L'OBRA CIENTIFICA DE JOSE JANINI
per ALEXANDRE OLIVAR

A mitjanl desembre de I'amv 1987 un accident vascular cerebral taIla la vida de Jose Janini Cuesta. La seva mart ens entristi, pero no sorprcngue als qui sabiem que Janini sofria, des de feia mesos, Ics consegiiencies dun primer greu atac d'apoplexia. Al moment de morir tenia
setanta-dos ant's d'edat, una cdat que portava be, ja que quan l'apoplexia cl feri per primera vegada es trobava en plena activitat i despres
continua amb euforia el seu treball do recerca cientifica. Les seves ultimes publicacions aparegueren ]'anv 1987. Mes enlla de ]a satisfaccio que
sentia d'haver pogut dur a terme cls plans que s'havia proposal: l'cdicio
de grans textos, encara inedits, de I'antiga liturgia hispanica, alimentava encara altres projectes.
Janini fou un dels cofundadors de la Societat Catalana d'Estudis Liturgics. Aixo i el let que bona part dcls sous treballs hagin estat dcdicats a la investigacio dels tons documentals de ]a liturgia a Catalunya,
fan ben mcrescut que Miscel-lurtia Cataluna d'Estudis Liturgics consagri
macs pagines a la seva recerca cientifica, que no solament es nombrosa,
lino important.
Jose Janini Cuesta va neixer a Valencia el 22 d'agost de I'anv 1915.
Fou un valencia castellanoparlant. Es 11icencia en medicina i cirugia a
la Univcrsitat de Valencia i es doctora a ]a do Madrid. El tema de la
seva tesi doctoral ja es significatiu amb vista al que havia de venir en
la seva carrera intellectual: La antropologia v la medicina pastoral en san
Gregurio de Nisa (any 1946), titol que ens fa vcure que li venia de Jove la
seva afeccio per a la literatura cristiana antiga. Obcint la vocacio sacerdotal que senti, segui la carrera eclesiastica i rebe la formacio corresponent primer a Comillas i despres a la Universitat Gregoriana de Roma, on
obtingue el grau de doctor en teologia. La seva tesi doctoral versa sobre
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El text que segucix es la reproduccid modificada de la necrologia que vaig
Ilegir sota
el titol Jose Juuirri i to sera obra IiLO(rico-/itrirgica a la sessio del dia primer
de iunv
de I'anv 1988 it la Societat Catalana d'Estudis Liturgics.
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sant Jeroni i el dejuni (1949).2 Corn veiem, Janini, en aquell temps, continuava rclacionant la medicina amb la patristica; continuava font-ho en els
anus segients, acabant relacionant ambdues coses amb la liturgia.
Es comprensible quc al prevere de I'esglcsia metropolitana de Valencia Ii fossin encarregats cis cursos dc tcologia moral i de patrologia al
seminari conciliar.3 Al mateix temps ensenvava deontologia professional medica a la facultat de medicina de la mateixa ciutat. L'aleccio per
a la investigacio de la liturgia Ii vinguc, segons ell mateix cm va dir, de
la necessitat d'estudiar els textos eucologics relatius al dejuni per a tractar d'aquesta practica ascctica en les classes de teologia moral que donava. Aix6 origina no solamcnt cl Ilibre San Siricio v las Cualro Tentporas (Valencia, 1958), sing tot i'interes quc li suscita, en general, l'eucologia llatina antiga. El subtitol del Ilibre sobre sant Sirici fa: «Una investigacion sobre las fuentes de la espiritualidad seglar v del Sacramentario Lconianos. Janini continua estudiant aspectes medics i higicnics
relacionats amb I'ascesi antiga, fixant-se particularment en alto que han
dit Gregori de Nissa, Basili d'Ancira i Jeroni sobre les malaltics, la dicta i el dejuni. Pero 1'interes principal de Janini anira enfocant-se mes i
mes en Ies fonts liturgiques, especialment, com cs natural, en la quaresma i, amb cl temps, se centrara en aquells Ilibres de la liturgia romana
antiga que exerceixen una particular atraccio: cis sacramentaris, cis
quals contenen l'eucologia, tan sovint elogiada, no biblica, sing fcta de
textos originals. Fou el Sacramentari Gelasia el que mcs atraguc I'atenciu de Janini. L'analisi d'aquest gran document de la liturgia romana i
cl seu estudi comparatiu fou el quc introdui Janini a lcs fonts de la liturgia hispanica. Encara en cis anus 1984 i 1985 el Gelasia antic, el codex Reginensis 316, continuava ocupant I'interes de Janini en les seves
investigacions sobre els origens del ritu hispanic. Ja en cl primer article
quc publica sobre el Sacramentari Gelasia: El Gelasiano de ntissarunr solentniis (1958), bo i revelant algunes vcgades una imaginacio una mica
atrevida quc cl portara a formular hipotesis que li han estat criticades
coin a precipitades, sotmct Janini tant el Sacrarnentari Gelasia antic
corn el Sacramentari Lleonia (Veronense) i el Gregoria, a una analisi minuciosa per determinar Ilur formacio i comen4ar a parlar de Ia introduccio del Lleonia a Gallia i a Hispania als inicis del segle vi. I cis 6l-

2.

3.

,De institutione Ouadragesimac apud sanctum Hicronymum» Periodica de re ruorali
catiorrica liturgica 47 (1958), p. 41-60. -No es de caracter liturgic ]'article publicat
aquest mateix any: "Los pecados graves v levcs segOn san Cesareo de Arles" Reri.cta
Espanola de Derecho Canorrico, 13 (1958), p. 117-123.
En aquestes pagines m'ocupo nomcs del treball cientilic de Janini en cl domini historico-liturgic. Peru cl Dr. Janini, com a home, com a metge i, especialment, con-1 a
prevere, desplega tambc una activitat pastoral i humanitaria quc no ha quedat potser prou coneguda, i quc sorpien i admira en un reccrcador com ell, tan donat a la
investigacio. El let quc un gernta seu lies engineer director del port de Valencia faciPero
lity a mosscn Janini organitzar a la barriada d'aquest port una ,ciutat de nois,,.
poc
no fou aquesta I'unica obra seva de tipus social cristia. Desgraciadament estic
informat sobre aquests aspectes de I'activitat de Janini.
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tiros articles de Janini tracten encara d'influcncies visigotiques en
aqucsts documents liturgics cic tipus roma.
En cis primers anus del dcccnni 1961 a 1970 comencen a aparcixer
cis treballs quc constitucixcn clues materics quc son csscncials cn la Varga Ilista bibliografica de Janini: cis quc vcrscn concrctamcnt sobrc cis
Ilibres de Ia liturgia hispanica i cis quc acabaran proporcionant un inventari general dcls manuscrits conscrvats en lcs bibiiotcqucs d'Espanva. Dols primers en resultaran Ics scvcs grans cdicions de fonts del ritu
hispanic, Ics quals faran del Dr. Janini un digne successor do dour Marius Ferotin. Els del grup scgon inicien allo quc Janini anomcna cl scu
«1tcr Hispanicum», quc acabara coronat principalmcnt pcl catalog dcls
manuscrits liturgics de la Bibliotcca Nacional do Madrid (1969, dut a
termc amb la col•laboracio d'Anscari M. Mundo i de Joscp Serrano) i
pcl de la catcdral de Toledo (1977), aixi corn gels cic les biblioteques tic
Castclla i Navarra (1977) i d'Arago, Catalunva i Valencia (1980). Aquests
volums darreramcnt esmentats convertiran Josep Janini en el Victor Lcroquais cspanvol, cncara quc, per la seva presentacio, cis de Janini no
pollen csser comparats amb els magnifies catalogs dels manuscrits Iiturgics de Ics bibliotcqucs publiques de Franca claborats per Lcroquais.
Fins i tot cis qui diguin quc alguncs do lcs dcscripcions do manuscrits hauricn pogut esscr mes pcrfectes, hauran tie reconcixer I'enorme
trcball quc represents per a Janini recorrer tames biblioteques i tants
Ions, alguns no scmprc de facil accts. Ell no es limitava a inventariar
cis codexs, sing quc s'apuntava tambc cis fragments. AixO esdcvenia especialment dificil en lcs bibliotcqucs que no disposaven do cap mena de
catalogacio o que nomes podien oferir un inventari provisional i imperfecte. A rocs, tinguem en consideracio que aquest treball represents per
a Janini unes despeses cconomiqucs que, segons tine entes, ell matrix
cobri. Tinguc, gracies a Den, les possibilitats do for-ho i disposa cncara
d'una altra cosa preciosa: de temps.
Catalunva deu molt a Janini en cl concixement deis propis manuscrits liturgics. Aqui tinguc la sort de trobar col•laboradors quc I'ajudaren no solamcnt a trobar el material, sing a identificar-lo; pero tal col-laboracio tampoc no manca fora de Catalunva. Per altra banda, la intervcncio de Janini en certes bibliotcqucs obliga i ajuda all conservadors
a polar ordre cn cis tons manuscrits quan aqucsts ho necessitaven. No
cal dir Clue en els tons menvs manejats Janini feu bons descobriments i
hi poguc transcriure nombrosos textos quc han estat editats per primera vegac]a per ell.
Cal for tin esnient especial de les edicions de]s grans Ilibres del rite
hispanic. Hi ha, en primer Hoe, la del Liher nristicus, que conic els anomcnats « ofiicia Silensia», ja que el manuscrit corresponent, ]'Add.
30.844 del Muscu Britanic, procedeix de Silos. Aquesta cdicio hague d'aparcixcr, en trey Iliurances, a la revista Hispania Sacra (1976 a 1978/79),
de la qual ocupa dues-centes scixanta-nou pagines. Les edicions segucnls
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tingueren mcs sort i Toren publicades en sengles volums. L'Instituto de
Estudios visigotico-mozarabes, de Toledo, va editar el Liher misticus de
quaresma, tret del manuscrit 35.2 de la Biblioteca capitular toledana
(1979), cl Liher rnisticus de quaresma i pasqua segons el manuscrit 35.5
del mateix Ions (1980) i el Liher Missarunt de Toledo amb altres llibres
,,mistici» (1982 i 1983). En la col-leccio «Studia Silensia>> apareguc l'any
1981 el Liber Ordinuni sacerdotal, segons el manuscrit 3 de Silos, i com
a obra postuma, publicada 1'any 1991, la mateixa col•leccio presents 1'edici6 del Liher Ordinurn episcopal, tret del manuscrit 4.
Com veiem, aquestes grans publicacions s'agombolen entorn de I'anv
1980; aixo vol dir que Janini Ics tenia preparades des de feia temps, esperant l'ocasio de poder donar al public Ics referides edicions de grans
fonts liturgiques hispaniques. A elies cal afegir una sorprenent quantitat d'edicions menors, publicades aci i alla en revistes o en altres publicacions.
Tals descobriments i edicions de textos antics, aixi com una munio
d'estudis sobre els mateixos, es el resultat d'una llarga carrera d'investigacio, truncada per la mort. Els amics de Janini Them concgut com
un treballador infatigable, dedicat veritablement a la tasca proposada.
Hi ha qui l'ha qualificat de precipitat en algun dels sous judicis en la
interpretacio historica dell textos tractats; alga ha notat certes vacil-lacions en la manera de presentar Ics fonts. Crec que aixo pot provenir
del fet (digne d'admiracio, en tot cas) d'haver estat, en mes d'un aspecte, un obligat autodidacte. De tota manera, cal considerar el Dr. Janini
com un investigador serios i responsable, gran coneixedor del ritu hispanic. Les seves edicions son instruments de treball preciosos per als recercadors; amb els sous estudis ha aclarit molts problemes, ha suscitat
tambc noves questions i ha tracat camins per cercar-ne les solucions.
El seu contacte constant amb els manuscrits medievals Ii va fcr adquirir una expericncia i una afeccio per al mon de la paleografia. Aixo
el moguc a fundar un institut de codicologia, amb seu a Valencia. Pero
segons tine entcs, aquest institut no experiments un desplegament notable.
El tractament de Ics fonts de la liturgia hispsnica i de la romana Ii
proporcions tambe una expericncia en el coneixement de la interdependcncia i la critica dels textos. Demostrs, per exemple, tcnir molta perspicscia quan descobri els artificis del canonge Alfonso Ortiz, encarregat
pel cardenal Francisco Jimenez de Cisneros, arquebisbe de Toledo, per
manifer imprimir els llibres mosssrabs per a Fos del culte divi. Ortiz
que
revclat
Janini
ha
puls lliurament les fonts, alterant molts textos.
perfonts
de
provenien
molts problemes i enigmes que horn creia que
dudes no son altra coca que efectes de les manipulacions del canonge toleda.
Janini tenia un temperament fogos, pero al mateix temps era sincer
vacil-lai humil. Sabia csser un bon amic, servicial i deferent. En les
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dons i dubtcs demanava cotiscll. Els prologs dels sous Ilibres contenen
dcmostracions d'agraiment cnvers ics persones que I'havien aconsellat.
Comunicatiu i sincer, no solamcnt feia cas dell consclls que rcbia, sing
tambc dc lcs critiques quc li fcien. Un exemple: el junv de ]'any 1959
creguc haver descobcrt en ei codex Emilianensis 35 dc la Reial Academia de la Hist6ria el manuscrit mes antic del Sacramentari Gregoria.
Janini s'havia deixat enganvar per Ics descripcions paleografiques de
persones incompetents que, sorprenentment, havien atribuit al scglc viii
l'oscriptura del codex; al-u firs i tot Ii havia apuntat el segle vu. Quan
alguns li vain posar en clar que cl manuscrit era d'una epoca molt mes
tardana, Janini es rctracta de seguida.
Asistent molt assidu, malgrat la distancia geografica entre Valencia
i Barcelona, a les sessions de la Societat Catalana d'Estudis Liturgics,
ens ensenvava cls originals inedits de les sevcs obres i ens feia particips
dcls sous projcctes. Recordo la vivor amb que parlava, amb aquclla veu
mig olegada de fumador empedreit.
El fet d'havcr dcsaparegut d'aquesta vida poc despres de la publicacio do Ics sexes grans edicions i, encara, el fet d'haver escrit sempre en
una llengua que to poc resso en cl mon cientific de la historia de la liturgia, han estat la causa, crec jo, quc horn no hagi reconegut prou cls
merits cientifics de Jose Janini. Tine la sensacio quc no obtinguc en vida
prou reconcixcrnent del seu valor com a recercador. Les paraules quc
he escrit i la bibliografia comentada quc seguira, a mes de proporcionar
un instrument dc treball util per als estudiosos, volen tambc contribuir
a for justicia a un investigador com Jose Janini.
La bibliografia que segucix es nomes la dels treballs relatius a la hist6ria tic la liturgia. Com quc la producci6 litcrau-ia de Jose Janini es molt
nombrosa, no puc prctendre quc la Ilista sigui complcta. Estarc agrait
per qualsevol indicacio quc serveixi per anar-la completant.
AA
AST
ASV
AV
B
BRAH
EB
EV
HS
MLC
RABM
RTC
RET
S
SP
SS

Arrtltologia Anrrua
Analecva Sacra Tarracorrensia
Analeti del Scnrirtario de Valencia
Arrales Valerrtinos
Burgense
Boletirr de la Real Academia de la Historia
Estrtdios Biblicos
Escritos del Vedat
Hispania Sacra
Miscel•luaia Lititrgica Catalarra
Renista de Archit'os, Bibliotecas v Museos
Renista Catalarra de Teologia
Renista Espanola de Teologia
Salnrarrticensis
Stadia Patristica
Strtdia Silerrsia
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Sall Siricio v las Ctlairo Telllporas. Ulla inv sligaciljll sober las bellies de la
espiritualidad seglar v' del Sacranlentario Leoniano. Valencia, Seminario,
1958.

Parla cl professor de toologia moral del Scminari Metiopolita do Valencia,
el qual amb aquest Ilibre olcrcix una ampliacio del quo fou cl discurs inaugural
del curs 1958-1959. Vogeu cl quo n'ha qucdat (lit on la introduccio. Per critcris
interns Janini atribucix al papa Sirici (moil 1'any 399) cl formulari contin<3ut
en cl Sacramcntari Llconia (Veronense) per it la missa quo inaugura ors dojunis
que tenon Iloc immediatament despres de la Pentccosta. Mrs encara: Sirici, gran
<<artista de la liturgia romana,,, fou cl qui institui cl dejuni do Its trmpores. Aixo
no ha qucdat patent en fa histuria per culpa de la malvolenca de Joroni. El formulari de la missa esmcntada es reflecteix on cl primer scrmo <<dc iciunio Pentecostos,, del papa Llco 1. Aquestes asseveraciuns de Janini referents a Sirici sembraren una corta inquictud entre cis historiadors do la litOrgia on el mon internacional. Foren rebudes per molts amb considcracio i rospocto, pero tambr molts
continuen crcient quo Its trmpores tenon on origon mrs antic. Vcgeu SIuitbortI
B[enz] a Archie fiir Liturgieu'issenschafi, 7 (1962), p. 559.

2

<<El Gelasiano "de missarum solemniis"<<, HS, 11 (1958), p. 83-105.

Aquest article cs important per veure I'enlocament quo de bon principi prengue Janini on l'estudi do l'antiga cucologia llatina. La classica denominacio « sacramentarium leonianum, gelasianum, gregorianum,, era, per a ell, una mera
,di s ucrborum». El papa Gelasi I no Ion unicament croador do mottos lormules
del Llconia (Veronense, com se sot dir ara), sino clue ha de ser considerat corn el
compilador i ,editor>> d'aqucst sacramentari. Per domostrar-ho Janini sotmet it
un examen particular les divisions ,in natalc episcoporum<<, les misses de tempores (vegeu el que ha estat dit al numero anterior d'aqucsta nostra Ilista), la
missa de la vigilia de la Pentccosta, la « consecratio episcoporum» , la «benedictlo super dlaconos», la ,consecratio presbvteri-, la formula <<ad uirglnes sacras<<
i Its misses del mes de juliol. Sembla que Gelasi volguc salvar d'una possible
destruccio tots cis ,Iibelli missarum<< que es conservaven a I'Arxiu del Latera.
Per aixo cis recolli no sense bons criteris liturgics, pero amb la prccipitacio amb
que aplega cis tresors literaris liturgics dels sous antccessors no pogur evitar cerles repeticions. Els compiladors dots sacramentaris posteriors evitaran Ics repcticions adoptant un sol formulari per dia liturgic. Les noticies que dona el Liber
Pontificalis sobre Gelasi aparcixen com a cortos si horn lr present, on ci scout
susdit, I'actuacio del papa. El Llconia arriba a Gallia i a Hispania almencs als
primers anus del segle vi. La reforma de Gregori I ha d'havcr-sc dot a terms prenent com a base el Llconia i amb intcncions molt mes directament practiques.
Pero el Sacramentari Grcgoria no cs va implantar a tot arreu d'una mantra obligat6ria; aixi altres tipus de sacramentaris posteriors a Gregori (cl Padua, el de
Maguncia, el Reginensis 316, cis Gelasians del seglc viii i cl matrix Veronense)
pogueren anar imposant-se.
Aquest article manifesta prou claramcnt I'atrevimcnt de Janini en formular
hipotesis, per no dir tesis; atreviment algunes vegadcs precipitat i que amb el

I.'OBRA CI EN I (FICA I)I. JOSI: JAN IN I

19

temps obligara al nostre autor a moderar-se, quan no a retractar-se, com veurern de seguida.

3

a Un sacramentario gregoriano, en Madrid),, BRAH, 145 81959), p. 107-119.

4

,Un sacramentario gregoriano lemosin en Madrid,,, HS, 12 (1959), p.
209-212.

1_I junv del 1959 manifests Janini haver let un singular descobriment: creia
haver trobat en el codex Emilianensis 35 de I'Academia do Ia Historia, de Madrid, el manuscrit mes antic del sacramentari gregoria. Ja he dit en la introduccio coil Janini es deixa desorientar per paleogral's inexperts en alto que es refereix a la datacio del codex csmentat.
He let constar tambe que quan amics term veure a Janini 1'error en que havia incorregut, no tardy gens en retractar-se (ndm. 4). El codex de Madrid pertanv al segle xi, no al vii o al viii. Procedeix del cercle de la influencia del munestir de Sant Marcal de Llimotges.

5

a Liturgia trinitaria espanola en los misales Gclasianos del siglo VIII, AA,
7 (1959), p. 9-93.

Un deis estudis en que Janini amb mes detencio, i tambe amb mes gosadia,
s'esforea, amb gran riquesa d'arguments, en demostrar Ics sevcs teories relatives a certes dependencies de I'cucologia romana antiga respecte a la hispanica.
El nucli principal de Ia investigacio es cl classic prefaci do la Santissima Trinitat, obra mestra, segons Janini, dels bisbes de Toledo Quirze i Julia. Si admetem que l'arquetip roma d'aquest prefaci es hispanic, poden solucionar-se els
problemes de datacio dels sacramcntaris romans primitius. Per altra banda, la
critica interna i 1'analisi del ritme confirmen que les oracions trinitarics del Liber
Sacrcunentorzcin de Toledo van set- «romanitzades» fora de Roma. Janini arriba
a aquesta conclusio tenint en considcracio que la liturgia romana del segle v era
cristologica, no trinitaria. Compara el sacramentari Lleonia amb I'Oracional hispanic, atribuit a sans Leandre. Dona explicacions sobrc la formacio do les oracions trinitarics del Liher Sacruntentwzun toleda, que is del segle vn, o sigui, de
despres de la conversio dels arrians. Es en aquesta font on es tioben certes formulacions que posteriorment retrobern en el sacramentari Reginensis 316 i en
cis gelasians del segle vnl. Gracies als liturgistes de la Gallia de to segona meitat del segle viii no cs perderen uns hispanismes trinitaris que han pcrdurat en
la litdrgia romana. I per via franca arribaren mes Lard a la mateixa Hispania
uns girl que Ii eren originaiment propis. Pero I'extens cstudi de Janini conte encara Una gran riquesa de details que noes deixen resumir facilment. L'autor tracta de I'activitat literaria i de Ics fonts emprades pets concilis toledans i per escriptors antics. Entren en gticstio Isidor de Sevilla, Eugeni de Toledo, Brauli de
Saragossa, Ferrand de Cartago, cis pipes Lied I i Gelasi, i aitres.
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,La nueva edicion del Sacramentario Ps-Gelasiano v sus fuentes espanolas», HS, 13 (1960), p. 207-211.

Treball estretament emparentat amb l'anterior. Complcmcnta amb Jades
hispaniques Ies taules de concordances del sacramentari Gclasla Reginensis 316
publicades per Petrus Siffrin I'anv 1959. Janini persisteix en la tesi quc el papa
Gelasi es l'autor dc la compilacio quc es el Sacramentari Llconia. El Reginensis
316 es qualilicat de pseudo-Gelasi i entes coin una compilacio complexa d'elements romans, hispanics i francs, compilacio que es dugue a terms sota el rei
Pippi.

7

<<Cuaresma visigoda v carnes tollendas», AA, 9 (1961), p. 11-83.

Un altre treball tipic de Janini, en quc torncn a combinar-se el seu inters
per la higiene (dejuni, abstincncia) i per la liturgia. En la progressiva organitzacio historica de la quaresma en el ritu visigotic hom hi pot veure quatre etapes. La primera fou la d'una practica encara no gaire organitzada del dejuni cn
dies anteriors al Divendres Sant segons cl testimoniatge del Concili I dc Saragossa, dc l'any 380. La segona ctapa es la dc formacid, amb caractci pcnitcncial, de I'(introitum quadragesimae», de la scgona mcitat de la quaresma i de
Iota la setmana abans de pasqua, segons cl quc es dedueix del Concili II de Braga, del 572. La tercera etapa es la de la quaresma ja ben formada, la de trentasis dies to sigui, dels quaranta descomptats cls diumenges), dies que eren considerats (quasi pro totius anni decimis<<, segons 1'expressi6 de stint Isidor, Cl
qual, entre les fonts que l'inspiraren en les cosec que diu sobre les practiqucs
quaresmals, hi ha la Regla de sant Benet (vegeu, del mateix Janini, <<San Isidoro v la Regla de san Benito,,, AST, 31, (1958), p. 259-260). Aqui entra en consideracio el canon XI del Concili IV de Toledo, del 633. La quarta etapa es la fase
final de l'organitzacio quc dugur a terme el Concili VIII de Toledo del 653 i que
el bisbe Julia sistematitza definitivament en els llibres liturgics ,de toto anni
circulo<<. En la contemplacio de tota aquesta evolucio historica de la quaresma
cal fer una distinci6 entre les practiques penitencials dels monjos i la dcls simples fidels. Hi ha una teologia del dejuni, quc es manifcsta d'una manera particular en el Concili VIII, les actes del qual s'inspiren en Gregori cl Gran. Les prescripcions del Concili VIII van donar peu a la creacio del formulari de la missa
del comenc de la quaresma, missa dita <<de carncs tollendas», l'autor do la qual
es, segons Janini, Eugeni II de Toledo, el qual, per la scva part, s'inspira en el
Sacramentari Veronense. Eugeni ha d'esser tambe l'autor de la missa ,Diem
hunc primum». Janini no podia deixar de parlay de la influcncia que ci ritu quaresmal visigotic exerci mes enlla dcls Pirineus. Documents coin cl Missal de Bobbio i el Sacramentari d'Angulema presenten parallels amb Ies fonts visigotiques, mentre quc la legislacio quaresmal dels visigots influi en la corresponent
de Carlemanv, la qual havia d'influir posteriormcnt en la peninsula Ibcrica. No
es sing al segle xi, abolida la Lex Visigothorum, que a Espanva comenca a esser
observat el dimecres de cendra coin a cap o inici de la quaresma. Un apendi.x
fa veure les variants i les interpolacions que van sofrir els textos dell antics concilis hispanics.
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Notas solve libros liturgicos hispanicos », HS, 14 (1961 ), p. 145-154.

Descripcid de tres manuscrits liturgics. En primer Iloc, de dos fulls d'un missal plcnari del segle xi o del xii, conscrvat a I'Arxiu de la Catedral d'Orense. El
missal foe escrit per a ]'Cis d'aqucsta catedral. Els dos fulls do pcrgami quc en
qucden contcncn misses de quaresma. En segon Iloc ve la descripcid dc dos altres fulls tarnbe dun missal plcnari del segle xii, guardats a I'Arxitt do la Catedl-al de Sant Jaumc de Compostel•la. Contenen misses del santoral: de Joan Baptista, Pere i Pau, Marral, Eparqui. El formulari de la missa de sant Marcal era
dcsconegut. Dc la missy do sans Eparqui nomcs hi ha la col•lecta. Pinalment descrie Janini Lin sacramentari del Burgo Cie Osma (Soria), del segle xiii. Es el codex 156 de la rica col-lcccid de manuscrits quc posSceix I'Arxiu Capitular del Burgo. Janini edita, trcta d'aqucst manuscrit, la missa de sans Pere bisbe d'Osma,
celebrat el 2 d'agost.

9

,Hacia cl invcntario de manuscritos liturgicos do las bibliotccas de Espana. Primeras ctapas Cie Lin "Itcr Hispanicism">>, HS, 14 (1961), p. 465-471.

En la scric cronologica dels treballs publicats Lie Janini, aqucst article aparcix corn una lira significativa. Anuncia alto quc, sobretot des de I'anv 1961 i,
Ines encara, a partir del 1962, constituira la produccid litcraria nits gran dc Janini. Abatis d'agLiestes dates havia ja iniciat, i mes quc iniciat, una notable activitat de viatgcr reccrcaclot-, activitat quc ell designa, com ja hem insinuat a la
inU'oduccid, amb I'cxpressid rnabilloniana d'«Itcr Ilispanicum». La comparacid
amb I'activitat de dom Mabillon is for4a justa. En aquestcs pagines Janini comcnca per compar- 1'estat en quc es trobava Espanva comparada amb altres
paisos europeus, ell cis quals cls tons manuscrits havien sofert Lin progres molt
Ines gran en esser posats al concixernent i a l'us del public estudids. Janini fa
veure Cl valor Cie tames colleccions de manuscrits poc o gens estudiats, quc hi
ha a la peninsula lbcrica. Elogia allu quc ja ha estat let ell aquest sentit. Explica els viatgcs cmpresos per ell i fins ddna noticia cie bastants manuscrits liturgics, la descripcid detallada leis quals anira apareixent en articles i Ilibres posteriors, alguns d'aparicid immcdiata. Especial atencid mereixen els manuscrits
liturgics toledans, objects do la predileccid de Janini. Els viatgcs Buts a tome
per ell fins ara hall servit per tenir una idea sumaria do la fcina quc hi ha per
ter i per planejar sous viatges mes sistematics i fets amb mes detencid.

10

,E] sacrarncntario papal a principios del siglo xui'>, ASV, 2 (1961), p.
325-348.

Descripcio detallada dcl manuscrit 730 de la Biblioteca National de Madrid.
Es Lill bon testimoni do corn cis sacramentaris de la cort pontificia anaren cnriquint-se amb elements dels ,ordines), papals. A mes de la transcripcio d'una missa cntre els diumenges de despres de la Pentecosta (,,Deus qui admirabile... Tua
domino sperantcs... Deus qui transtulisti...»), ofercix Janini I'edicid dels aordines,, papals del Triduum the setmana Santa del manuscrit 730, comparat amb
altres manuscrits de Roma. El manuscrit 730 havia format part de la col•leccio
del Due d'Uccda i dcu procedir, coin molts altres peces d'aquest forts, do la catcdral de Messina.

22
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11

<<El fragmento de sacramentario de San Juan de las Abadesas», AST, 34
(1961), p. 223-230.

Aparegut el 1962. Dcscripcio d'un bifoli de pergami del segle xi. Rcliquia d'un
sacramentari en quc el temporal anava barrejat amb el santoral. El fragment
conte la vuitada de la Pentecosta a partir de la feria in mutilada. Segucixen les
misses de sant Joan Baptista: vigilia, primera missa, missa de I'aurora, no sencera aquesta Oltima. El sacramentari correspon a un tipus de gregoria mixt. Janini edita tot cl text, comparant-lo amb el de les fonts essentials. El fragment
es conserva en la carpeta 539 de 1'Arxiu Arxiprestal de Sant Joan de les Abadesses (Girona).

12

<<La plegaria de San Siricio " Ad virgines sacral
p. 86-103.

, SP, V, TU, 80 (1962),

Els <<papers- del Tercer Congres International d'Estudis Patristics d'Oxford,
de I'any 1959, aparegueren ties ant's dcspres de la celcbracio del Congres. La contribucio de Janini pertany al temps en que encara s'ocupava molt del papa Sirici en relacio amb cl Sacramentari Lleonia (Veronensc). Les dues oracions « Ad
uirgines sacral- forcn ajuntades pel papa Gclasi I. Les fonts utilitzades per I'autor dell dos textos (Ambros, Jeroni), les dades hist6riques quc forncixen i l'estil
literari demostren que Ies oracions no son de Lleo I, sing de Sirici.

13

<<San Leon y las misas del Bautista-, ASV, 2 (1962), p. 123-201.

Nou desplegament de les teories de Janini sobre la formacio dels primers sacramentaris. Les formules 232 a 241 del Vcroncnsc (edicio Mohlberg-Eizenhofer-Siffrin) pertanven a Lleo. Les 242 a 250 haurien estat redactades sota el papa
Hilari. Les 251 a 256 han d'esser obres do Gclasi I. Aixi aqucsts textos estan ordenats cronologicament en cl manuscrit de Verona. Els formularis de missa 123
i 125 del Gregoria (edicio Lietzmann) pertanyen a Gregori I. La missa 124 <primo mane- ha d'esser probablement del temps de Gregori II, papa que va ampliar el Sacramentari Greguria. Les oracions quc aparcixen afegides a I'esmentat formulari 124 en la seva estructura pura no son d'origen roma; entre aquestes oracions afegides, la 6 sembla de procedencia visigotica. La forma ordinaria
dels titols corresponents a aquestes misses del Gregoria tampoc pot esser romana; ha de venir de Gallia. Janini estudia encara la sort escaiguda a les misses
de la vigilia i de la festivitat de Joan Baptista a Hispania i a Gallia, especialment en el Missale Goticum i en el de Bobbio, aixi com en el codex Reginensis
316, que es un sacramentari gal•licano-roma. En apendix examina Janini cls sermons de passio de sant Lied com a font literaria de Ies misses de sant Joan Baptista afegides pets papes Hilari i Gelasi 1. Les coincidencies demostren que les
misses no son del mateix Lleo, sing d'imitadors seas; Lied no s'hauria copiat a
si matcix tan litcralment.
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(Un singular sacramcntario aragoncs ,,, BRAH , 151 (1962), p. 133-150.

Es tracta del codex Emilianense 52 de la Biblioteca de la Reial Academia cfc
la I list6ria, de Madrid . Es Lill sacramcntari cscrit dcspres do I'anv 1065 i proccdeix d'Arano, possiblement dc Roda. Exccpcionalmcnt porta el santoral no barrcjat amb CI temporal ni posat despres d'aqucst , sing al principi del Ilibre.

15

a Los sacramentarios cfc Tortosa v el cambio do Tito», AST, 35 (1962), 5-56.

Aparegut Cl 1963. La ciutat de Tortosa va sec deslliurada de I'Islam el 30 do
descmbrc do I'anv 1148. Aleshores cis canonges de Sant Ruf d'Avinvo hi introduiren el rite roma. L'es-lcsia catedral dc Tortosa to la sort dc consctvar cis
seas manuscrits liturgics mcs antics, cntrc els quals hi ha cfifcrcnts sacramental-is, Clue Janini descriu i n'assenvala cl valor historic. Ed manuscrit I I scria el
sacramcntari que porta a Tortosa, directament d'Avinv"o, Gaufred, Clue fou prior
de Sant Ruf i, mcs tard, Cl pruner bisbe do la restaurada dibcesi dc Tortosa.

16

,La misa dc san Fcrrcol v el misal manuscrito do Uzes», RET, 22 ( 1962),
P. 57-59.

El manuscrit 9590 de la Bibliotcca Nacional de Madrid cs un misal del segle
xv cscrit per a I'us dc la di6cesi d'Uzes (Gard), bisbat suprimit I'anv 1790 per la
Revolucio Francesa. Abans de Irr la descripcio del bell codes, Janini s'ocupa en
la consideracio do la missa do cant Ferriol (Ferreolus), clue fou bisbe d'Uzes cn
el seglc vi. Victor Leroquais, en la seva obra Les sacrnnteniuires et les ntissels ties
hihliothegues ptrbligtres tie France, no concix cap lormulari de missa per aqucst
sant. -Per a la hist6ria de la prinicra oraci6 o col•Iecta, « Propiciare nobis domine lamulis tuis», podcu consultar la meva edicio del Sacrainewariurn Rirripcrllense (Barcelona-Madrid, 1964) 46, nota 28.

17

,Dos calendarios emilianenses del siglo XI», IfS, 15 (1962), p. 177-195.

Son calendar-is de San Milian dc la Cogolla continguts cn el missal codex Emiliancnsis 18 dc la Rcial Academia do la Historia, de Madrid, I. 1 i I. 6-11, del
segic XL Ed primer is un fragment d'un calendari visig6tic: va del gcncr fins a
I'abril. Dom Fcrotin no presta una atencio especial a aqucst caicndari Iragmentari, potser per-clue es trobava al comen4 d'un missal roma. El segon calendari
cs roma, encara clue cscrit, com el primer, en Iletra visigotica. Es on bon testimoni do in incorporacio, aI caicndari roma, de molts sants celebrats en la liturgic hispanica anti-a. Cal observar Clue, nialgrat el clue afirma Janini, el primer
caicndari ja havia estat ccfitat per dom Fcrotin en la scva ecficio del Liner Ordinrn, p. 495 s.4

4.

J. VFZix, «Un calcndricr fanco-hispaniquc de la fin du Xlc sicclc (Madrid, Acad. Hist.
15, I. 6-1 Iv», a Biblioth^giw (it, l'Ecole des Charter, 121 (1963), p. 5-25, pub Iiea cl sccon
calendari, sense tcnir temps de saber que Janini tambc I'editava.

24
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«Manuscritos latinos del Museo Arqueologico Nacional de Madrid", HS,
15 (1962), p. 221-231.

Alguns dels nou manuscrits indicats son liturgics. El 3 es un martirologi del
segle xiu, procedent del monestir de Santa Maria la Real, O. Cist. (Burgos). El 4
6s un breviari del bisbe de Burgos Inigo Lopez de Mendoza v Zuniga (1529-1537).
Els 5 i 6 son cantorals de la Cartoixa de Las Fuentes (Saragossa); son del segle
xvi. Els 7 i 8 son igualment cantorals, del segle xvi, provinents de I'esglesia de
Santa Engracia de Saragossa, pero quc semblen haver pertangut a monjos jeronims. El 9 es un devocionari, amb textos llatins i castellans, escrit abans del 25
de juliol de 1577.

19

,Manuscritos do la Colegiata de San Felix de Gerona,,, HS, 15 (1962), p.
401-437.

Treball dut a terme amb la col•laboracio de Joscp Maria Marques. Durant la
Guerra Civil Espanyola del 1936 at 1939 van dispersar-se els manuscrits de 1'esglesia de Sant Feliu de Girona: tres dells van anar a parar al Museu Diocesa;
cis altres, at Seminari Conciliar. Com que fins ara mancava una informacio exacta sobre aquesta situacio, els investigadors ho tenien dificil per identificar cis
manuscrits i utilitzar-los. Janini i Marques van fer un treball de molt agrair fent
Ilum en aquest sentit. Han estat dcixades de bandy les antigues numeracions de
les peces (queden indicades en una concordanca al final de ['article). Els quaranta-sis manuscrits han obtingut noves signatures. Vint-i-dos dels codexs son
llibres liturgics; la major part son manuscrits moderns; nomes quatre han estat
escrits abans del segle xiii. En les datacions, les que proposen Janini i Marques
no concorden sempre amb les que havien proposat altres anteriorment. L. BatIle Prats, « La biblioteca de la colegiata de San Felix de Gerona", a Sparrische
Forschungeu der Gorresgesellschajt, 1. Reihe, vol. 21 (1963), p. 146, dona una Vista dels manuscrits en questio. Hi trobo a faltar Pantie manuscrit 12, un ritual
de sant Feliu.

20

«Los manuscritos del monasterio de Vallbona (Lerida)", HS, 15 (1962), p.
439-452.

Santa Maria de Vallbona es un monestir cistercenc femeni que es troba en
l'arxidiocesi de Tarragona. Janini dona noticia de vint-i-vuit manuscrits que conserven les monges. Molts dells son llibres liturgics. El primer es un evangeliari
del comencament del segle xm. El 2 esta format per un capituler-col•lectari i un
ritual cistercenc, tot del segle xiv. Janini ofereix una descripcio de la «benedictio sepulcri,, del ritual; esta composta amb elements del ritu visigotic. El 6 bis
es un devocionari del segle xv. Entre les oracions que conic n'hi ha una de visigotica: «Ingeniti patris, unigenite Christe...,,. El 7 es un sacramentari cistercenc
del segle xm. El 8 es un saltiri amb un capituler-col-tectari, tot del segle xiv. El
9 es un lliconer de I'ofici del segle xni. El 10 es un antifonari de l'ofici del segle
xv. El 13 es un altre sacramentari cistercenc de la primera meitat del segle xiii.
El 14 es un epistoler de cap al final del segle xni. Els 16 i 17 son Iliconers de 1'ofici del segle xiii. El 18 es un breviari de cor cistercenc del segle xiii. El 19 es un
oficiari o gradual executat entre els ant's 1294 i 1328. El 20 es un gradual del
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scgle xv. El 2I , cl 22, el 23, cl 24 i el 25 son antiloncrs, suposcm quc do i'ofici
(Janini no ho indica); son del sceic xv, exccptc el 23 que cs del xnv. Manca la dcscripcio del 24, mancanca quc no ha estat suplcrta en Ia rcproduccio que del cataleg deis manuscrits liturgics de Vallbona va fer Janini cn Manttscritos liirrrgicos de las bibliotecas de Espana, 11 (1980), p. 307-313. Finalmcnt, cl manuscrit
26 is un gradual del segie xn o del xnl.

21

«Un misal manuscrito do Salamanca,>, S, 9 (1962), p. 623-625.

Es Cl manuscrit 1 185 del Palau Rcial dc Madrid, un missal del sc<gIc xv « sccundurn consuctudincm ccclesiae Salamantinac». Despres do lunar-nc una dcscripcio sumaria, publica Janini cl formulari de la missa de cant Isidor de Sevilla (sense prcfaci, pero amb « oratio alia»). En la segona oracio (aalia») cant Isidor es dit « Yspaniarurn doctor,,.

22

,Codices liturgicos do la catcdral de Segovia>>, Estudios Segoviarros, 44
(1964), p. 293-321.

Els manuscrits 81 i 82 son dos devocionaris gaircbc idcntics del segle xlli,
amb cls oficis de difunts i de la Marc de Dcu, amb notes historiqucs idcntiques
en ambdos codcxs (quan Janini, a Manuscritos litrirgicos de las hihliotecas de Espima, 1, p. 255, atribucix al manuscrit 81 vuit-cents vuitanta-sis folis, deu voles
dir vuitanta-sis; cl manuscrit 82 en tc vuitanta-cinc). El manuscrit 263 Os un martirologi del tipus del d'Usuard, do la segona mcitat del scglc xui. El 347 es un
Ilibrc d'hores del segic xv. El 356 cs potser el manuscrit mcs intcressant d'aquest
Eons; is un sacramentari scgovia do la scgona mcitat del segle xu, del qual Janini rcproducix cn facsimil els fulls 77v i 78 i en dcscriu detalladament I',,ordo
missac» i cl ritual del matrimoni. El 363 cs un breviari de Segovia del final dcl
segie xv. Els manuscrits quc segucixen no tenen signatura: un breviari do Segovia leis scglcs xrn i xiv, un bifoli d'un missal del xii, un evangeliari-benediccional de la missa del pas del seglc xn al xiii, un missal votiu del xv, un missal de
cap al Final del xv, un canon de Ia missa, preccdit do prcfacis, de la scgona mcitat del xv i, finalment, un antifoncr (dc i'ofici) de cor deis scglcs x\ i xvi .

23

a"Sacramcntorum praclationcs " y liturgia visigotica,,, IiS, 17 (1964), p.
141-172.

Un altrc dcls grans esforcos de I'autor per demostrar la rclacio cntrc la liturgia romana i la visigotica. Revela que Ics investigacions exposades aqui forcn iniciades I'anv 1959, possibilitades per una beca rebuda de la Fundaci6 Joan
March. Es tracta d'un t cbal1 quc i'autor matcix considcra important dins cl
curs de les seves exploracions en el camp esmentat. Identificats uns prefacis com
a estrictamcnt gelasians, cs a dir, com a productes literaris del mateix papa GeIasi 1, i incorporats en el sacramentari anomenat Verorrerise o Lleorria, Janini opina que almenvs un aIibellus,, amb els textos relents passa a la peninsula Ibcrica al segle vii, tot al mcs aviat. Aquest material liturgic arribat a Hispania va
ser una font directa d'inspiracio per a la composicio tie 1'()i-mules del ritu visi-

26
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gotic. [-'article esta dedicat a let- veure quines son les expressions romanes reflectides en I'antiga litcrgia hispanica.

24

« Facsimiles de manuscritos liturgicos visigoticos toledanos en los legajos
de Burriel (Biblioteca Nacional)», HS, 18 (1965), p. 27-32.

Treball dut a terme amb la col•laboracio de Josep Maria Marques. El cal.ligraf toleda del segle xvnt, Francisco Javier de Santiago Palomares, quan transcrivia codexs visigotics, sabia reproduir amb exactitud els caracters. Per al jesuita Andres Marcos Burriel va fer copies facsimils de parts dels manuscrits 33.2,
35, 1-4 i 35.6, segons les signatures actuals, de la Biblioteca Capitular de Toledo. En total, es tracta de den reproduccions que es troben entre els papers de
Burriel, conservats a la Biblioteca Nacional de Madrid. Vegcu el numero 37.

25

«Fragmentos litOrgicos del Archivo Historico Diocesano de Tarragona"
AST, 38 (1965), p. 2 17-230.

Amb la col•laboracio de Xavier Ricoma. L'Arxiu fou creat en aquest segle per
I'arquebisbe Francesc Vidal i Barraquer, el qual reuni Ions antics d'arxius parroquials. Corn es sabut, son molts cis Iligalls antics que han estat coberts amb
fulls de pergami, sovint bifolis, de codexs medievals; entre aquestes restes de codexs destrossats apareixen fragments importants pcl seu contingut. L'arxiver Ricoma ha reunit en carpetes alguns centenars de tals fragments de codexs. Aquest
article ofereix l'inventari dels fragments liturgics mes antics, cis que van del segle x al xn; assenvala pero tambe, per I'interes especial que Bolen tenir, cis fragments de sacramentaris tries tat-clans, dels segles tin i xiv. Al mateix temps descriu els fragments biblics mcs antics: els de biblics o de comentaris de la Sagrada Escriptura (en alguns casos no apareix ben clar si es tracta realment de
comentaris biblics). Les carpetes han rebut una signature corn si es tractes d'un
sol manuscrit; els fragments continguts en cada carpeta van numerats corn subdivisions del numero general de la carpeta. Aqui vcnen descrits cis continguts
dels manuscrits (carpetes) 18 a 23. El 18 es el recull dels fragments biblics. Els
numeros 19 i 20 estan integrals per fragments liturgics amb notacio musical; el
21 conte restes de Iliconers i homiliaris; els 22 i 23, de sacramentaris i missals.
El lector trobara una descripcio detallada d'aquests fragments en les pagines
corresponents al referit Arxiu en Janini, Los nrauuscritos liturgicos de Las bibliotecas de Espana, II. No lalten, en aquesta col-leccio de reliquies de codexs litcrgics, fragments de veritable interes. Molt important es el manuscrit 22.1, quatre
pagines d'un missal escrit vers l'anv 900, amb neumes catalans arcaics; vegeu
A. M. Mundo, « Un fragment molt antic de litOrgia romana a Catalunva» all Cougres liturgic de Montserrat, III (Monestir de Montserrat, 1967), p. 173-188, amb
reproduccions fotografiques del fragment. Es molt d'agrair l'esforc que han fet
cis autors per determinar en el possible les procedencies dels fragments. Hcus
aci la Ilista de lcs que han pogut esser determinades: Albi, Alcover, Aleixar, Besicrs, Biure, Capafons, Catllar, Ciutadilla, Fortis, Gratallops, Guimera, La Guardia dels Prats, Les Piles, Lio (fragment de sacramentari copiat d'un model hones), Malda, Montblanc, Nalec, Omells, Passanant, Pira, Pontils, Rocafort de

I,'013RA CIENTII'ICA DI

JOSE JANINI

27

Oueralt, Sant Pere d'Agcr, Santa Perpctua (de Gaia, suposo), Santes Creus, Tar1-es, Vallbona, Vallclara, Vallespinosa i Vilallonga.

26

,Los Iragmentos de sacramentarios existentes en Vich», HS, 18 (1965), p.
385-409.

Descripcio de vint - i-cinc fragments do sacramentaris que van del segle x al
vii, conscrvats al Museu Episcopal de Vic ( Barcelona ). Els fragments procedcixcn dels environs de Vic. Janini aprofita aquesta ocasio per editar un ,ordo
missac» del fragment 8 (apcndix 1), un ritual de la uncio dell malalts segons el
ritu roma , pcro amb elements de la liturgia hispanica , del fragment 10 (apcndix
11) i una oracio « ad crucem adorandam », que comenca , Domino Iesu Christe fiIius dei uiui qui regnas cum patre...», del fragment 17 (apcndix 111). Em permeto Icr Ics seguents observacions sobre el relent , ordo missac» : amb relcrcncia
al text 6 ( p. 403 ), vegeu TU, 80, p. 150; quant al text 12 (p. 404 ), vegeu ibid., p.
151.

27

,La consagracion episcopal en el rito visigotico,,, RET, 25 (1965), p.
415-427.

Retorn ales consideracions de la cronologia dels textos de la liturgia hispanica. Tambe I'estudi comparatiu dels tcxtos de l'ordenacici episcopal demostra
que ICS 1'(')I-mules no poden pertanvcr al segle v, ja quc depencn del papa Gelasi I, cis textos del qual arribaren mes tard a la peninsula Ibcrica. Els textos que
Iormen Cl ritual de l'ordenacio episcopal no poden esscr anteriors al seglc vii. El
mes probable cs que la formacio definitiva d'aquest ritual hagi d'atribuir-se al
bisbe Julia de Toledo.
Podeu comparar-ho amb cl que diu M. Augc, ,El Sacramento del ooden segun los concilios espanoles de los siglos iv -vii», a Clureliamon,
5 (1965), P. 71-93.

28

,Roma v Toledo. Nueva problematica do la liturgia visigotica», a Estudios sobre la littugia nw.-.,rube. Toledo, 1965, p. 33-53.

Completant la indicacio bibliografica assenvalem que I'obra en quc aparcix
aquest estudi es el volum I do Pttblicaciorres del Iiistitttto Provincial de lnvestlguciorres v Estudios Toledartos. Scric 3': estudios, introdtrcciones, repertorios. Per
nueva problematica» enten Janini les seves disquisicions relatives a la formacici i a I'evolucio del ritu hispanic. Aqui dona un resum general del sect pensament, en quatre parts. La primera tracta de l'obra liturgica del papa Gelasi I
(quc Gregori I prcnguc com a base per a la formacio del scu sacramcntari) i de
com aquesta arriba a Hispania. En la segona s'ocupa I'autor del metode seguit
pets liturgistes hispans cn la creacio de lcs propies lurmules, originant MIS girl
peculiars, caractcristics de la liturgia hispanica. La tercera part explica la part
essencial que tingue el bisbe Julia de Toledo en la segona meitat del segle vii en
I'organitzaci6 dell Ilibres liturgics toledans. Finalment, la quarta part exposa la
mancra com cis girl o expressions peculiars hispanics via Gallia entiaren, durant I'alta cdat mitjana, en cls missals, pontificals i rituals romans.
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,Gelasio 1 v el sermon De iieglecta solentrtitate>> (PL 54, 433-444)>>, SP, VIII:
TU 93 (1966), p. 248-258.

Liegit al IV Congres Internacional d'Estudis Patristics, Oxford, 1963. El sermu 84 de sant Llco cl Gran no pot esser d'ell. L'estil i el contingut rcclamen Gelasi I com a autor. El castig quc sofri Rorna, recordat en el scrmo que blasma
el poc agraiment que sentien cls romans per I'ajut que Deu cis presenta en aqueIla tragica ocasio, es refereix at saqucig del dia 11 de juliol del 472, per Ricimer.
D'aquest esdeveniment historic hi ha ressonancies velades en cis prcfacis del Sacramentari Lleonia atribuits per Janini a Gelasi. Aquesta atribucio a Gelasi qucda confirmada per acostaments cstilistics a Jcroni (molt feblcs, al mcu entendre) i a Agustf; pero no son aquests cis Onics details que addueix Janini a favor
de Gelasi com a autor del scrmo. -Contra I'opinio de Janini hi ha la rues recent
d'Antoinc Chavassc, que ha mantingut com autentic el sermo i I'ha editat en la
seva cdicio critica de LIc6 en el Corpus Christiarrortrnt, seric patina, cxxxvni A
(1973) 52 1-526. Chavasse creu que el tractatus i.xxxiv fa rcferencia al saqueig dut
a terme per Alaric 1'any 410 i data el sermo del 30 d'agost o del 6 de setembre
dc I'anv 442.
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«Los iragmentos visigoticos de San Zoilo de Carrion),, Liutrgica, 3 Montserrat, 1966, p. 73-83.

Palimpsestos del manuscrit 11556 do la Biblioteca Nacional de Madrid, primer i ultim full de guarda. L'cscriptura es del segle x i del xi. El primer full porta textos d'un antifoner hispanic per a la scgona setmana d'advent. Janini edita
aquests textos i cis compara amb 1'Antifoner de Llco. El full darrer olereix oracions de la missa de Ies santes Justa i Rulina segons el Liher Sacrai,u'rtlorunt, reeditades aqui.
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,Manuscritos latinos existentes en Poblct>>, Miscellanea Populetana. Abadia de Poblet, 1966 [Scriptoritun Populeti, 11, p. 209-228.

El monestir dc Poblct (Tarragona) tenia en aqucll moment vint-i-dos codcxs
i quinze fragments. Llibres liturgics son els manuscrits 4: Ilibre d'hores del segle xvi; 5, 6, 8 i 9: antifoners cistercencs dc l'of'ici, del xiii; 10: antiloner del xm
i del xi; 12, 15 i 19: antifoners de dates mes posteriors; 7 i 11: graduals del xiii;
14: breviari de Poblet del comeneament del xiv; 17: brcviari cistcrcenc del xiv;
16: capituler-col•lectari-himnari del pas del xiii al xiv; 18: processoner del xviii;
20: a partir del f. 94, ordinari de Poblet del pas del scgle xiv al xv. Molts dels
fragments son rcliquies de Ilibres d'us liturgic d'epoques relativament tardanes.
Aquests fragments no ban qucdat assenvalats en la part corresponent del segon
volum de Manuscritos liturgicos de las bibliotecas de Espana. A la p. 219 hi ha
puhlicades una seric do ,benedictiones lectionum officii>> del manuscrit 14; Ies
primeres catorze s'identifiquen amb Les primcres que edit,, d'una altra Ilista,
Jean Leclcrcq, > Manuscrits cisterciens clans les bibliotheques d'Italie», Artalecta
Sacri Ordinis Cisterciensis, 5 (1949), p. 103. -Aqucst article el dugue a terme Janini amb la col•laboracio de Xavier Ricoma.
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«EI sacramcntario pircnaico in. 41 de Tortosa», HS, 19 (1966), p. 99-I30.

Aquest manuscrit de la catcdral de Tortosa Os un bon tcstimoni de com at
segle xii la liturgia romana imposada a ambdos costats dels Pirineus despres d'csser alliberats de la dominacio musulmana mantinguc certs elements del ritu hispanic antic. Janini creia haver trobat la patria del manuscrit en la col•legiata
de Sant Joan de Ies Abadcsscs. El sacramcntari es basicament gregoria, amb
molts elements gelasians. Que I'«ordo sepulturae» sigui let amb elements hispanics no es Cosa que sorprengui; si quc sorpren quc Cl temporal i cl santoral
continguin alguns elements visig6tics. Janini transcriu cis textos o formularis
sencers, propis d'aquest sacramcntari o que es desvien de la tradiciu, tan (lei temporal com del santoral.
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<Un fragmento visigutico del "Manuals" tolcdano», HS, 21 (1968), p.
379-389.

Del « Manuale< hispanic, o sigui, del Ilibre quc contenia I'analura, nomes se'n
conserva, a mss d'un petit fragment, un manuscrit senccr, cl toleda 35.3, que cs
d'una data mes recent del quc hom creia fins quc A. M. Mundu imposa novel
datacions en la codicologia visig6tica. N'hi ha encara un altrc fragment, contemporani dels dos manuscrits esmentats, o sigui, de vers I'anv 1100 i que ofereix un text molt pur. Es un bifoli de pergami ajuntat at manuscrit tolcda 44.2
corn a Dull de guarda. Conte misses de quaresma. Janini n'edita cl text i en fa
veure la importancia pet let que el ,Manuale,, to una tradicio manuscrita tan
Tara.
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Mantiscritos litti gicos de la Bihlioteca Naciortal. Madrid, 1969.

J. Serrano es coautor i A. M. Mundu col•laborador d'aqucsta obra, que ofereix la descripcio de mss de dos-cents cinquanta manuscrits, la major part dels
quals no havia mcrescut encara cap noticia impresa. Molts dell c6dexs no sun
d'origen espanvol. Un bon nombre dells procedeixen de la col•lcccio que rcuni
a Messina el virrci due d'Uceda. Altres provenen de Toledo, de Ics col•leccions
dell cardenals Lorenzana i Zelada, cis quals havien aplegat no 6nicament manuscrits d'escriptura visigutica, sino tambe c6dexs italians, hrancesos i anglesos.
Manuscrits francesos i anglesos enriquien igualment les col•leccions dels dues
d'Osuna i do I'Infail tLido, del marques do Vellcron, dcls comes d'Haro i de Benchavis, i d'altres quc han acabat constituint cl gran ions de la Biblioteca Nacional de Madrid. Altrament, en aquest tons estan ben representades totes les
cpoques de la liturgia amb c6dexs espanvols, ja de l'us diocesa, ja del dell order
military, ja del dcls monestirs i convents. Els autors del cataleg assenvalen particularment el valor artistic dels c6dexs. A mes de trenta-sis Ilibres d'hores, entre els quals despunten per la seva bellcsa els francesos i flamcncs, In ha representades altres escoles d'art: la visigutica-mossarab, la siciliana, les de la peninsula italiana, la Imancesa, la castellana i la catalano-aragoncsa. Vint-i-quatre famines adornen I'edicio. La pcca mes antiga is un calendari de Metz en escriptura uncial de despres de I'any 887; a partir d'aquest any fins al 922 form alegides at calendari en minuscula carolingia testes de sants; es cl manuscrit 3307,
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escrit at monestir de Prum. El manuscrit 494 es un passioner visigotic de I'anv
992. Aquests son els manuscrits liturgics mes antics. Deis d'epoqucs posteriors
vuit pertanyen at segle x i nomcs nou at xi; dinou son del xii, vint del xiii, vinti-un del xiv i seixanta-nou del xv. Els altres son de dates mes recents.
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«Liturgia romana», Quintin Aldca i altres, Diccionario de Historia Eclesia.stica de Espana, II (Madrid, 1972), p. 1320-1324.

Es I'apartat B d'aquest article de diccionari, havent estat confiat I'apartat A,
relatiu a la liturgia hispanica, a Jordi Pincll. Janini no podia deixar de redactar,
a la seva manera, la part que li corresponia, es a dir, explicant els antecedents
hispanics segons la seva mentalitat, fortament diferenciada de la del pare Pinell. Torna a exposar succintament, pero no sense details, t'arribada a Hispania
dels «libelli» romans de Gelasi I al comencament del scgle vi, en el quid el Concili I de Braga ordena at bisbe Profutur d'aquesta ciutat que s'acomodi als usos
romans. Al segle xii tenim en Julia de Toledo l'organitzador dels Ilibres liturgics
visigotics. La segona divisio de Particle parla dels simptomes hispanics que es
deixen percebre en la liturgia romana a Gallia. La tercera divisio tracta del canvi de ritu a Catalunva per acord, entre tacit i explicit, dels clergues de Catalunva, on el material historic es abundant. A la romanitzacio de la liturgia a Catalunva tingueren part decisiva els monjos benedictins. La divisio iv es la consagrada a explicar el canvi de ritu a Arago i a Castella. Aqui el transit del ritu
visigotic at roma apareix mes oficial, mes institucionalitzat: es dut a terme per
decrets i per decisions preses entre rein i papes, pero no sense fortes resistencies
de part de la tradicio liturgica hispanica. En la divisio v inlorma I'autor sobre
les actuals existencies de Ilibres liturgics, segons els sous diferents tipus, sense
oblidar els importants manuscrits conservats ara a ('estranger. L'ultirna divisio,
la vi, tracta del primer missal impres destinat a la comunitat mossarab; c1 nom
de ,missale mixtum» que rep aquest llibre pot esser cntes com designador de
la combinacio de fonts romanes i toledanes de que esta compost el missal toleda (mes antigament, «mixtum» o altres expressions semblants, tenien una altra
significacio a Catalunva: la de missal plenari). La bibliografia, at final de Particle, cs abundant i ben escollida.
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«Liturgia» Gran Enciclopedia de la Regi6n Valenciana, VI (1973), p.
199-201.

No cs un resum de I'article anteriorment comentat . Janini torna a dedicar
aqui uns mots a la liturgia hispanica i at canvi de ritu, recordant noms d'autors
dels textos liturgics visigotics , font-ne ressaltar el de Julia de Toledo . L'autor no
pot deixar de parlar do llur supervivencia relativa en el proces de la introduccio
del ritu roma . Despres dedica una atencio especial at calendari medieval valencia, compost dunes dues - centes cinquanta testes o commemoracions de sants,
moltes d ' elles procedents de la tradicio hispanica antiga , concretament dels calendaris dels segles x i xi. Fa reierencia at valor artistic dels codexs liturgics conservats a la catedral de Valencia . Remarca ccrtes peculiaritats dels missals i dels
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pontificals. Els primers Ilibres liturgics impresos valencians (breviari i missal)
son incunables. Al comcncamcnt del scgle xvi van esscr impressos a Valencia matcix cis primers rituals, que segueixen Cl opus catala. Quart Janini fa la descripci6 de I'administracio ritual dels sagramcnts transcriu diierents textos que s6n
en catala. El ritual impres I'anv 1961 rota cl bisbc Marcclino Olacchca suprimeix cls tcxtos catalans. Janini lamenta que, contra la tradicio, a Valencia no
sigui lomentat I'us de la Ilengua vernacla en la liturgia, malgrat que aquest us
sigui recomanat pcl Concili Vatica II.

37

-El officio mozarabe Cie la Asuncion. Edition v notas>>, HS, 28 (1975), p.
5-35.

La documcntacio liturgica hispanica antiga presenta tres oficis diferents per
at 15 d'agost : un d'cxtcns i dos dc brews. L'extens cs trobava en cl manuscrit Toledo 33.2, desaparegut, en coneixem pero el contingut per una copia iacsimil
que se ' n va let- trcurc A. M. Borriel ( vcgeu el nostre ntnnero 24) i quc cs troba
en el manuscrit 13060 de la Bibliotcca National dc Madrid . Les dues recensions
brews de I'ofici en questi6 difereixen . Janini cdita Its tres recensions Cie I'ofici
Cie I'Assumpci6 de Maria, reproduint sencer cl text tic Ics formules prbpies do
cada tin i indicant els inicis nomcs de Ies lormules tontines . El canonge toleda
Alfonso Ortiz manipula els textos antics per cornposar un nou ofici de l'Assumpcio per al breviari mossarab del 1502 , manupulacio que s'estcnguc al formulari
do la missa . Sense cis aclarimcnts que sobre tot aixo aporta Janini , amb aquest
Ilarg article , el reccrcador en la matcria no podria sortir facilrnent d'una gran
conlusio.
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"Las colectas salmicas deI I,iberOrdirittni», HS, 28 (1975) p. 103-124.

Del <<Liber orationum psalmographus,, tic I'antic rite hispanic, llibrc no conservat, nomes en tenim noticia per una al-lusi6 de I'anv 960 i per dos fragments,
molt petits, del settle xi. Janini estudia la transmissio manuscrita do Its orations
salmiques comunes at Liber Ordiinmi i a altres fonts. Son pregaries que glossen
I'antifona corresponent del ,praclegendum». L'autor s'adona que Its variants
textuals que ha detectat son variations del text original per acomodar I'oraci6
a una nova funcio liturgica en determinades ocasions. Alguns cops es descobreixen simplifications dels textos primitius, que son els que porta cl Liber
Orditiuni. Coln en molts altres casos (vcgeu, per excmplc, cl nostre numcro
anterior), el canonge Alfonso Ortiz, confessant-ho ell matrix, retoca cls textos d'aquestes orations. En una gran edici6 del 1972 Dom Jordi Pinell intenta rcconstruir el Psaloiojrapluis perdut, aplegant on gran nombre de pregaries amb aI.lusions salmiques, tretes d'arreu Cie les fonts antigues i disposant-les en quatre series. Janini jutja molt desfavorablement aquesta obra de Pinell, la reeonstrucci6
Cie la qual no correspon als Fragments coneguts ni al sistema tripartit que, com
es sabot, era el dos en la liturgia hispanica antiga. Janini, a mes, excrceix una
Jura critica a la metodologia seguida per Pinell, el qual <<parcee mostrar su prelerencia por los criterios pastorales v literarios», mes que per les dades de la
transmissio manuscrita.
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,La coleccion de fragmentos liturgicos de Vic» , AST, 48 (1975) p. 3-32.

Aparegue I'any 1972. Ja el 1965 s'havia ocupat Janini dels fragments conservats at Muscu Episcopal de Vic (vegeu el numero 26). A mesura que cls arxivcrs
de Vic anaven separant els folic de pergami que resguardaven els Iligalls, anaven augmentant els fragments de Ilibres liturgics medievals i d'altres codexs. Janini dona la Ilista d'uns cinc-cents fragments que van del segle x at xv, restes de
tota mena de tipus de Ilibres d'us liturgic, la procedencia dots quals es tacit de
saber per haver servit de cobertes de papers de parroquies determinades.
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<<Los fragmentos litdrgicos del Archivo Historico Nacional de Madrid (seccion de codices, 1453 B - 1486 B)<<, RABM, 79 (1976), p. 43-72.

L'Archivo Historico Nacional conserva mes de mig miler de fragments de codexs liturgics. Janini en dona la lista. Son bastant moderns; son pocs els que pertanyen at segle xi, encara que algun d'aquesta epoca es important, com, per
exemple, on dels dos fragments del Psabnographus, de que hem parlat en el nostre numero 38: correspon a la signatura 1484-B-7. Per les mateixes raons que
hem dit en el numero 39, els fragments son de procedencies facilment identilicables. --Sobre el text « Miserere pater iuste<< (p. 52) vegeu Michel Huglo, ,Les
preces des graduels aquitains empruntees a la liturgic hispanique», HS, 8 (1955),
p. 370.
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<<Dos fragmentos del "Liber Ordinum"<< Homenaje a FravJuslo Perez de Urbel OSB, t. 1 (SS III, 1976), p. 227-231.

El primer fragment es un bifoli de guarda del manuscrit Emilianense 21 de
('Academia de la Historia, de Madrid, amb escriptura visigotica del segle xi. Conte, lragmentariament, l' <Ordo unius defuncti,, i la missa pro sacerdote defuncto<<. Janini indica les variants respecte a I'edici6 de Ferotin. El segon fragment,
igualment visigotic i del segle xi, es un foli de pergami conservat a la catedal de
Lleo: fragment 5. Conte part de I'<<Ordo ad uisitandurn et perungendum infirmum<< i de I' <Ordo ad commendandum paruulum defunctum<<. Hi ha neumes.
Dues lamines il-lustren aquest estudi-edicio.
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« EI calendario de Huesca del siglo XII», HS, 29 (1976), p. 429-439.

Es tracta del calendari contingut en els folis 166 a 168 del sacramentari manuscrit 5 de I'Arxiu de la catedral d'Osca. Es el calendari mes antic d'Osca que
coneixem; se situa a mitjan segle xii. Janini es Iimita a editar el calendari indicant les introductions de nous epigrafs que fa un calendari d'Osca posterior, del
segle xiu, el manuscrit 1 1 . Aixi hom pot comprovar el proces evolutiu en aqucsta diocesi, pero manquen comentaris de 1'autor en aquest aspecte.
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<<Officia Silensia. "Libor Misticus". Edition y notas,, I: HS, 29 (1976), p.
325-381. II: HS, 30 (1977), p. 331-418. III: HS, 31 (1978/79), p. 357-483.
Edicio dels manuscrits de Londres, British Museum, Add. 30844, 30845 i
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30846, originaris del monestir (e Santo Domingo de Silos (Burgos), escrits en
escriptura visigotica del segle xr; els trey volums formen un conjunt homogeni,
constituint un dcls monuments literaris mes interessants de la liturgia hispanica. Els manuscrits Toren descrits ja, pcro no editats, per Dom Marius Ferotin.
Janini no cn dona una cdicio Integra: transcriu scnceres nomes les formules fins
ara inedites. Es llastima que on document tan important no hagi pogut essereditat integrament i conjuntament, en un sol volum. El manuscrit 30844 (part i de
l'edicio de Janini) conte els olicis i misses (aixo es cl contingut del Ilibre anomenat , nnsticus») des de Santa Maria (del desembre) fins a I'Ascensio. El cicle
nadalenc pertanv al santoral: manuscrit 30845 (part iii). Manquen la quaresma
i la pasqua, de mancra que despres de la Catedra de Sant Pere ve l'Ascencio i
la Ilctania d'abans do la Pcntecosta. El manuscrit 30846 (part n) porta cis oficis
del temps pasqual. Merit d'aqucsta cdicio es que indica els parallels que tenon
Ics Iormules en altres documents visigotics. Com que es tracta d'una cdicio primera, 1'editor s'absten de donar un judici complet sobre la importancia que to
aquesta font dins I'cvolucin del ritu visigotic.
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Cutdlogo de los Ina,uiscritos liturgicos de la Catedrul de Toledo. Toledo, 1977
"Publicaciones del Instituto de Investigaciones v Estudios Toledanos. Seric tercera, 1 1 » .

Coautor es Ramon Gonzalvez i col•laborador Anscari M. Mundo. A R. Gonzalvez ha correspost explicar la formacio del ions actual de la catedral. Molts
dels manuscrits provenen de les bibliotequcs particulars dels cardenals Lorenzana i Zclada, els quals formarcn a Italia les seves col-leccions. Fou quail es va
implantar Ns de la liturgia romana que molts dels llibres liturgics, ja no utilitzables de les parroquics, anaren a engrossir, amb valuoscs aportacions, cl ions
catedralici. Dels manuscrits de la catedral existeixen inventaris dels segles xvn
i xvnl. L'cxcel•lent paleograf A. M. Mundo s'ha cuidat de revisar Ies datacions
que hom havia fet dell manuscrits. Janini, en la introduccio, fa observacions historiques sobre el canvi de ritu a Toledo i la consegiient activitat, durant cis segles xuu i xui, d'aquesta esglcsia per proporcionar-se nous Ilibres per al culte. A
la li del segic xii Toledo adopta un ordinari de la missa romana, cditat aqui a
I'apendix II; el nl reprodueix una prolixa oracio apologetica del bisbe Rodrigo Jimenez de Rada (segle xul). La introduccio tracta encara dels manuscrits dell segies xiv i xv i edita cl catendari toleda segons el manuscrit 37.26, del segle xv.
Hom Ilegeix amb un intcrrs especial alto que ens din la introduccio sobre la reforma cisneriana. No tots cis manuscrits que porter la signatura de la Biblioteca de la Catedral de Toledo es conserven en ella; trenta-set dells cs troben actualment a la Biblioteca National de Madrid. Catorze han desaparegut. Janini
proporciona detallades descriptions de dos-cents cinquanta codexs i fragments
liturgics. Despunten els del grup 35, que ja hall sortit citats en aquesta bibliografia i encara hi sortiran. Els llibres d'hores son nombrosos, alguns dells de
gran valor artistic. L'apendix I es la descripcio i edicio dun fragment del L her
niisticus, conscrvat al Muscu dels Concilis de Toledo; esta cscrit amb minuscula
visigotica de la primera meitat del segle xnl. L'apendix IV reprodueix Its Ilicons
hagiograliqucs redactades pet canonge Alfonso Ortiz per a l'ofici de sant Eugcni. El manuscrit Res. 16, 247 del catalog, es un fragment de missal del segle xl
provinent de la regio pirinenca catalana. El 34.65, 66 del catalog, Ilibre d'hores
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flamenc del segle xv, sembla haver estat en us a Perpinva. El 37.11, 101 del cataleg, del segle xvii, conte en els fobs 112-143 un <propriuno sanctorum ecclesiac
cathedralis et dioecesis Dertusensis»; al foli 144 scgucix una «Instruttionc per
Roma al Agents circa delli santi della cathedrals di Tortosa>>. Vint-i-quatre lamines en blanc i negre il•lustren aquest important cataleg, sense comptar les lamines de color a la coberta anterior i abans del frontispici.
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Manuscritos litiu-gicos de las bibliwtecas de Espana. I: Castilla v Navarra
(Burgos, 1977). II: Aragon, Cataluna v Valencia (1980). Publicaciones de la
Facultad de Teologia del Norte de Esparta, 38, 112.

El titol del volum i enganva, pcrquc descriu manuscrits dc noes cnlla de Ies
fronteres de Castella i de Navarra. Les biblioteques explorades son les scguents
(es tracta, mentrc no advcrtim altra cosa, de les biblioteques o arxius catedrals
o capitulars): Avila, Burgo de Osma, Burgos, Caceres (Biblioteca Provincial), Calahorra, Cordova, Curia, El Escorial, Granada (Capilla Real), Jacn, Leon, Lugo,
Madrid (Academia de la Historia, Archivo Historico Nacional, Musco Arqueologico Nacional, Musco v Fundaci611 Lazaro Galdiano, Biblioteca del Palacio Real
i Biblioteca del Marques de Villarreal de Avila), Orense, Oviedo, Pamplona (Archivo de Navarra, a tnes de la catedral), Plascncia, Salamanca (Universitat), Sant
Jaume de Compostel•la (Universitat, a mss de I'Arxiu Capitular), Sant Domenec
de la Calcada, Silos, Segovia, Sevilla (Biblioteca Colombina), Siguenca, Soria
(Biblioteca Provincial), Toledo (Musco de Santa Cruz), Tuv, Valladolid (Universitat) i Zamora. Ja hem vist que la Biblioteca National de Madrid i la Capitular
de Toledo havien merescut catalogs propis. Aixi i tot, no totes les col•leccions
amb manuscrits liturgics, com per exemple la del monestir do Las Huelgas, Burgos, han tingut cabuda en aquest cataleg. Per altra banda -i aixu tambc val petal segon volum- catalegs menors publicats per Janini en dates anteriors en dilerents revistes, com ja hem vist, han estat reproduits en aquesta obra; alguns
cops ja ho hem advertit. De Iota mantra, les publications particulars anteriors
valen encara, pcrquc no sempre han estat reproduides aqui en la seva integritat, sobretot quan es tracta de fragments, dels quals el present cataleg ofereix
alguna vegada nomes noticies globals. Com ja hem pogut 'cure en altres casos,
Janini aprofitava les seves grans publicacions per anar exposant, no sense reiteracions i amb el perill d'esser pot oportu, les sever teories. En la introduccio
del volum i tracta de l'origen del Liber Sacra;nentorum i de la seva influcncia en
la Hispania visigotica. En un segon capitol parla dels Ilibres liturgics hispanics
i d'allu que d'ells van heretar els sacramentaris romans. A proposit dels manuscrits de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, em permeto alegir que jo mateix m'havia ocupat ja en descriure manuscrits liturgics d'aqucsta entitat: <<Los
manuscritos patristicos y liturgicos latinos de la Universidad de Salamanca'>
AST, 22 (1949), p. 75-92. Hi descric cl manuscrit 695, un ritual de Chalons-surMarne del segle xiv, que no retrobo en aquest nou cataleg. -El volum a to per
objecte les segoents col•leccions (quan es tracta nomcs de biblioteques catedralicies no les esmentem): Barcelona (Arxiu de la Catedral, Arxiu de la Corona d'Arago, Arxiu Diocesa, Arxiu Historic de la Ciutat, Biblioteca de Catalunva, Biblioteca Univcrsitaria i col-leccio Felip Capdevila, actualment a la Facultat de Teologia de Sant Pacia), Girona (Arxiu do la Catedral, Biblioteca Provincial, Biblioteca del Seminari i Museu Diocesa), Osca (Arxius Capitular i de la Curia), Llcida
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(Arxiu de la Catedral i Muscu Arqucologic del Seminari), Montserrat, Morelia
(Arxiu Arxiprestal), Palma dc Mallorca, Poblet, Rcus (Muscu Municipal), Sant
Joan do Ics Abadesscs (Arxiu Ai xiprestal); Scu d'Urgell, Solsona (Arxiu i Muscu
Diocese), Taracona, Tarragona (Arxiu dc la Catedral, Muscu Diocese, Arxiu Historic Arxidiocesa i Bibliotcca Provincial), Terol, Tortosa, Valencia (Bibliotcca Capilular, Univcrsitat, Col-lcgi del Corpus Christi), Vallbona de les Monges, Vic
(Muscu Episcopal), Vilanova i La Geltru (Bibliotcca-Muscu Balaguer), Saragossa (La Sco, Univcrsitat i Seminari do San Carlos). Hi ha uns <<addenda>> rclatius
a Badajoz, Guadalupe i Madrid (Bibliotcca Nacional i Bibliotcca Lazaro Galdiano) i, a Ines, uns suplcmcnts bibliografics relatius al scgon volum. Un apendix
olcrcix la Ilista dels sacramentaris conservats a Espanva, tant els codexs com
cis fragments; formcn un conjunt dc cent quaranta peccs, a Ics quc s'afegeixen
tres Fragments de missal plenari dcls segles x i xi. El segon volum to una introduccio propia, constituida per dos capitols. En cl primer, Miquel dels Sants Gros
exposa la importancia clue tingue Narbona al nord de Catalunva en la historia
del culte despres dc la dominacici islamica. El capitol segon es un estudi de J.
Janini sobre cis sacramentaris romans a Espanya.

46

,Dos calendarios de Barcelona (siglos x y xiv)>>, RTC, 3 (1978), p. 313-325.

Manuscrits 185-1 i 185-4 cfe I'Arxiu de la Catedral de Barcelona, respcctivament. El segon Cs comparat amb dos altres calendaris del mateix segle xiv. El
primer calendari Cs incornplet; Janini no dona una demostracio sobre l'origen
barcelones del document. Per al segon aixo es prou manifest.

47

<d-as pietas liturgicas del Toledo 35.7 editadas por Ortiz>> EV, 8 (1978),
p. 161-177.

Una do les aportacions mss positives que la cicncia de la Iiturgia deu a Janini Cs el descobriment que ell ha fet de la part personal del canonge de Toledo
Alfonso Ortiz en l'obra de la reforma que del missal i del breviari mossarabs Ii
encomana als darrers anvs del segle xv cl cardenal Jimenez de Cisneros. Comentant ti eballs antcriors de Janini hem tingut ja ocasio do considerar-ho. En el present article compara Janini cis textos del manuscrit 35.7 de la Biblioteca Capitular de Toledo amb cl missal i cl breviari impresos els ant's 1500 i 1502, respectivament. Ortiz obra a vegades tan arbitrariament o amb tan poca regularitat quc una matcixa formula liturgica copiada per ell en algun cas apareix amb
cl text modificat, en altres no.

48

«Fragmentos liturgicos de Cataluna>>, MLC, 1 (1978), p. 69-88.

El Dr. Janini va saber apreciar molt be I'interes quc tenon cis fragments quc
resten dels Ilibres liturgics antics o medievals, fulls o bifolis quc, respects AS codexs, han estat sovint poc considerats i no gaire classificats; cal reconcixer quc
molts dells son dificils do classificar. Aqui Janini dona la Ilista d'un pareil de
centenars de rester de tota mena de Ilibres liturgics quc van del segle x al xv.
Entrc els del seglc x despunta per la seva importancia in fragment de missal
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plenari conservat a la Seu d'Urgell; raregen els missals plenaris tan antics. Els
fragments quc integren la Ilista de Janini (que el lector retioba als hots corresponents del segon volum de l'obra numero 45 de la nostra serie) provenen do
Barcelona, Girona, Lleida, Sant Joan de les Abadesses, la Seu d'Urgell, Solsona
i Tortosa.

49

Liber misticits de cuaresma [cod. Toledo 35.2, hov en Madrid , Bihl. Nac.
10.1101. Toledo, 1979.

Es una altra publicacio de I'Instituto de Estudios Visigotico-Mozarabes. Precedeix un estudi paleogralic del inanuscrit per A. M. Mundo. Contra Ies opinions
fins ara sostingudes, Mundo retarda la datacio del codex i el posa en la segona
meitat del segle xui; fins podria haver estat escrit despres del 1300 (abans hom
creia que era del segle x o del xi). No per aquesta nova datacio relativament tardana disrninueix gaire la importancia del manuscrit, ja que deixa endevinar que
es copia d'un arquctip que ha d'esser dels ultims ant's del segle vin. El manuscrit 35.2 porta elements de les dues tradicions liturgiques, la A i la B. Janini
dcixa per a altres investigadors una millor analisi del text en aquest aspecte,
ara que disposen d'una edicio. La patria del manuscrit ha de cercar-se a Toledo
mateix, no a Sevilla (hipotesi de J. Pinch). El codex 35.2 servi molt de base per
a la reforma dels Ilibres de culte mossarabs, empresa per Ortiz per ordre del Cardenal Cisneros.

50

«Bendiciones episcopales de los manuscritos de Tortosa», AST, 51-52
(1978-1979), p. 203-211.

Aparegut l'an_y 1983. Els manuscrits utilitzats son els 11, 34, 41 i 133 de la
catedral de Tortosa. Janini empra tambe el manuscrit 68 del Museu Episcopal
de Vic, un sacramentari molt emparentat amb el manuscrit 41 de Tortosa. Retrobareu algunes de les benedictions segons aquests manuscrits en el <<Corpus
benedictionum pontificalium,, editat per E. Moeller en el Corpus Christianoruin,
seric llatina, cLxu fins a cixn c (1971 a 1979).

51

Liber misiicus de cuaresma v pascua (cod. Toledo, Bibl. Capit . 35.5). Toledo, 1980.

Edicio del Instituto de Estudios Visigotico-Mozarabes. El manuscrit 35.5 cont6 els oficis de la quaresma i de la setmana Santa, fins al dimarts de pasqua.
Amb els oficis van barrejades ((<mixtae», d'aqui el nom «misticus») les misses
dels diumenges, dimecres i divendres, la del Dijous Sant, la de la vigilia i ]a del
dia de pasqua, i les del dilluns i dimarts seguents. Les altres misses dc quaresma i del temps pasqual es troben en el manuscrit 35.3; Janini to intencio de publicar-les; aqui en reprodueix la missa del cinque diumenge de quaresma, que
manca en el manuscrit 35.5. De les formules ja conegudes indica ('editor nomes
els comeneaments. Cal datar el manuscrit 35.5 dels Oltims anvs del segle xiii, segons A. M. Mundo, i no dels ix, x o xi, coin s'havia fet fins ara. El copista imita
els caracters arcaics i enganya d'aquest manera els recercadors. L'arquetip, pero,
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cs del seule xi, segons totes les aparences. Janini creu que alguns textos son molt
antics; pensa cn Julia de Toledo, que vers l'anv 682 dona roves formes als Ilibres de culte.

52

« Un sacramentario benedictino pirenaico del siglo XI (Bare., Bibl. Universitaria, ms. 827)», AST, 53- 54 (1980 -1981), p. 253-265.

Aparegut l ' anv 1983 . Janini corregi , advertint - la, la mala ordenaciu de determinats lolls tal com esta relligat ara el codex. Es tracta dun sacramentari gregoria mixt, bastant independent i amb elements visigotics. Lcs semblances codicoiogiques amb el manuscrit 67 del Museu Episcopal de Vic fan pensar que
ambdos sacramentaris han sortit del matrix escriptori : el de Ripoll . Allusions
a «aquest sagrat cenobi ,,, a ,sant Benet » i altres details semblen confirmar-ho.
En el manuscrit 827 hi ha alcgits del scgle xni ; al foli 13 verso hi ha una Carta
de donacio de Guillem do Castclar a I'esglesia do Santa Maria do Castelar, datada del 1202. El codex es mutilat al principi i li manquen folis a l'interior. La
disposicio del contingut del sacramentari cs la segOent: coma dels sants, misses
dcls diurnenges de dcspres de la Pentecosta , les votives i I'«Ordo ad visitadum
inlirmum », seguit del de la undo dell malalts . Entre les misses del coma dell
cants n'hi ha que poden csscr copiades del manuscrit 66 del Museu Episcopal
do Vic, pero algunes no es rctroben cn aquest darrer document . Quc les misses
de despres de la pentccosta ( que en aquest sacramentari no Porten prefaci) estiguin entre cl santoral i les misses votives , no es un cas uric. Entre la seric do
les votives hi ha Ilacuncs a causa dels folis desapareguts . En aquestes misses votives hi veiem dependencies de moltes fonts. Els «ordines », coca no sorprenent,
contenen tcxtos visigotics. En apcndixs edita Janini cis textos inedits o cis menvs
eoncguts , tart dell fortnularis de les misses com de les parts rituals, descrites,
aquestes, detalladament.

53

Liher Ordirnunt sacerdotal (cod. Silos, Archivo Mottustico, 3). Silos, 1981. SS
V11.

Per a la seva edicio del Liher Ordinum Dorn Fcrotin ja havia utilitzat el manuscrit Silos 3, pero nomcs ho havia fet parcialment. Aqui tenirn I'edicio sencera d'aquesta font important. Es un ritual destinat a un rector; hi han estat afegides les misses del coma dels cants, aixi com les misses i cis oficis « de quotidiano,,. D'una segona ma son la missa i I'oiici de I'Assumpcio de Ia Marc de Dcu,
que es troben als darrers folis. En cis primers hi ha un calendari del segle x, una
mica anterior, per taut, al cos del manuscrit, datat de i'anv 1039, data, pero,
que pot pertanver al model copiat per I'amanuense de Silos, ja que la seva eseriptura sembla una mica posterior: podria csser de la fi del segle xi, si no del
comen4ament del xii. El codex ha estat executat probablement al matrix monestir de Silos per a una parroquia veina. En la introduccio comcnta Janini les
antigues infIucncies romanes que es deixen percebre en cis textos visigotics. Son
rares; en canvi, son mcs nombroses les pet jades visigotiques en Ies fonts gal.licanes i romanes de Yalta edat mitjana. Es el que tant reiteradament hem vist
exposar a Janini. Repcteix aqui tambc les modificacions introduides en cis tcxtos visigotics pcI canongc Ortiz. C. del Alamo Martinez fa precedir 1'edici6 del
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text per una bio-bibliografia de Janini; al final, despres dc bons indexs (n'hi ha
un tamb0 de filologic) el mateix director de SS dona una noticia sobre la part
que ban tingut els monjos de Silos en la investigaciu de la liturgia hispanica antiga des de 1880 fins a 1980.

54

« El fragmento silense del "Liber Canticorum"», EB, 39 (1981), p. 155-163.

Quan Janini publica el Liher rnisticus segons el manuscrit de Londres, British Museum, Add. 30.844 (vegeu el nostre numero 43), deixa inedits cls folis 173
a 177, ja que procedeixen d'un altre manuscrit. Contenen fragments del Giber
cauticorum hispanic, de la fi del segle x, del qua) consta que es trobava a Silos
en altre temps. Els fragments contenen catorzc cantics trets del Ilibre d'Isties i
el « Magnificat». Vegeu el numero 69.

55

<<Fuentes visigoticas de una misa del Vic 104>>, RCT, 6 (1981), p. 157-160.

En el manuscrit 104 del Museu Episcopal de Vic (segle xn) hi ha una missa
votiva (per a quin motiu?), la primera oracio de la qual la « Dornine deus omnipotens qui temporibus das tempora>> etc. En aquesta missa es deixen detectar
molts simptomes visigotics, propis del Liher Ordiuiun i del Liher Missaruni toleclans. Ja que el formulari de missa de Vic al•ludeix rues d'una vegada a atacs
d'enemics, pot Esser que I'autor de les referides oracions sigui un monjo catala
de la segona meitat del segle ix, que vivia encara rota el peril) do les incursions
de )'Islam i que estava familiaritzat encara amb les formes del culte precarolingics de la seva terra, aixo 6s, amb les visigotiques.

56

<<La misa hispanica de Santa Marina», AV, 7 (1981), p. 135-140.

L'antiga esglesia hispanica celebrava el 18 de juliol sant Esperat , sol o juntament amb els sous companys de martiri , de Scil• lium. Tenien un Iormulari de
missa propi , que no s'ha conservat . MOs tard , hom celebra a la mateixa data Santa Marina , per a la qual fou creat un formulari en cl segle ix o en el x; era una
missa que hom composa amb elements d'altres formularis per a sautes verges.
Santa Marina adquiri una gran veneracio i suplanta la devocio de que fruien els
martis de Scil • lium al mateix dia. Aix6 explica alguns problemes que planteja
la missa de santa Marina , el formulari de la qual rcprodueix aquf Janini.

57

Liher Missarunt de Toledo v lihros rnisticus. Tomo ii: textu (Toledo, 1982);
tomo n (1983).

Publicacio de I'Instituto de Estudios Visigotico-Mozarabes. Es una de les
grans edicions que pogu0 dur a terme Janini. Es l'acompliment de I'anunciada
edicio (vegeu el nostre numero 51) del manuscrit 35.5 de la Biblioteca Capitular
de Toledo. Janini acara els textos amb altres manuscrits i amb les edicions anteriors (Jimenez, FOrotin). Un suplement reproducix les misses propics dels dibri mistici» segons I'ordre i la numeracio de dom Ferotin, amb I'excepcio de les
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misses <<de quotidiano>> dels manuscrits 3 i 6 de Silos, publicades I'anv 1981 per
J. Sancho Andreu. Un altre suplement olercix CIS afegits quc han solert diferents
eodcxs; Iinalmcnt, un apendix rcproducix, a dues tintes, I'<<Ordo missac>> usat
aetualment a la catedral de Toledo. El volum II contc la introduceio general, CIS
formularis lest ins dell <dibri mistici>> toledans, una concordancia i cl revistre.

58

<<Misas mozarabcs recompucstas por Ortiz,,, HS, 34 (1982), p. 153-163.

Ja hem tingut ocasio de tractar CIS procediments i mctodes del canonge Alfonso Ortiz en la restauracio dels llibres liturgics amb vista a Ies primeres edicions impresses dels Ilibres mossarabs. Janini se n'ocupa repetides vegades.
Aquest article ve a ser un complement del que ell deixa establert en I'edicio quc
correspon al nostre numero 5I . Ortiz empra les fonts tradicionals, pero crea tambe formularis Cie missy sencers; en aix6, naturalment, imita I'estil de les lormcs
ant igues.

59

<<El sacramentario de san Felix de Gerona>>, MLC, 2 (1983), p. 57-72.

Es Cl manuserit 3 (olim 8) d'aquesta col•leccio de Girona, un sacramentari
do mitjan se<gle xii, consultat per diferents historiadors de la liturgia, pero que
mai havia merescut una descripciu sistematica. Es del tipus que Janini sol anomenar <<pircnaic>> (vegcu, per exemple, cl numero 52 d'aquesta bibliografia). Cal
buscar I'arquetip a Narbona, al scgle ix. Dignes de considcraci6 son ccrts simptonics hispanics que es dcixen observar en textos que Janini edita aqui, com son
CIS rituals del Divendres Sant i de la vetlla pasqual, Ics misses <<de sancto Sepulero» , de la , translatio<< de cant Feliu de Girona, de les vigilics de les testes
del matrix stint i les do Sant Narcis i de sant Feliu, aixi com I'<<alia missy de sancta cruse".

60

<<Las misas votivas del Liber Ordinum publicadas por Ortiz,>, AV, 10
(1984), p. 99-111.

Ortiz incorpora a I'edicio del Missale ntixtunt de I'an_v 1499 vuit misses votives, tretcs de fonts hispaniques antigues. Janini fa on comcntari hist6ric d'aquestes misses i, com en alt res casos ja vistos, explica com Ortiz n'ha modificat
cl text.

61

<'Vida liturgica de la Castilla primitiva'>, B, 25 (1984), p. 393-406.

El titol pot enganvar, perquc I'article nomcs preten donar una sintesi de I'evolucio de la mateixa liturgia en la Castella medieval. Dcspres d'una informacio
solve I'estat actual de la reccrca de les fonts literarics, I'antor descriu la lormacici del Liber nristictts i n'explica Ics variants. A continuaci6 exposa la manera
com es van anar cream CIS olicis i les misses despres de l'anv 71 I , i com anaren
furmant-se Ies compilacions. Entrcn en questio particularment I'origen del Libel- Ordioiuoi i la revisio de les rubriques feta vers I'anv 800, aixi com la forma-
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ci6 de noun «ordines». Finalment comenta I'autor la introducci6 del ritu roma
i la supervivencia de l'antic ritu hispanic a Toledo fins als projectcs de reforma
dels nostres dies.

62

«"In sinu amici tui Abrahae". Origen de la recomendaci6n del alma del
Reginensis», MLC, 3 (1984) 79-90.

La formula v del Sacramentari Gelasia antic prove del LiberOrdinum. A mes,
contra l'opini6 d'A. Chavasse, hom no pot afirmar que tota la secci6 xv del codex Reginensis 316 hagi tingut, com a model, una font romana, puix que aquesta part del Reginensis manilesta mopes consonancies amb fonts hispaniques i
gal•licanes. El ritual penitential i el de difunts del Reginensis van csser compostos de fonts visig6tiques i gal•licanes.

63

« Las oraciones "post Gloria" de la misa mozarabe», HS, 36 (1984), p.
579-590.

Exposicio hist6rica de l'us de recitar una oraci6 despres del cant <,Gloria in
excelsis deo,, en el ritu initial de la missa hispanica. L'autor prefereix parlar,
en aix6, de la missa mossarabiga, en Iloc de la visig6tica o de la hispanica antiga, ja que va csser en el periode mossarabic, aix6 cs, despres de I'anv 1500,
que es va generalitzar aquest us. L'autor ofereix les llistes de Ics orations quc
entren en questi6, tal com es troben en les fonts.

64

,El "ordo missae " del misal mozarabe de Cisneros» , AV, 10 (1984), p.
333-344.

En aquest temps, com podern veure, ocupaven Janini cis projectes i estudis
amb vista a la reforma del ritu hispanic. Era important per a aixo coneixcr be
els manejaments i els retocs de les fonts deguts al canonge Ortiz at pas del segle
xv at xvi. Ortiz arriba a retocar la narracio de la instituci6 de l'cucaristia, combinant, amb traca, les dues tradicions hispaniques antigues.

65

((El oficio de Pentecostes del Oracional Visigotico v el Breviario de Cisneros», AST, 57-58 (1984-1985), p. 101-110.

Un altre exemple de les maneres molt personals de procedir del canonge Ortiz, el proporciona la comparaci6 de I'antic ofici de Ia Pentecosta amb el que llegim en el breviari mossarabic impres l'anv 1502. Els canvis afecten no unicament 1'ordenament de Ies f6rmules, sing tambe la redacci6 original dels textos.

66

<<La completuria de la antiga misa hispana<<, EV, 15 (1985), p. 399-409.

L'oracio «completuria post eucharistiam» de l'antiga liturgia hispanica correspon a les pregaries finals que en els sacramentaris Gregoria i Gelasians del
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segle viii reben el nom de ,ad completa» o ,ad complendum » o quc tambe son
designades amb el titol de postcomunio . En I'antiga liturgia hispanica la ,completuria» no era , ni de molt , d'us general . Janini indica les fonts on cs deixa trobar aquesta oracio. Mercixen una especial atencio de l'autor les formules quc
porten els manuscrits Silos 4 i Emilianense 56. Ortiz gcncralitza I'us de la « completuria<< per a totes les misses en I 'edicio del Missal Mossarabic de I'anv 1500.
Per influcncia romana aquestes pregaries finals hi porten cl nom de ,postcommunio<'.

67

« Las oraciones visigoticas de los formularies penitenciales del Reginensis
316», HS, 57 (1985) p. 191-204.

Janini torna a tractar aqui amb mes detencio alto quc ja va estudiar en el
scu trebal I « In sinu amici tui Abrahae» (el nostrc numero 62). El Liber Ordirnun
come oracions databics del segon tcrc del segle vi. El compilador del Sacramentari Gelasia antic incorpora alguns d'aquests textos en cis seas «ordines paenitentiae» i <<defunctorum<<. D'aquesta manera s'ana enriquint, very I'anv 750, el
Liher sacrnnteutorunt Roma,,ae ecclesine.

68

-El fragmento de sacramentario ms. 22.2 de Tarragona» , AST, 59 (1986),
p. 119-127.

El primer dels dos bifolis dc pergami quc constitucixen el manuscrit 22.2 de
I'Arxiu Historic Arxicpiscopal de Tarragona porta vuit formularis do missa corresponents al mes d'agost, dels quals cl primer i l'ultim no ens ban arribat sencers. Entrc ells hi ha la missa de sant Fcliu de Girona. Estan escrits per una cola
ma del segle x. D'una altra ma, contemporania, es la Iletra del bifoli segon, que
Conte una part de I'<<ordo sepulturac», el qual combina talment els elements del
ritual visigutic amb cis del romano-franc (especialment del Supplenientuni de Benet d'Aniana at Sacramentari Hadria) quc el fragment de Tarragona ve a csser
un bon exemple de la resistencia quc oposa l'antic ritu hispanic a la innovacio
que en el culte introduiren els francs at nord de factual Catalunva, un cop alliberada aquesta de la dominacio de l'Islam. Els titols <<completuria» (vegcu el
nostre numero 66) i <<oratio baselica>> son ecos de l'antiga liturgia hispanica. Algunes oracions dels formularis de missa i elements de I'aerdo sepulturac» fan
que el fragment s'acosti als sacramentaris de Vic i de Ripull, cncara que, en el
ritual, l'ordre de ICs formules sigui diferent i horn hi constati altres difcrcncics,
Ies quals declaren a favor de la Ilibertat que existia en la composicio dels Ilibres
liturgics a Catalunva abans del segle xiii.

69

<<Un fragmento visigotico toledano del "Liber Canticorum"», EB, 44
(1986), p. 3 19-324.

L'anv 1985 van trobar a la parroquia de Santa Eulalia de la ciutat de Toledo
un foli de pergarni amb lletra visigotica del segle xi. El text correspon al Liber
Curuicorurn de la liturgia hispanica. Pct text biblic s'apropa mes al de la Vulgata que no fan cis altres testimonis coneguts. Els titols dels cantics no pot-ten in-
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dicacions liturgiques, cosa que podria csser un senval de gran antiguitat. Es possible que el text del fragment en questio hagi tingut per arquetip un manuscrit
del segle ix, si no previsigotic. Sobre un afire fragment del Liber Canticorwn vegeu el nostre numero 54.

70

, Influjos visigoticos en "micas de viajeros" del siglo viii,,, HS, 39 (1987),
p. 12-24.

Els Oltims articles que publica Janini pcrtanven a aqucll intcres historic que
fou potser el preferit per ell: el de la influcncia quc exerci, fora del seu propi tcrrenv, Ia liturgia hispanica. Un exemplc clar d'aquest influx el tenim en cis diferents formularis de la « missa pro iter agentibus» defs documents romano-francs,
corn son el Missal de Bobbio i el Sacramentari Geiasia Regincnesis 316. Els scus
formularis son comparats amb cis que porta el sacramentari de Gelona. Els compiladors dels sacramentaris gelasians del segic vin van cnriquir cis sous formularis amb belles formules del ritu visigotic. El mitjancer ha d'haver estat Benct
d'Aniana.

71

« lnfluencias visigoticas en cl Misal de San Millan», BRAID, 184 (1987), p.
447-456.

Quan el Sinode de Burgos de 1'anv 1080 prescrivi el ritu roma per al nord de
Castella i per a La Rio.ja, els clcrgues cs veieren obligats a proporcionar-se Ilibres liturgics, treient-los de fonts del sod del pals defs francs. Per a les misses
dels sants que no entraven en la tradicio franca, es veicren constrets a rcdactar
noes formularis de tipus roma. El missal codex Emilianense 18 de la Reial Academia de la Historia, de Madrid, manuscrit tames vegadcs tractat per Janini,
contc divuit misses d'aquesta mena, Os a dir, per a cants hispanics que no eren
de tradicio romano-franca. Janini reprodueix aquestes misses, cis textos de les
quals no dissimulen un marcat regust visigotic en les seves formes d'expressio.
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Klaus Gamber , Codices Latini azztiquiores / Supplenzentunz . Ergauzznzgs uud
Registerbarrd . Unter Mitarbeit von B . Baroffio, F. DcII'Oro , A. Hanggi, J.
Janini , A. M. Triacca . Friburg dc Suissa, 1988.

Cotnplementacio de l'obra de K. Gamber, posada al dia pels col•laboradors
esmentats. Forma part de la col•leccio Spicilegii Friburgensis Subsidiu, A. El precios instrument de treball que publica per primera vegada Gamber I'anv 1963,
tingue una segona cdicio, corregida i augmentada, pocs ant's dcspres: cl 1968.
Janini no veie en vida la present publicacio, preparada per tan exccl-lents cstudiosos sobre els papers que el mateix Gamber, al comen4ament defs anvs vuitanta, en morir, havia deixat ja amb vista a la nova reedicio del seu Ilibre. Puc
aprofitar aquesta ocasio per repetir alto que durant molts anvs he anal client sobre la impressio de semblan4a que em producixen Ics dues figures: la de Gamber i la de Janini? Em refereixo a la semblan4a que trobo entrc ells corn a homes d'estudi. Tots dos foren constructors facils d'hipotesis i de judicis, van ser
tambc editors de textos liturgics i recercadors incansables de les fonts antiques,
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I'existencia de les quals ban let concixer amb publicacions semblants. Han perlocat a Janini, en aquest Suppleruertltun, naturalment, els assenvalaments dels
Ilibres liturgics visigotics, posats, tots ells, fins els mes antics, sota l'expressio
de « Mozarabici,> (p. 32) (penso quc probablement no cl trip cl mateix Janini,
aquest adjectiu), pero tambc son de Janini Ics refercncies als exemplars hispanics dc tota classe de Ilibres liturgics romans, els sacramentaris i els missals plenaris principalment. Anton flanggi, sobre qui recaiguc dur a terme la publicacio (i que assigna a Janini, curiosament, la ciutat de Sevilla: p. vi), ja adverteix
que Janini no arriba a veure la rcdaccio definitiva del conjunt. Aquest Supplementum constitueix, per a Janini, un cas unic de col•laboracio intcrnacional i,
al mateix temps, un reconeixement del seu merit cientific.
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«Los oficios "de infirmis" v de difuntos del Silos 7. Edicion v notas>>, MLC,
4 (1990 ), p. 103-126.

Quan dom Fcrotin copia el Liber Ordinum manuscrit 7 (ohm C) de Silos per
a la seva edicio (Paris, 1904), deixa de banda els oficis "alit-id de infirmis» i ' de
defunctis,,. Tampoc s'adona que manca un full entre CIS actuals 9 i 10. Els esmentats oficis que Ferotin deixa sense transcriure wren editats aqui. Determinats elements que tambe es troben en el manuscrit de Londres, British Museum,
Add. 30851, son acarats per Janini amb els de Silos segons I'edicio de M. Gilson,
Tlic Mozarabic Psalter, Londres, 1905. Per AS difunts ofcrcix el codex de Silos dilerents formularis.
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Liber Ordinurn episcopal (cod. Silos, Arch. ntonastico , 4). Abadia de Silos,
1991 (SS XV).

El titol no expressa que es tracta de l'edicib de dos dels mcs importants testimonis de la liturgia hispanica antiga: 1'esmentat Liber Ordimutt de Silos
(«ordo>> i missal al mateix temps) i el corresponent manuscrit de San Millar de
la Cogolla, Emilianense 56 de la Rcial Academia tic la Historia, do Madrid. El
manuscrit de Silos Cs datat cfe I'anv 1052; el de Madrid pertanv al final del segle x. Les misses votives que ofercixcn ambdus codexs corresponen gcneralmcnt
als «ordines» cpiscopals. Janini transcrivi els textos i, quan mori, havia deixat
redactades algunes pagines que havien de servir d'introduccio it 1'edicio, i en ICs
quals, tal com Ii plaia de let- (ja ho hem vist), tractava de deferents temes rclatius a la liturgia hispanica, aquesta vegada de I'activitat, en aquest sent it, del
bisbe Julia de Toledo, de Ies rubriques i dels «ordines» referents a Ies ccrimonies, de Ies datacions dels manuscrits visigotics, de lcs influencics de Ia liturgia
romana i sobre la hispanica i de la supervivencia d'aqucsta ultima. La mort Ii
impedi tic let- la descripcio codicologica d`ambdos manuscrits. Also ha anat a
carrec d'Ismael Fernandez de la Cuesta, el qual explicit la manera, una mica
eclcctica, com aquestes fonts Toren usades per dom Fcrotin per it la sever edicio
del LlberOrdunwi. Ara disposem de l'edicio integra d'aqucsts dos testimonis importants.
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