
REDACCIÓN PALMA

!Un año después de la muerte de
Aina Moll, son muchas las activi-
dades y homenajes que van a ce-
lebrarse para recordarla. 

El sus tuvo lugar el pasado vier-
nes en Manacor: la Institució An-
toni M. Alcover acogió una lectura
dramatizada a partir de textos de
la !lóloga. 

El próximo jueves día "#, en Bar-
celona (Sala Prat de la Riba), en el
Institut d’Estudis Catalans (IEC),
se celebrará una sesión en memo-
ria de Aina Moll. Durante la mis-
ma, se hará un recorrido por su de-
dicación política y de gestión de la
normalización lingüística y tam-
bién por su faceta cientí!ca, aca-
démica y de servicio a la lengua. La
bienvenida correrá a cargo del pre-
sidente del IEC,  Joandomènec
Ros, y le seguirá la intervención de
la presidenta de la Secció Filològi-
ca, M. Teresa Cabré. 

En Palma, el próximo día $%, en
el marco del ciclo Pioneres, la pe-
riodista Neus Albis y la investiga-
dora Pilar Arnau conversarán so-
bre la lingüista menorquina. Será
en la librería Quart Creixent a las
"& horas. Este ciclo lo organiza el
departamento de Filologia Catala-
na i Lingüística General de la UIB
y la Unitat de Cultura Cientí!ca i
de la Innovació.

En marzo, continuará recor-
dándose la !gura de la !lóloga con
otra mesa redonda en torno a su !-
gura que tendrá lugar el día ' en
Ciutadella.

La biografía de Aina Moll escrita
por Pilar Arnau también está pre-
visto que se publique en marzo, en
la colección Biogra!es de mallor-
quinsdel Ayuntamiento de Palma.

Actividades y
homenajes en
Mallorca y
Barcelona para
recordar a la
célebre !lóloga

! El Institut d’Estudis
Catalans celebra el próximo
jueves una sesión 
en su memoria
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A vui fa just un any mo-
ria Aina Moll en un
hospital de Palma.
Des de $("$ arrosse-

gava diversos problemes greus
de salut que l'havien aïllat però
seguia l'actualitat política i social
als mitjans i a les xarxes socials.
Les caigudes i les malalties no
impediren que fes declaracions
contra la política lingüística de
José Ramón Bauzá o que, con-
valescent i molt feble, llegís en
públic un manifest en suport a
l'Assemblea de Docents. Perquè
Aina Moll fou una dona coratjo-
sa i tenaç. Implicada !ns a la
medul·la en la normalització lin-
güística, mai defugí la polèmica,
si bé el seu gran afany sempre
fou aconseguir el consens social
a favor de la llengua. Filla d'un
geni, heretà molts dels seus trets
però també sabé marcar un per-
!l propi. Amb ell, amb Francesc
de Borja Moll, inicià o participà
en multitud de projectes relacio-
nats amb la llengua i la cultura:
col·laborà en els darrers dos vo-
lums del Diccionari Alcover-Moll
i dirigí diverses col·leccions de
l'Editorial Moll; organitzà cursos
de català (a l'Obra Cultural Ba-
lear, a l'Estudi General Lul·lià i a
La Porciúncula); participà en
l'organització del Congrés de
Cultura Catalana i coorganitzà el
XXVI Congrés Internacional de
Lingüística i Filologia Romàni-
ques que tingué lloc a Mallorca
el "&)(. Aina Moll fou una dona
compromesa en molts d'àmbits.

! Serà recordada, sobretot a
Catalunya, com un referent de la
immersió lingüística; a Mallorca
com una gran activista per la
llengua i una innovadora profes-
sora de francès; i, a tot arreu,
com una dona pionera: amb no-
més "' anys guanyà, amb la seua
germana Cisca, el premi Marià
Aguiló de l'Institut d'Estudis Ca-
talans; fou una de les primeres
llicenciades en Romàniques de
la postguerra (amb Premi Ex-
traordinari de carrera); una de
les -poques- dones fundadores
de l'Obra Cultural Balear; líder
de la branca femenina de l'escol-
tisme mallorquí (la primera Ake-
la); la primera catedràtica de
francès de les Illes Balears; la

presidenta del primer tribunal
d'oposicions per a professors de
català dels Països Catalans; la
primera directora General de
Política Lingüística de la Gene-
ralitat (en una època en què les
dones no ocupaven càrrecs polí-
tics); la introductora de la políti-
ca lingüística al Govern balear
mitjançant la Campanya Inte-
rinstitucional de Normalització
Lingüística... Fou, molt sovint,
l'única dona en un món profes-
sional i polític reservat als homes
(al primer govern de Jordi Pujol
només hi hagué ' càrrecs ocu-
pats per dones i Aina Moll l'ocu-
pà durant dues legislatures).

! El compromís d'Aina Moll, la
seua tenacitat i la seua capacitat
de cercar consensos van contri-
buir a !tes com el reconeixe-
ment de la unitat de la llengua a
l'Estatut d'Autonomia o les lleis
de normalització lingüística (fou
impulsora de la de Catalunya,
que va inspirar la de Balears i la
del País Valencià). La seua tasca
discreta serví per a salvar-nos els

mots durant la llarga nit fran-
quista. El seu mestratge in*uí en
diferents generacions d'alum-
nes. El seu rigor cientí!c li per-
meté l'ingrés com a membre nu-
merària de la Secció Filològica
de l'Institut d'Estudis Catalans.
Fou, a Mallorca, un pilar cabdal
de la recuperació lingüística i
cultural de la darrera postguerra
i els primers anys de la democrà-
cia. Una treballadora incansable
per la llengua i el país. Com va
dir la rectora de la UOC, Imma
Tubella, en l'acte d'investidura
com a doctora honoris causa:
aquest país necessita “moltes Ai-
nes Molls”. El seu exemple ens
marca el camí com a societat. 

El "+ d'agost d'enguany hauria
fet &( anys.

AINA MOLL,
COMPROMESA I
PIONERA

Pilar Arnau i Segarra
TRIBUNA

Investigadora

UN AÑO SIN AINA MOLL OPINIÓN/ACTOS!

Mai defugí la polèmica, si bé el seu gran afany sempre
fou aconseguir el consens social a favor de la llengua

Aina Moll recibió la Medalla d’Or de la Ciutat. DM

Fou, molt sovint, l’única
dona en un món

professional i polític
reservat als homes


