
la Generalitat Valenciana impedint l’accés a la funció docent dels llicenciats en filologia ca-
talana.

Part de la sessió fou conjunta amb els membres de la Secció Filològica, que el mateix dia
celebrava la seva reunió ordinària. Això va permetre un canvi d’impressions més ampli.

L’acte va acabar amb la redacció d’un document signat per tots els representants de les as-
sociacions on, a més de regraciar l’oportunitat de la trobada que havia propiciat l’IEC, cele-
braren la creació de l’Institut Ramon Llull, donaren suport a les universitats valencianes en la
reivindicació dels drets legals inherents a les titulacions atorgades i s’adheriren al manifest
que l’IEC ha adreçat a la Unió Europea per a reclamar la presència del català en aquest orga-
nisme internacional. [L. P. i G.]

* * *

2001: Any mossèn Alcover.—El 2001 es varen complir els cent anys de la publicació de
la Lletra de Convit, amb la qual Antoni M. Alcover iniciava una de les grans empreses lexi-
cogràfiques relatives a la llengua catalana: el Diccionari català-valencià-balear. La celebra-
ció d’aquest centenari va durar tot l’any i es va concretar en tot un seguit d’actes acadèmics,
commemoratius, reivindicatius i lúdics de naturalesa molt diversa: activitats escolars, edi-
cions, conferències, concerts... Els dos més destacats varen ser la proclamació i la publicació
de la Lletra de Convit 2001i el Congrés Internacional Antoni M. Alcover.

La Lletra de Convit 2001: Pel reconeixement i l’ús de la llengua catalanava ser una ini-
ciativa de la Universitat de les Illes Balears. Es va presentar oficialment el 3 de febrer al Tea-
tre Municipal de Manacor, en l’acte d’obertura de l’Any mossèn Alcover. Aquesta iniciativa,
encaminada a posar les bases per assolir el reconeixement de la unitat i l’ús plenament normal
de la llengua catalana, va rebre l’adhesió de totes les institucions públiques autonòmiques i de
moltes entitats, empreses i associacions culturals i esportives de caràcter privat.

El Congrés Internacional Antoni M. Alcover va cloure l’any així anomenat. El va orga-
nitzar el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB amb l’objectiu
d’estudiar i de revisar la figura i l’obra del filòleg, lingüista, lexicògraf, folklorista i escriptor
mallorquí, a fi d’avançar en un coneixement desapassionat de la seva personalitat i de les apor-
tacions decisives que va fer a la llengua i a la cultura catalanes. Va tenir lloc al Centre de Cultu-
ra de «Sa Nostra», a Palma, entre el 17 i el 21 de desembre i s’hi reuniren més de cent cinquanta
assistents. A part de les conferències inaugural i de clausura, s’hi llegiren vuit ponències i trenta-
dues comunicacions, que es recolliran i publicaran en les actes del Congrés, actualment en
curs d’edició. [J. Gui.]

L’Any Francesc de Borja Moll. —El 10 d’octubre de 2003 s’escau el centenari del nai-
xement de Francesc de Borja Moll (Ciutadella de Menorca 1903-Palma de Mallorca 1991).
Per commemorar-lo, el Parlament de les Illes Balears, en sessió del 12 de març d’enguany,
proclamà l’any 2003 Any Francesc de Borja Moll.L’acord de la Cambra, pres per unanimitat,
ha estat molt ben acollit per la societat illenca: el Govern de les Illes Balears, pel Decret
73/2002, de 17 de maig, va crear una Comissió per a la Commemoració de l’Any Francesc de
Borja Moll que s’estructura en un Comitè d’Honor, un Comitè Organitzador i un Comitè Tèc-
nic; el primer, encapçalat pel President del Govern Balear, comprèn les màximes autoritats de
les institucions autonòmiques (Govern, Consell de Mallorca i Consells Insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera) i dels Ajuntaments de Palma i Ciutadella, i el Rector de la Universitat
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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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