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Entre els estudiosos de la litúrgia resulta ben conegut el nom del teò-
leg i historiador de la litúrgia, el dominic P. Gy, del qual ara fem memò-
ria com a membre que fou de la nostra Societat Catalana d’Estudis Li-
túrgics de l’Institut d’Estudis Catalans. Hi ha format part des del dia que
hi entrà l’any 1995 fins al de la seva mort, ocorreguda el 20 de desembre
del 2005.

La relació del P. Gy amb els liturgistes catalans ve d’un grapat d’anys
enrere i troba la seva explicació en l’amistat nuada en trobades intencio-
nals, com la de Montserrat l’any 1958, i altres vingudes a Catalunya, i
pel fet que havíem estat deixebles seus a l’Institut Superior de Litúrgia, a
París. En els primers anys de la dècada dels noranta, a proposta de la
nostra Societat, va ser invitat a pronunciar unes conferències sobre his-
tòria de la litúrgia d’època medieval, en l’àmbit de la litúrgia catalano-
occitana, a l’Institut d’Estudis Catalans, fet que decidí la seva incorpora-
ció a la nostra Societat.

Una evocació de la personalitat, ni que sigui breu, del que ha excel·lit
com a especialista de primera fila en el camp de la investigació històrica
de la litúrgia, no pot deixar de banda la seva condició de teòleg. No en
va el capítol general de l’orde de Predicadors d’Oakland (EUA), l’any
1989, li conferí el grau universitari més alt de l’orde, mestre en teologia.
El P. Congar havia dit d’ell que la seva carrera científica i la seva gran
erudició descansaven sobre una sòlida formació històrica, amb dedica-
ció especial a l’edat mitjana i a la teologia. L’orde de Predicadors li con-
fià l’any 1967 la tasca de preparar l’aspecte litúrgic de les seves futures
constitucions, el propium ordinis praedicatorum i el missal dominicà.

El culte dominic havia nascut a París l’any 1922. La seva mare, Maria
Ricci, de família originària de Florència, vinguda a Anglaterra, era d’as-
cendència jueva, i estava emparentada amb la dominica santa Maria de
Ricci, però no s’oposà al baptisme del seu fill i fins se sentia feliç per la
seva vocació. El P. Gy va professar a l’orde dels pares dominics l’any
1942. Contribuí al seu ingrés a l’orde la pregària litúrgica en un moment
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que, a França, l’orde excel·lia en les celebracions litúrgiques, i on el
P. Gy aprengué un gran amor a la litúrgia. Anys abans s’havia preparat
intensament en l’estudi del llatí i de la història arran d’un concurs a
l’École des Chartes, que superà de manera satisfactòria. El 1946 féu els
vots solemnes als Estudis de Le Saulchoir (Etiolles), dos anys després
d’ésser ordenat prevere. Aquest mateix any publicà el seu primer estudi
de naturalesa litúrgica: L’histoire de l’offfice des morts chez les Frères Prê-
cheurs. Continuà vivint a Le Saulchoir i fou en aquesta mateixa institu-
ció acadèmica on preparà la seva tesi doctoral i on va exercir de profes-
sor, entre altres matèries, de litúrgia, entre els anys 1949-1959. Com a
bon tomista era membre de la Comissió Leonina, equip encarregat de
l’edició crítica de les obres de sant Tomàs d’Aquino, i membre de la So-
ciété Thomiste.

La seva abundant bibliografia —la llista dels seus escrits ordenada
per ell mateix els darrers anys de la seva vida— consta de tres-cents qua-
tre títols, sense comptar la quinzena en curs de publicació, al costat dels
estudis sobre la litúrgia dominicana, com darrerament la seva gran
col·laboració, Aux origines de la liturgie domincaine: le manuscrit Santa
Sabina XIV L 1 (2004), que presenta la litúrgia dominicana del temps de
sant Tomás. A la llista figuren una colla d’estudis sobre la teologia, so-
bretot sacramental, de caire tomista, a partir de la seva tesi doctoral: Le
sacrament de l’orde pendant la première pèriode de la scolastique (environs
1135-1235). De la seva capacitat d’estar al corrent del món de les publi-
cacions en donen fe els butlletins de litúrgia a Revue des Sciences Philo-
sophiques et Théologiques i La Maison-Dieu, on, d’altra banda, publicà
molts dels seus estudis. Aquestes mateixes revistes són una expressió de
la seva activitat científica, a partir de l’any 1950.

ITINERARI ACADÈMIC

Bona part de la seva vida acadèmica està vinculada amb l’exercici del
professorat. La seva condició d’home de ciència aviat el relacionà amb
liturgistes influents com A. Rouguet, I. H. Dalmais, Y. Congar, B. Botte,
A. G. Martimort, B. Fischer, J. Wagner... Amb la majoria d’ells treballà en
la preparació del Concili II del Vaticà, durant la celebració i l’aplicació i
en els anys posteriors. Quan l’any 1956 dom Bernard Botte osb acceptà
la direcció de l’Institut Superior de París, que acabava de néixer, va triar
el nucli constituent que l’havia de sostenir durant anys (Pierre-Marie Gy,
Pierre Jounel i Irénée-Henri Dalmais), i des d’aquell moment el P. Gy en
fou nomenat vicedirector. Continuà en el càrrec fins que, a l’hora de la
seva jubilació, B. Botte li demanà que acceptés la direcció de l’Institut,
càrrec que va mantenir entre els anys 1964-1983. En la carta en què Bot-
te li demanava que acceptés la direcció, entre altres raons li escriu: «Au
point de vue cientifique vous êtes le plus qualifié». El P. Gy continuà la

14 JOAN BELLAVISTA

001M-1771  31/8/07  12:10  Página 14



tasca de director simultàniament, durant una colla d’anys, amb la de
sotsdirector del Centre de Pastoral Litúrgica, des de l’any 1964. La seva
dedicació a l’Institut finí l’any 1993.

Durant els seus llargs anys de direcció de l’Institut Superior de Litúr-
gia continuà la seva tasca de professor, en un ensenyament molt centrat
en la base historicolitúrgica. Sempre atent als estrets lligams entre la li-
túrgia i la teologia, ja que la primera trobava la consistència en la sego-
na, en l’harmonia resultant de la teologia de la litúrgia. Una solidesa en
l’ensenyament que el P. Congar descriu d’aquesta manera. «Sigui als Es-
tats Units, al Canadà, o a Espanya, trobo que els millors liturgistes, els
més actius, són els antics alumnes de l’Institut; el subjecte de l’elogi és,
naturalment, el director de l’Institut.

L’any 1990 Éditions du Cerf publicà una miscel·lània, Rituels, prolo-
gada pel P. Y. Congar, que li dedicà l’Institut Catòlic de París, el Centre
Nacional de Pastoral Litúrgica, la Província Dominicana de França i el
convent de Sant Jacques. A l’homenatge, a part de col·laboracions de li-
turgistes coneguts d’arreu, també hi ha escrits de grans personalitats
eclesiàstiques, acadèmiques i el testimoni dels exalumnes. El mateix any
1990 l’editorial esmentada publicà un recull dels millors treballs del
P. Gy amb el títol, La liturgie dans l’histoire, bona part dels quals eren de
difícil accés.

Uns altres llocs on exercí la docència són la Facultat de Dret Canònic
i l’Institut Catòlic de París. Més endavant li confiaren la direcció del Cer-
cle d’Estudis de Doctorat, en la mateixa institució.

Podríem englobar en la seva tasca científica el fet que A. G. Marti-
mort comptés amb el P. Gy entre els membres del primer equip per a la
redacció del llibre L’église en prière (ed. de 1961), i en l’edició de 1983.
En la mateixa línia cal situar el culte investigador en el seu compromís
amb el Moviment Ecumènic. Membre molt actiu a l’hora de posar en ro-
datge la Societas Liturgica, una institució internacional de litúrgia amb
vocació ecumènica, de la qual fou tercer president elegit en el Congrés
d’Estrasburg, l’any 1971, i molt actiu preparant el de Montserrat l’any
1973.

Encara referent a la seva aportació en l’àmbit científic de la litúrgia,
és bo recordar que també es deuen al P. Gy els contactes universitaris
que han permès la creació de la Secció de Litúrgia Científica, a l’Institut
du Recherche et d’Histoire des Textes du Centre de Recherche.

Una altra faceta important del nostre biografiat són els anys de la se-
va dedicació al treball del Concili II del Vaticà. Expert en la comissió
preparatòria i important durant el Concili, esdevindrà, després que
aquest conclogué, membre del Consilium, encarregat de l’aplicació de la
constitució conciliar sobre litúrgia, en la qual havia treballat durant el
Concili.

Pel que fa a la reforma postconciliar, durant el període que va del
1964 al 1972, els esquemes en els qual treballà durant la llarga desena
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d’anys són més de vint. Els temes més repetits són els sacramentals, les
exèquies, la unció dels malalts, el matrimoni, les benediccions, l’ordo
missae, etc. Durant una trentena d’anys fou consultor de la Congregació
del Culte Diví i de la de Sagraments.

Tot i la seva seriositat aparent, era un home distès i d’un humor fi;
tots li havíem sentit alguna de les seves fines ironies i de les seves anèc-
dotes. No pas perquè cregui que sigui la millor manera d’acabar sinó
perquè l’he llegida aquests dies, no m’estic de contar la següent. Un as-
pecte del qual no he fet esment són les relacions interessants, i alhora
delicades en molts moments, entre ell i Mons. Martimort i el benedictí
dom Botte. En els primers anys de l’Institut Superior de Litúrgia, quan
dom Botte no volia sentir el mot litúrgia pastoral, per por que compro-
metés l’orientació científica de l’Institut, Mons. Martimort, que era codi-
rector del Centre de Pastoral Litúrgica, tenia una visió més integradora
de la qüestió, que coincidia, en bona part, amb la de P. Gy. En la intimi-
tat, aquest darrer, ho sintetitzà amb els mots que va dir per explicar com
es trobava ell entre l’aguda personalitat de dom Botte i la de Mons. Mar-
timort: «durant des années j’ai travaillé entre deux lions».

16 JOAN BELLAVISTA

001M-1771  31/8/07  12:10  Página 16



BIBLIOGRAFIA HISTORICOLITÚRGICA DEL
P. PIERRE-MARIE GY O. P.

La bibliografia del P. Pierre-Marie Gy és molt extensa, i ha estat edi-
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[París], núm. 246 (2005), p. 115-137. El P. Gy era alhora historiador dels
ritus litúrgics, de la teologia medieval i de la incidència de la litúrgia en
la pastoral de l’Església. Ha semblat oportú, d’acord amb la temàtica
pròpia d’aquesta publicació, només esmentar els seus estudis dedicats
estrictament a la història de la litúrgia. Cal també, però, no oblidar que
el P. Gy, a més, era el responsble de publicar el Bulletin de Liturgie de la
Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, en el qual sempre es-
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