants “viatjar” a altres llocs, els transporten a altres dimensions que poden 
imaginar mitjançant el poder de la paraula escrita, potencia les seves diferents habilitats 
lingüístiques: des d’aprendre nou vocabulari a utilitzar correctament el llenguatge fins arribar 
a escriure amb precisió. En aquest context, Ansa per ansa esdevé un material d’alt interès per 
a la comunitat educativa de les Illes Balears. Tres volums que, sumats a diferents recursos 
complementaris, aporten continguts augmentats, millorats i actualitzats fins esdevenir una 
eina d’aprenentatge plenament adaptada al segle XXI.

Resum d’Història de Mallorca (Pere Xamena)

Durant el 2018 es presentà una reedició 
actualitzada del Resum d’Història de Mallorca, obra 
del sacerdot Pere Xamena originalment publicada 
els anys seixanta i que tenia com a principal virtut 
presentar una cronologia de fets i episodis històrics 
narrats de forma sintètica, com si fossin pensats 
per a ser compartits a plataformes com twitter. 
L’historiador menorquí Miquel Àngel Casasnovas 
se n’ha fet càrrec de l’edició, tot incorporant-hi 
correccions i precisions, així com un nou pròleg 
introductori. La Institució Francesc de B. Moll ha 
publicat el 2018 de forma simultània la versió 
catalana i castellana d’aquest llibre. 
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La minyonia d’un infant orat (Llorenç Riber)

Llorenç Riber i Campins (1881-1958) fou un poeta de 
l’Escola Mallorquina, i Mestre en Gai Saber, a més va 
ser articulista i traductor de clàssics tant al català com 
al castellà. Vuitena edició d’aquest clàssic publicat 
per primer cop el 1935. Considerat un dels textos 
mallorquins més destacats del segle XX, les memòries 
de Llorenç Riber ens transporten a un escenari màgic 
on home i natura conviuen en plena harmonia. 
Aquesta nova edició apareguda el 2018 ha estat 
prologada i contextualitzada per l’escriptor mallorquí 
Gabriel Janer Manila. 

Peixos de les Illes Balears

Edició, actualitzada i revisada, d’una obra signada 
per Xavier Mas i Xavier Canyelles. Manté el seu 
format  amb 300 il•lustracions a tot colo i amb fitxes 
altament descriptives de cada espècie. Aquest llibre 
permet difondre i aclarir una sèrie de coneixements 
que interessen pescadors, submarinistes, biòlegs, 
naturalistes o qualsevol persona que senti curiositat 
per la nostra fauna marina. El contingut de l’obra està 
format per dos treballs paral•lels: d’una banda, el text, 
amb la descripció de la morfologia, biologia i hàbitat 
de cada un dels peixos estudiats; i per l’altra, les 
il•lustracions que l’acompanyen. També hi ha una sèrie 
de fotografies d’algunes de les espècies que atreuen 
més l’atenció dels bussejadors. Així, Peixos de les Illes 
Balears pot servir tant per a una consulta ràpida com 
de lectura gratificant.

El Dhammapada

El Dhammapada és una de les obres mestres de 
la literatura budista índia i una de les traduccions 
més destacades de Joan Mascaró. Consta de 423 
estrofes repartides en 26 capitols i s’hi recopilen les 
idees més importants del budisme: textos en els 
que es fa una crida als més bells valors humans.

Exercicis de gramàtica catalana

Mitjançant aquest petit llibret, Francesc de Borja 
Moll aporta un complement pràctic de l’obra 
“Gramàtica catalana referida especialment a les 
Illes Balears”, a fi que els seus usuaris puguin 
exercitar l’ús correcte de l’idioma seguint passa a 
passa les lliçons contingudes en aquest volum.

Diccionari d’expressions lingüístiques

Obra en la que s’hi comptabilitzen més de 5.600 
locucions, dites, refranys i tota casta d’expressions 
lingüístiques recollides als vint-i-quatre toms de 
l’Aplec de Rondaies Mallorquines i que, en conjunt, 
constitueixen una bona mostra del mallorquí 
col·loquial de principi del segle XX. És un volum 
imprescindible per tal que es conservin per a 
coneixement de les generacions actuals i de les 
futures.

Llànties de foc

Aquesta recopilació de textos a cura de Joan 
Mascaró esdevé una de les seves principals 
aportacions literàries: una selecció acurada i 
emblemàtica de textos de la Bíblia, de la ciència 
cristiana (Sant Agustí, Sant Joan de la Creu, Ramon 
Llull...), antics grecs (Aristòtil, Plató...), filòsofs 
hindús (Tagore, Ghandi...) i xinesos (Confuci, Lao 
Tzú...) o pensadors europeus moderns (Pascal, 
Hegel, Spinoza...).
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Rondaies Mallorquines

Rondaies Mallorquines, vol. 1
Rondaies Mallorquines, vol. 3
Rondaies Mallorquines, vol. 9
Rondaies Mallorquines, vol. 10
Rondaies Mallorquines, vol. 11
Rondaies Mallorquines, vol. 12
Rondaies Mallorquines, vol. 13
Rondaies Mallorquines, vol. 14
Rondaies Mallorquines, vol. 15
Rondaies Mallorquines, vol. 16
Rondaies Mallorquines, vol. 17
Rondaies Mallorquines, vol. 20
Rondaies Mallorquines, vol. 21
Rondaies Mallorquines, vol. 22
Rondaies Mallorquines, vol. 24

Història de Menorca (Castellà)

Versió en castellà de la obra signada per 
l’historiador Miquel Àngel Casasnovas: una síntesi 
actualitzada de la història de Menorca des dels 
origens del poblament humà fins el temps present, 
escrita en un estil comprensible que fa que sigui 
especialment recomanda al públic no especialitzat. 
Casasnovas ha sintetitzat de manera crítica la vasta 
producció historiogràfica que ha donat l’illa des del 
segle XVIII.

Resumen de Historia de Mallorca

Durant el 2018 es presentà una reedició 
actualitzada del Resum d’Història de Mallorca, obra 
del sacerdot Pere Xamena originalment publicada 
els anys seixanta i que tenia com a principal 
virtut presentar una cronologia de fets i episodis 
històrics narrats de forma sintètica, com si fossin 
pensats per a ser compartits a plataformes com 
twitter. L’historiador menorquí Miquel Àngel 
Casasnovas se n’ha fet càrrec de l’edició, tot 
incorporant-hi correccions i precisions, així com un 
nou pròleg introductori. La Institució Francesc de 
B. Moll ha publicat el 2018 de forma simultània la 
versió catalana i castellana d’aquest llibre.

Balearische Märchen

Aquest recull prologat per Susanna Moll 
Kammerich ofereix un recull de les rondalles 
mallorquines més destacades traduïdes a 
l’alemany, seleccionades i traduïdes per Heide 
Wetzel-Zollmann i un epíleg signat per Felix 
Karlinger. 
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La Institució Francesc de B. Moll és titular 
dels drets de publicació i explotació del 
DCVB en qualsevol dels seus formats fins a 
l’any 2071. També ho és de totes les obres 
i treballs de Francesc de B. Moll.

L’edició digital és consultable 
gratuïtament en línia mitjançant un acord 
amb l’Institut d’Estudis Catalans, renovat 
per tres anys el 22 de febrer de 2018.

DESPLEGAMENT DE TOTES LES 
POTENCIALITATS DE CONSULTA DEL DCVB

El projecte de desplegament de totes 
les potencialitats de consulta del DCVB 
vol superar una limitació tecnològica 
obsoleta, atès el fet que la disposició  té 
les limitacions lògiques de l’època. L’edició 
en línia que es pot consultar té 14 anys 
d’antiguitat i, per entendre’ns, ve a ser 
com tenir l’edició impresa escanejada 
mentre que la tecnologia d’avui permet 
una navegació i un aprofitament del seu 
contingut molt més ric i útil per a l’usuari.

La Institució Moll va assumir com a propi 
el pla de nova digitalització presentat 
per la Dra. Maria Pilar Perea les quals es 
duran a terme sota els auspicis del Consell 
Assessor. 

Projecte
DCVB
2018 - 2022

Vegem les tasques d’aquest pla:

1   Nova digitalització del DCVB, amb 
150.963 entrades, mitjançant l’etiquetatge 
dels elements rellevants amb vista a 
una nova presentació estructurada dels 
continguts.

2   Escaneig, informatització i marcatge 
amb html dels dos volums corresponents 
a la primera edició del DCVB. Establiment 
de vincles amb els lemes coincidents de 
l’edició completa del DCVB.

3   Introducció en una aplicació 
informàtica de 3,5 milions de cèdules 
lexicogràfiques que van servir de base per 
redactar el DCVB.

4   Desenvolupament d’una aplicació de 
cartografia automàtica del lèxic del DCVB.

5   Incorporació d’una aplicació de 
generació automàtica de so (mitjançant 
veu sintetitzada) a les transcripcions 
fonètiques que apareixen en la majoria 
d’entrades del DCVB.

Per dur a terme aquestes tasques es 
necessiten tres tipus de recursos que 
es resumeixen en un, el finançament. 
Es necessiten becaris (un mínim de 10 
becaris durant un any per a cada pro-
jecte), l’equip científic i de gestió que 
valida la feina feta i l’organitza, i el servei 
d’informàtica que aporta la programació 
necessària i el disseny de la usabilitat per 
a l’usuari.

Model del redistribució del contingut 
d’una entrada del DCVB.

Aplicació per introduir les cèdules
lexicogràfiques que serviren de base

per al DCVB.

Aplicació que permet la revisió de les entrades i la comparació amb les de la 
primera edició.
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La Institució
Francesc de 
B. Moll

als mitjans

Petició als reis d’orient rebuda el 26 de desembre de 2018 que la Institució Francesc 
de B. Moll es proposa atendre
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· Reculls de premsa (edicions en línia)
dBalears
05/10/2018

https://dbalears.cat/cultura/2018/10/05/320101/presenta-barcelona-institucio-francesc-moll-
espectacle-gegants-llengua.html

Última Hora
06/10/2018

https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2018/10/06/1030147/dia-borja-moll-celebrara-
mas-300-escuelas-islas.html
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· Reculls de premsa (edicions impreses)
Última Hora
06/10/2018 

Diario de Ibiza
23/01/2019
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Diario de Ibiza
30/01/2019

Diario de Ibiza
30/01/2019
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Ultima Hora · Corporacions acadèmiques
Institut d’Estudis Catalans
04/10/2018

https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=2336
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· Portals institucionals
Govern de les Illes Balears
08/10/2018

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3523601&coduo=944322&lang=ca

Ajuntament de Ciutadella
09/10/2018

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=35765
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Resum econòmic 2018

1. VENDES 89.277,62 €

2. QUOTES 3.285,00 €

3. SUBVENCIONS 62.432,90 €

4. ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 1.628,34 €

5. INGRESSOS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS 156.623,86 €

INGRESSOS 2018

DESPESES 2018       

1. COMPRES 51.356,52 €

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ 87.296,92 €

3. TRIBUTS 14.623,63 €

4. DESPESES FINANCERES 1.352,98 €

5. DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 1.230,00 €

TOTAL  DESPESES 155.860,05 €

SUPERÀVIT 763,81 €

1. Convocatòria Assemblea General 2018

Annexos

2. Acord amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
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1. Convocatòria  Assemblea General 
2018

2. Acord amb L’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC)
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Les activitats de la Institució Francesc de B. Moll dins 
2018 han comptat amb el suport de
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