
UN CATALA, PROMOTOR DE LA TRADUCCIO LLATINA DE LA
LITURGIA DE SANT JOAN CRISOSTOM

per MIQUEL COLL i ALENTORN

Fa alguns anys que l'amic Joan Ainaud em feia la merc6 de pas.
sar-me una nota, segons la qual un Raymundus o Raynaldus de
Montecatano havia requerit Lleo Tosca perque traduis del grec al

llati la Liturgia de sant Joan Crisostom. Segons la mateixa nota ai-

xo s'esdevenia en el segle xii i semblava que el Montcada fos a la

cort de Constantinoble entre 1170 i 1180.

En la breu conversa que vam sostenir en el moment de rebre
la nota tots dos vam convenir en la possibilitat que la presencia de

Ramon de Montcada a Constantinoble estigues relacionada amb ]a

negociacio per al matrimoni -frustrat en definitiva- entre el nos-

tre Alfons I i la princesa grega Eudoxia, neboda de l'emperador

Manuel I Comne.

Havent hagut de posar en ordre i al dia les meves notes sobre
el regnat d'Alfons I per raons de classes i de redaccio d'un text,

vaig tornar sobre la materia de la nota esmentada i en vaig parlar

amb l'amic Mundo per si tenia alguna noticia de l'esmentada tra-

duccio de Lleo Tosca i amb gran satisfaccio meva als pocs dies em

facilitava un contacte amb el Sr. Sebastia Janeras, qui, al seu torn,

em feia coneixer diversos estudis d'A. Jacob relacionats amb aquest

tema, entre els quals resultava del maxim interes el titulat La tra-

duction de la Liturgie de saint Jean Chrysostome par Leon Toscan,

publicat a «Orientalia Christiana Periodica», el 1966, i que contenia,

entre altres coses, l'edicid critica de l'esmentada liturgia.`
Quedava clar de l'estudi de Jacob i del prbleg posat per Lleo

Tosca a la seva traduccid, que aquesta havia estat feta entre la fi

del 1173 i el 1178, a peticio de Ramon de Montcada, quan aquest

1. Orientalia Christiana Periodica XXXII, fasc. I (1966) 111 ss.
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era a Constantinoble i despres d'haver-hi visitat l'emperador
Manuel!

Com que el matrimoni d'Alfons I amb Sanca de Castella va ce-
lebrar-se el 18 de gener del 1174,3 mentre tenia hoc la negociacio de
Constantinoble, i la princesa Eudoxia va arribar a Occident poc
despres, ignorant que aquell matrimoni ja havia tingut floc, hi
ha una absoluta coincidencia cronologica entre la traduccio i la
negociacio per al matrimoni d'Alfons i Eudoxia, i per tant hem
d'arribar a la conclusio que Ramon de Montcada, senescal de Ca-
talunya i senyor de Tortosa, fill del egran senescal» Guillem Ramon
de Montcada, havia estat el negociador del frustrat enllaq nupcial.
Per altra banda, com que I'accio diplomatica d'aquest havia de
tenir floc vers la fi del 1173 i el comengament del 1174, sembla que
podem precisar mes la data de la traduccio de Ia Liturgia i col-lo-
car-la concretament dins aquest breu periode," cosa perfectament
possible, perque es tracta d'un text de poca extensio: una trentena

escassa de pagines dels eOrientalia».

Sabut que Lleo Tosca, interpret de les lletres imperials de la

cort bizantina, i el seu germa gran, el teoleg Hug 1'Eteria, tambe

resident a Constantinoble, eren pisans, crec que hem de veure

tota la negociacio matrimonial dins el quadre de la rivalitat entre

Pisa i Genova per al predomini comercial a la Mediterrania.s Pisa

hauria volgut assegurar-se la permanent amistat catalana i a tra-

ves d'ella una posicio d'avantatge catalano-pisana en el mon grec

a traves de 1'enllaq entre Alfons i Eudoxia.

Sabem que Eudoxia, acompanyada d'un bisbe i de dos mag•

vats de la cort de Constantinoble, va arribar a Occident, i precisa.

ment a Montpeller,6 en una data imprecisa, pero poc posterior a

gener del 1174, i es va trobar ja casat el que havia d'esser el seu

marit. Llavors, equaix grat forcat», que dirien els nostres classics,

va casar-se amb Guillem de Montpeller.

Seria interessant de saber perque Ramon de Montcada va
fer-se traduir la Liturgia del Crisostom. El proleg de LIeo Tosca
sembla donar a entendre que fou per curiositat i devocio. Pero

2. Loc. cit., 134: «Incipit prologus Leonis Tusci imperialium epistolarum in-

terpretis ad Raimundum de Montecatano. Cum venisses Constantinopolim, nobilis

Raimunde do Montecatano, viso imperatore Emanuele, potestatum terrae praes-

tantissimo, nichil tibi pocius occurrit quam sanctae ac ineffabilis eucharistiae con-

secrationis ordinem perdiscere».

3. JoRnt VENTURA, Alfons el Cast, el primer comte rei. (Barcelona, 1961) p. 158.
4. JACOB, loc. Cit., pp. 114 i 156, a base dels noms citats en els diptics ori-

ginals de la liturgia que ens ocupa, data loriginal grec d'on fou treta la versi6
Ilatina de Lle6 Tosca entre la fi del 1173 i el 1178.

5. J. VENTURA, loc. cit., pp. 67 ss., i especialmcnt 156 s.
6. Libre dels feyts del rey En Jacme, § 2.
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horn pot preguntar-se si no fou amb la idea que la princesa Eudo-

xia se'n portes amb ella un text que li recordes les cerimonies reli-

giose' del seu pals d'origen.

Aixo naturalment es relaciona amb la posibilitat de trobar

entre nosaltres o prop nostre el text de la traducci6 destinat al

procer catala. Les copies antigues que es conserven o s'indueixen

d'aquesta versio llatina sembla que procedeixen mes o menys direc-

tament de Constantinoble sense haver passat per Catalunya, perb

hem de suposar que la primera copia, amb el proleg adrecat a Ra-

mon de Montcada, fou per a aquest. Caldria veure si en podem tro-

bar algun rastre, i el principal objectiu d'aquesta comunicacio' feta

per un quasi profa en lit6rgia davant homes tan entesos en ella

es d'alertar-vos en aquesta giiestio per si pot horn arribar a iden-

tificar en un raco d'arxiu o de biblioteca la traduccio Ilatina del

text del Crisostom. Em permetria d'assenyalar que els indrets on

es mes facil de trobar-ne el rastre son Santes Creus, tan relacionat

amb els Montcades, Tarragona, Tortosa, residencia habitual del

repetit Ramon de Montcada i dels seus descendents, o Montpeller,

si la traducci6 anava destinada a Eudoxia o duta per 1'expedici6

que va menar la princesa a Occident.

Quant a Santes Creus, m'he avancat a parlar del tema amb

1'home que millor coneix els seus problemes, 1'amic Fort i Cogul,

i tot seguit m'ha posat a les mans 1'estudi de Dominguez Bordona

sobre El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus, publi-

cat el 1952. No hi he trobat cap rastre de 1'obra de Lleo Tosca,

perb en canvi hi he pogut localitzar un manuscrit de «Varia» de

la darreria del segle xii que conte obres del germa de Lleo Tosca,

Hug l'Eteria, resident com ell a la cort de Constantinoble, i que,

per la seva escriptura, pot correspondre perfectament a 1'epoca

que Ramon de Montcada va estar en relacio amb el traductor del

Crisostom. Sabem del cert que aquest codex era ja a Santes Creus

a la darreria del segle xii.' A la mateixa Ilibreria pertanyen tres

manuscrits, tambe d'aquest temps, on hi ha obres de sant Joan

Crisostom i dos d'ells, almenys, es segur que ja hi eren vers la fi

7. Llegida a la sessio cinquena de la Societat Catalana d Estudis Liturgics,

el 12 de gener del 1972.
8. J. DoMfNGUEz BORDONA, El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes

Creus (Tarragona, 1952), codex 92, pp. 79 s. Encara que diu aci que la lletra es

del segle xiii, del proleg (pp. 14 ss.) es despren que un vell cataleg que el conte

no sobrepassa el darrer quart del segle xti.
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del segle xii.' Potser 1'examen de tots aquests codexs i de les sus-
cripcions i notes marginals antigues que puguin contenir ens do-
naria alguna hum en el sentit que hem interessat.

9. Op. cit., codex 66, pp. 65 s., num. 32 del cataleg del segle xii; codex 105,
pp. 86 s., num. 34 del cataleg del segle xii; codex 139, pp. 105 ss., sermons de diver-
sos i entre ells de sant Joan Crisbstom: De divite et paupere, p. 107; aquest darrer
codex contd el veil cataleg.


