
Ha dirigit l'excavació del vilatge de Prenafeta Vell i ha participat cu moltes més

excavacions arqueològiques en jaciments d època medieval des del 1970. Ha fet estudis

de relleu sobre les ceràmiques decorades de la baixa edat mitjana. els masos medievals.

els molins d'aigua i les mines d'argent. els sarcòfags i les esteles funeràries.

Pertany. entre algunes altres societats i institucions científiques. al Centre d'Es

tudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. a la Reial Societat Arque

ològica Tarraconense. a l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. a la So

cietat Espanvola d Estudis Medievals. a l'Associació Espanvola d'Arqueologia Medieval.

de la qual és vicepresident. a l'Associació Catalana d'Arxivers i a l'Arxiu Bibliogràfic de

Santes Creus. que presideix des del 1995. Ha estat representant de l'IEC al Patronat del

Reial Monestir de Santes Creus. i des de 1993 és representant de l'Institut al Patronat

de la Seu Vella de Lleida.

Josep Massot i Muntaner
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^^^^ at a Palma el 19-t1. es llicencià en filo

sofia i lletres. secció de filologia romànica. a la Universitat de Barcelona. el 1963.

Durant els cursos anteriors. assistí també a classes de literatura. amb Joaquim

Molas. i de català. amb Ramon Aramon. als Estudis Universitaris Catalans. i va iniciar

una col•laboració amb l'IEC que no s'ha estroncat mai: ha col•laborat de manera cons

tant a la revista Estudis Romànics. ha fet classes als estrangers dels Estudis Universita

ris Catalans. intervingué en reunions per a la represa de l'IEC després de la mort de

Franco. etc. Així mateix. intervingué en la revitalització de la Societat Catalana d'Estu

dis I listòrics. filial de l'IEC. de la qual fon vicepresident. i en la creació de la Societat Ca

talana de Llengua i Literatura. també filial de llnstitut. de la qual fou el primer presi

dent (1985-1991).

Ingressà al monestir de Montserrat el setembre de 1962 i hi seguí els cursos d'hu

manitats. filosofia i teologia fins al 1%9. El 1972 hi fou ordenat sacerdot. Mentrestant.



col•laborà en la traducció al català del missal llatí. en la revisió de la Bíblia editada a Ca

sal i Vall. d'Andorra. i en la preparació per a la impremta de diversos llibres i revistes.

especialment dels quatre volums de les actes del II Congrés Litúrgic de Montserrat. cele

brat el 1%5.

Fou director de la revista internacional d'història Studia Monastica del 1905 al

1994. i el 1971 fou nomenat director de les Publicacions de I' Abadia de Montserrat. càr

rec que encara exerceix actualment.

Ha estat professor de llengua i literatura catalanes al monestir de Montserrat des

del 1%4 fins a finals dels anvs vuitanta. i professor de literatura catalana a la Universi-

tat de Barcelona del 1970 al 1973.

Ha estat secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

(AILLC) del 197.'5 al 1993: des d'aquest darrer any és conseller de l'AILLC i s'encarre

ga de les publicacions d'aquesta entitat. Ha format part del consell científic i tecnològic

de la CIRIT i del consell assessor de la Institució de les Lletres Catalanes. És membre de

l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i de la Societat Verdaguer i membre cor

responent de la Societat Arqueològica Lul•liana.

El 1975 va fundar la revista Randa. d'estudis sobre les illes Balears. de la qual

encara és director. Des del 1980 dirigeix també la revista Llengua 6c Literatura. òrgan

de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. i. des del 1994. la revista mensual Serra

d'Or. Com a secretari de l'AILLC. el 1980 creà la col•lecció «Estudis de Llengua i Li

teratura Catalanes». òrgan de l'AILLC. de la qual encara és coordinador. Forma part del

consell assessor d'unes altres revistes. com ara Catalan Review. Revista de l'Alguer. Afers

oL'Erol.

Des de 1991 és conservador del fons de l'Obra del Cançoner Popular de Catalu

nya. i n'ha ordenat l'arxiu per tal de publicar-ne el catàleg i permetre'n la consulta per

mitjà de microfilms des de Barcelona. Precisament per aquesta tasca va rebre el 1997 el

Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya. Ha estat guardonat

també. l'any 1989. amb el Premi Francesc de B. Moll. en els Premis 31 de Desembre de

l'Obra Cultural Balear. pel conjunt de la seva obra. El seu llibre Llengua. literatura i so

cietat a la Mallorca contemporània ha estat reconegut amb el Premi de la Crítica Serra

d'Or 1993 i el Premi Sanchis Gnamcr 1004. El 199o li fou atorgada la Creu de Sant Jor

di de la Generalitat de Catalunya i el 1998 fou nomenat doctor honoris causa per la Uni-

versitat de les Illes Balears.
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