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La
a un cop d’ull

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

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

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

gestiona

amb la missió de

mitjançant

Un fons de més de 
350.000 volums

1.400 
referències editorials

Les marques

Editorial 
Moll

Llibres
Mallorca

L’editorial del tres tresors

Diccionari
català-valencià-balear

Rondaies 
Mallorquines

Cançoner Popular 
de Mallorca

150963 entrades
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 2020 3.174.804 
visites i 6.883.697 

consultes)

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

Espais Moll

PalmaCiutadella

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

Benvolguts socis i amics de la Institució Francesc de B. Moll,

Aquest desembre de 2020 hem complert cinc anys des del dia en què vam complir amb el deu-
re moral de salvar l’Editorial Moll del seu injust final i és un bon moment per subratllar el paper 
de cada un dels socis fundadors que, amb la seva aportació econòmica, van permetre adquirir 
un patrimoni que estava al caire mateix de la seva destrucció definitiva. Cinc anys després, tots 
els actius de l’Editorial Moll continuen protegits, conservats i posats a disposició de la societat 
sense cap pèrdua rellevant i amb energia editorial renovada.

El 2020 no ha estat l’any més fàcil, no ho ha estat per a ningú. La pandèmia del Covid19 ho ha 
trasbalsat tot, des de la salut fins a l’economia, des dels costums de vida quotidiana a la relació 
amb els altres, des de la restricció a la mobilitat fins a les expectatives de futur en el sentit més 
ampli i penso molt especialment en les generacions més joves en el moment que defineixen el 
seu futur. Una pandèmia que ha afectat de manera radicalment injusta la generació dels nos-
tres avis, tenim presents a tots els que ens han deixat. I en particular a Germà Colon, estimat 
lingüista de referència i soci fundador de la Institució Francesc de B. Moll, faig arribar en nom 
de tots els consocis el condol a M. Pilar Perea i la seva família.

La pandèmia va tancar les llibreries i per tant va paralitzar els ingressos de les vendes. Durant 
mesos d’incertesa no se sabia quan ni com es reprendria l’activitat social amb una certa nor-
malitat que, per altra banda, potser haurà canviat per sempre. Volguérem ser solidaris amb el 
patiment de tots i posàrem, en obert pel nostre canal youtube, una part de les rondaies ma-
llorquines enregistrades pel mateix Francesc de B. Moll a principis dels anys seixanta a Ràdio 
Popular.

Decidits a continuar endavant, havíem apostat a finals de 2019 per competir obertament en el 
mercat del món editorial mitjançant Nova Editorial Moll SL, és a dir, amb qualitat i ofici, amb 
bons títols i amb bons autors, amb bona promoció, amb bona distribució i amb salut finan-
cera. Dins 2020, Nova Editorial Moll es va enlairar enmig del temporal i va començar a treure 
novetats a bon ritme. Podem destacar la primera traducció al català de Màrius, d’Antoni Serra, 
el segon llibre de tot l’estat censurat i segrestat l’any 1964 de les llibreries per la ‘Llei Fraga’; la 
reedició i adaptació de La Vall d’Adam, de Pau Faner, o Taules de Marbre, de Joana Serra de 
Gaieta. S’han continuat publicant les sèries de llarga durada a raó d’un volum nou cada any 

i així el 2020 han aparegut el Volum VI de les OC de Gabriel Alomar, el Volum V de les OC de 
Francesc de B. Moll (textos lul·lians i medievals) i el destacadíssim volum V de les OC d’Antoni 
M. Alcover (Els manifestos), que recull amb 662 pàgines els textos de l’enfrontament d’Alcover 
amb alguns membres de l’Institut d’Estudis Catalans de fa cent anys.

El projecte clau de la Institució Francesc de B. Moll, la nova digitalització del DCVB que tantes 
eines aportarà als usuaris de la llengua, va topar amb la pandèmia i no serà fins a 2021 en què 
es podrà desplegar plenament sota la direcció de Maria Pilar Perea i la supervisió del Conse-
ll Assessor format pels savis Joan Veny, Antoni Ferrando, Maria Pilar Perea, Josep Martines, 
Joan Miralles, Ramon Sistac i Isidor Marí. Mentrestant, 3.174.804 visites i 6.883.697 consultes 
d’usuaris del DCVB en línia dins 2020 avalen la contribució de la Institució Francesc de B. Moll 
a la societat, no oblidem que està en possessió de tots els drets d’explotació pública del DCVB 
i que l’accés gratuït, de moment mitjançant un acord amb l’IEC, és possible per decisió pròpia i 
lliure de la Institució Francesc de B. Moll.

Amb els cinc anys arribà també el V Dia Francesc de B. Moll que se celebra cada 10 d’octubre a 
partir de 2016, data de l’aniversari del seu naixement, per mantenir viu el seu llegat i difondre 
els valors que caracteritzaren la seva obra: senzillesa, saviesa, sentit de l’humor, constància, 
combinació exemplar de ciència i didàctica, i capacitat immensa de treball al servei de la llen-
gua catalana.

A l’assemblea general de socis es va acordar un model de Junta Directiva amb tres vicepresi-
dències (Catalunya, País Valencià i les illes Balears) amb l’objectiu de donar visibilitat als tres 
territoris demogràficament més importants de la llengua i es va nomenar Maria Pilar Perea, 
Antoni Ferrando i Isidor Marí com a vicepresidents. Es va ratificar la figura de Direcció General 
que exerceix Antoni Mir des dels inicis. Finalment, també es va aprovar la figura de president 
d’honor, que ostentaran tots els presidents que, amb el temps, hauran ocupat aquesta respon-
sabilitat.

Ha arribat l’hora de cercar el meu relleu. Els canvis ordenats en la presidència ajuden a la 
continuïtat de projectes tan necessaris com el d’aquesta Institució, continuïtat amb la qual em 
mantindré sempre fortament implicat. Els qui em coneixeu sabeu que sóc un enamorat de 
Mallorca, que com a president vaig estar compromès des del primer moment amb el fet que 
la seu i la direcció havien de mantenir-se a l’illa com havia fet Francesc de B. Moll al llarg de la 
seva vida, tant amb l’Editorial Moll com amb el DCVB. He ajudat tant com he pogut i sabut, i ho 
continuaré fent. Gràcies a tothom per servar i donar continuïtat al llegat de Francesc de B. Moll.
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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 Es-
colta 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 Uni-
versitat 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 Direc-
tives de diverses institucions, fundacions i associacions, entre les quals cal destacar el Cercle 
d’Economia, la Junta Directiva de l’Associació per al Progrés de la Direcció (APD) i la LECE.

/ ISIDOR MARÍ MAYANS
(Eivissa, 1949)
Filòleg, sociolingüista i cantant
VICEPRESIDENT

Es llicencià en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona 
(1972) i va començar la seva carrera acadèmica com a professor 
de la Facultat de Filosofia i Lletres de les Balears (1972 - 1980), 
on va dirigir el Departament de Llengua i Literatura Catalanes i 
va intervenir directament en la incorporació de la llengua cata-
lana al sistema educatiu de les Illes Balears. Al principi, els seus 
interessos anaven dirigits a la cultura popular. 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’Estudis 
Catalans. El 1996 va passar a treballar per la Universitat Oberta de Catalunya com a director dels es-
tudis 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 Catalans, 
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.

/ 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 Interuni-
versitari de Filologia Valenciana (1983-86 i 1992-2001), des 
del 1982 està al capdavant de la col·lecció “Biblioteca Sanchis 
Guarner” d’aquesta mateixa institució, i en 1986-2002 dirigí 
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 Li-
teratura 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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/ MIQUEL ÀNGEL CASASNOVAS 
CAMPS
(Ciutadella, 1964)
Historiador i professor
VOCAL
Llicenciat en geografia i història i doctor en història per 
la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha estat professor 
associat d’història i institucions econòmiques a la UIB. Ac-
tualment és professor d’ensenyament secundari i director 
de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella. 

Ha publicat 150 treballs de recerca i divulgació, dels quals 
27 són llibres i monografies. Entre la seva obra cal desta-
car 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 transformació 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 vice-
president del Cercle d’Economia de Menorca i president i director científic de la Fundació Enciclopèdia 
de Menorca.

/ MARIA PILAR PEREA SABATER
(Barcelona, 1960)
VICEPRESIDENTA

Doctora en filologia catalana i professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lin-
güística 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 dades 
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 “Portal 
de léxicos y gramáticas dialectales del catalán del siglo XIX”. Col·labora també en el projecte 
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 Diccio-
nari 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 nombrosos 
articles relacionats amb la morfologia, la lexicografia, la dialectologia i la història de la llengua. 

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

President Executiu de l’Obra Cultural Balear (1992-2003), des-
prés d’haver-hi exercit com a director i secretari (1982-1991). 
Secretari Executiu a les Balears del II Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana (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 ins-
tauració 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 (conceptua-
lització, 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 (inaugurat el 2004). 

El 2004 s’incorpora al Govern de Catalunya com a Secretari de Política Lingüística i el 2005 se li encoma-
na crear la Casa de les Llengües, dedicada a la difusió, valoració i salvaguarda del patrimoni lingüístic 
de la humanitat, mitjançant un consorci públic (Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelona). 
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’ha-
ver dirigit la Fundació DigiTalent de projectes d’innovació per a la indústria de l’animació audiovisual, 
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

· MEMÒRIA 2020 · LA JUNTA DIRECTIVA 2018 - 2021 · · MEMÒRIA 2020 · LA JUNTA DIRECTIVA 2018 - 2021 ·

10 11



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’Al-
cover i Moll en el camp de la lingüística dialectal i històrica.

Funcions del Consell Assessor

/ 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 Mallor-
ca). Actualment 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 Ferrando i Francès, vicepresident
Maria Pilar Perea Sabater, vicepresidenta

Antoni Mir Fullana, secretari 
Miquel Àngel Casasnovas Camps, vocal

Jaume Lladó Jaume, tresorer 

/ 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 arti-
cles sobre lingüística catalana, especialment sobre dialectologia, geolingüística i etimologia. Ha 
pres part en nombrosos congressos i és autor de llibres com Estudis de geolingüística catalana, 
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 domini 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 Comis-
sió 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’Honor de la Xarxa 
Vives d’Universitats (2013), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2015) i la Medalla d’Or de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2017).
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/ ISIDOR MARÍ MAYANS
(Eivissa, 1949)

Llicenciat en filologia catalana a la Universitat de Barcelona (1972). La seva activitat s’ha centrat 
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 Catala-
nes. Cap del Servei d’Assessorament Lingüístic (1980-1988) i subdirector general de Política 
Lingüística (1989-1996) de la Generalitat de Catalunya. Dirigí el Centre de Terminologia TER-
MCAT (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 director 
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. Eivissa. 

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

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

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

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

/ JOSEP MARTINES PERES
(Benimantell, 1961)

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 se-
cundari, 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 Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, 
de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 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 valencià 
del segle XIX. Estudi lingüístic i edició del Diccionario valencia-
no de Josep Pla i Costa meresqué la qualificació d’excel·lent 
cum laude. És màster en toponímia per la Universitat de 
València i professor titular del Departament de Filologia Ca-
talana de la Universitat d’Alacant. Els centres d’interès de la 
seva recerca són la sintaxi històrica, la semàntica i la lexico-
logia diacròniques, els contactes entre el  català i l’aragonès 
—amb especial referència al País Valencià— i la lexicografia. 

/ 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 Llen-
gua i Literatura de Ponent i del Pirineu. Ha organitzat cursos 
d’occità a la Universitat de Lleida i és director del projecte 
interregional de cooperació en matèria d’innovació i trans-
ferència tecnològica en el marc de la Comunitat de Treball 
dels Pirineus. Ha desenvolupat tasques d’informador de la 
Comissió Parlamentària de Política Lingüística de les Corts 

d’Aragó i ha participat en la Coordinadora de Llengües Minoritàries d’Aragó. Està 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 Pa-
raules. Vocabulari escolar del català parlat a la Franja (1995), El català d’Àneu. Reflexions a l’entorn 
dels dialectes contemporanis (1998), De la llengua a les dents (2004) i De fronteres i mil·lennis: la 
Franja, any 2001 (2004). És membre de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans des del 
1998, i actualment secretari de la Secció Filològica. 
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/ JOAN MIRALLES MONTSERRAT
(Montuïri, 1945)

Joan Miralles Monserrat (Montuïri, Mallorca; 1945) és Catedràtic de Filologia Catalana de la Uni-
versitat de les Illes Balears des de 1983. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat 
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 mallorquí 
del segle XIV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic (premi extraordinari de Filologia, Univer-
sitat 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 Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i de la comissió per a l’elaboració d’una proposta d’es-
tàndard 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 prepara 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.

/ MARIA PILAR PEREA SABATER
(Barcelona, 1960)

Doctora en filologia catalana i professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lin-
güística 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 dades 
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 “Portal 
de léxicos y gramáticas dialectales del catalán del siglo XIX”. Col·labora també en el projecte 
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 Diccio-
nari 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 nombrosos 
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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/ 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’Institut 
d’Estudis Catalans des del 1985, i des del 1985 de la junta de govern de l’Associació Internacio-
nal 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 Llengua 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 activitat 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 traduccions 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.

Coordinadors de projecte

/ MARIA PILAR PEREA SABATER
Directora 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 dura-
da que arribaran a la vintena de volums cadascuna.

/ PERE ROSSELLÓ BOVER
Director 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.
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/ 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 literària 
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 general i Crí-
tica literària per oposició (1979), fins que el 2002 esdevé catedràtic de Filologia Catalana 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 ma-
llorquines: amb la col·laboració de  Jaume Guiscafrè té cura de l’edició de l’Aplec de rondaies 
mallorquines d’En Jordi d’es Racó d’Antoni Maria Alcover. També imparteix conferències, comu-
nicacions i ponències sobre rondallística, llengua catalana i temàtica bíblica en la literatura. 
Arran de la seva tasca cultural, rep el Premi Bartomeu Oliver dels 31 de Desembre atorgat per 
l’Obra Cultural Balear el 1988.

/ JAUME GUISCAFRÉ DANÚS
Edició comentada de l’Aplec de 

Rondaies Mallorquines

Professor titular i director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la 
Universitat de les Illes Balears, espai en el que imparteix assignatures sobre teoria literària i 
folkorística. És membre fundador del Grup d’Estudis Etnopoètics (GEE), del Grup de Recerca en 
Etnopoètica de les Illes Balears (GREIB) i de l’European Research Group on Oral Narrative/Grup 
de Recerca Europeu en Narrativa Oral (ERGON/GRENO). A part de capítols de llibre i articles 
en revistes especialitzades, ha publicat, entre d’altres, La poesia oral: gèneres, funcionalitat i per-
vivència (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).

/ 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 arti-
cles sobre lingüística catalana, especialment sobre dialectologia, geolingüística i etimologia. Ha 
pres part en nombrosos congressos i és autor de llibres com Estudis de geolingüística catalana, 
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 domini 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 Comis-
sió 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’Honor de la Xarxa 
Vives d’Universitats (2013), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2015) i la Medalla d’Or de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2017).
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/ ISIDOR MARÍ MAYANS
(Eivissa, 1949)

Llicenciat en filologia catalana a la Universitat de Barcelona (1972). La seva activitat s’ha centrat 
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 Catala-
nes. Cap del Servei d’Assessorament Lingüístic (1980-1988) i subdirector general de Política 
Lingüística (1989-1996) de la Generalitat de Catalunya. Dirigí el Centre de Terminologia TER-
MCAT (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 director 
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. Eivissa. 

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

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

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

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

/ JOSEP MARTINES PERES
(Benimantell, 1961)

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 se-
cundari, 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 Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, 
de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 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 valencià 
del segle XIX. Estudi lingüístic i edició del Diccionario valencia-
no de Josep Pla i Costa meresqué la qualificació d’excel·lent 
cum laude. És màster en toponímia per la Universitat de 
València i professor titular del Departament de Filologia Ca-
talana de la Universitat d’Alacant. Els centres d’interès de la 
seva recerca són la sintaxi històrica, la semàntica i la lexico-
logia diacròniques, els contactes entre el  català i l’aragonès 
—amb especial referència al País Valencià— i la lexicografia. 

/ 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 Llen-
gua i Literatura de Ponent i del Pirineu. Ha organitzat cursos 
d’occità a la Universitat de Lleida i és director del projecte 
interregional de cooperació en matèria d’innovació i trans-
ferència tecnològica en el marc de la Comunitat de Treball 
dels Pirineus. Ha desenvolupat tasques d’informador de la 
Comissió Parlamentària de Política Lingüística de les Corts 

d’Aragó i ha participat en la Coordinadora de Llengües Minoritàries d’Aragó. Està 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 Pa-
raules. Vocabulari escolar del català parlat a la Franja (1995), El català d’Àneu. Reflexions a l’entorn 
dels dialectes contemporanis (1998), De la llengua a les dents (2004) i De fronteres i mil·lennis: la 
Franja, any 2001 (2004). És membre de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans des del 
1998, i actualment secretari de la Secció Filològica. 
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/ JOAN MIRALLES MONTSERRAT
(Montuïri, 1945)

Joan Miralles Monserrat (Montuïri, Mallorca; 1945) és Catedràtic de Filologia Catalana de la Uni-
versitat de les Illes Balears des de 1983. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat 
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 mallorquí 
del segle XIV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic (premi extraordinari de Filologia, Univer-
sitat 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 Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i de la comissió per a l’elaboració d’una proposta d’es-
tàndard 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 prepara un 
Diccionari històric de l’antroponímia romànica i en el projecte del Ministeri d’Educació i Ciència 
Gramàtica del Català Antic (HUM2005-03508FILO). La seva recerca s’ha concretat en més d’una 
vintena de llibres publicats.

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

/ ANTONI FERRANDO FRANCÈS
(Benicolet, 1947)

Cursà Filosofia i Lletres a la Universitat de València, on es va doctorar el 1976, i des del 1983 
és catedràtic d’aquesta mateixa universitat. Posteriorment, es va traslladar a la Gran Bretan-
ya i als Estats Units per ampliar els seus estudis. Fou director de l’Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana entre els anys 1983 i 1986, i entre el 1992 i el 2001. Des del 1982 està al 
capdavant de la col·lecció “Biblioteca Sanchis Guarner” d’aquesta mateixa institució.
Ha mantingut col·laboracions habituals en mitjans de comunicació, i en revistes científiques i 
culturals, com Caplletra. Revista Internacional de Filologia, revista que va dirigir entre els 1986 i 
2002, Serra d’Or, Saó, El Temps, L’Espill o Caràcters. És membre de la secció filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans des del 1985, i des del 1985 de la junta de govern de l’Associació Internacio-
nal 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 Llengua 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 activitat 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 traduccions d’obres 
del llatí al català.

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

/ 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.

/ VICENÇ BELTRAN I PEPIÓ
Coordinador
Vicenç Beltran i Pepió (Traiguera, Baix Maestrat, 6 de 
juny de 1948) és un filòleg, musicòleg, medievalista i pro-
fessor universitari valencià.

Llicenciat en filosofia i lletres en 1973, es doctorà en filo-
logia romànica el 1985 per la Universitat de Barcelona, en 
la qual va ser catedràtic emèrit de la mateixa especialitat. 
La seva tasca docent i investigadora li ha proporcionat 
un gran prestigi en el seu camp. A la Universitat de Bar-
celona va exercir com a professor entre els anys 1986 i 
2008. Anteriorment havia estat professor a la Universitat 
de Cadis. Darrerament també ha exercit com a tal a la 
Universitat de Roma “La Sapienza”.

La seva investigació s’ha centrat especialment en l’estudi dels trobadors, la lírica de la baixa 
edat mitjana, i més en concret en els cançoners, autors i problemes de la poesia cortesana del 
segle xv, la problemàtica de la lírica antiga de tipus oral o popularitzant, la crítica textual, la in-
terpretació dels símbols poètics i l’estatus sociològic de la poesia, l’estudi del desenvolupament 
de mites, com ara el de Tristany i Isolda a les lletres europees o la interpretació antropològica 
i del paisatge en la literatura medieval, l’estudi de problemes metodològics com, per exemple, 
les aplicacions de l’estadística i de la codicologia als estudis literaris i la metodologia de l’edició 
de textos, la bibliografia de l’àmbit romànic peninsular, i en especial de la literatura hispànica 
medieval, amb particular èmfasi en la catalana medieval.

Entre les seves publicacions, relacionades sovint amb els trobadors, cal esmentar els llibres A 
cantiga de amor (Xeraix, 1995) i l’antologia La poesía galaico-portuguesa (1993), Poesía cortesana 
(siglo XV) (2009), així com els nombrosos treballs sobre composició i estructura dels cançoners 
francesos, italians, llatins, provençals, castellans i catalans, apareguts en actes de congressos 
i revistes especialitzades de Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Àustria, 
Anglaterra i els Estats Units. Tenen especial rellevància dos llibres: El cançoner de Joan Beren-
guer de Masdovelles (2006) i Poesia, escriptura, societat. Els camins de March (2006), centrat en 
el cançoner d’Ausiàs March. Paral·lelament, s’ha ocupat de diversos autors i problemes de la 
poesia cortesana del segle xv, amb monografies sobre poetes castellans com el Marqués de 
Santillana, Nicolás Vélez de Guevara, Juan Rodríguez del Padrón, Alonso Enríquez, Juan del 
Encina o Jorge Manrique; portuguesos, com Lopo de Sousa, i catalans com Joan Berenguer de 
Masdovelles, entre d’altres, que han confluït en la publicació d’una antologia de poesia castella-
na: Edad Media. Lírica y cancioneros, amb dos-cents cinquanta textos editats críticament (2002).

Pel que fa als problemes de la lírica antiga de tipus oral o popularitzant, és autor d’antologies i 
de nombrosos articles sobre temes de crítica textual, sobre la interpretació dels seus símbols 
poètics i sobre l’estatus sociològic d’aquesta poesia, com per exemple «Poesía tradicional, ec-
dótica e historia literaria» (1998), «Una alba de Nuno Fernández Torneol» (1997), «Las formas con 
estribillo en la lírica oral del Medioevo» (2002), o Poesía popular antigua. ¿Cultura cortés? (2002), a 
més de quatre antologies: La canción tradicional (1976), La canción tradicional de la Edad de Oro 
(1990), Canción de mujer, cantiga de amigo (1987), Ki s’antraimment soweif dorment. 20 chansons 
de toile (1986). Aquestes recerques han confluït en el llibre: Antología de la poesía gallego-portu-
guesa (1985), fet en col·laboració amb Carlos Alvar, a més d’una llarga sèrie de recerques sobre 
les corts poètiques de la península Ibèrica al segle xiii, on incideix particularment sobre els 
contactes que allí s’establiren entre les diferents escoles trobadoresques (uns trenta articles 
en revistes filològiques internacionals). Són ben coneguts els seus estudis sobre Pero da Ponte, 

Gui d’Ussel, Bonifaci Calvo, Cerverí de Girona, Pero Amigo de Sevilha, Raimon de Castelnou, 
entre altres. Fruit d’aquestes recerques són els seus llibres, La corte de Babel. Lenguas, poética 
y política en la España del siglo XIII (2005) i Poética, poesía y sociedad en la lírica medieval (2007). 
Sobre la lírica de la baixa edat mitjana, convé recordar llibres com El estilo de la lírica cortés 
(1990), La canción de amor en el otoño de la edad media (1988), l’edició crítica de les Coplas por 
la muerte de su padre de Jorge Manrique (1991) o la de l’obra completa d’aquest autor La poesía 
tradicional medieval y renacentista. Poética antropológica de la lírica oral (2009).

Ha estat director del Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, on 
es recull la bibliografia catalana medieval, i també ha estat al capdavant del projecte Biblio-
grafia de Textos Catalans Antics. Aquest important repertori sistemàtic de les fonts textuals de 
la literatura catalana medieval, popularment conegut com a BITECA, directament vinculat al 
programa Philobiblon de la Universitat de Berkeley. També és membre numerari de la Secció 
Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i com a especialista d’abast europeu en 
la poesia dels cançoners, va col·laborar amb l’IEC, en el marc del Corpus de Trobadors, projecte 
vinculat a la Unió Acadèmica Internacional (UAI). És membre actiu de les societats científiques 
de gran prestigi, com la Societat Italiana de Filologia Romànica, l’Internacional d’Hispanistes, 
Rencesvals, Association Internationale d’Études Occitanes, Associació d’Espais Europeus, As-
sociació Internacional de Llengua i Literatura Catalana i North American Catalan Society. Ha 
estat membre del comitè científic de l’Associació Brasileira d’Estudis Medievals. Forma part del 
consell editorial d’Ars Libri, Filologia Romànica, Incipit, Revista de Literatura Medieval, Revista de 
Poètica Medieval i altres sèries i revistes filològiques i culturals.
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Organigrama i projectes
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Josep Martines
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Isidor Marí Maians

MISSIÓ: perpetuar 
l’obra, la figura i el llegat 
de Francesc de B. Moll
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Mallorca
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de les Illes Balears núm. 

311000009317
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Nova Editorial Moll SL 
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l’Editorial Moll fundada 
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Mapa de webs i xarxes

Institució Francesc de B. Moll 
/ Web

http://instituciomoll.cat/

V Dia de Francesc de B. Moll  
/ Web

https://mutusmkt.clickfunnels.com/rescatamots-2020

Ruta DCVB 
/ Web

https://rutadcvb.cat/

http://dcvb.iecat.net/

Diccionari DCVB 
/ Web

Nova Editorial Moll 
/ Web

https://novaeditorialmoll.cat/

Ansa per ansa 
/ Web

http://ansaperansa.cat/

Antoni M. Alcover 
/ Web

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

https://facebook.com/instituciomoll
1.633 seguidors

https://twitter.com/InstitucioMoll
401 seguidors

https://youtube.com/channel/
UCuKeFLFNVvJfdkLnV-uhrmg/videos

78 subscriptors

Caçadors de paraules. El joc del DCVB! 
/ Web

https://instituciomoll.cat/cacadors-de-paraules-el-joc-
del-dcvb/

https://facebook.com/editorialmoll
2.529 seguidors

https://twitter.com/EdiMoll
2.165 seguidors

https:/instagram.com/novaeditorialmoll/
936 seguidors

https://youtube.com/channel/
UCxV5IaZyaAzifPdt0E9HI-A

307 subscriptors

https://twitter.com/DCVB_Mapes
942 seguidors

Literanit
/ Web

https://literanit.cat/

https://instagram.com/literanit/
233 seguidors

Bibliografia general de 
dialectologia catalana / Web

https://instituciomoll.cat/
bibliografia-de-la-dialectologia-catalana/

Institut d’Estudis Catalans: 
Antoni M. Alcover / Web

https://alcover.iec.cat/
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2020
23 DE JULIOL

DIA DEL LLIBRE
Lloc: Plaça de Cort
A causa de la crisi 

sanitària, Sant Jordi és va 
haver de celebrar el dia 

23 de juliol. La Institució 
Francesc de B. Moll va 

muntar la seva clàssica 
paradeta de llibres a la 

Plaça de Cort. 

10 D’OCTUBRE 
V DIA DE FRANCESC 

DE BORJA MOLL
Lloc: Palma

El V Dia va veure crear 
la Ruta Moll per Palma 

amb un espai web i 
una visita guiada amb 

l’historiador Gaspar 
Valero. A Inca, acte 

infantil al Museu del 
Calçat i de la Indústria  

a càrrec de Catalina 
Contacontes.

EN XARXA: HTTPS://
RUTADCVB.CAT/
LA RUTA DEL 
DICCIONARI CATALÀ-
VALENCIÀ-BALEAR: 
LA DELITOSA I 
DOLÇA MENORCA  
Lloc: Menorca
La ruta DCVB a 
Menorca transita 
per cinc municipis: 
Ferreries, es Mercadal, 
Alaior, Ciutadella i, 
finalment, Maó. En 
cada un d’aquests 
indrets s’hi perfilen 
un conjunt d’aturades 
que permeten al 
visitant conèixer 
el paisatge humà, 
geogràfic i, de manera 
especial, l’artístic i 
l’arquitectònic de  
Menorca: una original 
forma d’apropar-se al 
seu patrimoni a partir 
d’una informació que 
difícilment es podria 
recollir a una guia 
turística a l’ús.

cronologia
DE LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL

26 DE SETEMBRE
LITERANIT 2020: A 
LES DONZELLES DE 
L’ANY DOS MIL (M. A. 
SALVÀ)
En l’edició 2020, 
Literanit es dugué a 
terme el dia 26 de 
setembre i les activitats 
del programa es 
concentraren a les 
ciutats de Palma i Inca. 
Per primera vegada, 
també s’organitzaren 
actes a Barcelona. 
Aquesta nit literària 
va comptar amb la 
participació de més 
de vint artistes i una 
desena d’entitats 
i institucions tant 
públiques com 
privades.

OCTUBRE, 
NOVEMBRE I 
DESEMBRE 
RESCATAMOTS 
2020: “I TU, COM 
PARLES” / V DIA DE 
FRANCESC DE B. 
MOLL
Lloc: Illes Balears i 
Catalunya
El concurs RescataMots 
és una activitat de 
promoció i difusió de 
la llengua catalana 
emmarcada en els 
actes del Dia Francesc 
de B. Moll. Celebrat 
per cinquè any 
consecutiu, es concep 
com una estratègia 
de sensibilització 
lingüística dirigida a 
segments de població 
específics. Sota el lema 
“I tu, com parles?”, el 
concurs RescataMots 
es desenvolupà a les 
Illes Balears i Catalunya 
i el seu principal 
destinatari foren els 
joves d’entre 12 i 18 
anys. 

EN XARXA
“CAÇADORS DE 

PARAULES”
Lloc: https://

instituciomoll.cat/
cacadors-de-paraules-

el-joc-del-dcvb/ (Web 
Institució Moll)

És el Joc del Diccionari 
català-valencià-balear 

en format trivial 
i d’accés gratuït. 

Neix amb l’objectiu 
d’interessar diferents 
perfils de públic. Una 
forma fàcil, divertida 

i molt intuïtiva 
d’aprendre curiositats 

sobre la nostra llengua

EN XARXA: HTTPS://
RUTADCVB.CAT/

LA RUTA DEL 
DICCIONARI CATALÀ-

VALENCIÀ-BALEAR: 
BARCELONA I 
EL I CONGRÉS 

INTERNACIONAL 
DE LA LLENGUA 

CATALANA
Lloc: Barcelona

L’itinerari per 
Barcelona comença al 

Port de Barcelona, al 
moll antic on atracaven 
els vaixells de Mallorca 

i on començaren per 
tant totes i cada una de 
les eixides lingüístiques 

d’Antoni M. Alcover 
realitzades entre 

1900 i 1921 arreu del 
territori lingüístic amb 

la finalitat de recollir 
dades de la llengua per 

elaborar el Diccionari.

16 DE DESEMBRE 
ANTONI M. BADIA 

I FRANCESC DE 
B. MOLL EN LA 

LINGÜÍSTICA 
HISTÒRICA 
CATALANA

Lloc: En línia. Canal 
Youtube de la 

Institució Francesc 
de B. Moll https://

www.youtube.com/
watch?v=gmDoaiF-rSY

L’Any dedicat a 
Antoni M. Badia i 

Margarit amb motiu 
del centenari del 

seu naixement fou 
una bona ocasió 

per recordar la seva 
amistat amb Francesc 

de B. Moll i per 
valorar la rellevància 

d’haver estat els 
autors de les dues 

primeres gramàtiques 
històriques del català. 

Plaça de Cort (Palma), 23 de 
juliol de 2020. Paradeta de 
llibres de la Institució Francesc 
de B. Moll

Plaça de Cort (Palma), 10 
d’octubre de 2020. Visita 
guiada conduïda per 
l’historiador Gaspar Valero.

Museu del Calçat i de la 
Indústria d’Inca, 10 d’octubre 
de 2020. Contacontes “Els 
dos sabaters i les bruixes” 
a càrrec de Catalina 
Contacontes.

Activitat realitzada per un 
dels grups de l’aula d’acollida 

de l’INS Almatà (Balaguer)

Web del Joc del DCVB. Opció 
per accedir al joc “Dites i 
refranys”.

21 DE NOVEMBRE 
JORNADA 
“MALLORCA, 
LA PRIMAVERA 
LITERÀRIA 
CINQUANTA 
ANYS DESPRÉS. LA 
GENERACIÓ DELS 70 
A DEBAT”
Lloc: Edifici Sa Riera - 
UIB (Palma)
La Institució 
Francesc de B. Moll 
va col·laborar amb 
l’associació El Mirall en 
l’organització  d’una 
jornada que tenia 
com a objectiu la 
revisió panoràmica 
sobre l’escenari literari 
de finals dels anys 
seixanta i els primers 
anys setanta. La 
censura, el turisme 
i la identitat foren 
alguns dels temes 
que configuraren una 
programació tant 
presencial com digital. 
https://www.youtube.
com/channel/
UCuKeFLFNVvJfdkLnV-
uhrmg/videos

Plaça major (Palma), 18 de 
novembre de 2020. Llorenç 

Carrió (Ajuntament de Palma, 
regidor d’Educació), Maria 

Pastor (Consell de Mallorca, 
directora insular de Cultura) 

i Antoni Mir (Institució 
Francesc de B. Moll) amb una 

mostra d’edicions d’autors 
de la generació dels 70: 

Gabriel Janer Manila, Miquel 
Àngel Riera, Llorenç Capellà, 

Antònia Vicenç, Maria 
Antònia Oliver, Baltasar 

Porcel, Antoni Serra, Joana 
Serra de Gayeta, Guillem 

Frontera, Josep Melià...

Dia 17 de novembre de 2020. 
Entrevista pel canal Youtube 

a Joana Serra de Gayeta, 
en el marc de les Jornades 

‘Mallorca i la seva primavera 
literària: la generació dels 70, 
a debat’ organitzades per “El 

Mirall”, amb el suport de la 
Institució Francesc de B. Moll 

i el Consell de Mallorca. 

Joan Veny, Joan Miralles, 
Josep Martines i Isidor Marí 
durant la retransmissió 
en directe de la conversa 
mitjançant el canal Youtube 
de la Institució Francesc de 
B. Moll
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PUBLICACIÓ 
DE VENT 
D’ALLIBERAMENT, 
DE JORDI GRIERA
Vent d’alliberament, de 
Jordi Griera, editada 
per la Institució 
Francesc de B. Moll, és 
un llibre tan vinculat 
a Mallorca com ho és 
l’obra de Joan Mascaró 
Fornés, a qui l’autor 
va conèixer gràcies 
a l’estreta amistat 
entre Joan Mascaró i 
Rafel Griera, son pare. 
El llibre és fruit de 
l’experiència vital de 
l’autor, inseparable de 
la influència espiritual 
del gran autor 
mallorquí.

23 DE DESEMBRE 
ASSEMBLEA DE 

SOCIS 
Lloc: Virtual, a causa de 
les restriccions Covid19

· MEMÒRIA 2020 · CRONOLOGIA · INSTITUCIÓ FRANCESC DE B. MOLL ·

LLETRA VIVA, 
ESCRIPTORS EN 

PRIMERA PERSONA
Lloc: https://www.

youtube.com/channel/
UCuKeFLFNVvJfdkLnV-

uhrmg/videos
La Institució Francesc 

de B. Moll presenta 
un nou projecte que 

pretén contribuir a la 
projecció i la difusió 

del patrimoni literari 
de les Illes Balears 

mitjançant un format 
de peces enfocades 
principalment a les 

xarxes socials. “Lletra 
viva” és el nom d’una 

sèrie de vídeos en 
primera persona 

que tindran com a 
protagonistes diferents 

autors vinculats a la 
literatura.

11 DE JULIOL 
ACTE HOMENATGE 
A AINA MOLL 
Lloc: Can Saura, 
Ciutadella (Menorca)
L’Institut Menorquí 
d’Estudis, a través de 
la Secció de Llengua i 
Literatura, organitzà 
una jornada d’estudi i 
homenatge a la figura 
d’ Aina Moll Marquès. 

BIBLIOGRAFIA 
GENERAL DE 
DIALECTOLOGIA 
CATALANA 
Lloc: https://
instituciomoll.cat/
bibliografia-de-la-
dialectologia-catalana/

És una base de dades 
amb les referències 
més completes i 
actualitzades de la 
bibliografia sobre 
dialectologia de la 
llengua catalana, a 
disposició de tothom, 
gratuïta, ampliable 
indefinidament i 
accessible des de 
qualsevol punt. Creada 
a proposta del Consell 
Assessor.

Moment en què es descobreix 
la placa dedicada a Aina 

Moll a la casa on va néixer 
(Ciutadella). A l’esquerra, 
Josefina Salord, directora 

científica de l’IME. Al centre, 
Joana Gomila, batlessa 

de Ciutadella. A la dreta, 
Miquel Àngel Maria, conseller 

de Cultura del Consell de 
Menorca.

LA INSTITUCIÓ 
FRANCESC DE B. 

MOLL RECUPERA 
I COMPARTEIX 
LES RONDAIES 

MALLORQUINES 
RADIOFÒNIQUES 
Des de la Institució 

Francesc de Borja 
Moll es va treballar 
per oferir lectures, 

continguts, activitats 
i altres propostes 
durant el primer i 

més dur confinament: 
una selecció de 

les Rondaies 
Mallorquines que 

es varen enregistrar 
al seu dia a Radio 

Popular, a iniciativa, 
amb el guiatge i la 

veu de Francesc de B. 
Moll. Descàrregues: 

les visualitzacions 
depenen de cada video

Pla d’actuació

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

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

2020
1.1 Dia de Francesc de B. Moll.
1.2. Ruta i contacontes del V dia de Francesc de B. Moll.
1.3. Rescatamots 2020: “I tu, com parles”.
1.4. Literanit 2020: A les donzelles de l’any dos mil (M. A. Salvà).
1.5. Dia del Llibre... d’estiu.
1.6. Caçadors de Paraules. El joc del Diccionari català-valencià-balear.
1.7. La Ruta del Diccionari català-valencià-balear: La delitosa i dolça 
Menorca. Barcelona i el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana.
1.8. Jornada “Mallorca, la primavera literària cinquanta anys després. 
La generació dels 70 a debat”.
1.9. Antoni M. Badia i Francesc de B. Moll en la lingüística històrica 
catalana.
1.10. Bibliografia general de dialectologia catalana.
1.11. LLetra viva, escriptors en primera persona.
1.12. Acte homenatge a Aina Moll.
1.13. Assemblea de socis.

2. La continuïtat de la tasca de l’Editorial Moll.
2.1. Publicació de Vent d’alliberament, de Jordi Griera.
2.2. La Institució Francescde B. Moll recupera i comparteix les Rondaies 
Mallorquines radiofòniques.

3. Espais Moll a Palma i a Ciutadella.
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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 B. Moll han partit 
d’un conjunt d’estratègies concretes, desenvolupades per la Institució durant el transcurs del 
2020 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 B. Moll està destinada a consolidar i reforçar la 
seva presència en el calendari cultural i escolar de les Illes Balears, així com a qualsevol territori 
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 representa 
una oportunitat òptima per desenvolupar una tasca difusora a cinc nivells:

1.1. 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 1.400 llibres apareguts amb el segell Editorial Moll, tasca editorial 

que la Institució Francesc de B. Moll va aconseguir adquirir, protegir, mantenir i continuar, 
avui ja com a Nova editorial Moll SL.

4. Crear majors sinergies culturals i lingüístiques entre les Illes Balears, Catalunya i País Valen-
cià, 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.

Des del 2015, la Institució Francesc de Borja Moll celebra cada any l’aniversari de Francesc de 
Borja Moll. En el marc d’aquest homenatge ses celebren tota una sèrie d’activitats. Enguany 
es va crear la Ruta Francesc de B. Moll per Palma amb un espai específical web de la Institució 
Moll, i es va organitzar una visita guiada de la mà de l’historiador Gaspar Valero pels carrers de 
Palma, des de la Plaça de Cort. Per altra banda, al Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca es va 
realitzar un contacontes, titulat “’Els dos sabaters i les bruixes’, i altres rondalles ben calçades” 
de la mà de Catalina Contacontes.

1.2. Ruta i contacontes del V Dia 
Francesc de B. Moll
Lloc: Palma
Dia: 10 d’octubre de 2020

(Inca, 10 d’octubre de 2020) 
Catalina Contacontes, al 
Museu del Calçat i de la 
Indústria d’Inca.

(Palma, 10 d’octubre de 
2020) 
Visita guiada de la ruta 
DCVB per Palma de la mà de 
l’historiador Gaspar Valero.
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Captures del concurs Rescatamots 2020 “I tu, com parles”.

1.3. Rescatamots 2020: “I tu, com 
parles” 
Lloc: Illes Balears i Catalunya
Dia: octubre, novembre i desembre de 2020

El concurs ‘Rescatamots’ que organitza cada mes d’octubre la Institució Francesc de B. Moll 
amb el suport de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears 
és una activitat de promoció i difusió de la llengua catalana emmarcada en els actes del Dia 
Francesc de B. Moll. Celebrat per cinquè any consecutiu, es concep com una estratègia de sen-
sibilització lingüística dirigida a segments de població específics. Aquesta activitat pedagògica 
i lingüística va destinada a formar lingüísticament i culturalment als més joves a partir de la 
integració i la sensibilització, i l’ús de la llengua en situacions creatives. Sota el lema “I tu, com 
parles?”, el concurs RescataMots es desenvolupà a les Illes Balears i Catalunya i el seu principal 
destinatari foren els joves d’entre 12 i 18 anys. El concurs RescataMots permet posar en valor 
tot un conjunt de paraules d’una gran riquesa recollides al Diccionari català-valencià-balear. 
Amb aquesta activitat es contribueix al coneixement del seu ús i significat i, de manera partici-
pativa, divertida i creativa, es fomenta l’ús de la llengua catalana a unes edats importantíssimes 
per crear i fomentar actituds favorables. A més, s’ha contribuït al fet que l’alumnat pugui sub-
mergir-se en la història i l’ús actual de la llengua catalana, i al mateix temps combinar els 
continguts curriculars amb l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Des de la 
Institució Francesc de B. Moll s’han compartit els treballs a Youtube perquè puguin ser visua-
litzats, els quals van ser votats per un jurat especialitzat en el camp audiovisual encarregat de 
valorar tots els vídeos dels grups participants. RescataMots és una activitat que any rere any 
tracta d’incidir en el fet de promoure el treball en equip i la creativitat, tot fent que els estu-
diants es converteixin en creadors i no només en consumidors.
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Captura del web de RescataMots 2020.

Captura dels premis RescataMots 
2020.

Captura de la campanya de correu 
electrònic del concurs RescataMots 2020.
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1.4. Literanit 2020: A les donzelles 
de l’any dos mil (M. A. Salvà)

Literanit és un festival interdisciplinari promogut des del 2019 per la Institució Francesc de 
B. Moll amb l’objectiu de fomentar la lectura en un ambient lúdic i distès. La idea general rau 
en la creació d’un circuit amb la literatura com a eix vertebrador i un programa d’activitats si-
multànies i obertes a tota la societat capaç d’arribar a nous públics i lectors. En l’edició 2020, 
Literanit es dugué a terme el dia 26 de setembre i les activitats del programa es concentraren a 
les ciutats de Palma i Inca. Per primera vegada, també s’organitzaren actes a Barcelona. Aques-
ta nit literària va comptar amb la participació de més de vint artistes i una desena d’entitats i 
institucions tant públiques com privades.

Literanit 2020 s’emmarcà dins la celebració de l’Any Salvà, impulsat pel Consell de Mallorca, 
que té l’objectiu de reivindicar l’aportació literària i l’esperit de superació de l’escriptora ma-
llorquina Maria Antònia Salvà, qui hagué de superar els prejudicis que socialment han situat la 
literatura escrita per dones en un segon nivell. La figura femenina dins el món literari (com en 
molts altres àmbits) ha hagut de superar molts prejudicis sexistes. Salvà com altres escripto-
res- és un exemple d’aquesta lluita i de les dificultats de la incorporació de la dona als àmbits 
creatius.  Atès que Literanit cada any compta amb un fil conductor i, atès el fet que el 2020  se 
celebrava el 150è aniversari de Maria Antònia Salvà, en aquesta segona edició el protagonisme 
va recaure en la figura de les poetesses. Per això, l’encarregada de donar el sus! a la jornada 
fou Laia MaLo i  la programació va girar al voltant d’aquesta relació entre la poesia i les dones 
amb la participació de músics, poetesses i altres artistes com Mariona Fortesa, Sara Rivera, Ana 
Martí, o  Maria Antònia Massanet.

A més, Literanit va assenyalar com a proclama un dels títols d’un poema de Maria Antònia Salvà 
“A les donzelles de l’any dos mil” i va centrar la imatge de l’edició d’enguany en la figura al·le-
gòrica de les oronelles, ocell que apareix a l’obra de la mateixa autora. Aquests dos elements 
són rescatats, per una banda, per incidir en el protagonisme de la figura femenina i l’al·lusió de 
Salvà a les donzelles de la nostra època i, per l’altra, unes oronelles que volen sortint d’un llibre 
que volen expressar una idea central: llegir ens fa lliures.

El circuit literari es va plasmar en un mapa detallat on es podien consultar totes les activitats, 
el lloc de realització i l’horari. En primer lloc, es va confeccionar una xarxa d’agents col•labora-
dors (entitats ciutadanes, bars, restaurants, llibreries, museus, etc.) que va permetre generar 
l’itinerari i programar les diferents activitats perquè es poguessin dur a terme simultàniament 
durant la nit del 26 de setembre.

LiteraNit va comptar amb una gran acollida per part del públic, entre el qual s’identifiquen 
diversos perfils d’un ventall d’edats i procedències molt ampli. Mitjançant una programació 
multidisciplinària i l’activació de processos participatius va posar en valor la riquesa del patri-
moni literari va fomentar els hàbits de lectura i l’ús de la llengua catalana dins un context d’oci 
sociocultural.

Lloc: Palma, Inca i Barcelona
Dia: 26 de setembre de 2020
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Actuació d’Ana Martí a Es Tarongí.
(Palma, 26/09/2020) 

Actuació a l’acte inaugural de Literanit 2020 al casal Solleric.
(Palma, 26/09/2020) 

Actuació de Juanjo Monserrat a 
InCafé.
(Palma, 26/09/2020) 

Recital poètic de Paula Ensenyat 
a la llibreria Quart Creixent.z
(Palma, 26/09/2020) 
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Recital poètic de Metralla Magdalena (Maria Sevilla i Raquel Santana) a LaBar.
(Barcelona, 26/09/2020) 

Recital poètic i musical a càrrec de Joana Abrines, Aina Ferrer i Marga Roger al Museu del Calçat i de la 
Indústria d’Inca.
(Inca, 26/09/2020) 

Concert acústic de Mariona Fortesa a la llibreria Embat.
(Palma, 26/09/2020) 
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Cartell de Literanit 2020.

Mapa d’activitats de Literanit 2020 a Barcelona.

Mapa d’activitats de Literanit 2020 a Mallorca.

· MEMÒRIA 2020 · PLA D’ACTUACIÓ 2020 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL · · MEMÒRIA 2020 · PLA D’ACTUACIÓ 2020 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL ·

52 53



1.5. Dia del Llibre... d’estiu

Lloc: Plaça de Cort
Dia: 23 de juliol de 2020

A causa de la crisi sanitària, la Diada de Sant Jordi o Dia del llibre es va haver de celebrar el dia 
23 de juliol. La Institució Francesc de B. Moll va muntar la seva clàssica paradeta de llibres a la 
Plaça de Cort, juntament amb Nova Editorial Moll.

(Plaça de Cort, Palma, 23/07/2020) 
Fotografies del Dia del Llibre... d’estiu a Palma.

1.6.  Caçadors de Paraules. El joc 
del Diccionari català-valencià-
balear
Lloc: https://instituciomoll.cat/cacadors-de-paraules-el-joc-del-dcvb/ (Web Institució Moll)
Dia: En xarxa

És el Joc del Diccionari català-valencià-balear en format ‘trivia’l i d’accés gratuït. Neix amb l’ob-
jectiu d’interessar diferents perfils de públic, tant els usuaris habituals de la llengua catalana 
com les persones nouvingudes.  S’hi pot jugar mitjançant dispositius mòbils Android, telèfons 
i tauletes. Una forma fàcil, divertida i molt intuïtiva d’aprendre curiositats sobre la nostra llen-
gua. Pots conèixer i jugar amb tota la riquesa i varietat lingüística del nostre idioma a partir de 
recursos com el lèxic, les expressions populars o els refranys i les dites.

Diferents captures del joc del Diccionari català-valencià-barlear al web de la Institució Francesc de B. 
Moll.
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1.7. La Ruta del Diccionari català-
valencià-balear: 

Lloc: Menorca i Barcelona 
Dia: En xarxa: https://rutadcvb.cat/

Entre els anys 1900 i 1922, Antoni M. Alcover visità un total de 381 localitats escampades pels 
territoris de Catalunya, País Valencià, Catalunya Nord i les Illes Balears. En el transcurs dels 
seus viatges o eixides, aquest cèlebre personatge mallorquí –escriptor, folklorista, lingüista i 
eclesiàstic– aconseguí recollir més de 80.000 dades dialectals relatives a la fonètica, la sintaxi, 
el lèxic, la flexió verbal i la cultura popular. Les anomenades eixides, mot amb el qual es co-
neixen aquelles exploracions de caràcter lingüístic, han estat un element clau en la preservació 
de la riquesa i la varietat de la nostra llengua dins la seva unitat, així com un mecanisme clau 
en la transmissió d’un lèxic i d’expressions que, lluny de perdre’s, pot ser consultat, recuperat, 
reivindicat i normalitzat gràcies a aquella tasca i a la culminació del DCVB. Per aquest motiu, la 
Institució Francesc de B. Moll ha creat la Ruta del Diccionari català-valencià-balear, un itinerari 
cultural difon el patrimoni cultural, etnològic i de cultura popular de les poblacions que recorre 
a partir de resseguir les eixides lingüístiques d’Antoni M. Alcover a principis del segle XX i del 
contingut referent a aquestes poblacions recollit al DCVB, als Quaderns de camp i als Dietaris. 

La Ruta DCVB a Menorca transita per cinc municipis: Ferreries, es Mercadal, Alaior, Ciutadella i, 
finalment, Maó. En cada un d’aquests indrets s’hi perfilen un conjunt d’aturades que permeten 
al visitant conèixer el paisatge humà, geogràfic i, de manera especial, l’artístic i l’arquitectònic 
de  Menorca: una original forma d’apropar-se al seu patrimoni a partir d’una informació que 
difícilment es podria recollir a una guia turística a l’ús. D’aquesta forma, l’aturada a Ciutadella 
permetrà als usuaris de la ruta fer espais com el Cercle Catòlic, Can Felicià, el Seminari, la Casa 
dels Salesians, Can Saura o el Museu Municipal. Pel que respecta a Maó, es perfilen també com 
a possibles aturades l’església de Santa Maria, l’església de la Mare de Déu de Gràcia, el Castell 
de Sant Felip, l’Illa del Rei, el Llatzeret o La Mola.

L’itinerari per Barcelona comença al Port de Barcelona, al moll antic on atracaven els vaixells 
de Mallorca i on començaren per tant totes i cada una de les eixides lingüístiques d’Antoni M. 
Alcover realitzades entre 1900 i 1921 arreu del territori lingüístic amb la finalitat de recollir 
dades de la llengua per elaborar el DCVB. S’ha creat un espai web específic amb l’itinerari, loca-
litzacions, mapes i il•lustracions  amb el trajecte proposat.

Atesa la relació existents de manera inextricable entre la Lletra de Convit de 1903, on llança la 
crida per fer el Diccionari de la Llengua Catalana i les corresponents eixides lingüístiques, i el 
I Congrés Internacional de la llengua Catalana de 1906, que té un impacte extraordinari tant 
en l’establiment de la normativa com en l’aspecte social de la llengua, aquest primer itinerari 

- La delitosa i dolça Menorca 
- Barcelona i el I Congrés     
Internacional de la Llengua 
Catalana
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s’organitza a partir de les localitzacions de la seva eixida de 1904 (amb accés als textos selec-
cionats dels seus Dietaris) i les localitzacions relacionats amb el I Congrés esmentat (amb accés 
als textos de Maria Pilar Perea sobre els actes commemoratius del seu centenari) amb les co-
rresponents il·lustracions.

Les eixides o viatges lingüístics serviren per recollir, ell directament, fins a 80.000 dades, mit-
jançant les quals es conservaren les paraules i el parlar de la gent, la riquesa expressiva d’una 
llengua plena de recursos. Unes eixides en què, també, s’extasiaren amb les belleses del pai-
satge, de l’arquitectura i de la cultura popular.  Amb aquest itinerari s’ha creat un recurs d’ús 
lúdic i entretingut de la llengua en el marc dels Camins del català promoguts per la DG de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que va presentar i facilitar l’accés a la Ruta del 
DCVB dins el mes de desembre de 2020.

La situació de confinament perimetral i l’extensió de la pandèmia va recomanar posposar la 
celebració d’un itinerari presencial. La web de la Ruta del DCVB incorpora a partir d’aquest iti-
nerari per BCN un enllaç a Camins del Català.

Captures del web de la ruta DCVB a Menorca.
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Captures del web de la 
ruta DCVB i de la ruta 
DCVB a Barcelona.

Captures del web de la ruta DCVB a Barcelona.
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Captures del web de la ruta DCVB a Barcelona. Captures del web de la ruta DCVB a Barcelona.
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Captures del web de la ruta DCVB a Barcelona.

1.8. Jornada “Mallorca, la 
primavera literària cinquanta anys 
després. La generació dels 70 a 
debat”
Lloc: Edifici Sa Riera (Palma) i Canal Youtube de la Institució Francesc de B. Moll https://
www.youtube.com/watch?v=gmDoaiF-rSY
Dia: 21 de novembre de 2020

La Institució Francesc de B. Moll va col·laborar amb l’associació El Mirall en l’organització  d’una 
jornada que tenia com a objectiu la revisió panoràmica sobre l’escenari literari de finals dels 
anys seixanta i els primers anys setanta. La censura, el turisme i la identitat foren algunes de 
les temàtiques que configuraren una programació tant presencial com digital. Es van explorar 
aspectes essencials del patrimoni literari a través d’autors de la generació dels 70 com Gabriel 
Janer Manila, Miquel Àngel Riera, Llorenç Capellà, Antònia Vicenç, Maria Antònia Oliver, Balta-
sar Porcel, Antoni Serra, Joana Serra de Gayeta, Guillem Frontera, Josep Melià, entre d’altres. La 
programació digital està formada per una sèrie d’entrevistes a diversos/es autors/es d’aquesta 
generació, disponibles de forma permanent al canal Youtube de la Institució Francesc de B. 
Moll.

Cartell de “La generació dels 70 a debat”.

· MEMÒRIA 2020 · PLA D’ACTUACIÓ 2020 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL · · MEMÒRIA 2020 · PLA D’ACTUACIÓ 2020 · DIFUSIÓ DE LA FIGURA I L’OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL ·

64 65



Entrevista a Jaume Santandreu.

Entrevista a Antònia Vicens.

Entrevista a Joana Serra de Gayeta.
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Captures de la conversa en directe a través del canal de youtube de la Institució Francesc de B. Moll. 
Hi apareixen: Joan Miralles, Isidor Marí, Joan Veny i Josep Martines.

1.9. Antoni M. Badia i Francesc de 
B. Moll en la lingüística històrica 
catalana
Lloc: En línia. Canal Youtube de la Institució Francesc de B. Moll https://www.youtube.
com/watch?v=gmDoaiF-rSY
Dia: 16 de desembre de 2020

L’Any dedicat a Antoni M. Badia i Margarit amb motiu del centenari del seu naixement fou una 
bona ocasió per recordar la seva amistat amb Francesc de B. Moll i per valorar les aportacions 
pioneres que tots dos van fer al coneixement de l’evolució del català al llarg de la història amb 
les respectives i coetànies primeres gramàtiques històriques del català. Amb aquest propòsit, 
la Institució Francesc de B. Moll va convidar tres professors que són excel·lents coneixedors 
d’aquestes qüestions –Joan Veny, Joan Miralles i Josep Martines— a acostar-nos a l’obra de Ba-
dia i Moll des de perspectives actuals i diverses. La trobada virtual, conduïda per Isidor Marí, fou 
retransmesa en directe a través del canal Youtube de la Institució Francesc de B. Moll i va tenir 
seguidors d’Amèrica i Europa en el directe:    https://www.youtube.com/watch?v=gmDoaiF-rSY

Cartell de l’acte “Antoni M. Badia i Francesc de B. Moll en la lingüística històrica catalana”.
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1.10. Bibliografia general de 
dialectologia catalana
Lloc: https://instituciomoll.cat/bibliografia-de-la-dialectologia-catalana/

És una base de dades amb les referències més completes i actualitzades de la bibliografia 
sobre dialectologia de la llengua catalana, a disposició de tothom, gratuïta, ampliable indefini-
dament i accessible des de qualsevol punt.

D’una banda ofereix informació als estudiosos de tot el món i de l’altra fa una crida a les apor-
tacions de tothom. Aquesta base de dades tindrà, segons la informació de què es disposa a 
dia d’avui, més de 2.000 referències, de les quals ja se n’hi poden consultar més d’un milenar.

La idea prové del Consell Assessor de la Institució Francesc de B. Moll format per Joan Veny, 
Isidor Marí, Josep Martines, Maria Pilar Perea, Antoni Ferrando, Joan Miralles i Ramon Sistac. La 
coordinació és a càrrec de Vicent Beltran (Universitat d’Alacant) i la revisió és a càrrec de Maria 
Pilar Perea (Universitat de Barcelona).

Captura del web de la Bibliografia general de dialectologia catalana.

Captura del web de la Bibliografia general de dialectologia catalana.
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1.11. Lletra viva, escriptors en 
primera persona
Lloc: https://www.youtube.com/channel/UCuKeFLFNVvJfdkLnV-uhrmg/videos

La Institució Francesc de B. Moll presenta un nou projecte que compta amb el suport del Go-
vern de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Baleàrics i que pretén contribuir a la projecció i la 
difusió del patrimoni literari de les Illes Balears mitjançant un format de peces enfocades prin-
cipalment a les xarxes socials.

“Lletra viva” és el nom d’una sèrie de vídeos en primera persona, pensats per ser difosos a 
xarxes socials com YouTube, Twitter, Instagram o Facebook, que tindran com a protagonistes 
diferents autors vinculats a la literatura: figures que ens parlaran de la seva trajectòria literària, 
de les seves influències en l’escriptura i d’allò que fa necessària, ara més que mai en temps de 
pandèmia global, la lectura a les nostres vides.

Amb aquests vídeos, cada autor ens explica en primera persona aspectes essencials del seu 
llibre, com i per què el va escriure, quins són els seus secrets, i, a més, per què la lectura és 
una eina clau per l’aprenentatge i el desenvolupament personal. Es compta amb una àmplia 
diversitat de veus: des de figures destacades en la literatura des dels anys setanta a les Illes 
Balears, com l’eivissenc Isidor Marí, a divulgadors referents del nostre patrimoni natural, com 
Joan Mayol; des d’experts en la filosofia oriental, com el català Jordi Griera, influït per l’obra de 
Joan Mascaró Fornés; investigadors i divulgadors incansables com Pere Rosselló Bover o Maria 
Pilar Perea, especialistes de forma respectiva en les figures de Gabriel Alomar el primer i d’An-
toni M. Alcover i Francesc de B. Moll la segona.

Captures de l’esdeveniment “Lletra viva, escriptors en primera persona”, a través del canal de youtube 
de la I. Moll. Hi apareixen: Maria Pilar Perea, Sebastià Sansó Jaume i Pere Rosselló Bover.

1.12. Acte homenatge a Aina Moll 
Lloc: Can Saura, Ciutadella (Menorca)
Dia: 11 de juliol de 2020

L’Institut Menorquí d’Estudis, a través de la Secció de Llengua i Literatura, organitzà una jorna-
da d’estudi i homenatge a la figura d’ Aina Moll Marquès, els mèrits de la qual són tan notoris 
en el camp de la filologia com fortes són la seva personalitat i la seva convicció al servei de la 
normalització lingüística del català i de la nostra cultura pròpia. Filla gran de Francesc de Borja 
Moll, amb qui col·laborà en els dos darrers volums del Diccionari català valencià balear i direc-
tora de la Biblioteca Raixa del 1954 al 1961.

Al llarg de la Jornada celebrada a Can Saura, es va desenvolupar un programa d’activitats en el 
qual van participar Antoni Mir, secretari de la Institució Francesc de B. Moll, amb una interven-
ció titulada En el nom del pare: l’Editorial Moll, l’OCB i Aina Moll, i Isidor Marí, vicepresident de la 
mateixa Institució, amb una comunicació dedicada a Aina Moll i els inicis de la política lingüística.

Fotografies de l’acte homenatge a Aina Moll a 
Can Saura (Menorca).
(Menorca, 11/07/2020).

1.13. Assemblea de socis  
Lloc: Virtual, a causa de les restriccions Covid19
Dia: 23 de desembre de 2020
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2. La continuïtat de la tasca de 
l’Editorial Moll.

L’autor, Jordi Griera i la portada del seu llibre, Vent d’alliberament.

2.1. Publicació de Vent 
d’alliberament, de Jordi Griera

Vent d’alliberament, editat per la Institució Francesc de B. Moll, és un llibre tan vinculat a Mallor-
ca com ho és l’obra de Joan Mascaró Fornés, a qui l’autor va conèixer gràcies a l’estreta amistat 
entre Joan Mascaró i Rafel Griera, son pare. El llibre és fruit de l’experiència vital de l’autor, 
inseparable de la influència espiritual del gran autor mallorquí que va convertir les seves tra-
duccions a l’anglès dels clàssics de l’hinduisme, escrits en sànscrit, en referents a Occident.

Vegem qui era son pare i els vincles amb Mallorca. Rafel Griera va ser un dels promotors de 
l’Obra del Diccionari català-valencià-balear, d’Alcover i Moll i va tenir un paper decisiu perquè 
la societat catalana donàs suport econòmic a aquella iniciativa mallorquina,[ tal com ho reco-
neix la introducció del primer volum del DCVB en què Antoni M. Alcover diu literalment: «Entre 
els qui més d’hora respongueren a la meva crida i es convertiren en protectors insignes de 
l’obra, he de citar el professor Joan Mascaró, mallorquí resident a Cambridge, i l’industrial Rafel 
Griera i Plans, de Barcelona. Els he d’anomenar amb especial gratitud perquè, a més d’esser 
els primers, d’ells dos prové indirectament tota l’organització de la propaganda intel•ligent i 
entusiasta que es formà a Barcelona, repercutí a totes les regions i determinà l’afluència de 
subscriptors que havia de fer possible la continuació i l’acabament de l’obra.»  També era erudit 
de la llengua sànscrit i amic íntim de Joan Mascaró i Fornés, de qui en va finançar la publicació 
d’algunes obres i qui li va dedicar el seu llibre Lamps of Fire (Llànties de foc).  

https://instituciomoll.cat/vent-dalliberament-de-jordi-griera/

2.1. La Institució Francesc de 
B. Moll recupera i comparteix 
les Rondaies Mallorquines 
radiofòniques

Des de la Institució Francesc de Borja Moll es va treballar per oferir lectures, continguts, activi-
tats i altres propostes durant el primer i més dur confinament, que van permetre als seguidors 
viatjar més enllà de les parets que els envoltaven. La Institució es va proposar recuperar i com-
partir una selecció de les Rondaies Mallorquines que es varen enregistrar al seu dia a Radio 
Popular, a iniciativa, amb el guiatge i la veu de Francesc de B. Moll. Cada dia, i des de la plata-
forma YouTube, es van poder escoltar alguns dels grans clàssics dels contes populars nascuts 
de la tradició oral que van ser recollits per mossèn Antoni Maria Alcover, sota el pseudònim 
d’en Jordi des Recó: “N’Espardenyeta”, “En Joanet de Sa Gerra”, “Ous de somera”, “N’Espirafocs”, 
“S’estudiant de sa cova de Salamanca”, i tantes altres. Aquests recursos es troben en línia al 
canal Youtube de la Nova Editorial Moll: https://www.youtube.com/channel/UCxV5IaZyaAzifP-
dt0E9HI-A

Captura de les Rondalles Mallorquines radiofòniques pujades al canal de youtube de la Nova Editorial 
Moll.
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3. Espais Moll a Palma i a Ciutadella
El pla d’actuació de la Institució Moll proposa la creació d’Espais Moll a les ciutats de Palma – on 
visqué i desenvolupà la seva obra – i Ciutadella, on va néixer el 1903. El seu impuls està dirigit 
a una triple línia de treball:

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

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

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

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

Can Saura, Ciutadella (Menorca)

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

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

En una reunió amb el batle de Palma, Antoni Noguera; el rector de la UIB, Llorenç Huguet; el 
president de la Institució Moll, Francesc Homs; el rector de l’EGL Pere J. Quetglas; la presidenta 
del Consell Social de la UIB, Francesca Mas; el regidor de Cultura, Llorenç Carrió; i Antoni Mir (I. 
Moll), es va abordar l’ús de l’EGL com a equipament amb estudis universitaris i com a possible 
ubicació de l’Espai Moll.

Claustre de L’Estudi General Lul·lià, Palma (Mallorca)
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La Nova Editorial 
Moll s’enlaira

· MEMÒRIA 2020 · LA NOVA EDITORIAL MOLL S’ENLAIRA ·

El desembre de 2019, Nova Editorial Moll es presentava en societat: punt i inici per a un nou i 
il·lusionant capítol de la seva història. Dos mesos després, esclatava la crisi de la COVID-19, es 
paralitzava el sector editorial i provocava danys gairebé irreparables en el sector cultural. 

Aquesta circumstància ha condicionat per complet les polítiques editorials d’aquest primer 
–i difícil– any de vida efectiva. Moltes de les edicions previstes dins del 2020 es van desplaçar 
estratègicament per a l’any següent; altres, foren prioritzades per adaptar-se al nou marc cul-
tural creat per la crisi sanitària. S’han seguit tot un conjunt de directrius que han vetllat per la 
sostenibilitat del projecte i, més enllà, reforçar-lo per al 2021.

L’enlairament de Nova Editorial Moll parteix del treball d’un equip jove que té com a principal 
objectiu la renovació de la marca Moll i assumir l’equilibri entre la tradició i la modernitat: To-
meu Canyelles (director editorial i comunicació), Sofia Moisés (producció i comunicació), Teresa 
Hita (disseny), Antoni Moll (responsable del magatzem i distribuïdor) i Joan Llinàs (administra-
ció) han treballat a partir de les següents directrius:

• Creació, disseny i continguts d’una nova pàgina web (www.novaeditorialmoll.cat) que substi-
tueix a la plana www.editorialmoll.cat 
• Reactivació de les xarxes socials de Twitter i Facebook i creació de nous perfils a Instagram i 
YouTube.
• Nou branding i disseny renovat de les col·leccions. 
• Reactivació de les col·leccions Raixa, Balenguera i Les Illes d’Or, col•leccions històriques de la 
Moll, amb nous títols.
• Creació de productes fora de col·lecció: Vida i color.  Palma i els anys vuitanta des de la mirada 
de Toni Socias.
• Publicació del butlletí mensual de Nova Editorial Moll: comunicació dirigida a informar de les 
darreres novetats als seus subscriptors mitjançant el correu electrònic.
• Naixement del club de socis / subscriptors de Nova Editorial Moll, que incorpora tota una 
sèrie d’avantatges en les modalitats de compra. 
• Aposta pels primers títols digitals / e-books de Nova Editorial Moll: La Dida de Salvador Gal-
més / adaptació teatral de Maria-Antònia Oliver.
• Sinergies amb nous il•lustradors del panorama insular com Timothy Llompart i Gonzalo Ae-
neas.

El conjunt d’edicions publicades en aquest primer any de llançament han incidit en la recupera-
ció del patrimoni literari de les Illes Balears, inaccessible per al gran públic. Nova Editorial Moll 
ha rescatat obres com La Vall d’Adam del menorquí Pau Faner, Taules de marbre de la pollencina 
Joana Serra de Gayeta, Corbs afamegat de Gabriel Tomàs o el llibre segrestat pel franquisme 
Màrius, d’Antoni Serra. Igualment, aquestes obres s’han inserit dins el fenomen de recuperació 
i reivindicació de la generació literària dels anys setanta a les Illes Balears. 

Aquestes són les primeres línies mestres que enceten el camí de la Nova Editorial Moll i donen 
pas a un 2021 en el que augmentaran tant els reptes com els projectes editorials. 

L’editorial Moll passa a ser la Nova Editorial Moll. S’ha decidit emprar dues tipografies. Una més 
arrodonida per donar-li calidesa a la paraula “Moll” i una altra tipografia més neutra a “nova 
editorial”, que aniria abaix de la paraula “moll”. Així, la paraula “Moll” descartaria sobre la resta. 
Per altra banda, aquestes tipografies donen més modernitat i llegibilitat al logotip en diferents 
formats, com els impresos (llibres, cartells, etc). i en línia (pàgina web, xarxes socials, etc). Per 
altra banda, s’ha decidit respectar la tonalitat blava de l’anterior logotip.

Fotografia del magatzem de la Nova Editorial Moll.
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Noves edicions 2020

• Corbs afamegats, de Gabriel Tomàs
https://novaeditorialmoll.cat/producte/corbs-afamegats/

• Màrius, d’Antoni Serra
https://novaeditorialmoll.cat/producte/marius/

• La mar de blaves planures. Antologia lírica, de Miquel Costa i Llobera
https://novaeditorialmoll.cat/producte/la-mar-de-blaves-planures/

• Taules de marbre, de Joana Serra de Gayeta
https://novaeditorialmoll.cat/producte/taules-de-marbre/

• La vall d’Adam, de Pau Faner
https://novaeditorialmoll.cat/producte/la-vall-dadam/

• La Dida, de Salvador Galmés / Maria-Antònia Salvà
https://novaeditorialmoll.cat/producte/la-dida/
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Obres completes

OBRES COMPLETES: El conjunt de les Obres Completes representen un projecte cultural d’enor-
me envergadura, tant pel contingut, com per l’extensió i la durada. Aquestes Obres Completes 
són una edició de país que les illes Balears han d’assolir en just reconeixement a l’obra de les 
figures més rellevants de tot el segle XX. La publicació de les Obres Completes de Francesc 
de B. Moll, d’Antoni M. Alcover i Gabriel Alomar és un dels grans compromisos de la Institució 
Francesc de B. Moll i la Nova Editorial Moll.

• Obres Completes d’Antoni M. Alcover, Volum V: Els Manifests
https://novaeditorialmoll.cat/producte/els-manifests-obres-completes-a-m-alcover-vol-5/

• Obres Completes de Francesc de B. Moll, Volum V: Estudis lul·lístics i medievals
https://novaeditorialmoll.cat/producte/obres-completes-de-francesc-de-b-moll-vol-5/

• Obres Completes de Gabriel Alomar, Volum VI: Articles a La Veu de Catalunya (1899-1906). 
Articles a El Poble Català (1911-1916). La pena de mort i altres assaigs.
https://novaeditorialmoll.cat/producte/articles-a-la-veu-de-catalunya-articles-a-el-poble-
catala-la-pena-de-mort-i-altres-assaigs-vol-6-de-les-obres-completes/

La Institució Francesc de B. Moll és titular 
dels drets de publicació i explotació del 
DCVB en qualsevol dels seus formats fins a 
l’any 2071. També ho és de totes les obres 
i treballs de Francesc de B. Moll.

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

DESPLEGAMENT DE TOTES LES 
POTENCIALITATS DE CONSULTA DEL DCVB

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

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

Projecte
DCVB
2018 - 2022

Vegem les tasques d’aquest pla:

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

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

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

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

5   Incorporació d’una aplicació de 
generació automàtica de so (mitjançant 
veu sintetitzada) a les transcripcions 
fonètiques que apareixen en la majoria 
d’entrades del DCVB.
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Per dur a terme aquestes tasques es ne-
cessiten tres tipus de recursos que es re-
sumeixen en un, el finançament. Es ne-
cessiten becaris (un mínim de 10 becaris 
durant un any per a cada projecte), 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 dis-
seny 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.

Petició als reis d’orient rebuda el 26 de desembre de 2018 que la Institució Francesc 
de B. Moll es proposa atendre

· MEMÒRIA 2020 ·  PROJECTE DCVB · · MEMÒRIA 2020 ·  PROJECTE DCVB ·

84 85



La Institució
Francesc de 
B. Moll

als mitjans

· Reculls de premsa
Ara Balears
18 de març del 2020
LES RONDALLES MALLORQUINES
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Última Hora
18 de setembre de 2020
LITERANIT

dBalears
18 de setembre de 2020
LITERANIT
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Sóller
18 de setembre de 2020
LITERANIT

AraBalears
21 de setembre de 2020
LITERANIT
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Diario de Mallorca
21 de setembre de 2020
LITERANIT

Crónica Balear
23 de setembre de 2020

LITERANIT
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dBalears
23 de setembre de 2020
LITERANIT

Diario de Mallorca
27 de setembre de 2020 
LITERANIT
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Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, 9 de novembre de 2020
RESCATAMOTS

Diario de Mallorca
13 de novembre de 2020
LA GENERACIÓ DELS 70

DBalears
2 de febrer de 2021
OBRES COMPLETES ALOMAR
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Última Hora
11 d’abril de 2020
LA DIDA

Vilaweb
7 d’agost de 2020
CORBS AFAMEGATS
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El Temps
21 de setembre de 2020
CORBS AFAMEGATS

Ara Balears
7 d’agost de 2020
CORBS AFAMEGATS
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Vila Andratx
7 de juny de 2020
CORBS AFAMEGATS

Mallorca Zeitung
1 d’octubre de 2020
CORBS AFAMEGATS
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Punt Informatiu de Pollença
13 de novembre de 2020
TAULES DE MARBRE

El Iris
15 de novembre de 2020
TAULES DE MARBRE
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Última Hora
7 d’octubre de 2020
TAULES DE MARBRE

Ara Balears
16 d’octubre de 2020
TAULES DE MARBRE
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Última Hora
23 d’agost de 2020
MÀRIUS

DBalears
10 de juny de 2020
MÀRIUS
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Cent per Cent
22 de novembre de 2020
MÀRIUS

Menorca
25 de juny de 2020
LA VALL D’ADAM
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Última Hora
14 de juny de 2020
LA VALL D’ADAM

1. VENDES 87.133,23 €

2. QUOTES 11.761,33 €

3. SUBVENCIONS 68.121,76 €

4. ALTRES INGRESSOS D’EXPOTACIÓ 817,98 €

5. INGRESSOS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS 167.834,30 €

INGRESSOS 2020

DESPESES 2020     

1. COMPRES I NOVES EDICIONS 14.318,48 €

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ 99.749,93 €

3. TRIBUTS 5.119,19 €

4. DESPESES FINANCERES 1.558,90 €

5. DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 1.230,00 €

TOTAL DESPESES 166.990,68 €

SUPERÀVIT 843,62 €

Resum econòmic 202o
Institució Francesc de B. Moll 
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1. VENDES 143.662,59 €

2. QUOTES 11.761,33 €

3. SUBVENCIONS 122.493,25€

4. ALTRES INGRESSOS D’EXPOTACIÓ 819,16 €

5. INGRESSOS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS 278.736,33 €

INGRESSOS 2020

DESPESES 2020  

1. COMPRES I NOVES EDICIONS 111.022,69  €

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ 106.882,97 €

3. TRIBUTS 8.652,08 €

4. DESPESES DE PERSONAL 45.014,18 €

5. DESPESES FINANCERES 3.874,53 €

6. DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 1.230,00 €

TOTAL DESPESES 276.676,45 €

DÈFICIT/SUPERÀVIT 2.059,88 €

1. VENDES 56.529,36 €

2. QUOTES 0,00 €

3. SUBVENCIONS 54.371,49 €

4. ALTRES INGRESSOS D’EXPOTACIÓ 1,18 €

5. INGRESSOS FINANCERS 0,00 €

TOTAL INGRESSOS 110.902,03 €

INGRESSOS 2020

DESPESES 2020   

1. COMPRES I NOVES EDICIONS 96.704,21 €

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ 7.133,04 €

3. TRIBUTS 3.532,89 €

4. DESPESES DE PERSONAL 0,00 €

5. DESPESES FINANCERES 2.315,63 €

6. DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 0,00 €

TOTAL DESPESES 109.685,77  €

DÈFICIT/SUPERÀVIT 1.216,26 €
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Les activitats de la Institució Francesc de B. Moll dins 
2020 han comptat amb el suport de


