MEDALLES D’OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 2019
Josep Massot i Muntaner
Nascut a Palma el 1941, llicenciat en filologia romànica per la Universitat de Barcelona
(1963), és monjo de l’Abadia de Montserrat des del 1962 i fou ordenat sacerdot el 1971.
Des d’aquell mateix any dirigeix les publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Ha dedicat la seva vida a l’estudi i a la difusió de la llengua, la història i la cultura
catalanes, que ha recollit en una vasta obra i que ha impulsat a través dels nombrosos
treballs de recerca i publicacions que ha dirigit.
Secretari de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, ha publicat més
d’un centenar d’articles sobre història de la llengua, poesia tradicional, teatre medieval,
literatura de la Decadència i de la Renaixença, principalment.
És director de la revista Studia Monastica; de la publicació semestral Randa, d’història i
cultura de les Illes Balears, i de la revista Serra d’Or. A més, forma part del consell de
redacció d’Estudis Romànics i és també conservador del fons de l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya.
El 1999 fou designat membre de la Secció Historicoarqueològica de l’Institut d’Estudis
Catalans i el 2000, membre numerari de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
Ha obtingut diversos guardons i distincions, entre els quals figuren el Premi Francesc de
Borja Moll, en la convocatòria dels Premis 31 de Desembre de l’Obra Cultural Balear
(1989); el Premi Crítica Serra d’Or (1993); el Premi Sanchis Guarner pel llibre Llengua,
literatura i societat a la Mallorca contemporània (1998), i el Premi Nacional de Cultura Popular
de la Generalitat de Catalunya (1997). El 1996 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya i el 1998 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de
les Illes Balears. A més, rebé el Premi Ars Magna 1999 de la Casa Catalana de Mallorca; el
2009, el Consell Insular de Mallorca li atorgà la Medalla d’Or, i el 2012 fou guardonat
amb el 44è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
En definitiva, Josep Massot és un investigador i un estudiós rigorós i compromès; un savi,
un humanista erudit.

Als professionals i als voluntaris que participaren en l’onada de solidaritat per fer front a
les gravíssimes conseqüències de les pluges i les inundacions que es varen produir el dia 9
d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca
Aquesta Medalla d’Or és un reconeixement a l’esforç i a la solidaritat de la societat de les
Illes Balears, sense exclusions, per la seva contribució a pal·liar els danys a les zones
afectades per les inundacions als municipis d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç
des Cardassar i Son Servera, el dia 9 d’octubre de 2018. La situació gravíssima i
excepcional viscuda al Llevant de Mallorca provocà la pèrdua de tretze vides humanes, a
més de greus danys personals i materials en béns mobles, immobles de propietat privada,
infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis de caràcter públic.
La catàstrofe va ser afrontada per la societat balear amb una mobilització sense
precedents, i es convertí en una mostra de solidaritat, unió i treball desinteressat per fer
front a uns fets extremadament dramàtics i per restablir la normalitat als pobles afectats.
La Medalla d’Or és un reconeixement a la reacció espontània i de cor, a una implicació
més enllà de les obligacions professionals, plasmada en infinites actuacions, en múltiples
iniciatives i en formes de contribució diverses des de diferents indrets, que han fet palesa
la sensibilitat, el valor de la solidaritat humana i la capacitat de reacció col·lectiva davant
una situació devastadora.

