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Càtedra Alcover-Moll-Villangómez 

Pàgina web: http://www.uib.es/catedra/camv 

Contacte: catedra.amv@uib.cat  

 

La Càtedra Alcover-Moll-Villangómez fou creada l’any 2003 en 

honor d'Antoni M. Alcover, Francesc de B. Moll i Marià Villangómez, 

per tal de recollir l’exemple de la seva dedicació al foment i a l’estudi 

de la llengua i la cultura catalanes en les seves múltiples 

manifestacions. Hi participen, per mitjà d’un conveni de col·laboració, 

la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Cultura 

del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa i 

Formentera i el Consell de Mallorca. 

 L’objectiu principal de la Càtedra és fomentar programes de 

recerca i activitats formatives i de divulgació en els àmbits de la 

cultura popular i tradicional, la llengua, la història de la cultura i la 

literatura catalanes. Per tal d’assolir aquesta fita, les activitats de la 

Càtedra es concentren en l’organització d’activitats formatives i de 

divulgació, en el desenvolupament de programes de recerca i en la 

publicació d’estudis sobre temes relacionats amb els seus àmbits 

d’actuació. 

 Des de la seva creació, la Càtedra ha organitzat, juntament amb 

altres institucions, dos congressos, en ocasió respectivament de l'any 

Francesc de B. Moll i del 150è aniversari del naixement de Miquel 

Costa i Llobera i Joan Alcover, L’any 2007 organitzà les “Jornades 

d’estudi sobre Baltasar Pòrcel”. La institució també ha col·laborat en 

l'organització del curs “Introducció al món lul·lià”, promogut per la 

Càtedra Ramon Llull i en el congrés “Transformacions: literatura i 

canvi sociocultural dels anys setanta ençà”, organitzat pel grup de 

recerca Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius. 

 Al llarg dels darrers vuit anys, la Càtedra ha finançat i ha proveït 

d’infraestructura diversos projectes de recerca, tant promoguts des de 

la mateixa institució com seleccionats a partir de convocatòries 

públiques d'ajuts. En són destacables l’Atles interactiu de l’entonació 

del català, Discursos experimentals en la narrativa catalana dels anys 

70 i 80, l’Arxiu audiovisual del parlar salat de la Costa Brava i 

l’Atles ornitonímic de les Illes Balears. Els resultats de les diferents 
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activitats de recerca que s’han promogut des de la Càtedra s’han vist 

plasmats en la publicació d’obres i estudis de naturalesa diversa. En 

són un bon exemple l’Antologia de textos de les Illes Balears, l’Arxiu 

audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears i les actes dels 

congressos organitzats per la institució.  Per altra banda, la Càtedra 

Alcover-Moll-Villangómez ha engegat els treballs d'inventari, 

catalogació i conservació de l'Arxiu Alcover-Moll, dipositat a l'Arxiu 

del Regne de Mallorca, i de l'Arxiu Marià Villangómez, dipositat a 

l'Institut d'Estudis Eivissencs. Així mateix, disposa d’un centre de 

documentació dedicat a temes de sociolingüística.  

 

Miquel Gomila Garcies 
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