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Presentació

Benvinguts a l’Institut d’Estudis Catalans. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta 
jornada d’homenatge a Aina Moll, que ens va deixar fa just un any; enguany hau-
ria fet els noranta.

Aina Moll va ser filòloga i també política i, m’agrada assenyalar-ho, política des 
del punt de vista de la cultura. És molt difícil ser polític en un àmbit com el de la llen-
gua, però és absolutament necessari; prova d’això és la feina que va dur a terme quan 
se li va encarregar portar la primera Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, de la qual encara avui dia ens beneficiem, després de tants 
anys.

Jo la vaig conèixer molt lateralment però em va impressionar la seva bonhomia, 
el seu caràcter afable, que venia acompanyat d’una fermesa absoluta no només per 
la llengua, que és el que tocava, sinó també per la política lingüística, per allò que 
ella creia que, tant a Catalunya com en el seu moment a les Illes, calia fer respecte a 
la manera de pensar, dissenyar i aplicar la política lingüística. I per la identitat i la 
cultura de tots els Països Catalans.

A Aina Moll li devem no tan sols la col·laboració d’experta lingüista que va fer 
amb el seu pare en els darrers volums del Diccionari català-valencià-balear, sinó 
també, i sobretot, aquesta tasca de gestora cultural. Es tracta d’una tasca que a la 
majoria dels científics —de l’àmbit que sigui—, com els que integrem l’IEC, ens que-
da una mica allunyada però que és molt necessària: fer política sobre l’àmbit que un 
coneix i del qual és expert, de manera que sap què necessita el país. En el cas d’Aina 
Moll, en relació amb la llengua i, també, en relació amb l’economia, el medi ambient 
o l’ensenyament universitari, posem per cas. Es tracta, en definitiva, de tenir les idees 
clares sobre allò que cal gestionar, posar-les en pràctica i no defallir fins que aquestes 
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tiren endavant. Ara fa quaranta anys, a Catalunya, com a la resta de la catalanofo-
nia, la llengua necessitava urgentment una política de protecció, de supervivència, 
de cures intensives; i l’Aina la hi va saber donar.

Estic molt content que al cap d’un any del seu traspàs celebrem aquesta jornada 
a l’Institut. Recordo que ja a Palma, just després de la seva mort, hi va haver també 
un acte de record i homenatge. Espero que els diferents intervinents en l’acte d’avui 
ens presentin Aina Moll en totes les seves facetes, no només en les que va excel·lir, 
com a filòloga i com a política cultural —que eren les més importants, però no pas 
les úniques. Em plau donar la paraula a la presidenta de la Secció Filològica de 
l’Institut, que de ben segur tindrà moltes coses a dir sobre Aina Moll com a membre 
de la seva secció. 

Joandomènec Ros
President de l’IEC
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