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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 84 anys 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 2017 més de 
3.000.000 de visites)

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

Espais Moll

PalmaCiutadella

L’any 2017 edità 
29 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

Hem acabat 2017 amb una Institució Fran-
cesc de B. Moll de la qual ja podem dir que 
ha aconseguit donar continuïtat a la tasca 
de l’Editorial Moll i que ha començat a fer 
feina per mantenir viva la memòria i el lle-
gat de qui tant destaca per la rellevància de 
la seva aportació, feta des de Mallorca, a la 
llengua i la cultura catalanes. Vaig assumir 
el compromís de presidir la Institució Fran-
cesc de B. Moll, sobretot, perquè tots estem 
en deute amb Francesc de B. Moll, però 
també per l’amistat dels meus pares amb 
ell i amb la seva família, a qui vaig conèixer 
i tractar en la meva infantesa. No de bades 
vaig viure del primer als desset anys en 
aquesta illa que m’estim i que sent com a 
part de la meva vida. 

Amb la finalitat de difondre la memòria 
d’una personalitat tan extraordinària com 
Francesc de B. Moll, la Institució fa proseli-
tisme de la seva figura  i té la capacitat de 
promoure tot tipus d’iniciatives. Penso que 
la Institució Moll, com a projecte cultural, ha 
d’estar arrelada a les Balears, singularment 
a Mallorca i a Menorca, i tenir irradiació a 
tot el territori de la llengua catalana, tot 
mantenint la petjada de l’il·lustre filòleg que 
va fer amb el Diccionari una contribució 
extraordinària a la llengua catalana des de 
Mallorca en continuar i culminar el projecte 
començat per Antoni M. Alcover. Dins 2017 
hem vist com l’Ajuntament de Ciutadella 
prenia la iniciativa i ens comunicava el seu 
compromís ferm de dedicar un espai o racó 
Francesc de B. Moll a Can Saura. També 
dins 2017 hem pogut expressar al Batle de 

Palma, Antoni Noguera, la petició que aquest 
ajuntament lideri a Mallorca la creació de l’Es-
pai Moll, atès el pes decisiu d’aquesta ciutat en 
la tasca filològica d’un dels seus fills més il·lus-
tres, i tenim la plena confiança que en veurem 
passes efectives dins 2018. Així és com ha de 
ser. Les Illes han de dur la iniciativa i obtenir 
el suport de tot el territori. Com va fer Borja 
Moll.

L’any 2017 hem vist com el II Dia Francesc de 
B. Moll s’estenia a 65 cursos escolars de les 
Balears, preludi que ens indica que el millor 
encara està per venir. La tasca editorial cami-
na, hem pogut assegurar l’objectiu de mante-
nir viu el catàleg de 1.200 títols i es reediten 
regularment els títols més demanats quan 
s’exhaureixen. La fórmula ha estat senzilla, 
hem creat un compte on van tots els ingressos 
per vendes de llibres; d’aquesta manera, cada 
llibre que la gent compra és un llibre més que 
podem publicar. 

Finalment, poques alegries ens omplen tant 
de confiança en el rigor i el futur dels projec-
tes que tenim entre mans com la constitució 
del Consell Assessor de la Institució Moll amb 
personalitats de la filologia de la talla de Joan 
Veny, Joan Miralles, Antoni Ferrando, Maria Pi-
lar Perea, Josep Martines i Ramon Sistac, amb 
l’impuls i la coordinació d’Isidor Marí. Gràcies a 
tots per la vostra aportació. 

I continuem. Avui som 62 socis fundadors, 
l’objectiu és arribar a un centenar. Us animo a 
fer-nos costat i a ser-ne protagonistes.

La Junta Directiva
2018 - 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.
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/ 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

/ MIQUEL ÀNGEL CASASNOVAS CAMPS
(Ciutadella, 1964)

Historiador i professor
VOCAL

Llicenciat en geografia i història i doctor en història per la Uni-
versitat de les Illes Balears (UIB). Ha estat professor associat 
d’història i institucions econòmiques a la UIB. Actualment és pro-
fessor 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 València, on 
és catedràtic des del 1983. Director de l’Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana (1983-86 i 1992-2001), des del 1982 està al cap-
davant de la col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner” d’aquesta ma-
teixa institució, i en 1986-2002 dirigí Caplletra. 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).
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Primera reunió del Consell Assessor (Barcelona). 

Segona reunió del Consell Assessor (Barcelona).

Reunions dins 2017

D’esquerra a dreta, 
Maria Pilar Perea, Joan 
Veny, Antoni Mir, Isidor 
Marí, Josep Martines, 
Joan Miralles i Antoni 
Ferrando.

Tercera reunió del Consell Assessor. S’hi incorpora Ramon Sistac. 
15 de desembre

/ 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

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 2017

20 d’octubre

17 de novembre

· MEMÒRIA 2017 · LA JUNTA DIRECTIVA 2018 - 2021 ·
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/ 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.

/ 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/
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/ 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).

/ 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.
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/ 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.

/ 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 Barcelona 
i professor titular de dialectologia catalana a la Universitat 
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 organitzat cursos d’oc-
cità a la Universitat de Lleida i és director del projecte interre-
gional de cooperació en matèria d’innovació i transferència 
tecnològica en el marc de la Comunitat de Treball dels Piri-
neus. 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 vinculat 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’Onomàstica 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 nombrosos 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’en-
torn dels dialectes contemporanis (1998), De la llengua a les dents (2004) i De fronteres i mil·len-
nis: 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. 
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Coordinadors de projecte

/ CATERINA VALRIU LLINÀS 
Coordinadora del Dia de 

Francesc de B. Moll

Escriptora i filòloga catalana, 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 Catali-
na 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.

/ 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.

18
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/ 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.

/ 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 GEN.

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

· 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

http://instituciomoll.cat/

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

Institució Francesc de B. Moll - Web

II dia de Francesc de B. Moll - Web

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

Antoni M. Alcover - Web

Institució Francesc de B. Moll - Facebook i Twitter

https://www.facebook.com/instituciomoll/

https://twitter.com/InstitucioMoll

http://editorialmoll.cat/

http://ansaperansa.cat/

https://twitter.com/DCVB_mots

Editorial Moll - Web

Ansa per ansa - Web

Diccionari català - valencià - balear - Twitter

Editorial Moll - Facebook i Twitter

https://www.facebook.com/editorialmoll/

https://twitter.com/EdiMoll

Diccionari català - valencià - balear - Web 

http://dcvb.iecat.net/
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2017

24 D’ABRIL 
Celebració de Sant Jordi. 

Parada tradicional al costat 
de l’olivera de Cort (Palma).

L’Editorial Moll hi ha estat 
cada any des de 1948. L’any 

que ve farà 70 anys!

27 DE MAIG - 
5 DE JUNY

Fira del Llibre (Passeig del 
Born, Palma).

·  Presentació del II Dia 
Francesc de Borja Moll i el 

concurs RescataMots. 

 

3 DE SETEMBRE
Francesca Tur Riera, 

Consellera de Cultura, 
Participació i Esports rep la 

Institució de Borja Moll.

27 DE SETEMBRE
Reunió amb el President de 
l’IEC, Joandoménec Ros i la 

Presidenta de la Secció Filolò-
gica, Teresa Cabré, amb els 

membres de la Institució Moll, 
el President, Francesc Homs, 
el Vicepresident, Isidor Marí, 

i  el Secretari, Antoni Mir. 
Objectiu, la renovació del 

conveni per a la versió digital 
del DCVB. 

29 DE SETEMBRE
L’Ajuntament de Palma, 
l’STEI i el Consell Social de 
la UIB s’adhereixen al II Dia 
Francesc de Borja Moll. 

5 D’OCTUBRE
Presentació actes del II Dia 
Francesc de B. Moll (Museu 
de Mallorca, Palma). 
Hi participen Francesca Tur 
Riera, Consellera de Cultu-
ra, i Martí March, Conseller 
d’Educació i Universitat.

10 D’OCTUBRE
Inauguració del II Dia a l’IES 
Francesc de B. Moll (Palma).
Comença el concurs 
RescataMots. 
Hi participaran 65 centres.

10 D’OCTUBRE
Contarondalles a la Ciberau-

la de Son Espases per als 
nins i les nines ingressades  

a la planta d’infantil.

10 D’OCTUBRE
Lectura simultània de ron-
dalles a 20 Biblioteques de 
Mallorca. 

cronologia
DE LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL

10 D’OCTUBRE
Acte commemoratiu del Dia 

Francesc de Borja Moll 
davant el bust restituït al 

pati de Sant Pere del 
Seminari (Ciutadella).

20 D’OCTUBRE
Primera reunió del Consell 

Assessor (Barcelona). 
D’esquerra a dreta, Maria Pi-
lar Perea, Joan Veny, Antoni 
Mir, Isidor Marí, Josep Mar-
tines, Joan Miralles i Antoni 

Ferrando.

NOVEMBRE
Publicació del III Volum de 
les Obres Completes d’Antoni 
Maria Alcover a càrrec de 
Maria Pilar Perea. Complim 
la promesa de completar les 
grans sèries. 17 DE NOVEMBRE

Segona reunió del 
Consell Assessor 

(Barcelona).
28 DE NOVEMBRE
Acte d’entrega del primer 
premi als guanyadors 
del concurs RescataMots 
(Col·legi Sant Francesc de 
Sales Calós, Ciutadella).

4 DE DESEMBRE 
Acte d’entrega del primer i 

segon premi als 
guanyadors del concurs 

RescataMots a l’IES Capde-
pera i al Col·legi Sant Anto-

ni de Portmany (Eïvissa).

7 DE DESEMBRE
Publicació del Cançoner 
popular de Mallorca. Vol I de 
Rafel Ginard Bauçà després 
d’una dècada exhaurit.

15 DE DESEMBRE
Tercera reunió del Consell 

Assessor. S’hi incorpora 
Ramon Sistac. 

11 DE MAIG 
La Institució Francesc 
de B. Moll, inscrita en el 
Registre de Participació 
Ciutadana del Consell 
de Mallorca.

13 DE SETEMBRE
Inclusió de la Institució 
Francesc de B. Moll al Cens 
d’entitats de foment de la 
llengua catalana. Publica-
ció de la resolució al Diari 
Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Al 2016 la Institu-
ció també va quedar inscrita 
al mateix Registre del 
Govern de les Illes Balears.

    ·  Presentació de la 
Polèmica de’n Pep Gonella

presentada per Francesc Moll 
i Joan Mut Munar. 

    ·  Presentació de l’Aplec de 
Rondaies Mallorquines, volum 

VII, edició a cura de J. A Gri-
malt i Jaume Guiscafrè.

13 DE DESEMBRE
Celebració de l’Assemblea 
General de 2017 a l’Estudi 
General Lul·lià (Palma).

12 DE DESEMBRE
Audiència amb el batle de 

Palma, Antoni Noguera, cen-
trada en la creació de l’Espai 

Moll a Palma. 

2017

10 D’OCTUBRE
I.E.S FRANCESC DE BORJA 
MOLL - 11H15  
Inauguració del II Dia 
Francesc de Borja Moll i 
amollada de globus amb 
paraules de les rondalles.

COMENÇA EL RESCATAMOTS 
a les ESCOLES. 

HI PARTICIPEN 65 CENTRES.

10 D’OCTUBRE
18H

Lectura simultània de 
rondalles a les 

biblioteques públiques de 
Mallorca. 

10 D’OCTUBRE
MANACOR
Narració oral i escenificació 
de rondalles organitzada per 
la Institució Antoni Maria 
Alcover destinada al públic 
infantil. Lectura pública 
d’una rondalla a la seu 
d’aquesta institució. 

10 D’OCTUBRE 
CIUTADELLA - 19H30

Descoberta del bust de F de 
B. Moll al pati de Sant Pau 

del  Seminari. 
D’esquerra a dreta, el Bisbe 

de Menorca, Francesc Cone-
sa;  la Presidenta del Consell 

de Menorca, Maite Salord; 
la Consellera de Cultura, 

Francesca Tur; la Batlessa de 
Ciutadella, Joana Gomila i el 

representant de la I/Moll, 
M. A. Casasnovas.

A l’agost de 2017 va fer cent 
anys del dia en què A. M. 

Alcover i Moll s’hi varen 
conèixer. 

20 D’OCTUBRE
BARCELONA - Espai 
Mallorca. 
Commemoració del II Dia 
Francesc de Borja Moll i 
25è aniversari de l’Espai 
Mallorca. Activitat el “Pi de 
les tres branques”, amb 
narració de rondalles de 
Catalunya, País Valencià i 
les Illes Balears. 
Joan Veny parla al públic 
assistent.

cronologia
DEL II DIA DE FRANCESC DE BORJA MOLL

28 DE NOVEMBRE
Lliurament a càrrec de M. A. 
Casasnovas del primer pre-

mi als alumnes de 4t d’ESO B 
del Col·legi Sant Francesc de 

Sales Calós (Ciutadella).  

4 DE DESEMBRE
Lliurament a càrrec de 
Caterina Valriu del
primer premi del 
concurs RescataMots als 
alumnes de 4t d’ESO C de 
l’IES 
Capdepera.

4 DE DESEMBRE
Lliurament a càrrec d’ Isidor 

Marí del segon premi del 
concurs RescataMots als 

alumnes de 4t EP A del 
Col·legi Sant Antoni de 

Portmany. 

10 D’OCTUBRE
17H30
CONTARONDALLES a càrrec 
de Victòria Serrano a la 
Ciberaula de l’Hospital
Universitari Son Espases, per 
a infants ingressats a planta. 

Itinerari “Rere les petjades 
de Francesc de B. Moll” amb 

breus lectures dels seus 
llibres de memòries 

relacionades amb Ciutadella.

II dia de francesc deBORJA MOLL10 d’octubre de 2017

“

”ACTES A MALLORCA, MENORCA, EIVISSA, GIRONA I BARCELONA.
65 CURSOS ESCOLARS
20 BIBLIOTEQUES

GRÀCIES A TOTS PER PARTICIPAR!
#EMBARBUSSAMENT#RESCATAMOTS

#BORJAMOLL
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Pla d’actuació

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

2017

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 2017 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.
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1. La difusió de la figura.
Memòria del II dia de 
Francesc de B. Moll.
El dia 10 d’octubre es commemora l’aniversari del naixement de Francesc de Borja Moll. La 
Institució Moll té el propòsit de consolidar aquest dia per instaurar una data permanent que 
recordi i difongui una de les personalitats més importants de la llengua i la cultura catalanes, 
nascuda a Ciutadella, Menorca, amb una vida dedicada a la llengua des de Palma, Mallorca. 
L’any 2017 s’ha celebrat la segona edició del Dia de Francesc de Borja Moll mitjançant l’orga-
nització d’un programa d’activitats a les quatre Illes Balears. Els destinataris principals han 
estat els centres educatius de les Illes Balears amb nivells educatius de 4t de primària fins a 
4t d’ESO (361), que es tradueixen en 77.706 estudiants, i els usuaris de les 120 biblioteques 
públiques de les Illes Balears.

Roda de premsa a la 
Fira del Llibre de Palma.
Lloc: Passeig del Born 
Dia: 31 maig de 2017
Hora: 12.30h

El 31 de maig, la Institució Moll presentà la campanya «Rescata-Mots» a la XXXV Fira del Llibre de 
Palma. La presentació suposa el tret de sortida dels actes que es duran a terme d’aquí fins dia 10 
d’octubre, quan se celebrarà el II Dia Francesc de Borja Moll.

La doctora Caterina Valriu, filòloga i experta 
en rondallística, explicà la campanya, que 
consistirà en el fet que «els alumnes de les 
escoles rescatin mots oblidats a les Rondaies 
Mallorquines i les cerquin al Diccionari Ca-
talà-Valencià-Balear». Remarcà la importàn-
cia que «les cerquin a la versió digital però 
també als deu toms de paper: que l’olorin, 
que el palpin i el tenguin a les mans».  «Cada 
un en farà un embarbussament, perquè és 
una expressió divertida de la llengua», apun-
tà després i afegí que «el resultat es penjarà 
a les xarxes socials amb l’objectiu d’assolir 
l’impacte més gran, mitjançant “agrada-
ments” i “compartides”». Els més valorats 
tendran premis com un conjunt de diccio-
naris o un aplec de rondaies. Amb aquesta 
iniciativa es vol incentivar els escolars a 
conèixer dos elements valuosos, com són el 
DCVB i les rondaies, únics a tot el món.

Valriu recordà com una anècdota que, salvant 
les distàncies, això de rescatar mots li era fa-
miliar de l’època en què amb Francesc Moll, 
fill de Francesc de Borja Moll, feien un pro-
grama de ràdio sobre rondalles i de vegades 
també havien de recórrer al diccionari per 
esclarir el significat d’un mot.

També anuncià que es duria a terme un 
conta-rondalles a l’Hospital Universitari de 

(Palma, 31/05/2017) 
D’esquerra a dreta: Llorenç Carrió, regidor de Cultura, Patrimoni  i Política Lingüística; Susanna 
Moll, regidora d’Educació i Esports; la filòloga Caterina Valriu; Eva Frade, regidora de Participació 
Ciutadana i Coordinació Territorial; Lluïsa Serra, de la Institució Pública Antoni Maria Alcover i el 
professor Joan Miralles.

Son Espases, un acte commemoratiu a Fran-
cesc de Borja Moll i fins i tot una marató de 
rondalles a tots els territoris de parla catala-
na.

L’acte va ser presidit simbòlicament pels 
caparrots de N’Espardenyeta, Es Moix i Sa 
Rateta, En Pere Sense Por i Es Jai i Sa Fada 
Mariana, dels Gegants i Caparrots de la Sala; 
tots ells, personatges sorgits de l’Aplec de 
Rondaies Mallorquines de Mossèn Antoni M. 
Alcover.

Completaren la presentació el professor–i 
biògraf de Moll– Joan Miralles, que recordà 
la rellevància de la figura de Moll i de la seva 
obra; Lluïsa Serra, de la Institució Pública 
Antoni Maria Alcover, qui convidà a visitar-la, 
encoratjà a tothom a participar i valorà molt 
positivament la col·laboració entre les ins-
titucions Moll i Alcover; finalment, intervin-
gueren de l’Ajuntament de Palma, el regidor 
de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i 
Política Lingüística, Llorenç Carrió; la regido-
ra d’Educació i Esports, Susanna Moll i la re-
gidora Participació Ciutadana i Coordinació 
Territorial, Eva Frade. Tots tres es mostraren 
molt satisfets amb la iniciativa i coincidiren 
a dir que la campanya era una idea que, 
des de l’Ajuntament de Palma, tendria tot el 
suport possible.
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Presentació del II Dia de 
Francesc de B. Moll
Lloc: Museu de Mallorca 
Dia: 5 d’octubre de 2017  
Hora: 12.30h

Convocatòria de mitjans a la presentació del II Dia Francesc de Borja Moll al Museu de Ma-
llorca (Palma). A l’acte hi varen participar dos consellers del Govern de les Illes Balears, Fran-
cesca Tur Riera (Consellera de Cultura, Participació i Esports) i Martí March Cerdà (Conseller 
d’Educació i Universitat); els directius de la Institució Moll, Isidor Marí Mayans, vicepresident, i 
Antoni Mir Fullana, secretari; i Sofia Moisés Pizà, dinamitzadora de la campanya. 

A la roda de premsa es va lliurar als mitjans el dossier de totes les activitats programades per 
a la campanya de promoció de l’ús social de la llengua mitjançant el concurs RescataMots!.

(Palma 5/10/2017) D’esquerra a dreta, Antoni Mir, de la Institució Francesc 
de B. Moll; Martí March, Conseller d’Educació i Universitat; el professor i lin-
güista, Isidor Marí; Francesca Tur Riera, Consellera de Cultura, Participació i 
Esports; i Sofia Moisés, de la Institució Moll.
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Activitats a Mallorca:
10 d’octubre de 2017

Inici de les activitats dirigides al públic escolar.
Estan convidades a participar-hi 361 escoles, 
77 mil alumnes i 120 biblioteques.

I.E.S. Francesc de Borja Moll (Palma) 11h:

Donem el sus al dia de Francesc de Borja Moll amb una amollada de globus per part dels 
alumnes del centre. Després d’haver realitzat l’activitat de RescataMots, els estudiants lligaran 
als globus paraules significatives de les rondalles mallorquines i les llançaran a l’aire.

Concurs “RescataMots!”:

Lectura de rondalles a les aules. S’ofereix als centres educatius la possibilitat de participar en 
l’activitat RescataMots. Les escoles que s’hagin inscrit prèviament obtindran les instruccions 
per fer la lectura dirigida d’una rondalla seleccionada per la Institució Francesc de Borja Moll. 
Els estudiants de cada classe que hi participin faran una selecció de paraules i en faran una 
recerca al Diccionari català-valencià-balear (DCVB). L’objectiu d’aquesta activitat serà realitzar 
un embarbussament que hauran de compartir a les xarxes socials, tot participant en un con-
curs entre centres educatius. La victòria es valorarà mitjançant tots els “m’agrada” que hagin 
aconseguit fins al dia de l’acte de cloenda. Els guanyador rebran una col·lecció completa de 
l’edició popular de les Rondaies Mallorquines (24 volums). S’establirà un programa de premis 
consistent en la col·lecció completa de les rondalles i lots o volums solts. També col·leccions 
del DCVB. Els premis es fixaran segons el volum de patrocinadors.

“RescataMots” està pensada per dur-se a terme a partir de dia 10 i durant tot el mes d’oc-
tubre. Els professors de català o tutors de cada grup inscrit dedicaran una hora lectiva, de 
llengua catalana o tutoria, per a dur-la a terme. 

Es farà de la següent manera:

• El tutor o mestre de cada classe farà grups de 4 - 5 alumnes.
• Després de fer una breu introducció de qui era Francesc de Borja Moll, llegirà en veu alta 

una rondalla extreta dels volums de les Rondaies Mallorquines.
• Durant la lectura els alumnes hauran d’estar ben atents i, per grups, hauran d’escollir una 

paraula que desconeguin o que trobin divertida.

• Cada grup dirà la paraula que ha triat i tota la classe n’escollirà una per votacions.
• Després se cercarà la paraula al Diccionari Català-valencià-balear.
• Cada grup farà un embarbussament i el llegirà en veu alta a tota la classe.
• Es tornaran a fer votacions per escollir el millor embarbussament.
• El tutor o mestre de cada classe enviarà l’embarbussament al següent correu: info@institu-

ciomoll.cat, especificant nom del centre, grup, nom tutor, embarbussament seleccionat.
• Des de la Institució Francesc de Borja Moll recollirem tots els embarbussaments i durant 

tot el mes d’octubre els penjarem a la plana de Facebook, www.facebook.com/institucio-
moll, esmentant el nom del centre i del corresponent grup d’alumnes.

• Els embarbussaments que aconsegueixin més likes seran guanyadors en tres categories. 
La Institució Francesc de Borja Moll donarà a conèixer els guanyadors entre dia 1 i 2 de 
novembre. Els premis es repartiran segons les següents categories:

PREMIS:
• 3 guanyadors PRIMER PREMI: 3 DCVB + 3 col·leccions completes de Rondaies mallorqui-

nes (24 volums) + 1 volum de Rondaies mallorquines per a cada alumne dels tres cursos 
guanyadors.

• 3 guanyadors SEGON PREMI: 3 DCVB + 1 volum de Rondaies mallorquines per a cada 
alumne dels tres segons cursos guanyadors.

• 3 guanyadors TERCER PREMI: 3 col·leccions completes de Rondaies mallorquines (24 vo-
lums) + 1 volum de Rondaies mallorquines per a cada alumne guanyador.

A l’espera de noves incorporacions, han confirmat la seva participació en l’activitat els centres 
Rafal Nou (Palma), Maria Antònia Salvà (Son Sardina), Xaloc (Peguera), Miquel Duran (Inca), 
Cas Capiscol (Palma), Francesc de Borja Moll (Palma), Manacor, Joan Ramis i Ramis (Maó), 
Balàfia (Sant Joan de Llabritja), Sant Josep (Maó) i Francesc d’Albranca (Es Migjorn Gran).

Conta-rondalles per a nins internats de l’Hospital 
Universitari de Son Espases (16h). 

Conta-rondalles per viatjar a un altre indret amb la imaginació mitjançant la lectura de la 
rondalla.

Activitats dirigides a les biblioteques públiques. 
“Lectura simultània de rondalles” (18h). 

Lectura pública de rondalles mallorquines que Alcover va recrear i Moll va il·lustrar i editar. 
Totes les biblioteques participants llegiran simultàniament una rondalla triada per ells. Els 
assistents seleccionaran una paraula per cercar-la al DCVB i compartir-la a les xarxes socials. 
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Es sortejaran lots de rondalles entre tots els participants a cada biblioteca. A l’espera de no-
ves incorporacions, han confirmat la seva participació les biblioteques de Llubí, Muro, Sant 
Llorenç des Cardassar, Son Carrió, Selva, Sineu i, dins Palma, les de Son Sardina, Son Ferriol, 
Sant Jordi, Son Ximelis, Joan Alcover i Son Cànaves. 

Activitats del II Dia Francesc de Borja Moll
a Menorca

MENORCA. Acte commemoratiu a Francesc de Borja Moll. Pati de Sant Pau 
del Seminari (Ciutadella). 

Descoberta del bust de Francesc de Borja Moll, itinerari per Ciutadella de les seves petjades 
amb lectures extretes dels seus llibres, presentació de les dues edicions de la Història de 
Menorca i lectura compartida de rondalles.

BARCELONA. 20 d’octubre, 19h, Espai Mallorca. 

Activitats de la Institució Francesc de B. Moll
a Barcelona

Signatura del conveni de col·laboració entre la Institució Francesc de B. Moll i l’Espai Mallorca 
de Barcelona amb l’objectiu de commemorar conjuntament el Dia Francesc de B. Moll i el 25è 
aniversari de l’Espai Mallorca. Hi destaca l’activitat “Pi de les tres branques” mitjançant la qual 
es narren rondalles de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears. 

El conveni inclou la creació del “Racó de Francesc de B. Moll” a la llibreria de l’Espai Mallorca i 
que aquesta sigui la seu social de la Instució Moll a Catalunya.

Inauguració del II dia de Francesc 
de Borja Moll a l’I.E.S. Francesc de 
Borja Moll (Palma) 

Lloc: Institut Francesc de Borja Moll (Palma)
Dia: 10 d’octubre de 2017
Hora: 11h

El II Dia  Francesc de Borja Moll es va inaugurar a l’institut que porta el seu nom. Amb l’ajuda 
de la cap de departament de Llengua Catalana, Amaia Iturraspe, s’organitzà l’activitat de Res-
cataMots! amb els alumnes de 3r d’ESO.

A classe llegiren “La Flor romanial” i per grups de dos o tres escolliren una paraula que els 
agradava o no coneixien i l’escriviren en unes cartolines. 

Més tard a les 11h del dematí, coincidint amb la convocatòria als mitjans, els estudiants varen 
lligar les paraules a uns globus i vàrem fer la fotografia devora el bust de Francesc de Borja 
Moll que hi ha al mateix pati del centre.
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Alumnes de 3r ESO A de l’IES Francesc de Borja Moll (Palma, 10/10/2017)

Alumnes de 1r d’ESO de l’IES Francesc de Borja Moll (Palma, 10/10/2017), amb el bust de Francesc de B. Moll al mig,
com un alumne més.

Alumnes de 1r d’ESO 
de l’IES Francesc 
de Borja Moll 
(Palma, 10/10/2017)

Acte commemoratiu II dia Francesc 
de Borja Moll a Menorca

Lloc: Pati de Sant Pere del Seminari (Ciutadella)
Dia: 10 d’octubre de 2017 
Hora: 20h

Va obrir l’acte l’historiador Miquel Àngel Casanovas, representant de la Institució Moll a 
Menorca i després els representants del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de 
Menorca i de l’Ajuntament de Ciutadella varen glossar la figura del filòleg ciutadellenc, molt 
estimat i present a la seva vila natal.

D’esquerra a dreta: Francesc Conesa, bisbe de Menorca; Maite Salord, presidenta en funcions i consellera de 
Promoció Turística del Consell Insular de Menorca; Francesca Tur, Consellera de Cultura, Esports i Participació 
del Govern de les Illes Balears; Joana Gomila, batlessa de Ciutadella; i Miquel Àngel Casasnovas, representant de 
la Institució Francesc de B. Moll (Ciutadella 10/10/2017).
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La celebració va començar al Pati de Sant Pere, amb la restitució del bust de Francesc de Bor-
ja Moll que havia desaparegut el juliol de 2016. El bust ha estat esculpit per l’artista mallorquí 
Simó Rado Sitjar.

Bust de Francesc de Borja Moll 
(Ciutadella, 10/10/2017)

D’esquerra a dreta: Francesc Conesa, bisbe de Menorca; Maite Salord, Presiden-
ta en funcions i Consellera de Promoció Turística; Francesca Tur, Consellera de 
Cultura, Esports i Participació;  Joana Gomila, batlessa de Ciutadella; i Miquel 
Àngel Casasnovas, representant de la Institució Francesc de B. Moll. (Ciutadella 
10/10/2017)

Des d’allà, es va iniciar l’itinerari pels racons de Ciutadella, amb textos del mateix Francesc de 
B. Moll, que esmenta a les seves memòries. L’itinerari es va elaborar l’any 2003 amb motiu 
del centenari del naixement del filòleg i va recórrer per l’església del Socors, la impremta des 
Racó, la Catedral, la Plaça des Born i l’ajuntament. Cinc espais dels desset que va recollir l’his-
toriador Gabriel Julià en el llibre Itinerari Ciutadellenc de la mà de Francesc de Borja Moll.

L’Ajuntament de Ciutadella ofereix aquesta ruta als centres escolars interessats a conèixer els 
records del filòleg referents a la seva ciutat de naixement.

Ciutadella, 10/10/2017

A Maó es va programar un acte a Can Victori. Una taula rodona amb el títol “Francesc de Borja 
Moll, l’home per la paraula”. A l’acte hi varen participar tres membres de l’Institut Menorquí 
d’Estudis (IME), Joan Francesc López Casasnovas, Francesc Xavier Martí i  Josefina Salord.

1. Concurs “RescataMots”

Lloc: Escoles i Instituts de Mallorca, Menorca i Eivissa. 
Dia: Des del 10 d’octubre fins al 6 de novembre.

En el marc del II Dia Francesc de Borja Moll, dia 10 d’octubre, es va realitzar una lectura de 
rondalles a les aules.  A més es va oferir als centres educatius la possibilitat de participar en 
l’activitat RescataMots! Les escoles que s’hi havien inscrit prèviament varen obtenir les ins-
truccions per fer la lectura dirigida d’una rondalla seleccionada per la Institució Francesc de 
Borja Moll.

Els estudiants de cada classe que hi participaven varen fer una selecció de paraules i una re-
cerca al Diccionari català-valencià-balear (DCVB). L’objectiu d’aquesta activitat era realitzar un 
embarbussament que havien de compartir després, a les xarxes socials, tot participant en un 
concurs entre centres educatius. 

A partir del 10 d’octubre i durant tot el mes vàrem 
anar publicant els diferents embarbussaments dels 
centres que s’havien inscrit i participaven al concurs 
RescataMots! Els alumnes, professors, etc, podien 
participar clicant “m’agrada” sobre l’embarbussa-
ment. Des de la institució vàrem anar recollint les 
dades i el dia 6 de novembre (també a través de la 
nostra pàgina de facebook) es va donar a conèixer 
els nou centres guanyadors, en tres categories de 
premis. 
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Carta a 
les escoles
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Cartell del 
concurs “RescataMots!”
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PRIMER PREMI consisteix en el Diccionari català-valencià-balear, la col·lecció completa de ron-
daies mallorquines (24 volums) i un volum d’una rondaia mallorquina per a cada alumne. 

I els guanyadors són: 
1. Els alumnes de 4t d’ESO B del Col·legi Sant Francesc de Calós (Ciutadella) amb 170 vots. 
2. Els alumnes de 4t d’ESO C de l’ IES Capdepera amb 136 vots. 
3. Els alumnes de 6è EP del Col·legi Reina Sofia (S’Horta) amb 108 vots.

PREMIS 
concurs RescataMots

· Primer premi

SEGON PREMI consisteix en el Diccionari català-valencià-balear i un volum d’una rondaia ma-
llorquina per a cada alumne. 

I els guanyadors són: 
1. Els alumnes de 4t d’ESO A del Col·legi Sant Antoni de Portmany (Eïvissa) amb 89 vots 
2. Els alumnes de 5è EP del Col·legi Marian Aguiló (Palma) amb 87 vots. 
3. Els alumnes de 5è EP del Col·legi Reina Sofia (S’Horta) amb 73 vots. 

· Segon premi

TERCER PREMI consisteix en tres col·leccions completes de les rondaies mallorquines (24 
volums) i un volum d’una rondaia mallorquina per a cada alumne. 

I els guanyadors són: 
1. Els alumnes de 6è EP del Col·legi Francesc d’Albranca (Es Migjorn Gran) amb 69 vots.  
2. Els alumnes de 5è EP C del Col·legi Marian Aguiló (Palma) amb 57 vots.  
3. Els alumnes de 5è EP del Col·legi Vialfàs (sa Pobla) amb 59 vots. 

La participació és molt bona i la resposta per part de l’alumnat i el professorat també. Pel que 
fa a l’entrega de premis s’organitzen tres actes de lliurement a cada illa, al Col·legi Sant Fran-
cesc de Sales Calós (Ciutadella), a l’IES Capdepera i al CEIP Sant Antoni de Portmany. 

· Tercer premi

Relació dels 25 centres i 65 cursos participants al 
concurs RescataMots

CENTRE CURS

Col·legi Sant Josep Obrer (Palma) 1r ESO E

CC Sant Josep de Maó 2n ESO

IES Francesc de Borja Moll (Palma) 3r B - 3r C

Col·legi Marian Aguiló (Palma) 5è A - 5è B- 5è C

CEIP S’Auba (Cala Rajada) 4t B - 4t A - 5è A - 5è B - 6è A - 6èB

Col·legi Sant Francesc de Calós 1r ESO A - 1r ESO B - 2n ESO A - 2n ESO B -
3r ESO A - 4t ESO A - 4t ESO B  

CEIP Vialfàs (sa Pobla)  5è EP - 6è EP

IES Capdepera 4t ESO A - 4t ESO B - 4t ESO C 

Santa Magdalena Sofia (Palma) 2n ESO A - 2n ESO B

IES Santa Maria Eivissa 3r EP B - 3r EP C

IES Balàfia (Sant Joan de Labritja) 1r ESO B -  1r d’ESO C - 1R ESO D - 
2n ESO A - 2n ESO B - 2n ESO C

CEIP Duran Estrany (Llubí) 5è EP A - 5è EP B

CC Colònia Sant Jordi 6è EP

IES Bendinat (Calvià) 2n EP C- 2n EP D- 4t EP C

CEIP Margalida Florit (Ciutadella) 4t A

CEIP Francesc d’Albranca 5è EP- 6è EP

CEIP Joan Ramis i Ramis (Maó) 1r ESO D - 1r ESO E

IES Son Pacs (Palma) 1r ESO B - 1r d’ESO C - 
2n ESO A - 2n ESO B - 2n ESO C - 

Sant Antoni de Portmany 4t A - 6è A

CEIP Reina Sofia (s’Horta) 5è EP - 6è EP

IES Guillem Colom Casanoves (Sóller) 2n ESO B - 2n ESO C

IEX XARC (Santa Eulàlia des Riu) 1r ESO B - 1r ESO  C - 1r ESO D
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Embarbussaments guanyadors
· Primer premi

Alumnes de 4t d’ESO  B del Col·legi 
Sant Francesc de Calós (Ciutadella) 
amb 170 vots.

Alumnes de 4t d’ESO C de l’ IES 
Capdepera amb 136 vots.

Alumnes de 6è EP del Col·legi Reina 
Sofia (s’Horta) amb 108 vots.

· Segon premi

Alumnes de 4t d’ESO A del CEIP 
Sant Antoni Portmany (Eïvissa) 
amb 89 vots.

Alumnes de 5è EP A del CEIP Marian 
Aguiló (Palma) amb 87 vots.

Alumnes de 5è EP del CEIP Reina Sofia 
(s’Horta) amb 73 vots.

· Tercer premi

Alumnes de 6È EP del CEIP Francesc 
d’Albranca (Es Migjorn Gran) amb  
69 vots.

Alumnes de 5è EP del CEIP Vialfàs 
(sa Pobla) amb 59 vots.

Alumnes de 5è EPC del CEIP Marian 
Aguiló (Palma) amb 57 vots.

Alumnes 2n d’ESO C de l’IES Balàfia (Sant Joan de Labritja)

Alumnes de 4t CEIP Margalida Florit (Ciutadella)

Alumnes de 1r d’ESO de l’ I.E.S Xarc 
(Santa Eulària des Riu)

Escola Bell-Lloc (Girona)

Alumnes de 4t CEIP Margalida Florit (Ciutadella)
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Actes entrega premis concurs RescataMots

Miquel Àngel Casanovas, representant 
de la Institució Francesc de B. Moll, i 
Maite Carreras Victory, Directora del 
Col·legi Sant Francesc de Sales Calós 
(Ciutadella, 28 de Novembre de 2017) 

Alumnes de 4t d’ESO B del Col·legi Sant Francesc de Sales Calós reben el primer premi del 
concurs RescataMots (Ciutadella, 28 de Novembre de 2017) 

Alumnes de 4t d’ESO C de l’IES Capdepera reben el primer premi del concurs RescataMots 
(Capdepera, 4 de Desembre de 2017). El lliura Caterina Valriu.

2. Lectura simultània de Rondaies 
a les biblioteques

Lloc: Biblioteques de Mallorca
Dia: 10 d’octubre
Hora: 18h

Lectura pública de rondalles mallorquines que Alcover va recrear i Moll va il·lustrar i editar. 
Totes les biblioteques participants varen llegir simultàniament una rondalla triada per ells. Els 
assistents havien de seleccionar una paraula per cercar-la al DCVB i compartir-la a les xarxes 
socials. Després se sortejaven lots de rondalles entre tots els participants a cada biblioteca. 

Biblioteca de Son Carrió

Biblioteca de Sant Jordi
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Carta a les 
biblioteques

Cartell de la lectura simultània de 
Rondaies a les biblioteques
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Biblioteques que hi van participar

Biblioteca de Son Sardina

Biblioteca de Son Ferriol

Biblioteca de Sant Jordi

Biblioteca Joan Alcover

Biblioteca de Sant Llorenç “Salvador Galmés”

 Biblioteca de Muro

Biblioteca de Son Ximelis
Biblioteca de Llubí

Biblioteca Son Cànaves

Biblioteca de Sineu

Biblioteca de Son Carrió

Biblioteca de Selva

Durant el II Dia Francesc de Borja Moll també es va organitzar un Conta-rondalles a la cibe-
raula de l’Hospital Universitari de Son Espases. L’objectiu era fer viatjar els infants a  un altre 
indret amb la imaginació mitjançant la lectura de la rondalla. Per raons de protecció dels 
drets dels infants que estaven hospitalitzats només es mostra la fotografia de la contadora.

3. Conta-rondalles a l’Hospital 
Universitari Son Espases

Lloc: Ciberaula Son Espases 
Dia: 10 d’octubre 
Hora: 17h

Victòria Serrano, conta-rondalles a la Ciberaula de Son Espases, 10/10/2017

Cartell del Contarondalles a la ciberaula 
de l’Hospital Universitari Son Espases
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Lloc: Espai Mallorca, Plaça Vicenç Martorell, 1 (Barcelona)
Data: 20 d’octubre de 2017.
Hora: 19h 

4. Acte a L’Espai Mallorca 
(Barcelona)

Conta-rondalles de València, Virgínia Coquillat; Catalunya, Roser Ros i Pilar Puig; Mallor-
ca, Lluís Oliver; Eivissa i Formentera, Isidor Marí; Menorca, Joan Taltavull. Presentació a 
càrrec d’Antoni Mir (secretari de la Institució Moll) i Josep Marquès (director de l’Espai 
Mallorca). Actuació musical d’Isidor Marí.

Paraules del dr. Joan Veny: “Francesc de B. Moll i el tresor del DCVB“.

500 persones.

· Serveis tècnics d’escenari, megafonia, mailing i convocatòria, comunica-
ció i producció de l’acte:

· Objectius:
Difondre la figura i el llegat de l’il·lustre filòleg, i promoure l’ùs social de la llengua cata-
lana mitjançant la literatura oral.

· Format:
“Pi de les tres branques”! Rondalles de la llengua catalana”.

· Actuacions:

· Parlament:

· Inauguració  del “Racó Francesc de Borja Moll“ a la llibreria de l’Espai Ma-
llorca a càrrec de Joan Veny.
· Assistents:

Tu diràs produccions, SL.

Joan Veny inaugurant el Racó de 
Francesc de B. Moll, Espai Mallorca 
20/10/2017

Espai Mallorca 20/10/2017

El passat dia 20 d’octubre de 2017 a les 19h, 
al local de l’ESPAI MALLORCA (Plaça Vicenç 
Martorell, 1; Barcelona) es va dur a terme 
la celebració del II Dia de Francesc de Borja 
Moll, dia dedicat a promoure l’ús social de 
la llengua catalana mitjançant la cultura 
popular i a commemorar i difondre una 
de les personalitats més importants de la 
llengua i la cultura catalana contemporània. 
També a promoure una activitat que creï i 
consolidi llaços permanents de relació en 
tot l’àmbit del “Diccionari català-valencià-ba-
lear”. Alhora, l’ESPAI MALLORCA va celebrar 
el IV aniversari de la seva etapa actual. La 
sinergia creada entre la Institució FdB Moll i 
l’Espai Mallorca va tenir com a resultat una 
participació de públic més que notable.

Cal recordar que Francesc de Borja Moll 
(Ciutadella, 1903 - Palma 1991) representa, 
juntament amb Antoni M. Alcover, l’apor-
tació més important feta des de les Illes 
Balears al conjunt de la llengua catalana 
al llarg del S. XX. Reconegut institucional-
ment amb el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, la Medalla d’Or de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, Fill Il·lustre 
de Ciutadella, Fill Il·lustre de Palma, Doctor 
Honoris Causa per les universitats de Ba-
silea, Barcelona, Illes Balears i València, la 
seva rellevància intel·lectual està més que 
demostrada. La importància de les aporta-
cions fetes a la llengua i a la cultura per una 
figura de la significació de Francesc de Borja 
Moll són evidents per a una part de la po-
blació però malgrat les distincions rebudes 
i el pes mateix de les seves contribucions, 
aquestes no són ben conegudes per tota la 
societat, essent el seu coneixement super-
ficial i a vegades nul. Cal remarcar la im-
portància singular del DCVB o Alcover-Moll, 
l’únic diccionari que recull la diversitat 
dialectal de la llengua catalana i la primera 
font històrica que documenta cada paraula, 
fet que li dona una capacitat demostrada 
d’arrelament al territori complet de la llen-
gua. I també cal remarcar la importància de 
l’edició popular de l’ Aplec de Rondaies Ma-
llorquines, una joia de la cultura popular, un 
tresor de la literatura universal editades per 
l’Editorial Moll des de 1934, amb bona part 
de les il·lustracions fets pel mateix Francesc 

Antoni Mir, secretari de la Institució Moll, Espai Mallorca 20/10/2017. A la seva esquerra, Josep Mar-
quès, director de l’Espai Mallorca. Al fons, asseguts, d’esquerra a dreta, Isidor Marí, Roser Ros, Virginia 
Coquillat i Pilar Puig.
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de B. Moll i el seu germà Josep. 
Els actes varen començar amb la presen-
tació, a càrrec d’Antoni Mir (secretari de la 
Institució Francesc de Borja Moll, associació 
continuadora de la tasca de l’editorial Moll) i 
Josep Marquès (director de l’Espai Mallorca), 
seguides dels conta-rondalles de cada part l 
territori que representen. L’esmentada cele-
bració “Pi de les tres branques! Rondalles de 
la llengua catalana”, va consistir en la lectura 
de rondalles de la llengua catalana. Varen 
contar les rondalles de València, Virgínia Co-
quillat; de Catalunya, Roser Ros i Pilar Puig; 
de Mallorca, Lluís Oliver; d’Eivissa i Formen-
tera, Isidor Marí i de Menorca, Joan Taltavull.

Seguidament el Dr. Joan Veny, el gran dialec-
tòleg de referència, i a la vegada continuador 
de l’obra de Francesc de Borja Moll i Mn. 
Antoni M. Alcover, va homenatjar la figura i 
l’obra de Francesc de Borja Moll, amb un par-

lament  “Francesc de Borja Moll i el tresor 
del Diccionari català-valencià-balear”.
I finalment, es va inaugurar a la llibreria 
de l’ESPAI MALLORCA el “Racó de Francesc 
de Borja Moll”, racó on es poden trobar 
els títols més destacats de l’Editorial Moll, 
editorial fundada l’any 1934 per ell ma-
teix, entre els qual es poden trobar el 
DCVB, l’Aplec de les Rondaies Mallorquines 
(versions clàssica i edició comentada), les 
Obres Completes de Francesc de Borja 
Moll, d’Antoni M. Alcover, de Pere Capellà, 
de Gabriel Alomar i fins a 1200 títols edi-
tats al llarg de vuit dècades. Varen assistir 
als actes més de cinc-centes persones, els 
quals van poder gaudir tot l’horabaixa i 
vespre d’un ambient festiu.
S’adjunten una sèrie de fotografies i vídeos 
per a més il·lustració dels actes. 

Resum fotogràfic de l’acte a l’Espai Mallorca 
20/10/2017
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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 2017 es realitzaren un conjunt de primeres passes dirigi-
des a la materialització d’aquest pla d’actuació, concretades en els punts següents: 

a) A març de 2017, l’Ajuntament de Ciutadella va comunicar a la Institució Moll la seva vo-
luntat de crear un Racó o Espai dedicat a la figura de Francesc de B. Moll a Can Saura, con-
juntament amb altres Fills Il·lustres de Ciutadella. Dins 2017, Can Saura es va obrir al públic i 
durant 2018 es configuraran els usos, temàtiques i col·leccions que contindrà aquest edifici 
històric.

Can Saura, Ciutadella (Menorca)
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b) 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’Estu-
di General Lul·lià, atesa la relació que hi va tenir Francesc de B. Moll.

c) El vincle de Francesc de B. Moll amb l’Estudi General Lul·lià 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). Per aquest motiu, l’Assemblea General de 
Socis 2017 de la Institució Francesc de B. Moll es va celebrar en aquest espai.

d) Com a proposta de transició, la Institució Francesc de B. Moll promourà una exposició 
durant l’any 2018 titulada “La relació Moll-Llompart. Una col·laboració fructífera”. Josep Maria 
Llompart fou director literari de l’Editorial Moll des de 1961 fins pràcticament les darreries 
dels anys vuitanta. A desembre del 2017, el Govern de les Illes Balears, a petició de la Con-
selleria de Cultura, Participació i Esports, va declarar l’any 2018 com a Any Josep Maria Llom-
part per commemorar i reconèixer la figura i trajectòria de l’escriptor mallorquí.

Claustre de L’Estudi General Lul·lià, Palma (Mallorca) 2. La continuïtat de la 
tasca de l’Editorial Moll.
El pla d’actuació de 2017 va quedar vertebrat a partir de tot un conjunt d’estra-
tègies que potenciïn i garanteixin 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 2017 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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Editorial Moll - Publicacions
Reimpressions 2017 (Reeditades el 2016) 

Aplec de Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Racó. Edició popular.
Es reediten els volums de les Rondaies mallorquines (edició popular) que 
es van exhaurint, de manera que la col·lecció completa estigui sempre a 
l’abast dels lectors.

Ansa per Ansa 1, 2 i 3 (Elisabet Abeyà, Maria Fortuny i Assumpta Mascaró 
amb il·lustracions d’Andreu Terrades)

“Ansa per ansa” és una completa eina didàctica destinada a l’aprenentatge del 
llenguatge escrit i foment de la lectura a les primeres edats (6 - 8 anys), creat a 
partir d’un material que començà a ser elaborat a finals dels anys setanta i que 
s’ha anat ampliant, revisant i enriquint. 

Torna, Yussuf! (Miquel Àngel Maria)

Obra juvenil de temàtica fantàstica, però amb un rerefons 
de valors socials com la integració, el respecte i l’amistat.

Història de Menorca (Miquel Àngel Casasnovas)
Reedició ampliada i revisada de la història de Menorca, des 
dels orígens del poblament humà fins a l’actualitat.

Llànties de foc (Joan Mascaró Fornés)

Traducció i selecció de pensaments espirituals, de totes les 
cultures i de totes les èpoques, per il·luminar tot allò que 
dona un sentit a la vida de l’home.
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Edicions 2017

Aplec de Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Racó. 
Edició comentada de Grimalt - Guiscafrè. Vol. VII

Setè volum de l’edició comentada de les Rondaies Mallor-
quines a cura dels especialistes en rondallística Josep A. 
Grimalt i Jaume Guiscafrè. Coeditat amb ILLENC (Institut 
d’Estudis Baleàrics).

Rondaies Mallorquines. Vol XVIII 

Autor: Antoni Maria Alcover 
Reedició tom XVIII de l’edició popular de les rondaies.

Historia de Menorca (Miquel Àngel Casasnovas)

Edició en castellà. Reedició ampliada i revisada de la his-
tòria de Menorca, des dels orígens del poblament humà 
fins a l’actualitat.

Obres Completes d’Antoni M. Alcover. Volum III

Tercer Volum de les obres completes. Inclou els treballs 
preparatoris del I Congrés internacional de la llengua 
catalana (1906) i Qüestions de llengua i literatura catalana. 
A cura de Maria Pilar Perea.  Coeditat amb ILLENC (Institut 
d’Estudis Baleàrics).

Reedicions 2017

Els descendents dels jueus conversos de Mallorca (Miquel 
Forteza Pinya)

Anàlisi completa i al seu moment disruptiva d’un dels capítols 
més foscos i sorprenents de la història de Mallorca com fou la 
discriminació i l’estigmatització dels jueus conversos.

Novel·letes Menorquines (Àngel Ruiz i Pablo)

Recull de les tres novel·letes més conegudes d’un autor 
clàssic de Menorca: “Del cor de la terra”, “Classes passives” i 
“Viatge tràgic de l’amo en Xec de s’Uastrà”.

Polèmica d’en Pep Gonella

Segona edició revisada i ampliada d’una obra originalment 
apareguda el 1972 sobre una polèmica que va marcar una 
època i fins i tot afegí paraules al diccionari, com “gonellisme”. 
Recull a càrrec de Francesc de B. Moll, ampliat per Joan Mut 
Munar, també autor d’un estudi introductori. 

L’anell de Boken-Rau (Pere Morey)

Novel·la juvenil d’un viatge a través de la història per 
conèixer personatges des de la prehistòria a l’època 
romana fins arribar al futur.
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Un hivern a Mallorca (George Sand)

Reedició de la coneguda novel·la de l’estada de l’escripto-
ra francesa a Mallorca juntament amb Chopin. Traducció i 
notes de Jaume Vidal Alcover. 

La dida i altres narracions (Salvador Galmés)

Reedició del volum de la Biblioteca Bàsica de Mallorca  
que arreplega les narracions curtes d’aquest gran prosista 
mallorquí. 

Cançoner popular de Mallorca. Vol. 1 
(Rafel Ginard Bauçà)

Reedició del primer volum del Cançoner Popular de 
Mallorca, exhaurit feia una dècada. Compta amb 
un destacat “Assaig d’estudi preliminar” de vuitanta 
pàgines de Francesc de B. Moll. 

El Drac Basili (Ponç Pons)

Obra infantil clàssica protagonitzada per un 
drac entranyable. Inclou les il·lustracions a 
color d’Aina Bonner. 

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 gratuïta-
ment en línia mitjançant un acord amb 
l’Institut d’Estudis Catalans, pendent de 
renovació des del mes de juliol de 2015 i 
que encara estava pendent de signatura 
a finals de 2017. La voluntat de les dues 
parts és renovar aquesta col·laboració. 
Mentrestant, la Institució Moll va decidir 
mantenir aquest accés en línia.

DESPLEGAMENT DE TOTES LES POTENCIALI-
TATS DE CONSULTA DEL DCVB

El projecte de desplegament de totes les 
potencialitats de consulta del DCVB vol su-
perar una limitació tecnològica obsoleta, 
atès el fet que la disposició  té les limita-
cions lògiques de l’època. L’edició en línia 
que es pot consultar té 14 anys d’antigui-
tat 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 el pla de 

Projecte
DCVB
2018 - 2019

nova digitalització presentat per la Dra. 
Maria Pilar Perea les quals es duran a ter-
me sota els auspicis del Consell Assessor. 

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 con-
tinguts.

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 informà-
tica de 3,5 milions de cèdules lexicogràfi-
ques 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 genera-
ció automàtica de so (mitjançant veu sin-
tetitzada) a les transcripcions fonètiques 
que apareixen en la majoria d’entrades 
del DCVB.

· MEMÒRIA 2017 · PLA D’ACTUACIÓ 2017 · LA CONTINUÏTAT DE LA TASCA DE L’EDITORIAL  MOLL · REEDICIONS 2017 ·

68

· MEMÒRIA 2017 · PROJECTE DCVB ·

69



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.

Aplec de 

Rondaies Mallorquines 
d’en Jordi des Racó

Volum VII edició comentada

Les Rondaies mallorquines representen 
quelcom més que una simple obra literària; 
transmeses de generació en generació, han 
arrelat profundament en l’imaginari col·lec-
tiu del públic illenc fins el punt de despertar 
l’ interès dels lectors del País Valencià i de 
Catalunya. 

El setè volum és un recull que continua el 
format d’edició que, des de 1996 –any del 
centenari de la publicació del primer volum 
de la primera edició de l’Aplec de Rondaies 
mallorquines d’en Jordi d’es Racó– ha contri-
buït no només a redescobrir aquest llegat, 
sinó a ordenar-lo segons el model Aar-
ne-Thompson-Uther, el més conegut i ac-
ceptat dels sistemes de catalogació ronda-
llística. És una coedició amb ILLENC (Institut 
d’Estudis Baleàrics).

El setè volum d’aquesta edició comentada 
de les Rondaies mallorquines recull les de 
temàtiques humanes. Queden agrupades 
dintre de nou temàtiques diferenciades 
–des d’històries de fidelitat i innocència 
a aventures sobre lladres i assassins fins 
arribar a lliçons sobre els bons preceptes–, 
reproduint un total de 45 rondalles. Amb 
l’objectiu de contextualitzar les històries, 
l’edició a cura de Josep A. Grimalt (Catedrà-
tic emèrit de Lingüística General a la Uni-
versitat de les Illes Balears) amb la col·labo-
ració de Jaume Guiscafrè (Professor titular 
i director del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la Univer-
sitat de les Illes Balears) ha permès dotar 
l’aplec de notes, afegits i observacions que 

permeten una lectura molt més àmplia dels 
textos. 
Un altre aspecte a afegir és que el setè 
aplec de les Rondaies mallorquines publicat 
durant el 2017 inclogué les il·lustracions 
dels germans Moll que acompanyaren tant 
les edicions populars d’aquestes històries 
i les que, en commemoració del cinquan-
ta aniversari, realitzà el pintor català Pere 
Prat i Ubach. El volum també incorpora 
una dedicatòria preliminar a la rondallista 
Mme. Marie-Louise Tenèze, morta a finals 
de 2016:  “Li dedicam un record en agraïment 
per la utilitat que hem trobat a la seva obra 
i per l’encoratjament que ens donà per dur a 
terme la nostra”.
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Els objectius que s’han pretès assolir amb 
aquest nou volum de l’edició crítica de l’Aplec 
de Rondaies mallorquines són els següents:

• Aprofundir en el coneixement i trans-
cendència cultural que han tingut aquest 
conjunt d’històries. 

• Donar continuïtat a una col·lecció que, 
amb la incorporació d’una lectura crítica a 
càrrec d’especialistes en filologia i ron-
dallística, ha esdevingut una referència 
destacada dintre del catàleg de l’Editorial 
Moll. 

• Promoure una línia editorial que perme-
ti un doble nivell de lectura i que, a tal 
efecte, estigui dirigit tant al públic general 
com a l’especialitzat. 

El nou aplec fou presentat el 3 de juny 2017 a la Fira del Llibre, instal·lada a les immediacions 
del Passeig del Born (Palma) amb les intervencions d’Antoni Mir Fullana, secretari de la Insti-
tució Francesc de Borja Moll, i els autors Josep Antoni Grimalt i Jaume Guiscafrè.

Fira del Llibre (Palma), 3 de juny de 2017. Presentació de Rondalles mallorquines. Volum VII, edi-
ció crítica. D’esquerra a dreta: Jaume Guiscafrè, Josep Antoni Grimalt i Antoni Mir.

El Cançoner Popular 
de Mallorca

L’Editorial Moll té al seu catàleg tres tresors de la llengua catalana aportats des de les Illes 
Balears: el Diccionari català-valencià-balear, les Rondaies Mallorquines i el Cançoner Popular de 
Mallorca. El Cançoner Popular de Mallorca del Pare Ginard recull en els seus quatre volums 
la recerca exhaustiva que dugué a terme l’escriptor i folklorista Rafel Ginard Bauçà (Sant 
Joan, 1899 - Artà, 1976) durant quatre dècades. Més de vint mil cançons i cinquanta mil va-
riants que conserven, amb tota la seva riquesa, la manifestació verbal de la cultura del nostre 
poble. Una tasca titànica editada per Francesc de B. Moll, encarregat d’introduir els lectors 
mitjançant un important estudi preliminar, en el qual afirma: “Amb aquesta publicació, Ma-
llorca pot exhibir tres monuments que perpetuen, amb unes dimensions no igualades 
per cap altra regió hispànica, la triple manifestació verbal de l’esperit del nostre poble: 
la llengua, les llegendes i la poesia de la terra”.

D’aquest primer volum, originalment aparegut 
el 1966, es van fer diferents reedicions però, 
tot i així, continuava exhaurit des de feia una 
dècada. A tal efecte, se’n derivà que un gruix 
considerable de lectors tenien els altres tres 
toms, però no el primer. Per tant, els objectius 
que s’han tractat d’assolir amb aquesta reedi-
ció del volum I del Cançoner Popular de Ma-
llorca han estat els següents:

• Proporcionar al lector una nova edició 
del volum, perquè pugui completar-ne la 
col·lecció.

• Projectar la importància de la tasca realit-
zada pel Pare Ginard i, de forma singular, el 
valor que representa el present volum de 
gloses i cançons.

• Continuar apostant pels atributs estètics 
(colors, tipografia, disseny, etcètera) de la 
col·lecció per homogeneïtzar els volums 
amb independència de l’any de la seva 
edició. 

• Posar de relleu totes les potencialitats 
de consulta que, en matèria de Filologia, 
Sociologia, Etnologia o Història cultural, es 
poden realitzar en aquest llibre.
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Durant el tram final de l’any 2017, la Institució Francesc de B. Moll impulsà un conjunt 
d’iniciatives amb l’objectiu de donar a conèixer la nova reedició. A tal efecte, s’articulà 
una campanya de Nadal amb l’eslògan “Per Nadal i Reis, regala gloses, regala el Canço-
ner Popular de Mallorca”. A tal efecte, se’n deriva en primer terme una primera pre-
sentació, que tingué lloc el dijous 21 de desembre de 2017 a la llibreria Quart Creixent 
(Palma). Aquest esdeveniment –del qual se’n realitzà una difusió específica dirigida als 
mitjans de comunicació– comptà amb la intervenció de Pere Morey, escriptor mallor-
quí especialitzat en literatura infantil i juvenil i soci fundador de la Institució Francesc 
de B. Moll.

La campanya tingué especial incidència a l’entorn digital. Es programà un calendari 
d’actualitzacions on, a més de fer difusió del cartell de la presentació a Quart Creixent, 
es recolliren en forma d’imatge un total de quinze de gloses/cançons representatives 
d’aquest primer volum del Cançoner. La interacció amb els usuaris ha contribuït aug-
mentar la seva visibilitat i a engrescar una part dels usuaris que, per factors generacio-
nals, fan molt més ús de les noves tecnologies que no pas dels sistemes considerats 
tradicionals a l’hora d’accedir a novetats editorials. 

La campanya nadalenca del Cançoner de Mallorca obrí les portes a tot un conjunt d’ac-
tes ubicats cronològicament als primers mesos de l’any 2018. 
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Polèmica d’en 
Pep Gonella

El gonellisme és un corrent sociolingüístic 
propi de les Illes Balears que té un curiós 
inici: el 30 de juny de 1972, la carta-manifest 
publicada a un conegut diari mallorquí amb 
la signatura de Pep Gonella origina una 
encesa polèmica entorn al model de llengua 
pròpia. Malgrat l’autor anònim mai no va 
posar en dubte ni la unitat de la llengua ni 
la seva integritat formal, la disputa inspirà 
futurs corrents anticatalanistes que, tant 
en discurs ideològic com filològic, compar-
teixen importants paral·lelismes amb el bla-
verisme del País Valencià. L’intercanvi d’opi-
nions entre Gonella i Francesc de B. Moll, 
amb les oportunes intervencions d’altres 
personalitats com Antoni Lluc Ferrer, Pere 
Llabrés o Josep Massot i Muntaner, esde-
vingué el gruix del llibre Polèmica d’en Pep 
Gonella, editat l’any 1972 per l’Editorial Moll 
dintre de la col·lecció Illes d’Or. El maig de 
2017 –és a dir, quaranta-cinc anys després– 
Pep Gonella revelà la seva autèntica iden-
titat: el misser Josep Zaforteza Calvet, antic 
senador de l’UCD. La seva declaració públi-
ca tornà a portar el gonellisme als titulars 
de la premsa illenca i, en aquest context, es 
posà de relleu que Polèmica d’en Pep Gonella 
estava exhaurit des de feia molts d’anys. 

La segona edició d’aquesta obra ha estat 
profusament revisada i ampliada. Comp-
ta amb un estudi introductori a càrrec del 
filòleg Joan Mut Munar, del qual se n’extreu 
una selecció bibliogràfica completa que, en 
conjunt, aporta una visió actualitzada de la 
represa de l’anticatalanisme. Manté la in-

troducció original escrita per Francesc de B. 
Moll i la seva icònica portada, la nova Polè-
mica d’en Pep Gonella incorpora sis textos 
inèdits publicats a la primera meitat dels 
anys setanta i que no aparegueren a la seva 
edició original.

Entre els objectius principals d’aquesta nova edició, destaquem els següents:

• Oferir als lectors una lectura rigorosa, contextualitzada i actualizada.

• Tornar a posar a l’abast de biblioteques i llibreries una obra de referència, exhaurida 
des de fa dècades.

• Desmuntar tòpics i prejudicis lingüístics amb un volum que, per la seva composició, 
fonamenta el debat, la reflexió i, sobretot, el coneixement dels usos i particularitats de 
la llengua pròpia. 

S’han de destacar tres presentacions significatives de la reedició de la Polèmica d’en Pep Gone-
lla. La primera tingué lloc a la Sala de plens de l’Ajuntament de Costitx, el 30 de juny de 2017. 
L’horabaixa del 3 de juny fou presentada novament a la Fira del Llibre, ubicada al Passeig del 
Born (Palma). Finalment, el 6 de juliol, Joan Mut s’afegí a la programació del curs d’estiu “Iden-
titats nacionals i nacionalismes a l’Estat espanyol a l’època contemporània” (Galeusca-His-
tòria), coordinat pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat 
de les Illes Balears. Aquesta darrera presentació tingué lloc a l’edifici de Sa Riera (Palma). 

Sa Riera (Palma), 6 de juliol de 2017. Curs d’estiu “Identitats nacionals i nacionalismes a l’Estat espanyol a l’època 
contemporània” (Galeusca-Història). D’esquerra a dreta: Margalida Blanquer, Tomeu Canyelles, Joan Mut Munar, 
Rafel Puigserver i Elisabeth Ripoll. 
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La Institució
Francesc de 
B. Moll

als mitjans

• Agenda GOIB:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3087362&coduo=7&lang=ca 
Biblioteques de Palma: 
https://bibliopalma.palma.cat/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_
d4_v1.jsp&contenido=105493&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&lan-
guage=es&codMenu=2145 

• Biblioteques de Palma: 
https://bibliopalma.palma.cat/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_
v1.jsp&contenido=105317&tipo=2&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&language=es 

• Ajuntament de Ciutadella: 
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=24990
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=25084

· Webs institucionals

II dia de Francesc de B. Moll als mitjans

• Escriptors.cat: 
https://www.escriptors.cat/?q=node/14659

• Espais Escrits: 
http://www.espaisescrits.cat/que-fem/detall-agenda/commemoracio-del-ii-dia-fran-
cesc-de-borja-moll-rondalla-a-la-institucio-alcover 

• Grup d’estudis etnopoètics: 
http://blogs.iec.cat/gee/2016/10/07/1r-dia-de-francesc-de-borja-moll/

• Cap vermell (agenda de Capdepera I Cala Rajada): 
http://www.capvermell.org/index.php/cultura/noticies/21399-les-biblioteques-de-capdepe-
ra-i-cala-rajada-participen-al-dia-de-francesc-de-borja-moll

· Agendes
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• EUROPAPRESS 05/10/2017
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-escuelas-bibliotecas-baleares-cataluna-valen-
cia-celebraran-dia-francesc-borja-moll-actividades-20171005200244.html

· Mitjans / Agències

• DBalears 05/10/2017
https://dbalears.cat/cultura/2017/10/05/306737/escoles-biblioteques-dels-paisos-catalans-ce-
lebraran-dia-francesc-borja-moll.html

• Dbalears 07/10/2017
https://dbalears.cat/cultura/2016/10/07/294682/octubre-declarat-dia-francesc-borja-moll.
html- 

• Diario de Mallorca 06.10.2017 (també en paper)
http://www.diariodemallorca.es/cultura/2017/10/06/contarondalles-concursos-visitas-guia-
das-ii/1253295.html

• Diario de Mallorca- Suplement Diari de l’Escola 18/10/2017 (Edició en paper i en pri-
mera plana, tota la pàgina)

• Última Hora 06/10/2017: treu una plana

• Última Hora 09/10/2017: Contraportada (Acte Ciutadella, recuperació bust)

• Ultima Hora- 24/10/2017: portada de l’edició en paper i mitja pàgina a la secció de 
“Part Forana”.

• Última Hora- 29/10/2017: pàgina completa de l’edició en paper, entrevista a Michael 
Atwood Mason.

• Ara Balears 01/06/2017
https://www.arabalears.cat/cultura/concurs-incentiva-oblidats-Rondaies-Mallorqui-
nes_0_1806419467.html

• Ara Balears 05/10/2017
http://www.arabalears.cat/cultura/Embarbussaments-commemorar-Francesc-Borja-Mo-
ll_0_1882011920.html

• Ara Balears 09/10/2017
http://www.arabalears.cat/cultura/proposta-cultural_0_1884411643.html

· Mitjans / Premsa

• Ara Balears 10/10/2017
http://www.arabalears.cat/cultura/Balears-celebren-Francesc-Borja-Moll_0_1885011697.html

• Ara Balears 28/10/2017: doble pàgina de l’edició en paper amb entrevista a Michael 
Atwood Mason.

• Llibertat.cat  06/10/2017
https://www.llibertat.cat/2017/10/activitats-a-escoles-i-biblioteques-d-arreu-dels-paisos-cata-
lans-per-celebrar-el-dia-francesc-de-bor-40127

• Llibertat.cat 18/10/17
https://www.llibertat.cat/2017/10/l-espai-mallorca-a-barcelona-celebra-el-dia-francesc-de-bor-
ja-moll-40238

• 20 minutos (Digital) 05/10/2017
http://www.20minutos.es/noticia/3153833/0/escuelas-bibliotecas-baleares-cataluna-valen-
cia-celebraran-dia-francesc-borja-moll-con-actividades/

• Menorca al dia- 08/10/2017
http://menorcaaldia.com/2017/10/08/menorca-tambien-celebra-el-dia-de-francesc-de-borja-
moll/

• Menorca.info (digital)- 11/10/2017
https://menorca.info/menorca/cultura/2017/613801/senda-dejada-por-borja-moll.html

• Periódico de Ibiza- 11/10/207
https://periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2017/10/11/298645/francesc-borja-moll-fets-pa-
raules.html

· Mitjans / Ràdio
• Entrevista ràdio: IB3-Ràdio al programa “Els Entusiastes”
https://www.ivoox.com/els-entusiastes-00380-dia-francesc-de-audios-mp3_rf_21404303_1.
html

· Mitjans / Televisió

• Informatius d’IB3 05/10/2017
http://ib3tv.com/ciutadella-restitueix-el-bust-del-filoleg-borja-moll-robat-lany-passat.html
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· Xarxes socials / Twitter
• Conselleria d’Educació Universitat 5/10/2017
https://twitter.com/EDUN_IB/status/915892569627865088

• Conselleria de Cultura, Participació i Esports 5/10/2017
https://twitter.com/conselleriaCPE/status/915902408403890178

• Ajuntament de Muro 10/10/2017
https://twitter.com/Ajuntament_Muro/status/914806252177383426

• Biblioteques de Mallorca 9/10/2017
https://twitter.com/bibliomallorca/status/917341049214898181

• Biblioteques de Mallorca 10/10/2017
https://twitter.com/bibliomallorca/status/917703995812085760

• Biblioteques de Mallorca 16/10/207
https://twitter.com/bibliomallorca/status/919847457407864832

• Biblioteca de Sineu 5/10/2017
https://twitter.com/BiblioSineu/status/915917952259694592

• Biblioteca de Sineu 10/10/2017
https://twitter.com/BiblioSineu/status/916935866135859205

• Biblioteca de Sineu 11/10/2017
https://twitter.com/BiblioSineu/status/918148459491938305

• Biblioteca Cas Metge Rei 7/10/2017
https://twitter.com/CasMetgeRei/status/916618736609775617

• Biblioteca Cas Metge Rei 10/10/2017
https://twitter.com/CasMetgeRei/status/917806001528672257

• Els Entusiastes iB3 9/10/2017
https://twitter.com/EntusiastesIB3/status/917418219060817920

• AELC Associació Escriptors Llengua Catalana 10/10/2017
https://twitter.com/EscriptorsAELC/status/917751102094835713

• IEC- Institut d’Estudis Eïvissencs 11/10/2017
https://twitter.com/IEEivissencs/status/918164383976521731
https://twitter.com/IEEivissencs/status/918165177547345921

• 304 seguidors
• 372 visites al perfil
• 4.457 impressions
• Valoració econòmica: 24 €

· Estadístiques Twitter:

IMPRESSIONS VISITES TWEET AMB MÉS REPERCUSIÓ

SETEMBRE 1607 308 https://twitter.com/InstitucioMoll/sta-
tus/912972780840390657/photo/1

564 impressions, 5 m’agrada, 3 retweets.

OCTUBRE 14.1K 1411 https://twitter.com/InstitucioMoll/sta-
tus/918016673617195008/photo/1

1.757 impressions, 10 m’agrada, 8 retweets.

NOVEMBRE 633 50 https://twitter.com/InstitucioMoll/sta-
tus/921422159171522560/photo/1

421 impressions, 6 m’agrada, 3 retweets.
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• 1.475 m’agrada
• 1.473 seguidors
• 257 visites a la pàgina
• Abast total: 3.131

REPERCUSSIÓ DIA 
FRANCESC DE BORJA 

MOLL
1 - 10 octubre

CAMPANYA CONCURS 
RESCATAMOTS

11 octubre - 31 octubre

FI CAMPANYA 
RESCATAMOTS

31 octubre - 8novembre

ABAST

 
   4 octubre:  1.178
   5 octubre: 1.247
   10 octubre: 1.341

   25 octubre: 2.674
   30 octubre: 2.325

   31 octubre:  1.993
   5 novembre: 783
   8 novembre: 945

REACCIONS
   4 octubre: 41
   5 octubre: 45
   10 octubre: 46

   25 octubre: 379
   30 octubre: 308

   31 octubre: 198
   5 novembre: 44
   8 novembre: 62

COMENTARIS
   4 octubre: 4
   5 octubre: 2
   10 octubre: 3

   25 octubre: 12
   30 octubre: 7

   31 octubre: 3
   5 novembre: 0
   8 novembre: 0

COMPARTICIONS
   4 octubre: 11
   5 octubre: 17
   10 octubre: 3

   25 octubre: 58
   30 octubre: 34

   31 octubre: 34
   5 novembre: 0
   8 novembre: 12

M’AGRADA
   4 octubre: 39
   5 octubre: 42
   10 octubre: 44

   25 octubre: 366
   30 octubre: 307

   31 octubre: 198
   5 novembre: 40
   8 novembre: 55

ABAST TOTAL
   4 octubre: 1.295
   5 octubre: 1.597
   10 octubre: 1.368

   25 octubre: 2.803
   30 octubre: 2.379

   31 octubre: 2.041
   5 novembre: 806
   8 novembre: 958

· Estadístiques Facebook:

· Estadístiques de l’impacte de la campanya 
‘RescataMots’!
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· Estadístiques a Facebook:

· Estadístiques a Twitter:

· Reculls de premsa (edició digital)
Diario de Mallorca
3/02/2016

· MEMÒRIA 2017 · LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL ALS MITJANS ·

86

· MEMÒRIA 2017 · LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL ALS MITJANS ·

87



ARA Balears
10/06/2017

Europa Press Balears
5/10/2017

dBalears
5/10/2017
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ARA Balears
5/10/2017

Diario de Mallorca
6/10/2017

90

· MEMÒRIA 2017 · LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL ALS MITJANS ·

91

· MEMÒRIA 2017 · LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL ALS MITJANS ·



Menorca
10/10/2017

Periódico de Ibiza
11/10/2017

· MEMÒRIA 2017 · LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL ALS MITJANS ·

92

· MEMÒRIA 2017 · LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL ALS MITJANS ·

93



ARA Balears
9/11/2017
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Diario de Ibiza
5/12/2017 · Reculls de premsa (edicions impreses)

Diario de Mallorca
15/11/2017
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Menorca <<Es Diari>>
11/10/2017

Publicació del concurs “RescataMots!” al web 
de la Institució Francesc de B. Moll
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Ultima Hora Diario de Mallorca
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Diario de Ibiza
5/12/2017

“Polèmica d’en Pep Gonella” als mitjans
dBalears
3 de juny de 2017
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URL: http://www.diariodemallorca.es/cultura/2017/06/05/editorial-moll-reedita-polemi-
ca-den/1221136.html

Diario de Mallorca
5 de juny de 2017

Felanitx
27 de juliol de 2017
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Les “Rondalles mallorquines” 
als mitjans

Grup d’Estudis Etnopoètics (Blog)
22 d’abril de 2017

URL: http://blogs.iec.cat/gee/2017/04/22/novetat-editorial-aplec-de-rondaies-mallorqui-
nes-den-jordi-des-raco-volum-vii/ 

El “Cançoner Popular de Mallorca”
als mitjans

Aquí t’esper (Blog)
19 de desembre de 2017
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AraBalears
23 de desembre de 2017 Resum econòmic 2017

1. VENDES 106.410,90 €

2. QUOTES 6.580,00 €

3. SUBVENCIONS 23.250,00 €

4. ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 7.982,67 €

5. INGRESSOS FINANCERS 0,00 €

TOTAL INGRESSOS 144.223,57 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2017

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

1. COMPRES 32.022,65 €

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ 96.621,72 €

3. TRIBUTS 2.467,87 €

4. DESPESES FINANCERES 242,76 €

5. DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 1230,00 €

TOTAL  DESPESES 132.585,00 €

SUPERÀVIT 11.638,57 € 
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1. CAIB 

Annexos
/ Cens d’entitats que tenen com a fi exclusiu el foment  
de la llengua catalana

2. Consell de Mallorca

3. Generalitat de Catalunya
/ Cens d’entitats que tenen com a fi exclusiu el foment  
de la llengua catalana

/ Registre Insular d’Entitats de Participació Ciutadana 
del Consell de Mallorca

4. Convocatòria Assemblea General 2017

CAIB
Cens d’entitats que tenen com a fi exclusiu 
el foment de la llengua catalana
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Consell de Mallorca
Registre Insular d’Entitats de Participació 
Ciutadana del Consell de Mallorca
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Generalitat de Catalunya
Cens d’entitats que tenen com a fi exclusiu el foment 
de la llengua catalana
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Convocatòria  Assemblea General 2017

Les activitats de la Institució Francesc de B. Moll dins 
2017 han comptat amb el suport de
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