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CV PREMIATS 
 

 Josep Massot va nàixer a Palma de Mallorca el 1941. Es llicencià de 
Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona el 1962, any en què va 
ingressar a l’Abadia de Montserrat com a monjo benedictí. Ha estat professor 
de literatura catalana a la Universitat de Barcelona i és professor d’història de 
l’Església a Montserrat i director de publicacions de l’Abadia de la mateixa 
ciutat, funció que desenvolupa des del 1972. Massot és Doctor honoris causa 
per la Universitat de les Illes Balears (1999) i de València (2016). També, ha 
estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi (1996) i el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes (2012). Entre les publicacions sobre literatura, llengua i 
història destaquen Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears (1990), 
Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1993-2011), Guerra 
civil i repressió a Mallorca (1997), Església i societat a la Catalunya 
contemporània (2003) i Els mallorquins i la llengua catalana (2018). 
 
 Manuel Lladonosa va nàixer a Lleida el 1946. És historiador i doctor per 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Fou un dels primers professors de la 
primera delegació universitària lleidatana, fet que el va consolidar com una 
figura central de la fundació de la Universitat de Lleida. Degà de la Facultat de 
Lletres entre el 1985 i el 1988, ha estat catedràtic d’Història Contemporània 
entre els anys 1989 i 2011 i, fins el 2016, professor emèrit. Lladonosa presideix 
el Patronat Municipal Josep Lladonosa Pujol d’Alguaire i és membre 
corresponent de la Reial Acadèmia de la Història (2001). Va ser president 
d’Òmnium Cultural de Lleida (1980-1982), de l’Ateneu Popular de Ponent 
(1979-1987) i de la Creu Roja de Lleida (1993-1996). L’any 1999 va ser 
guardonat amb el Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Carulla i el 2005 va 
ser condecorat pel govern de la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi. Fruit de 
la seua àmplia i sòlida trajectòria investigadora, ha publicat nombroses obres, 
entre les que destaquen El Congrés de Sants (1975), Catalanisme i moviment 
obrer: el CADCI entre 1903 i 1923 (1988), Sindicalistes i llibertaris: l’experiència 
de Camil Piñón (1989) i Carlins i liberals a Lleida (1833-1840) (1993).  
  


