
BUTLLETÍ 
DELA 

REIAL ACADÈMIA DE BONES LLETRES 
DE BARCELONA 

LV - 2015-2016 
ANYS ACADÈMICS CCLXXX1I-CCLXXXIII 

REIAL ACADÈMIA DE BONES LLETRES 

BARCELONA 
2018 



MARGALIDA ToMÀs* 

Sobre l'obra de Josep Massot i 
Muntaner: De València i Mallorca 

El 15 d'abrü del 2016 tingué lloc la cerimònia d'investidura de Josep Mas
sot i Muntaner com a doctor honoris causa pel Departament de Filologia 
Catalana de 1a Universitat de València. El 20 de març de l'any següent 
s'acabava d 'imprimir, com a homenatge i record del mateix departament 
i de l'Institut l nteruniversitari de Filologia Valenciana, el magnífic volum 
De València i Mallorca,1 a cura de Vicent Simbor, un llibre miscel·lani 
entorn de l'obra de Josep Massot, entesa aquesta en un doble sentit: per 
una banda, esrudis seus sobre aspectes culturals valencians i mallorquins; 
per l'altra, una àmpüa selecció de textos, de moles diversos autors, que el 
tenen a ell mateix i a la seva tasca com a eix. En aquest sentit, el volum 
permet una aproximació des de diferents angles - erudició, divulgació, 
amistat, curiositat- depenent de quin sigui l'interès del lector per l'autor, 
per la seva obra en conjunt o per alguns dels seus estudis que s'hi recullen. 
Tanmateix, és la lecrura completa de les quasi cinc-centes pàgines del volum 
la que permet copsar-ne el veritable sentit i la unitat de fons de totes les 
peces que el formen, la que permet entendre, de manera teòrica i pràctica, 
l'obra de Josep Massot: les seves motivacions, la seva manera de treballar, 
el seu abast i la seva importància. 

Reial Acadèmia de Bones Lletres. 
1. Josep MAssOT l MUNTANER. De Vallnria i Mallorca, edició a càrrec de Vicent S1MBOR 

Ro1c, Col·lecció Honoris Causa 29, Universitat de València, València, 2017. 

213 



NiAAGA.LroA ToM.Às 

L'organització del llibre és la següent: una primera part recull els dis. 
cursos pronunciats a l'acte acadèmic del doctorat honoris causa, així corn 

una biobibliografia de Josep Massot formada per tres elements: una «Perica 
història personal» escrita per ell mateix amb motiu de la recepció del Preen¡ 

d'Honor de les Lletres Catalanes el 2012; un «Perfil biogràfio> a càrrec de 

Rafel Roca i una completa bibliografia realitzada també per Roca. La segona 
part, molt més extensa, escà formada per la selecció d'escrits: en primer lloc, 
una selecció de treballs de Josep Massot i Muntaner -a càrrec de Vicent 
Simbor- agrupats en dues seccions de característiques prou diferents: una 
més miscel·lània, recull treballs de procedència molt diversa, titulada «Te
mes valencians»; i un treball unitari, en bona part escrit expressament per 
a aquest volum, «Els mallorquins i la llengua autòctona». L'últim aparrat, 
a càrrec de Mireia Ferrando, recull els escrits sobre Massot o la seva obra 
aparegues a llibres o revistes d'àmbit científic. 

SOBRE LLENGUA, LITERATURA r CULTURA 

Com és ben sabut, l'amplíssima bibliografia com a investigador de Josep 
Massot gi ra encarn de tres eixos principals: la història de l'església catalana, 
la guerra civil a les Balears i 1a llengua i literatura catalanes, que fou també 
la seva primera dedicació erudita. I, més en concret, la literatura tradicional, 
sobre la qual publicà, joveníssim, dos primers articles a inicis dels seixanta 

i que ha estar un tema que l'ha acompanyar al llarg de la seva trajectòria. 
Fou també entorn d'aquesta li teratura tradicional que centrà la seva lliçó 
magistral a l'acre de doctorar de la Universitat de València, concretament 

enrorn de «L'obra del Cançoner Popular i les terres valencianes». Potser 
convé recordar-perquè és ben significatiu de la manera de treballar de Josep 

Massot- que quan, en un ja llunyà 1998, rebé el doctorat honoris causa per 
la Universitat de les liles Balears, el tema que va triar per al seu discurs de 

recepció fou un de ben germà, el de la «Relació de l'Obra del Cançoner 
Popular de Catalunya amb les Illes Balears». 2 

2. incorporar a Josep MAssoT r M UNTANER, Semblances i comentarú, Barcelona, 1999, p. 287-326. 
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Massot, a partir de l' immens material de l'Obra del Cançoner que es 

custodia a Montserrat i al qual va dedicar al llarg d 'anys una ingent tasca 
de creball, refà en el seu discurs tores les mostres de presència valenciana 

conservada en la documentació, així com, i de manera destacada, les di
verses iniciatives que tingueren lloc en terres valencianes per a la recollida 
de cançons. Amb protagonisme especial d 'un nom, el de Just Sansalvador i 
Cortès, premiat als dos concursos convocats per a la recollida de material: 

en el de 1923, amb un Recull de cançons populars valencianes i en el de 1924 
amb un Cançoner infantil de Conuntaina i un Cançoner general valencià. 
Fou també Just Sansalvador, juntament amb el seu germà Joaquim, que 

s'encarregà, l'estiu de 1924, d'una de les «missions de recerca» que orga
nitzava l'Obra del Cançoner, amb uns molt bons resultats (1.676 cançons 

recollides), publicades en part al volum III dels Materials de l'Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya aparegut a Barcelona el 1929 (i reeditat com 

a facsímil el 2014). Cal destacar, també, la missió dels músics Joan Just i 
Josep Roma de l'estiu de 1927 per terres de Castelló de la Plana. l, a més de 
les cançons, les llegendes. El 1930 el folklorista valencià Francesc Mardnez 
i Martínez fou premiat en l' úl tim dels Concursos del Llegendari Popular 
Català impulsats per Rossend Serra i Pagès amb el recull Llegendari valen
cià; també hi tingué premi el recull de Sara Llorens, Llegendes alacantines. 

La mirada sobre la literatura i la Llengua al País Valencià que s'inicia 
en el volum amb aquest discurs acadèmic s'amplia després amb la secció 
«Temes valencians». Es tracta d'una sèrie de textos de procedència diversa 

(ressenyes, escrits d 'homenatge, discursos), escrits entre el 1979 i el 20 n 
i majoritàriament recollits amb anterio ritat a alguns dels volums de la 
sèrie Escriptors i erudits contemporanis o bé al de Semblances i comentaris 
de 1999. En destacaria, pel cabal de nova informació que contenien en el 
rnomenc de redacció, el dedicat a Joan Fuster («Joan Fuster i Serra d 'Or» , 
del 2008) i el de <<Teodor Llorente i Jacint Verdaguer», del 2011, així com 
el paquet dedicat a Manuel Sanchis Guarner, compost per ci nc treballs 
escrits entre 1979 i 2006. Sanchis Guarner, col·locar al final del recull 
~alencià per una pura qüestió d'ordre alfabètic, és un bon enllaç amb 
l apartat dedicat a Mallorca ja que la seva estada a l' illa en els anys de la 
postguerra és un tema recurrent en diversos dels articles de Massot. En 
aquest sentir, remarquem per la seva importància «Una obra desconegu-
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da de l'etapa mailorquina de Sanchis Guarner: l 'Antologia de Literatura 
M edieval de Mailorca.», de 1992. 

Tanmateix, les pàgines dedicades explícitament a Mailorca tenen U.na 
característica diferent a la dels altres textos del volum i demanen una aten
ció especial. El seu tfrol és ben conegut de qualsevol p erson a que hag¡ 
seguit mínimament la trajectòria de Josep M assot: «Els mailorquins ¡ la 
llengua autòctona». El mateix títol que el primer llibre que publicà, el 
1972: era el número 1 de Ja col·lecció «Biblioteca de Cultura Catalana» de 
Curial; paral-lelament - i cal remarca.r-ho- apareixia en el mateix segell 

el número I de l'alera col·lecció, <<Documents de cultura», la Literatura 
Catalana Contemporània de Joan Fuster. Dos llibres que marcaren època. 
L'obra de M assot tingué una nova edició, el 1985. Però era també, en parc, 
un Uibre nou, perquè a més de posar al dia notes i bibüogra6a s'hi afegien 
nous capícols i estudis. També és, en el seu conjunt, una aportació nova 
l'apartat «Els mallorquins i la llengua autòctona» del volum De València 
i Mallorca. Perquè, com ens exposa l'autor en el «Preàmbul» -després de 
recordar-nos la història del text, una llarga història que va del 1969 (quan es 

publicaren a la revista Lluc els tres primers articles amb aquest nom, incor
porats després al llibre de 1972) al 2016- estem ara davant d ' una obra nova 
que camina cap a «l'únic objectiu d 'aquest trebail»: «completar, matisar o 
corregir moles aspectes de la relació dels mailorquins amb la seva Uengua 
pròpia». I així, s'hi incorporen els resul tats de les últimes recerques -d'ell 
mateix o d 'aleres investigadors, «en bona part obra de deixebles i d 'amics 

estimats»- cosa que p ermet compl etar o corregir aspectes determinats, 
però també afegir-hi capfrols nous. Una manera de trebailar, aquesta de 

no donar mai per tancats els temes del seu interès, ben pròpia de Josep 
Massot i Muntaner. 

És en aquesta nova reformulació d '«Els mailorquíns i la llengua autòc
tona» quan el títol pren el seu veritable valor, perquè el que ens proposa 
és, ni més ni menys, que resseguir el camí de la relació del p oble de Ma

llorca amb Ja seva llengua; de la consciència dels escriptors i intel-leccuals 
mailorquins respecte la seva llengua al llarg dels segles, des de l'origen, el 
x.m, als nostres dies. En aquesr sentit, només l'enumeració dels noms dels 
diferents capítols ens posa al davant el guió de l'obra, perquè marquen les 
fites d 'aquest llarg camí de ser-cents anys. 
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Abd, el que el 1985 era el primer capítol («La consciència lingüística als 
segles xv-:xvrn») passa ara a convertir-se en tres: «La consciència lingüística 
als segles :xm -xvu», «El català a la Mallorca del segle xvm» i «I..:església i 
la "llengua vernacla"», aquest últim un apartat totalment nou i d 'especial 

importància. El quart capítol) ic"Mallorquf' i castellà al llarg del segle :x1:x» 
incorpora un gran cabal de nova informació relativa a la Societat d 'Amics 

dd País i al seu projecte de diccionari «mallorquí-castellà» de 1835, amb 
una munió espectacular de dades i de noms de la genc que, en principi, 
havia de col·laborar en una obra pensada per afavorir el domini del castellà. 
Paral·lelament, també s'ha visc notablement ampliar el subapartat referent 
als diccionaris mallorquins que es projectaren, amb millor o pitjor sort, al 

llarg del vuit-cents: així, als ja més coneguts de Pere Antoni Figuera (molc 
estudiat aquests últims anys per Joan Veny) i de Joan Josep Amengual, se 
sumen noves informacions sobre els projectes d e Jaume Antoni Prohens, 
Joaquim M . Bover i, especialment, sobre l'inacabat Diccionari mallorquí
castellà començat a publicar el 1878 i atribuït, sense fonaments, a Josep 
Tarongí. 

En el capítol cinquè, «La recuperació dd sentit unitari de la llengua», s'hi 
ha afegit un extensíssim apartat dedicar a la relació amb la llengua catalana 
d'Amoni M . Alcover, en què s'analitza amb detall la crisi que seguí el seu 
trencament amb l'Insti tut d 'Estudis Catalans, enfocant-ho des del punt 
de vista mallorquí, és a dir, les relacions d'Alcover sobretot amb la gent de 
La Nostra Terra i l'Associació per la Cultura de Mallorca; el paper de Fran
cesc de Borja Moll abans i després del trauma de la guerra civil, i la lenta 
recuperació de la postguerra.. Finalment, el sisè i últim capítol, «Del "ma
llorquí que ara es parlà' a la llengua comuna» posat al dia quant a la nova 
bibliografia, recupera en línies generals el que ja contenia l'edició d e 1985. 

JOSEP MAssoT 1 M UNTANER, OBRA I COMPROMÍS 

I..:úlcima parc del volum De València i Mallorca comprèn, com ja hem 
dic, una àmplia mostra d 'escrits sobre Josep M assot i Muntaner que ana
li tz.en de manera global la seva trajectòria incel·leccual o alguna de les seves 
aportacions concretes, discribuits en quatre apartats: pròlegs, presentacions 
i discursos de recepció acadèmica, ressenyes i articles. 
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Entre 1975 i 1976, aparegueren als quatre primers números de la revista
Randa uns inicials articles de Josep Massot sobre Ja guerra civil a Mallorca. 

A partir d'aquell moment, aquest ha estat un dels temes sobre el qual ha 

treballat més i, segur, el que ha tingut més repercussió pública a partir del 

volum La gu,erra civil a Mallorca (r976), i dels successius treballs que el 
seguiren, amb una atenció especial cap a Bernanos i els seus Les Grand.r 
Cimetières sous la lune (un primer article ja formava part de l'obra del 1977, 

Església i societat a la Mallorca del segle xx) i l'anomenat «Conde Rossi». 

La bibliografia inclosa en el volum que comencem és prou il·lustrativa de 

la quantitat d 'aportacions de Massot sobre el que significà la guerra i la 
postguerra a Mallorca (i també a Menorca i Eivissa), en un treball del qual, 

com confessa ell mateix, «no n'he sortit, ni en sortiré mai». Donada la mag

nitud de l'empresa, no és estrany que una part important dels comentaris i 
anàlisis recollies aquí girin entorn de l'obra de Massot com a historiador de 

la guerra civil, amb els pròlegs a les edicions, o adaptacions, francesa (2001) 
i alemanya (2002) de Georges Bernanos i la gu,erra civil (r989) i crítiques 
signades per Albert Manent i Carme Gregori, la qual sintetitza molc bé la 

manera de treballar de Massot: «els treballs de Josep Massot estableixen un 
permanent autodiàleg d'unes obres amb les altres» i que remarca, com una 

de les seves virtuts d'historiador, la «transparència», la tendència a «deixar 

parlar els documents», unes característiques aplicables a tors els seus camps 

d 'investigació. Tenim també una molc completa visió de conjunt de David 
Ginard de l'obra de Massot com a historiador de la guerra civil (parc del 

número d 'homenatge que la revisca Lluc li dedicà el 2007), on analitza amb 

rigor les diferents etapes d'aquest tan productiu camí. Una anàlisi que acaba 

amb un apunt que cal recollir aquí, per la seva importància: «En realitat, la 
contribució del nostre autor al desenvolupament dels estudis sobre la guerra 

civil a Mallorca va molc més enllà dels llibres i articles que ha publicat. La 

seva proverbial generositat i indubtable criteri l'han convertit, des de fa 
molts anys, en un autèntic oracle per a qualsevol investigador sobre el tema 
( ... ] Sense el seu estimul i el seu exemple professional i ètic, difícilment 

haurien arribat a bon port una gran part dels projectes de recerca sobre el 
segle xx a les Illes Balears i als Països Catalans que s'han dut a terme en els 
darrers decennis.» 
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A]cres línies d 'investigació empreses al llarg dels anys per Josep Massot 

són cambé analitzades de manera global en el volum De València i Mallorca 
(historiador de la literatura i la cultura, folklorista, historiador de l'Església), 
en bona part a través d ' articles apareguts a l'esmentat número d'homenatge 
de L/uc, a més d'alguna ressenya concreta. Una d'elles -un llarg article de 

Carme Oriol- ens remet a la tasca de preparació i edició dels divuit volums 
de J' Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Maceri als que corn pleten, amb 

ds eres anteriors apareguts entre 1926 i 1929, el gran projecte de recollida 
de cançons impulsat per Rafael Patxot a través de la Fundació Concepció 
Rabell i que quedà interromput per la guerra. El riquíssim material que 
apleguen els vint-i-un volums de la col·lecció (cocs amb índex onomàstic 
i altre toponímic) ha servit de base per a nombrosos treballs del mateix 
Massot (i la lectio de l'acte de doctorat n'és un exemple), però també, com 
posa de manifest Carme Oriol, i cal remarcar-ho, és una font d 'informació 
de la qual han begut ja molts treballs d'altres investigadors. Un material 

excepcional per a futures investigacions. 
El 1996 apareixia el primer volum de Ja sèrie Escriptors i erudits contem

poranis, en la qual Massot recopilava treballs seus ja publicats, conferències, 
pròlegs, etc. Tancada la sèrie (2013) amb el dotzè volum, el 2015 se n'iniciava 
una nova, A la ciutat dels llibres, amb les mateixes característiques. Aquest 
conjunt, miscel·lani a primer cop d' ull, posa fàcilment a l'abast del públic 
textos dispersos, sovint de locali tzació difícil, i en facilita, així, la seva 
consulta. Tanmateix, és alguna cosa més que això: en paraules del mateix 
autor, amb aquesta manera de treballar vol «procurar que tors els caps que 
tinc començats vagin unint-se i agafant sentio>. O, com diu Carme Gregori 
en la ressenya del vuitè volum dels Escriptors incorporada al volum, hi ha, 
sobretot, «una manera de gestionar i organitzar la pròpia obra, de contribuir 
a ordenar el llegat que aporta». 

Ara bé, el llegat de Josep Massot a la Jlengua, la literatura i la cultura 
catalanes és molt més extens que el que apareix a la seva bibliografia, per 
enorme que sigui aquesta. Perquè hi ha també tota la seva tasca de gestor 
culcural, també múltiple i diversa, inseparable de la personal perquè totes 
dues van encaminades al mateix 6. Aquest lligam entre les dues facetes és 
Omnipresent en l'àmplia selecció d 'escrics que incorpora el volum dedicacs 
a la seva persona. La majoria d 'aquescs responen a actes o publicacions 
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d'homenatge i de reconeixement de la casca porcada a terme per Josep 

Massot: doctorats honoris causa (el de la Universitat de les Illes Balears, 1998, 
i el de la Universitat de València, 2016), dossiers de revistes a ell dedicats 

(Lluc, 2007; Caràcters, 2012) o llibres d'homenatge de característiques ben 

diverses: La cultura catalana en projecció de futur: homenatge a Josep Massot 
i Muntaner, 2004; Bibliografia de Josep Massot, 2012; Saviesa i compromís. 
Nou entrevistes a Josep Massot i Muntaner, 2015. 
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Ramon Llull (I232-IJI6). 
Any 20I6, 

setè centenari de la seva mort 




