
Balear; els altres dos són encapçalats pel Conseller d’Educació i Cultura i pel Director Gene-
ral de Política Lingüística del Govern Balear, respectivament, i comprenen representants d’a-
queixes institucions i també d’altres, «designades per la seva competència en la matèria en què
treballà F. de B. Moll i en el fet de compartir amb ell, en el moment actual, els mateixos ob-
jectius de normalització de la llengua catalana»; també un representant de la família Moll i, a
títol particular, algunes «persones que han destacat com a profundes coneixedores de l’obra de
Francesc de Borja Moll». La Comissió es crea «amb el doble objectiu d’unificar els esforços
administratius en commemoració de qui tant treballà per la nostra llengua i d’incentivar la po-
blació de les Illes Balears, a partir del seu model, a contribuir al procés de normalització de la
llengua catalana a les Illes Balears», i té present que «la magnitud de la personalitat de Fran-
cesc de Borja Moll depassa amb escreix les nostres fronteres territorials».

La Comissió ha treballat des del moment de la seva creació, i l’Any Francesc de Borja Moll
es presentà al públic en dos actes solemnes, el 2 d’octubre a Ciutadella i el 4 d’octubre a Palma,
i ja s’està treballant en un ampli programa que es durà a terme al llarg del 2003, encaminat a di-
fondre la vida i l’obra de Mol: edició d’unes Obres Selectesque s’iniciaran amb els dos volums
de les seves memòries i la biografia de Mossèn Alcover, Un home de combat, i que inclouran
totes les relacionades amb la llengua catalana; una biografia, una exposició que es preveu iti-
nerant sobre la seva vida i obra, adreçada als escolars i al gran públic, i un llarg etcètera, així
com actes públics i activitats escolars estimuladores del coneixement i l’ús de la llengua.

La voluntat de presència en tot el territori de llengua catalana és palesa en el fet d’inclou-
re en el Comitè Organitzador l’Institut d’Estudis Catalans (el qual envià una representació a
l’acte oficial de Ciutadella i dedicà a Moll les ja tradicionals Jornadesde la Secció Filològica,
celebrades a Palma el 4 i el 5 d’octubre, de manera que un nombrós grup de filòlegs de tot
l’àmbit lingüístic van ser presents a la presentació de l’Any Molldel 4 d’octubre) i, a títol par-
ticular, algunes personalitats de fora de les Illes Balears. D’altra banda, la Comissió ha comu-
nicat l’existència de l’Any Molla institucions polítiques i acadèmiques de totes les terres cata-
lanes, i es van rebent adhesions que permeten d’esperar que el Diccionari iniciat per Mossèn
Alcover i redactat per Moll pot tenir avui, com en diferents moments del passat, un paper im-
portant com a aglutinador de la voluntat col.lectiva dels catalans, per damunt de qualsevol di-
ferència ideològica o territorial, en la defensa i promoció de la llengua de tots. [A. M.]

Actes en memòria d’Alexis Eudald Solà.—A la vila de Ripoll, la seva ciutat natal, tin-
gué lloc el 27 d’octubre de 2001 un acte en memòria del professor Alexis Eudald Solà. L’ac-
te constà de dues parts: en primer lloc, a la sala Eudald Pradell de l’Ajuntament de Ripoll,
glossaren la personalitat d’Eudald Solà el professor Josep M. Pujol, el director d’Euroconcert,
Antoni Sàbat, el poeta i editor Àlex Susanna, el professor Joan Bastardas i l’alcalde de Ripoll,
Eudald Casadesús. Seguidament, en el marc del monestir de Santa Maria de Ripoll, el grup
Música Dilectaamb Maria Rosa Tamarit, soprano, Markus Schikora, tenor, Laura Folch, vio-
loncel barroc i Maria Lluïsa Cortada, clavicèmbal, oferí un concert on s’interpretaren un con-
junt de peces de diversos autors del barroc català.

El 14 de febrer de 2002 es celebrà un acte en memòria d’Alexis Eudald Solà al Paranimf
de la Universitat de Barcelona en escaure’s el primer aniversari de la seva mort (vegeu la ne-
crològica publicada a ERXXIV , p. 464-469). En l’acte, organitzat pel Departament de Lingüís-
tica General i presidit pel Rector de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, i per la Dega-
na de la Facultat de Filologia, Coloma Lleal, hi intervingueren els professors Ernest Marcos,
José Luis Vidal, Josep M. Pujol, Sebastià Serrano, Joan Bastardas i Gabriel Oliver. Cadascun
d’ells evocà, des de la seva perspectiva, alguna de les facetes del professor Solà com a neo-
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hel.lenista, traductor d’autors grecs i italians, impulsor de la cultura catalana i hel.lènica i, par-
ticularment, de les relacions entre aquestes dues cultures però també com a amant de la músi-
ca, especialment l’òpera, i amic i company. L’acte es clogué amb les paraules del Rector i una
breu intervenció de la coral de la Universitat de Barcelona. [ M. R. B. i R.]

Homenatge a Joaquim Molas (Barcelona 2001).—Formant part del reconeixement pú-
blic que, al voltant dels seus setanta anys i d’haver-se jubilat de la docència universitària, s’ha
concretat en diversos merescuts homenatges oferts en els darrers mesos, el professor Joaquim
Molas va rebre, el 2001, el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca, avalat pel fruit de
més de quaranta anys de professió.

La professió de Joaquim Molas és la història de la literatura catalana dels segles XIX i XX en
la seva accepció més àmplia pel que fa a gèneres i suports, amb òptica i objectius igualment po-
lièdrics (evidents en l’establiment de connexions de context o de mètode amb la història de l’art
i amb la història social i política); i, en fi, amb una entre realista i romàntica ambició de totali-
tat. En una llarga entrevista concedida a la revista L’Avenç(setembre 2000), Molas va anar es-
granant els nusos de la seva llarga tasca de recerca des del primer: el pas decisiu de la literatu-
ra medieval a la contemporània, i el que això va suposar de pensar de nou unes bases teòriques
i metodològiques per tal que s’ajustessin a l’època i a les poètiques que li havien guanyat final-
ment l’interès professional.

Sense partir d’un mestratge exclusiu, sense, per tant, una única metodologia de referència,
Molas va convertir el seu discurs en l’explicitació d’una lectura i en una interpretació de la
història cultural dels dos darrers segles que, hores d’ara i per més que no deixin mai de sonar
amoïnoses veus de reticència (per dir-ho amb suavitat), han demostrat haver donat resultats
importantíssims, imprescindibles i fundacionals en el seu camp, més acotat personalment com
més ha anat creixent l’escola del professor. No és aquest, en fi, el lloc per repassar aquests
fruits i totes les formes que han adoptat. La primera, la substancial dedicació a la docència, als
Estudis Universitaris Catalans, primer, i a la Universitat Autònoma i a la Universitat de Bar-
celona successivament. Amb la mateixa importància, la publicació de la recerca (que és tam-
bé un índex del que queda encara submergit), des de l’article breu, no erudit i aparentment oca-
sional («El Modernisme i les seves tensions», un parell de pàgines a Serra d’Orel 1970), però
en realitat decisiu en la construcció interpretativa de tot un moviment cultural: el Modernisme,
en el cas a què em refereixo (recerca duta a terme per deixebles de dues i gairebé tres genera-
cions, i d’un volum ja excepcional en el nostre àmbit), fins a la investigació personal de llarg
abast —inacabable—, que posa al descobert, des de totes les perspectives, un gruix insospitat
d’activitats literàries i artístiques que, amb la intervenció moliana d’inventari i de lectura, ad-
quireixen una estructura que n’enriqueix enormement el significat: és el cas dels resultats que
ha anat donant, i els que encara donarà, la passió —remarco el mot— de Joaquim Molas per les
literatures d’avantguarda. Entremig, ningú no es podria oblidar de múltiples activitats que
gairebé mai no es pot titllar de complementàries: les col.leccions inventades i dirigides (des
d’Antologia Catalanafins a Les Millors Obres de la Literatura Catalana), i altres iniciatives
editorials, degudes sempre a la voluntat de construir un corpus de referents culturals que fa
passar la literatura des del mite a la lògica històrica i que integra tradició i innovació meto-
dològiques (l’herència del positivisme documental, la consciència de la interacció entre litera-
tura i realitat, i la revelació d’això en forma de discurs crític).

Val això darrer també per a la militància crítica exercida per Molas sobretot als anys sei-
xanta i que és, potser, l’aspecte més evident de la decisió d’incidir en l’actualitat com a lec-
tor professional. Aquest lector treballa en una realitat que vol contribuir a dinamitzar per tal
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