
 

Paraules de benvinguda al Claustre universitari a càrrec del Rector Llorenç 
Huguet 

 

La comunitat universitària rep avui al seu Claustre un home que ha destacat per moltes virtuts. 
N’hi ha que ja han estat indicades a la laudatio que li ha dedicat el doctor Joan Mas, però vull 
afegir-hi que, per als qui ens movem en àmbits científics diferents dels seus, el seu prestigi ens 
ha arribat lligat a la imatge d’un home d’una gran constància, que amb la seva tenacitat ha 
aconseguit donar un impuls decisiu a la cultura catalana als darrers temps, sobretot en els 
àmbits de l’edició, dels estudis històrics i dels filològics. Des de l’abadia de Montserrat —un 
dels emblemes més vigorosos d’espiritualitat, civisme i sensibilitat envers l’art, la llengua i la 
literatura del nostre entorn cultural—, i amb els ulls posats sempre en la seva Mallorca natal, a 
la qual ha dedicat la major part dels estudis, ha sabut fer compatibles els seus interessos 
espirituals, civils i científics i els ha fet confluir en una obra prestigiosa la fama de la qual s’ha 
deixat sentir poderosament no tan sols en totes les universitats catalanes sinó també en 
nombroses universitats estrangeres. Certament aquesta és una bona acreditació personal i 
justifica de sobres que ara li donem la més cordial, afectuosa i sincera benvinguda en nom de 
tot el Claustre. 

La Universitat vol ser una institució oberta a la societat, receptora de tot allò que pugui enriquir-
la culturalment, sensible a les vicissituds del pensament, capaç de mostrar admiració per les 
conquestes del coneixement, es produeixin on es produeixin. Sap que ha de liderar els avenços 
científics i culturals, i no renuncia ni pot renunciar a aquesta funció, però precisament aquest 
lideratge la fa especialment sensible a les conquestes individuals o a les aportacions de les 
persones i institucions més diverses. Josep Massot ha protagonitzat moltes de conquestes i ha 
fet moltes d’aportacions, i per això, ara, amb la seva acceptació a ser nomenat doctor honoris 
causa, engrandeix també la Universitat que l’acull. Avui és un dia especialment joiós per a tots 
nosaltres, perquè sabem que l’exemple d’homes com Josep Massot és molt necessari. Ell, des 
de la discreció, però també des de la voluntat indestructible de servei a la cultura, ha sabut 
bastir una obra extensa i complexa que ens aclareix i il·lumina molts d’aspectes del nostre 
passat i que ens orienta amb vista al futur. Això és el que la societat demana del científic, i és 
l’únic camí de progrés que té sentit en els nostres dies. 

Certament els temps actuals són plens d’incerteses. Fins i tot l’estructura del coneixement 
abstracte es posa en qüestió i pocs són els que gosen dir cap on s’orientarà en el pròxim 
mil·lenni. Les noves tecnologies obren portes que fins ara només eren imaginables per la 
fantasia més desfermada d’alguns novel·listes avançats, com Aldous Huxley o Georges Orwell. 
Fins i tot hi ha al·legories d’aquests novel·listes que ja han estat àmpliament superades per la 
ciència actual. Per això, en aquest món de canvi i de transformació permanent, de velocitat i de 
vertigen, encara és més important el fet de poder-nos contemplar en el mirall d’actituds com la 
de Josep Massot, que fan de l’estudi intens, la sensibilitat per la cultura i el recolliment espiritual 
la raó bàsica de la seva existència. Josep Massot és un home obert a tots els problemes que la 
humanitat s’ha plantejat al llarg de la història, atent a l’actualitat més estricta i capaç d’aprofitar 
tots els avantatges dels avenços tècnics amb el fi d’obtenir la màxima eficàcia de l’esforç humà, 
però alhora rigorós i reflexiu, sensible i respectuós, lliurat a un conjunt d’activitats que sovint 
només es justifiquen per la seva voluntat de servei a la seva societat i a la seva cultura. En 
definitiva, té una actitud que col·lectivament voldríem que també caracteritzàs la nostra 
institució, i amb la seva incorporació al nostre claustre sabem que som un poc més a prop 
d’aconseguir-ho. 

Col·lega i amic Josep Massot, en nom de tota la comunitat universitària i en el meu propi, us 
don la més càlida i coral benvinguda. 

 


