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Bases 

1. La Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat 
va instituir el Premi Abat Marcet al llibre en català de 
temàtica religiosa. Aquest Premi té per objecte 
reconèixer l’obra publicada més rellevant des del 
punt de vista del seu interès temàtic i de la qualitat 
del text. 
 

2. El Premi no té dotació econòmica. La Lliga farà 
difusió de l’obra reconeguda. 
 

3. Poden optar al Premi llibres originals en llengua 
catalana o traduïts al català, publicats en primera 
edició entre el 27 d’abril, dia de la Mare de Déu 
de Montserrat, de 2019 fins el 27 d’abril de 
2021. 
 

4. S'hi pot concórrer a proposta dels autors, dels editors o d’una entitat. La Lliga, mitjançant una 
xarxa de lectors corresponsals, i les persones membres del jurat també poden proposar candidats. 
La recepció de candidatures externes a l’organització finalitzarà el 30 d’abril de 2021. Les obres es 
poden trametre a la secretaria de la Lliga (c. Montnegre, 8 3r 1a, 08029 Barcelona). 
 

5. La Junta Directiva de la Lliga nomenarà el Jurat que decidirà quines obres han de ser premiades. 
El jurat pot proposar, si ho creu escaient, atorgar ex-aequo els premis, concedir mencions d’honor 
o bé declarar-lo desert.  
 

6. Les deliberacions del jurat són secretes i els acords es prenen per majoria simple. El vot de la 
presidència preval en cas d'empat. El jurat resoldrà tots els aspectes no contemplats a les bases. 
El seu veredicte és inapel·lable. 

 

El veredicte es donarà a conèixer el 30 de setembre de 2021, festivitat de 

Sant Jeroni, patró dels llibreters, biblistes i traductors. 

 

El reconeixement porta el nom d'Abat Marcet en memòria de la immensa 
tasca desenvolupada per aquest monjo en favor de la llengua catalana: 

Inicià la Revista Montserratina, promogué la traducció catalana de la 
Bíblia, restaurà la impremta del monestir, va ampliar la biblioteca i 

impulsà diverses publicacions.  
 

Promogué l'ús del català tant com a llengua de relació dins el monestir com 
en la consideració del català com a llengua de cultura habitual. Patrocinà el 

Primer Congrés Litúrgic de Montserrat, del 1915, que suposà per a 
l'església catalana un revifament de la litúrgia i un apropament als 

corrents innovadors centreeuropeus de l'època. 
 

Enguany, 2021, es compliran 75 anys de la seva mort. 
 


