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Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Reus. Homenatge a
Ramon Amigó (20 i 21 d’abril de 2012). — La coincidència del Centenari de la Secció Filològica,
del Centenari de la Primera Trobada d’Ateneus al Centre de Lectura de Reus i la mort recent del
membre corresponent de la Secció, Sr. Ramon Amigó i Anglès, reusenc i expresident del Centre de
Lectura, aconsellaven de celebrar aquestes jornades a la ciutat de Reus. Van tenir lloc els
dies 20 i 21 d’abril de 2012.

Divendres dia 20, una extensa representació de la Secció Filològica i alguns acompanyants,
després d’instal·lar-se a l’hotel, es van traslladar al Centre de Lectura, on van ser rebuts pel seu
president, Sr. Xavier Filella, i autoritats locals, i on es van celebrar les Jornades. Es va dedicar una
sala de la Biblioteca d’aquella entitat a Ramon Amigó i seguidament va tenir lloc la sessió ordi-
nària de la Secció Filològica. A la una del migdia l’Ajuntament de Reus va oferir una recepció als
membres assistents, i a la tarda va tenir lloc la primera sessió acadèmica, oberta pel president de
la Secció Filològica i on el coordinador de les Jornades Joaquim Mallafrè va recordar els reusencs
que havien estat membres de l’IEC des de la seva fundació. Les ponències van ser moderades per
Josep Moran, membre de la Secció Filològica i director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC, i
protagonitzades per estudiosos relacionats amb la vida o l’especialitat d’Amigó, que va ser el gran
impulsor de l’Onomàstica en aquelles contrades. El primer va ser el treball de Montserrat Corret-
ger (professora agregada de la URV) i Xavier Ferré (professor lector de la URV) sobre Ramon
Amigó, pedagog del territori. A continuació Miquel S. Jassans (artista, pintor i professor d’art) va
parlar d’«Els vincles amb Ramon Amigó, el meu mestre». Eugeni Perea (escriptor i historiador)
ho va fer sobre «El joc de pilota al Camp de Tarragona (ss. xv-xx)» i Carme Plaza (doctora en
Filologia Catalana), sobre «Fronteres i senyorius en la toponímia de la Conca de Barberà». Des-
prés del col·loqui, es va procedir a la lectura del text de Ramon Amigó «L’esquena mascla de
Montsant», del llibre Amb penyals d’un blau cansat, una magistral descripció del Montsant, llegi-
da per Montserrat Auqué, Dolors Esquerda i Dolors Juanpere, del col·lectiu En Veu Alta, i la col-
laboració de Xavier Pié, saxo soprano. Va cloure la primera jornada una mostra dels espais Cata-
là a l’atac de TV3.

A la sessió del dissabte, que va començar a les 11,30 i va ser moderada per M. Teresa Cabré
i Castellví, membre de la Secció Filològica de l’IEC, van intervenir Jordi Ginebra (catedràtic i
director del Departament de Filologia Catalana de la URV) i Xavier Rull (professor titular de la
URV) amb el treball «Creació lèxica en la premsa del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre»;
Josep M. Martí (doctor en Ciències de la Informació, professor titular de la UAB i degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya) amb «Particularitats de l’ecosistema mediàtic reusenc»; Salvador
Palomar (director del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa) amb «Car-
navals i literatura carnavalesca a Reus (1859-1919)» i Josep Murgades (catedràtic de la Universi-
tat de Barcelona) i Fina Masdéu (catedràtica d’ensenyament secundari) van cloure la sessió amb
la ponència: «Gabriel Ferrater: espais literaris entre la lingüística i la procacitat». Va cloure l’acte
el president de la Secció Filològica i el regidor de Cultura de l’Excel·lentíssim Ajuntament de
Reus.

Cal destacar la nodrida assistència i participació en els col·loquis, i la resposta positiva de les
institucions davant la visita de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, començant pel
patrocini de l’Ajuntament de Reus, la participació de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial, la
Delegació Territorial de Cultura de la Generalitat i la molt rellevant contribució de la Fundació
privada Reddis.

Com és habitual en aquests desplaçaments, la visita va servir també per a conèixer la ciutat:
algunes de les joies modernistes de Reus, com l’Institut Pere Mata i el centre d’interpretació sobre
Gaudí, i altres edificis singulars com el Teatre Fortuny, el Teatre Bartrina i el mateix Centre de
Lectura, l’ateneu més antic de Catalunya.
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Abans de tornar a Barcelona, la Secció va assistir a l’acte de la dedicació d’una plaça a Ramon
Amigó, homenatge de l’Ajuntament de Reus a un dels seus fills il·lustres. Les Jornades van ser
plenament profitoses per als visitants i els visitats.

Joaquim Mallafrè
Universitat Rovira i Virgili

Aina Moll, doctora honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya (8 de maig
de 2012). — El passat 8 de maig de 2012 tingué lloc a la seu central de la UOC l’acte d’investidura
com a doctora honoris causa de la que fou primera directora general de política lingüística de la
Generalitat de Catalunya i que és encara un referent de les polítiques que han acompanyat la recu-
peració de la llengua a Catalunya i a les Illes Balears: Aina Moll i Marquès (Ciutadella, 1930).
L’alta distinció fou lliurada per la rectora de la universitat, la Dra. Imma Tubella i la preceptiva
laudatio anà a càrrec d’Isidor Marí, actual president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans. Acompanyaven la rectora el Sr. Josep Vilarasau, president del consell de la Fundació per
a la Universitat Oberta de Catalunya, i el Dr. Llorenç Valverde, vicerector i secretari general de la
universitat. Entre els assistents a l’acte s’hi comptaren personalitats del món polític, acadèmic i
cultural, com el MH Sr. Jordi Pujol, el MH Sr. Joan Rigol i l’Il·lustre Sr. Salvador Giner, president
de l’IEC. El professor Joan Pujolar, dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, exercí de padrí
acadèmic de la guardonada.

En el seu parlament, Isidor Marí va fer un repàs biogràfic de la guardonada, caracteritzat per
les seves múltiples aportacions a l’estudi, l’ensenyament i l’extensió de l’ús de la llengua catalana.
Marí va ressaltar, com a característica específica de la vida d’Aina Moll, la seva decidida i conti-
nuada «disponibilitat, tenacitat i coratge» per a servir el país, la seva cultura i la seva llengua.

Aina Moll s’inicià de ben jove en la recerca lingüística, ja en els anys de batxillerat, quan obtin-
gué el premi «Marian Aguiló» de l’IEC per un treball sobre el vocabulari de Joaquim Ruyra realitzat
amb la seva germana Francesca. Aquell mateix any ja participà, de la mà del seu pare Francesc de
Borja Moll, en la realització d’una enquesta dialectològica al Principat per a l’Atlas lingüístico de
la Pensínsula Ibérica. El 1953 es llicencià en Filologia Romànica i amplià estudis a les Universitats
de la Sorbona, Estrasburg i Zuric. Després de col·laborar alguns anys com a professora ajudant a la
Universitat de Barcelona, s’afegí amb dedicació plena als treballs del Diccionari Català-Valencià-
Balear, l’anomenat «Alcover-Moll», i les tasques de l’Editorial Moll, on dirigí les col·leccions li-
teràries «Les Illes d’Or», «Raixa» i «La Balanguera». Durant els anys 60 obtingué la càtedra de
francès de l’Institut de Batxillerat Joan Alcover, amb la qual cosa es reorientà professionalment de la
recerca a la docència. D’aquesta època, són especialment coneguts els manuals d’aprenentatge de
llengua francesa de tots els nivells que publicà, que tingueren una gran difusió. I també hi inicià ja
des del 1960 la seva tasca de mestra de català, primer de forma extraoficial i semiclandestina, con-
juntament amb les activitats culturals que donarien lloc a la fundació d’Obra Cultural Balear.

Els canvis polítics dels anys 70 la dugueren a participar cada cop més intensament en accions
mobilitzadores. Ingressà al Grup Català de Sociolingüística el 1975, des d’on s’involucrà també
activament en el Congrés de Cultura Catalana. Posà en marxa a Mallorca la «Campanya per la co-
oficialitat» i participà activament en l’organització de la manifestació per l’autonomia de 29 d’oc-
tubre de 1979 a Palma. Fou membre de la comissió redactora de l’avantprojecte d’estatut de les
Illes Balears i el maig de 1980 fou nomenada Directora General de Política Lingüística de la Gene-
ralitat de Catalunya, cosa que la convertia en la primera responsable de polítiques lingüístiques en
la història de l’Estat. Fou durant el seu mandat que se sentaren les bases de la política lingüística
del Principat de Catalunya amb la Llei de Normalització Lingüística de 1983 i les conegudes cam-
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