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Nous membres

Secció Històrico-Arqueològica

Membres numeraris

Joan Mas i Vives

oan Mas i Vives va néixer a Maria de la

Salut, un petit poble de Mallorca, el 1951. Va estudiar filologia hispànica a la Universi-

tat de Barcelona, on vaig tenir el plaer de tenir-lo un parell de cursos com a deixeble.

D’aleshores ençà hem continuat una relació sovintejada i cordial, que passa per la pu-

blicació dels seus primers treballs sobre el segle xix a la revista Randa; per la publicació

de la seva excel.lent tesi doctoral, El teatre a Mallorca a l’època romàntica, presentada a

la mateixa Universitat de Barcelona el 1984 i apareguda el 1986, Premi Massó i Torrents

de l’Institut d’Estudis Catalans (1985); per la codirecció de les col.leccions «Marian

Aguiló» i «Miquel dels Sants Oliver», editades per la Universitat de les Illes Balears i per

les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i per la col.laboració en una colla d’activitats

comunes, des de la Universitat de les Illes Balears, des de la Societat Verdaguer i ben es-

pecialment des de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Es-

tudis Catalans.

Joan Mas no solament ha participat diverses vegades en actes organitzats per

aquesta Societat, sinó que de bon començament forma part del Consell de Redacció de la

revista Llengua & Literatura i darrerament va tenir una part important en les Primeres

Jornades d’Intercanvi Cultural, coorganitzades a Mallorca per la Societat Catalana de

Llengua i Literatura i la Societat Verdaguer.
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La seva producció erudita és extensa i sòlida, i tracta fonamentalment de la lite-

ratura catalana de les Illes entre el segle xvi i el segle xx. Hi destaquen els treballs sobre el

teatre a Mallorca, que l’han dut a dirigir els dos volums del Diccionari del teatre a les Illes

Balears (2003-2006); diverses edicions crítiques molt rigoroses, publicades a «Els Nos-

tres Clàssics» i a «Textos i Estudis de Cultura Catalana», i comentaris aguts i penetrants

sobre la literatura mallorquina contemporània, recollits en part als llibres Domini fosc i

Damià Huguet. El seu tarannà conciliador i pacífic, d’altra banda, l’ha convertit en un

cap excel.lent del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears,

i aquestes mateixes qualitats, unides a la seva catalanitat insubornable, ens han fet pen-

sar en ell no solament com un membre qualificat de la nostra Secció —en la qual ens fal-

ta algun mallorquí resident a l’illa, d’acord amb les recomanacions que van arribar de la

Presidència després del darrer canvi d’Estatuts—, sinó també per l’interès que pot tenir

comptar amb ell amb vista a la seu de l’Institut a Mallorca, projectada des de fa temps i

que ara sembla que ha entrat en una fase definitiva, amb el suport de la nova rectora de

la Universitat de les Illes Balears.

Text llegit pel senyor Josep Massot i Muntaner en el Ple del dia 21 de gener de 2008
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