
Benvolguda amiga, benvolgut amic. 
 
 
L'Editorial Moll, fundada l'any 1934 per Francesc de B. Moll Casasnovas (1903-
1991), impulsor de l'Obra Cultural Balear, passa per un moment crític que, si 
no se supera de manera urgent, la pot abocar a la desaparició. 
 

Cal recordar que aquesta empresa es va constituir com a continuació dels 
treballs engegats l'any 1896 per mossèn Antoni M. Alcover Sureda (1862-
1932) amb la publicació del primer volum de l'”Aplec de Rondaies 
Mallorquines”, col·lecció que reuneix 24 volums. L'obra més important del fons 
de l'Editorial Moll és el Diccionari Català-Valencià-Balear, de 10 volums, 
altrament conegut per “l'Alcover-Moll” tot fent referència als seus autors. 

  
L'Editorial Moll, que entre altres mèrits té el d’haver publicat el 1943 el 

primer llibre en català d'autor vivent després de la Guerra Civil, (“El somni 
encetat”, de Miquel Dolç), ha duit a terme un projecte editorial que ha 
esdevingut referencial per a la literatura catalana, en especial la produïda a les 
Illes Balears. 

 
Tant l'origen de l'Editorial Moll com la seva dedicació ininterrompuda, al 

llarg de gairebé vuitanta anys, al llibre en català, la converteixen, a la pràctica, 
en patrimoni cultural de Mallorca i, per extensió, del domini lingüístic català, 
raó per la qual, en aquests moments d'extrema dificultat, cal contribuir al seu 
manteniment. 

 
Per això, et deman que vulguis col·laborar en la campanya per redreçar la 

seva delicada situació econòmica. Ho pots fer adquirint llibres del seu fons, un 
conjunt molt variat i de gran valor i interès, bé sigui a través de la teva llibreria 
de confiança, o bé directament a la seva botiga virtual allotjada al web: 
www.editorialmoll.cat. 

 
I si en aquests moments no et ve bé triar llibres, seria molt més directe 

enviar una transferència, per l’import que desitgis, al c/c que l’Obra Cultural 
Balear posa a disposició d’aquesta finalitat a  
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indicant a l’ingrés el teu nom complet i “Editorial Moll” en el concepte. En 
qualsevol moment podràs demanar llibres a l’editorial fins a l’import total de la 
teva aportació. 
 

Agraint-te la participació et saluda ben cordialment, 
 
 
 
 

JAUME MATEU I MARTI, 
president 
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