
«IN MEMORIAM»
FRANCESC XAVIER ALTÉS I AGUILÓ, LITURGISTA

(Barcelona, 1948 - Montserrat, 2014)

per Miquel S. GroS i Pujol, pvre.

Nat en la prestigiosa família d’impressors barcelonesos Altés, és 
natural que de molt jove s’interessés pels manuscrits i pels llibres antics. 
Amb una sòlida formació humanista, inicià els estudis de dret a la 
Universitat de Barcelona, però, l’any 1968, mogut per la seva profunda 
inquietud religiosa, ingressà en el monestir cistercenc de Solius, prop de 
Santa Cristina d’Aro, al Baix Empordà, on professà solemnement l’any 
1976. Tres anys després, el 1979, passà a ser monjo de Montserrat, on rebé 
el presbiterat l’any 1987. Havia cursat la carrera de teologia a la Facultat 
Teològica de Barcelona, on, a més, seguí els cursos de l’Institut Superior 
de Litúrgia. Posteriorment, en els anys 1984-1985, seguí cursos en l’École 
des Chartes i en l’École des Hautes Études de la Sorbona de París. Membre 
de la nostra Societat, en fou secretari en els anys 1983-1990. La seva 
primera obra d’investigació fou la tesina en què adquirí la llicenciatura 
en teologia, presentada l’any 1977, en l’esmentada Facultat. El treball fou 
premiat amb la màxima qualificació. És un excel·lent estudi, amb edició 
crítica, dels antics ordes baptismals del bisbat de Girona. És una veritable 
tesi doctoral, però ha restat inèdita perquè, abans de publicar-la, volia 
millorar-la molt més. La seva extrema meticulositat i exigència científica, 
a més de la seva delicada salut, a la llarga, li impediren presentar la 
tesi per obtenir el grau de doctor. Malgrat tot això, en tornar de París, 
s’introduí en l’estudi de la nostra antiga litúrgia medieval, i s’especialitzà 
en l’estudi dels leccionaris de l’ofici diví i de les edicions litúrgiques dels 
nostres bisbats anteriors a la implantació dels llibres litúrgics romans 
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promulgats pel Concili de Trento. En ambdós àmbits, en pocs anys, assolí 
ser-ne el millor especialista, i les seves recerques són fonamentals per al 
coneixement de la litúrgia emprada en les nostres esglésies. Referent als 
leccionaris de l’ofici diví, publicà estudis sobre l’homiliari del monestir 
de Vilabertran, ara a la Biblioteca Nacional de França; sobre la part 
corresponent a l’estiu de l’homiliari catalanonarbonès emprat als nostres 
bisbats; al leccionari de Serrateix conservat a l’Arxiu Diocesà de Solsona; 
al de Sant Ponç de Tomeres, al Llenguadoc; a l’homiliari anomenat de 
Luculenci, i a l’homiliari carolingi encara inèdit ms. 60 de l’Arxiu Capitular 
de Vic. La seva erudició també el portà a l’estudi i edició del Liber Mysticus 
de l’església de Sant Romà de les Bons, a Andorra, manuscrit del segle 
xii, ara a la Biblioteca de Montserrat. En l’estudi i edició dels llibres 
litúrgics catalans impresos anteriors a les esmentades edicions oficials del 
Concili de Trento, destaca l’edició del missal de Vic imprès l’any 1496; el 
breviari de la Grassa de l’any 1513; el breviari del monestir de Jonqueres, 
a Barcelona; el processoner de la Seu d’Urgell de l’any 1527, i l’ordinari 
de Tarragona imprès l’any 1530. Podríem citar molts altres estudis seus 
referents a temes litúrgics, però «que en són d’inescrutables les decisions 
del Senyor!», i ens ha deixat en el moment àlgid de les seves recerques. 
Només cal pensar en tots els estudis que tenia projectats que no ha pogut 
portar a terme. La seva absència és molt dolorosa, però els seus estudis el 
continuen fent present entre tots nosaltres.  
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