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Excepte tres, els volums que han aparegut de MIscEI.•LANIA LITURGICA

CATALANA porten dedicatories a determinats membres vius o difunts de la

Societat Catalana d'Estudis Liturgics, cosy que no ha d'establir cap pre-

cedent per a poder dedicar volums futurs a personalitats que no formin

part de la Societat, si s'escau de fer-ho. Les mateixes dedicatories expres-

sen els motius que han impulsat els membres de la Societat a retre ho-

menatge a les persones que entren en questio. El present volum vuite

porta una dedicatoria, la rao de la qual no es dificil d'endevinar.

Primerament, el nom de monsenvor Aime-Georges Martimort es un dels

mes conspicus que honora la nostra Societat. Es tambe un dels mern-

bres mes antics d'aquesta corporacio. La primera redaccio dels Estatuts

de la Societat Catalana d'Estudis Liturgics, filial de l'Institut d'Estudis

Catalans, datat del maig de I'anv 1970, porta en apendix la primera Vis-

ta dels membres, entre els quals hi figura Aime-Georges Martimort. Ell i

Joseph Lemarie son els unics socis no catalans que compren aquest pri-

mer clenc, que consta de dinou membres. Pero les relacions de Mons.

Martimort amb la Societat son anteriors a la data esmentada.

L'arxiu de la Societat conserva un bon nombre de cartes de Mons.

Martimort, perque el canonge tolosa sempre ha estat Fidel i puntual en

escriure. La primera carta d'ell adrecada a mi (jo era aleshores secretari

de la Societat, de la qual monsenvor Josep Vives i Gatell en fou presi-

dent, el primer, fins at 1978) es datada del 15 de junv del 1969, es a dir,

d'abans que la Societat es constituis en filial de I'Institut. En aquest sen-

tit, resposta a una enquesta, Martimort expressava la seva preferencia

per una societat de tipus de corporacio amical, desprovista d'aparat juri-

dic, en la qual les reunions, d'especialistes com serien, per tat que fossin
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eficaces, havien de conservar tin to d'intercanvi familiar. Comparava
aquestes reunions amb les que es feien a Tolosa de Llenguadoc. Alli, a
invitacio, es reunien uns quants professors, formant un cercle patristic,
dues o tres vegades 1'any a la casa d'un dell participants.

En tots aquests details coincidiem cis fundadors de ]a Societat i, de
fet, les sessions s'han anat fent dues (excepcionalment tres) vegades
l'any. A116 que no fou possible va esser restar una societat entre amics
sense una formalitzacio juridica. Les circumstancies politiques del
temps al nostre pals ens obligaven a enregistrar civilment la Societat.
Com que en aquelles condicions la nostra corporacio no tenia la pers-
pectiva de ser reconeguda pel registre civil, ja que era una entitat que
portava el nom de Societat Catalana d'Estudis Liturgics, vam haver de
demanar aixopluc, per dir-ho aixi, a l'Institut, el qual, com a corporacio,
mai havia deixat d'esser reconegut per I'Estat espanyol.

En aquesta primera carta, Martimort, responent a altres punts de
1'enquesta enviada als primers socis, donava alguns consells que val la
pena recordar per 1'interes que tenen vinguts com son d'una persona ex-
perimentada. Deia que, en ultim cas, seria suficient una reunio anual, en
la qual hom es comunicaria mutuament trehalls i informacions. Cada
un hauria de portar preparada una petita nota bibliografica dels treballs
duts a terme o dels que estaven a punt d'apareixet; no tinicament dels
propis, sing dels de l'ambient en el qua] hom vivia, dell coneguts per lec-
tures i converses. Seria una oportunitat de fer preguntes sobre coses, de
les quals un interessava estar informal.

Aix6 es el que, en realitat, han anat fent els membres de la Societat
en l'apartat de ,Comunicacions particulars i preguntes» que porten els
programes (ordres del dia) de les nostres sessions.

La carta en giiestio de Mons. Martimort acaba aixi:

La liste des membres, telle qu'elle est donnee dans votre note du 3
juin, montre le grand interet qu'il v aura a reunir ainsi les gens les plus
competents. Mais it ne fact que des gens competents, sous peine de
perdre du temps!

La relacio amb el tolosa Martirnort ha interessat sempre a la Societat,
perque la intencio d'aquesta era i continua essent estar en comunicacio
amb els coneixedors de la hist6ria del culte cristia dell paisos limitrofs
de Catalunya; per tant, amb els de la Narbonesa i de 1'Occitania en gene-
ral. Els Estatuts de fa Societat exigeixen que per esser loci cal haver pu-
blicat un treball cientific sobre un tema liturgic catala o d'un pals vei.
Mons. Martimort es autor d'una descripcio tecnica d'un sacramentari de
Carcassona o de la regio, per6 ha publicat altres obres que resulten esser
uns instruments de treball de primer ordre per a la hist6ria del culte
cristia tambe a Catalunya.

En un paper no datat, que ha d'esser de poc abans d'acabar la prepa-
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raci6 del seu Ilibre La docuntentaiiou liiurgigne de Dom Edinonde

Martcne, aparegut l'anv 1978, Mons. Martimort informa que

Donn Marlene n'a connu que de fa4on indirecte la liturgic de

I'Espagne: par le Missel et le Breviaire dc Ximcncs qu'il trouvait clans

la bibliothcquc de Colbert; on par des manuscrits que Ic hasard a con-

duits en France, tel Ic Pontifical de Cuenca. Quart it la Narbonnaise, it

n'cn a etc documents que par les Fragincnta historiae dc son confrere

Dorn Claude Estiennot, ou les notes d'auties Mauristes (par ex. Dorn

Boisseric, prieur de La Daurade de Toulouse).

C'est ainsi que Martcne a pu citer des extraits d'un sacramentaire

de la region de Carcassone, que Estiennot date du Vile Oil IXe siccle et

quit pense originaire du monastere de Cannes on de Montolicu. Je

nen trouve pas trace.

Pour Narbonne mcme, outre l'important Pontif icial que possedait

la chanoinc Pesch et qua Ctudic nagucre Mr. Gros, Marlene cite d'au-

tres manuscrits que je n'ai pu trouver, et aussi Ic Pontifical dc Pierre

de La Jugie conserve actuellement an Tresor de la Cathedr le.

Je n'ai pu retrouver un Rituel d'Aniane, des Coutumes du prieurC

de Cassan, un Ordinaire on Coutumier de Gcllone (cc nest pas

Montpellier 26), pareillement consulter par Estiennot.

No havent pogut publicar-les al seu moment, crec util fcr coneixer

ara aquestes valuoses obset-vac ions, les quals van seguides d'altres obser-

vations que tambe son molt Cttils i mereixen sec publicades. Martiniort

escriu que cercant en les biblioteques i catalogs s'ha trobat amb defe-

rents manuscrits que no ha pogut estudiar per falta de temps; ell estaria

content que algu se n'ocupes i en fes coneixer eventualment la bibliogra-

fia. Els manuscrits son aqucsts:

Lectionnaire de l'ollice (partic d'hivcr), Xlle siccle, aux Archives de-

partamentales de I'HCrault, sans cote (semhle Catalan on narbonnais);

Pontifical de Geronc, debut XVe siccle, London, Br Mus., Add. 40738:

Ordo de la benediction dun abbe, copiC Bans Bibl. Nat., coll.

Baluze, ms. 379, f. 146-150, <,Ex archivo monasterii Sancti Hilarii in

dioecesi Carcassonensi»;

Missel du XIIIe siccle, qui a ete a Prouille ou a Linioux des Ic

XIVe siccle: London, Br. Mus., ms. Egerton 3153 (Catal. Add., t. 26, pt.

1, p. 341-343);

Pontifical de Mirepoix, XVIe s., a la State Library of Victoria

(Australia), ms. 220;

Livrc de Prime de la cathedrals de Toulouse, XVe siccle, Bibl. Nat.,

Nouv. acquis. lat., ms. 3036 (acquis entire 1936-1940).

Aquesta ha estat la comunicaci6 mss important que Mons. Martimort

ha fet a la Societat. En Carta del 22 de desembre del 1975 informa, cntre

altres coses, sobre l'acabament dels originals del seu Ilibre sobre Dom

Martcne. Amb goig i agraYment transcric aquest paragraf:
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Il faudra Bien qu'un jour je me decide a venir a Barcelone a une
reunion de la Societat d'estudis liturgics! C'est une des rares societes
liturgiques ou l'on travaille encore Cl jc m'en rejOUis.

Malauradament, Ies circumstancies han let que no hagi pogut partici-
par en cap de les nostres sessions. Entre les cartes que ana enviant per
excusar la seva absentia de les reunions ordinaries de la Societal o per
altres motius, n'hi ha una del 16 d'octubre del 1978, en la qual expressa
la seta admiracio pet primer volum de MISCEL-LANIA LI FURGICA CATAIANA.

L;anv 1982 la Societal, acollint-se a les facilitats que oferia l'Institut
de part de la Comisslo Intei-departamental de Recerca i Innovacio Tec-
nica (CIRIT), projecta la vinguda d'Aime-Georges Martimort per donar
unes conlerencies a la seu de l'lnstitut. Va contestar que la invitacio que
li feien l'honorava en gran mantra i que era sensible a l'alegria de retro-
bar tants amics catalans. Pero el temps de que disposava per a la prepa-
racio de les conferencies era massa reduit; llavors ell es trobava immer-
git en la preparacio de la segona edicio de L'Eglise en priere (carta del 9
de desembre del 1982). En una altra carta, datada del 18 de setembre del
1983 al-lega motius de salut que impedeixen que faci un viatge a Bar-
celona. Nomes per obediencia a la Santa Seu, concretament a la Congre-
gacio del Culte Divf, viatja per traslladar-se a Roma, on dirigeix reformes
importants de l'ofici divf.

El 24 de desembre del mateix any 1983, Mons. Martimort torna a ex-
pressar el greu que li sap no haver pogut anar a Barcelona. Addueix, una
altra vegada, corn a causa principal, la reedicio en preparacio de L'E 1ise
eri priere. Mes que d'una simple reedicio es tractava «plutot d'une refonte
complete,,, que ell dirigia i n'era coautor. Cobra aparegue en quatre vo-
lums entre el 1983 i el 1984.

Hi ha, de Mons. Martimort, un paper no datat, que deu esser del
1995. Es un escrit adrecat a la Societat a proposit de l'aparicio del volum
vi de MISCEL-LANIA LIT( RGICA CATALANA, dedicat a la memoria del soci
Jose Janini. El judici que fa Martimort del difunt Janini es tan interes-
sant que el judico digne d'esser transcrit. Diu:

Je tiens a m'associer de loin A l'evocation que va faire Dom Olivar
de noire regrette collegue Jose Janini. 11 a vraiment marque une date
importante clans le domaine de ('erudition liturgique, non settlement
par les nombreuses publications de textes qu'il a si heureusement pro-
curees, mais plus encore peut-titre par ses catalogues des manuscrits
liturgiques des bibliotheques d'Espagne: cet instrument de travail est
toujours a cote de ma table et c'est un des usuels que je consulte sans
cessc.

Mais a ces qualites de servant, je dois dire qu'il ajoutait une mer-
veilleuse selviabilite pour Ies amis, et jc n'ai beneficie souvent.

Souhaitons que son exemple soil invite par les generations qui
montent. (:etude de la liturgic est one chose merveilleuse...
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Aime-Georges Martimort nasque a Tolosa de Llenguadoc (any 1911).

Sempre m'ha semblat Lin trances cent per cent, pero enamorat de la seva

terra natal, que coneix molt be. Recordare sempre les explicacions que

m'ha fet bo i visitant la seva ciutat o les que ens feu al grup de liturgistes

i altres historiadors, quan, per exemple, des de Fanieaux, ens acom-

pam,a cap a Carcassona, Narbona i Ilocs veins, tan semblants a Cata-

lunya pel paisatge i tan proxims a la nostra historia.

Mons. Martimort es, abans que res, Lin liturgista, pero ho es en el

sentit mes ample de la paraula. El gust per a la investigaci6 de la liturgia

en el camp historic li deu haver vingut d'una exigcncia per l'interes pas-

toral, Cl qual no pot esser degudament satislet sense un coneixement del

desplegament del culte cristia en Cl curs dels segles. A I'excel-lent i reco-

negut coneixement que to de la historia del culte divi hi ha contribu*ft Cl

professorat exercit a la facultat de teologia de I'lnstitut Catolic de Tolosa

i, temporalment, a l'Institut Superior de Liturgia de Paris. Es prou conc-

guda la influencia personal que tingue, ja molt abans del Concili Vatica

II, en el moviment liturgic de Franca, moviment que compta amb noms

tan conspicus corn els de Bouver, Daniclou, Doncoeur, Gy, Lecuver,

Rauch, Roguet, Seres i tarts d'altres, que formaven Cl (21-Up de redacci()

de La Maisorr Dieu i constituien el Centre Pastorale Liturgique de Paris o

hi col-laboraven. Son creacions dels anus quaranta, actives en la inime-

diata postguerra. Ja en aquest temps comen4a el contacte que he anal

mantenint amb Mons. Martimort, amb el qual vaig coincidir a Veisalles,

Lio, Estrasburg, Assis, Paris, Tolosa, Fanjeaux i no se en quills llocs mes,

no cal dir a Montserrat.

Existi igualment una bona relaci6 personal amb altres membres de

la Societat: amb Anscari Manel Mund6, el saber del qual valorava molt;

amb el pare Jordi Pine]]; amb Miquel dels Sants Gros, Joan Bellavista i

Pere Farnes, que havien estudiat a I'lnstitut Superior de Liturgia, de

Paris, on foren deixebles seus, perquc Mons. Martiniort hi impartia calla

any Lin curset. El Dr. Gros em recorda I'admiracio que Martimort sentia

pel Dr. Eduard Junvent, amb el qual coincidi en el Pontifici Institut

d'Arqueologia, de Rona. Tambe em recorda el seu contacte personal

amb ell el Dr. Sebastia Janeras, amb qui es troba ja vers el final de la de-

cada dels anvs cinquanta. Gracics a Mons. Martimort he let jo coneixen-

ces i he contret bones amistats, particularment amb ]a professora Su-

zanne Poque, el professor Paul Force i el Dr. Robert Cabie, successor seu

en la catedra de Tolosa i actualment membre de la Societat Catalana

d'Estudis Liturgics. Si m'es licit reportar encara Lin altre record personal,

recordare la invitaci6 que em va fer per a donar una conlerencia a Lill
cercle restringit de professors, a Tolosa, que va esser sobre la predicaci6

cristiana antiga. Conservo Lin record molt grat d'aquesta estada a la ca-
pital del Llenguadoc, en la qual Mons. Martimort m'hostatja a casa seva.
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Un altre membre de la nostra Societat que ha mantingut un contacte

molt agrad6s amb Mons. Martimort es el Dr. Joan Bellavista. El seu pri-

mer contacte directe amb ell fou el setcmbre del 1958, en ocasi6 de la

vinguda de Martimort a Montserrat amb el pare Pierre-Marie Gv, A.-M.

Roguet i altres, per a la reuni6 internacional de treball sobre el catecu-

menat. Lequip incipient del Centre de Pastoral Liturgica de Barcelona

(Tenn, Farnes, Bellavista) passa on matf amb Martimort i despres feren

una visita a la ciutat. L'octubre de l'anv seguent, Mons. Martimort repeti

la visita a Barcelona i pronuncia una conferencia, que el Centre li havia

demanat, sobre pastoral liturgica, adre ada a preveres. Naturalment, les

repetides trobades significaren on tracte cada vegada mes personal amb

Joan Bellavista i molt relacionat amb l'inici del Centre Pastoral Liturgica

de Barcelona. Mn. Bellavista tingue una ocasi6 especial de fruir de la

cordialitat de Mons. Martirnort en una trobada de treball a Roma, a la
Congregaci6 del Culte Divi, I'abril del 1990, i en la seva anada a l'Institut

Catolic de Tolosa, el maig del 1993. De la correspondencia mantinguda

entre ambd6s, Joan Bellavista m'ha proporcionat una copia d'una carta
del 3 de novembre del 1995, que es per a aquestes pagines particular-
ment interessant. Despres de hoar-li la seva edici6 del Sacrameutari de
Barcelona, Martimort afegeix:

Ce m'est une occasion pour vous dire ('admiration que j'eprouve

deviant 1'equipe brillante de liturgistes erudits que nous offre en mode-

le Barcelona et sa Societat d'Estudis Liturgics. Continuez ce bon tra-

vail. Dices mes amities a tons. J'ai eu I'heureuse surprise dune visite a

Toulouse de Mons. Tena...

Molt intima i cordial ha estat i es encara l'amistat entre Mons. Mar-
tirnort i el pare Adalbert Franquesa. La col-laboraci6 d'ambd6s fou molt
estreta cn els treballs preparatoris del Concili Vatica II i durant la seva
primera sessi6. El pare Franquesa sap explicar mil detalls i anecdotes a
prophsit d'aquesta col-laboraci6, que jo vaig contemplar de bastant prop,
essent com era secretari i assessor del cardenal Anselm Albareda, un
dels cardenals presidents de la comissi6 de re liturgica. Va esser en la re-
ferida primera sessi6 del Concili que eixi, com a primer fruit d'aquest, la
Constituci6 sobre la sagrada liturgia Sacrosanctuni Concilium. Aquest
document exigf la creaci6 del Consilium ad exsequendam Constitu-
tionem de Sacra Liturgia, de la qual formaren part corn a cousultores
Martimort i Franquesa. En el Consilium figuraven, tambe entre els con-
sultores, Anscari Mund6, Jordi Pinell i jo matcix.

Suprimit Cl Consilium despres d'anys de trehall, Aime-Georges Marti-

Mort queda consultor de la Congregaci6 del Culte Divi. Alli li ha estat
cncarregat der a terme el projecte d'un curses biennal de la Liturgia de
Ies Hores, trehall que fa anvs que dura i que encara no esta acabat i en el

qual hi han col•laborat Pere Farnes i qui firma aquestes pagines. Aixo
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m'obliga a traslladar-me a Roma dos o tres cops ]'anv i tenir contacte
amb Mons. Martimort, amb el futur cardenal Virgilio Noe i amb qui Lou
sotssecretari de la Congregaci6, factual bisbe auxiliar de Barcelona Dr.
Pere Tena, amb el pare Mario Lessi-Ariosto S. J., amb Don Vincenzo
Raffa i amb Mons. Tran Van Kha, per no parlar del comite encarregat de
la revisi6 (millor es dir: nova edici6) del Martirologi. En el comite del
Martirologi tambe intervenia, amb un cert lideratge, Mons. Martimort;
hi vaig retrobar amics i hi vaig contreure amistats: Jordi Gibert, Charles
Burns, Jacques Dubois, Jean Evenou, Achille M. Triacca, etc.

Havent complert vuitanta anus d'edat, Mons. Martimort renuncia a
viatjar a Roma. Per aquest motiu i per posar un terme a la nostra col-la-
boraci6 ordinaria a la comissi6 encarregada de la nova Lit6rgia de les
Hores, els pares Mario Lessi-Ariosto, Jordi Gibert, Joan Evenou, Mons.
Tran Van Kha i jo ens vam reunir amb Mons. Martimort, 1'octubre del
1994, at monestir cistercenc femeni de Boulaur (Saramonne), entre To-
losa i Auch. Ha estat l'61tim contacte personal que he tingut amh Mons.
Martimort, pero no 1'epistolar. De loin continua relacionant-se amb Ia
nostra Societat i amb alguns memhres en particular.

111

Venerem el canonge monsenvor Martimort (prelat honorari de Sa San-
tedat des de 1967) corn un liturgista complet: coneixedor de les cerim<1-
nies i rubriques, pastoralista molt significat, tant promotor d'una renova-
ci6 de la liturgia corn prudent i degudament critic davant les innovacions
improcedents, sobretot les que estan en oposici6 amb la recta comprensi6
del veritable culte divi i de la seva teologia. Admirem especialment I'histo-
riador, la bibliografia del qual ens mostra que continua ocupant-se critica-
ment de la documentaci6, comencant per la mes antiga.

Pero no hem de veure en ]a figura de Martimort una persona tancada
exclusivament en la investigaci6 de la liturgia. AixO ho deixa veure tam-
be la seva bibliografia. Recordem, a mes, que a partir del 1972, Lou du-
rant uns anys director del Bulletin de litternture ecclesin.stique.

Honorat ja amb miscellanies ofertes a ell, Ii preguem que accepti la
dedicat6ria d'aquest vuite volum de MISCELLANIA LITURGICA CATALANA: es
un testimoniatge de gratitud per 1'afecte que ell ha demostrat tenir en-
vers la Societat Catalana d'Estudis Liturgics.


