Auca de Josep Massot i Muntaner (1941-2022)

La paret de les auques - http://www.auques.cat - Jordi Fons, Joan Vilamala

Assagista i editor. Tota una institució

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. Fill d'un metge erudit,
casat amb un bon partit,

25. obres que valen per mil
sobre la Guerra Civil

2. neix a la ciutat de Palma
un bon dia amb certa calma

26. a Mallorca i a Ses Illes.
Se n'omplirien motxilles!

3. i es comença d'obrir pas
amb un llibre a sota el braç.

27. Ha estudiat Verdaguer,
Anton Maria Alcover,

4. Quan a Pòrtol va a costura
ja domina la lectura.

28. àlies Jordi des Racó,
Villalonga i Aguiló,

5. I llegeix, no ho endevines?,
ses «Rondaies Mallorquines».

29. Bernanos, el Conde Rossi...
i no pas per fer negoci,

6. Amb fam, com qui va a la fleca,
furga en tota biblioteca.

30. sinó per deixar ben clar
qui, què, com, cal valorar.

7. És un lector compulsiu
i està fet un argent viu.

31. En Massot i Muntaner
ha estat un pal de paller

8. A Monti-sion se'n va
disposat a estudiar,

32. de col·lectius de molt pes,
com aquell qui no fa res,

9. on en Matutes i en Pons
són també alumnes dels bons.

33. anant sempre amunt i avall
aportant el seu treball

10. Poc després Palma abandona
i es trasllada a Barcelona.

34. i servint diligentment
el gat vell i l'aprenent.

11. Aquí fa Filologia
i amb en Pons van un bon dia

35. Mercès a Josep Massot,
el patrimoni Patxot

12. de visita a Montserrat
d'on en queda enamorat.

36. del Cançoner Popular
avui té una nova llar

13. Tant, que sent la vocació
de ser monjo. Sí, senyor.

37. on els investigadors
poden fer de caçadors.

14. Poc després es llicencia
i els seus estudis amplia

38. Polifacètic, lacònic,
humil i amb somriure irònic,

15. a Alemanya, a Munic,
i a altres viles que no dic.

39. ha estat el pare Massot
un autèntic homenot.

16. Torna i a la Universitat
fa classes, i a Montserrat.

40. Per Mallorca i per València
era tota una eminència

17. I s’engresca en l'aventura
de fer estimar la cultura

41. i també pel Principat,
i no cal dir Montserrat.

18. dels Països Catalans,
que ens uneix i ens fa germans.

42. Va rebre com bé sabeu
molts premis de tot arreu.

19. A partir dels anys setanta
en Massot que no s'espanta,

43. Entre ells el Premi d'Honor
que lluí sense rubor.

20. perquè té bones raons,
porta les publicacions

44. Fins que aquest nostre gran savi,
que tenia pinta d'avi,

21. de la històrica abadia.
Les renova i posa al dia.

45. ens va deixar als 80 anys,
quan feia poc que els companys

22. ¿Qui no coneix «Serra d'or»
que dirigeix fins que mor?

46. l'havíem felicitat
per qui era i pel que ha dat.

23. ¿I la mallorquina «Randa»?
En Massot per altra banda

47. Treballador infatigable,
deixa una obra molt notable

24. ha estat un monjo erudit,
un assagista que ha escrit

48. que amb el temps perdurarà.
El trobarem a faltar.

Joan Vilamala, 2022

