
Massot rep l’homenatge
de l’IEC i la Institució
de lesLletresCatalanes
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Fa quatre anys van anar mal
dades en qüestions de salut,
però, per sort per a ell i per a la
llengua i la cultura catalana,
Josep Massot i Muntaner, el
pareMassot deMontserrat, es
va refer i continua al capda-
vant de les Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Nas-
cut aPalmaenplenapostguer-
ra, el 1941, ara fa 80 anys i això
és un bon motiu, com qualse-
vol altre, per retre-li homenat-
ge, perquè ell tot sol és una es-
tructura d’Estat. La iniciativa
ha sorgit de la Institució de les
Lletres Catalanes i de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, del
qual és membre.
Format en Filologia Romà-

nica, la seva activitat intel·lec-
tual es focalitza enels aspectes
històrics de la llengua i la lite-
ratura catalana, amb especial
interès en l’edat mitjana i la
cultura popular. Entra a
Montserrat el 1960 i ja comen-
ça a treballar a les Publicaci-
onsde l’AbadiadeMontserrat,
considerada “l’entitat editori-
almés antigadelmón”.El 1972
és ordenat prevere, però un
any abans, el 1971, havia estat
nomenat director de l’edito-
rial. En aquesta responsabili-

El pare JosepMassot a la biblioteca deMontserrat
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tat ha donat un impuls gens
menyspreable a les col·lecci-
ons que s’hi publiquen, així
com a la revista Serra d’Or i als
premis de la Crítica, que ha
vetllat amb cura exquisida.
L’acte d’homenatge se cele-

bra aquesta tarda a la sala Prat
de la Riba de l’Institut d’Estu-
disCatalans, a la seudel carrer
del Carme de Barcelona. Hi
intervindran la presidenta de
l’IEC, Teresa Cabré; la direc-
tora de la Institució de les Lle-

tres Catalanes, Izaskun Arret-
xe, i el pare abat de Montser-
rat, Manel Gasch. Tot seguit,
el pare Massot conversarà
amb la professora Margalida
Tomàs, abans de la taula rodo-
na moderada per Lluïsa Julià,
amb la participació deManuel
Llanas, Carme Gregori, Joan
Martí iCastell, RamonPinyol i
Carme Oriol. L’acte es clourà
amb l’actuació de Maria del
Mar Bonet acompanyada de
Borja Penalba.�

Des del 1971 dirigeix
les Publicacions
de l’Abadia de
Montserrat i
la revista ‘Serra d’Or’
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