
LA COMISSIO INTERDIOCESANA PER A LA VERSIO

DELS TEXTOS LITURGICS AL CATALA:

NOU ANYS DE TREBALL

per ALEXANDRE OLIVAR

Potser he de comencar justificant una mica el tema, ja que

1'exposo a una Societat dedicada a 1'estudi historic de la liturgia 1

i el meu tema hi pot semblar fora de lloc. En realitat, la meva

exposicio, que tindra forma historica, sera 1'explicaci6 de I'acti-

vitat d'una entitat que el proxim gener entra en el dese any de la

seva existencia, d'una existencia vinculada, d'altra banda, a una

realitat d'una alta significacio historica per a 1'Esglesia occidental

i molt particularment per a Catalunya. Tots sabem la transcendencia

historica que to el fet que, per primera vegada, hagim pogut ce-

lebrar el culte public en la propia llengua. Ja sabem les consegi.ien-

cies que, en altre temps, tingue aixo en les esglesies protestants

d'Alemanya i d'Anglaterra. Coneixem tambe les raons que el Con-

cili de Trento (per citar nomes I'exemple historic mes important)

allega per adoptar una rigidesa absoluta en el sentit contrari. No

que la liturgia, a cada pals, no hagi conservat l'us de l'idioma propi

en determinats moments d'adrecament directe al poble i d'una

possible improvisacio de tipus homiletic o d'amonestaci6 pastoral;

pero aquests moments deixaven intacta la integritat de Ns de la

llengua Ilatina en la celebraci6 eucaristica i en la quasi totalitat

de la liturgia ritual. Trento va ofegar les reclamacions fetes en

aquest sentit no solament en el camp protestant, sing tambe en

el catolic. El moviment liturgic modern, no gaire abans del Concili

Vatica II, comenca de fer noves proposicions i obtingue que les lec-

tures de la missa poguessin esser dutes a terme en la Ilengua verna-

cla. El darrer Concili desfeu els impediments i el 1967 poguerem

1. Aquestes p'agines foren llegides corn a conferencia inaugural del curs 1973-74

de la Societat Catalana d'Estudis Liturgics. Sense privar-les del seu caracter de con-

ferencia, les reproduim corregides, i augmentades amb les notes.
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celebrar tota la missa en catala. Aixo, donades les condicions his-
toriques actuals del nostre pals, ha estat d'una importancia ex-
traordinaria. Unicament els qui hem viscut -i encara estem
vivint- tota la nostra postguerra podem comprendre be que sig-
nifica, no solament per a la nostra vida religiosa, sing per a la nos-
tra cultura en general, aquest esdeveniment historic. Pero fins
prescindint de les circumstancies historiques de la nostra terra en
allo que concerneix Ns public de la propia llengua, la introduccio
-irreprimible- de 1'idioma vernacular en el culte, tant per a nos-
altres com per a qualsevol poble -com ho fou en el segle xvi per
a Alemanya- es d'una importancia capital per al desplegament de
l'idioma. Es un fet espiritual, cultural, de primer ordre. Ara que
ja ho tenim, d'una banda (de la Banda religiosa) ens sembla quasi
impossible que uns pobles, durant tants segles, no s'hagin adrecat
a Deu en llur idioma en el culte oficial, emprant la llengua en que
hom pensa. D'altra Banda (la banda cultural), sentim la responsa-
bilitat del moment present, perque la liturgia es una ocasio singu-
larissima de formar els catalans en el coneixement i en 1'us de llur
idioma: d'un catala correcte i bell, noble i precis, posat en el pensa-
ment i en els Ilavis d'un poble malmes pel bilinguisme i per ]a falta
dels mitjans mes ordinaris per formar-se degudament en el conci-
xement de la propia llengua.

La Comissio interdiocesana per a la versio dels textos litur-
gics al catala va ser constituida pels dos metropolitans de Cata-
lunya el 6 de gener del 1966 (almenys aquesta fou la data de la
seva proclamacio ). No era el primer grup que treballava , per en-
carrec dels bisbes , en ]a traduccio oficial catalana dels textos
liturgics . Ja a Roma, durant el Concili , havien estat traduides,
almenys d'una manera provisional , certes parts de l'ordinari de
la missa. Quan ] a nostra Comissio entry en funcions , estava enlles-
tida la versio oficial del ritual dels sagraments , la qua] , aprovada
pels bisbes , aparegue el mateix 1966. Calia , pert, constituir d'una
manera fixa i definitiva un grup de treball que fos representatiu
de les diocesis catalanes . Aquest grup prengue el nom de Coinissid
Interdiocesana per a la versio dels textos liturgics al catala. El
nom expressa la finalitat estricta d'aquesta institucio , la qual que-
dava aixi distingida d'altres institucions similars, com son les co-
missions liturgiques diocesanes, preexistents.2

2. Ws tard va ser creada la Comissio Liturgica Interdiocesana de Catalunya,
la qual ha desplegat una activitat escassissima.
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Els primers components de la Comissio foren el doctor Quirze

Estop, de Barcelona, com a president; el doctor Pere Tena, de

Barcelona, com a secretari; mosscn Joan Aragones, de Tarrago-

na; mossen Jaume Fabregas, de Barcelona; el doctor Ramon Pou,

de Vic; el canonge Josep Teixidor, de Girona; els monjos de

Montserrat Maur Boix, Guiu Camps i Alexandre Olivar; i el pro-

fessor Antoni Maria Badia Margarit, de la Universitat de Barcelo-

na. Era un primer nucli, en el qua) eren representades nomes

quatre diocesis catalanes; la intencio dels metropolitans era d'am-

pliar aviat el grup, i de fer-hi entrar no solament representants

de totes les diocesis, sing tambc, almenys com a consultors, per-

sones dels bisbats de parla catalana de mes enlla de les fronteres

del Principat, i reunir personalitats que per Ilurs coneixernents

fossin utils en els diversos aspectes que to un treball tan polifa-

cetic corn el nostre.

Per consegiient, la Comissio amplia aviat el nombre dell

membres. Hi foren afegits el pare Joan Gabernet, S. J.; mossen

Pere Llabres, de Mallorca; mossen Josep Llaurador, de Barcelona;

mossen Pere Fames i Joan Llopis, del Centre de Pastoral Liturgica

de Barcelona; mossen Andreu Caimari, de Mallorca; mosscn Lluis

Alcon, de Valencia; mossen Avelli Flors, de Castello de la Plana;

i els professors Francesc de Borja Moll, de Mallorca i Manuel San-

chis i Guarner, de Valencia.'

3. Foren nomenats consultors de la Comissio Miquel dels Sants Gros (Vic),

Ramon Sala (Vic), Modest Prats (Girona ), Ramon Muntanvola ( Tarragona ), Eugeni

Ferrer ( Tarragona ), Joan Bellavista (Barcelona), Miguel Altisent ( escolapi ), Manuel

Tort ( Barcelona ), Pau Vidal ( Urgell ), Justi Bruguera (benedicti ), Josep Perarnau

(Castello ), Joan Triadu (Barcelona ). Pacia Garriga , Adalbert Franquesa i Evan gelista

Vilanova ( benedictins de Montserrat ), Pere Ribot ( Girona ). Felip Casanvas ( Barce-

lona), Manuel Trens ( Barcelona ), Albert Manent (Barcelona ), Frederic Raurell (ca-

putxI ), Josep Rota (Solsona ), Joan Ballarin ( Solsona ), Llorenc Olives ( Menorca),

Manuel Casanovas ( CMF), Josep Cards ( Barcelona ), Camil Geis ( Barcelona), Vicenc

Sorrihes ( Valencia ), Lluis Nonell ( Barcelona) i Robert Saladrigas (Poblet ). La Co-

missio ha tingut tambe collaboradors que no han estat membres ni consultors.

Particularment mosscn Sanchez Bosch en la revisio de les versions b;bliques i

mosscn Balasch en la traduccio de les lectures patristiaues i altres del Llibre de

les Hores han fet aportacions considerables al nostre treball. Tambe les religioses

del monestir de Sant Benet de Montserrat i altres persones han ajudat en les

versions . En la seleccio de membres i consellers hem tingue en consideracio no

solament la presencia de les diferents diocesis catalanes o catalanoparlants, sing

tambe la participacio de tecnics o persones enteses en les diverses branques de

les arts i de les ciencies que entren en ghestio en una Comissio com la que ens

ocupa . Per exemple , Pou, Prats , Sala, Perarnau , Vilanova , etc., foren escollits com a

assessors teblcgs ; Camps , Gahernet , Aragones i Raurell son escripturistes; Tei-

xidG , Farnes, Tena, Llopis , Bellavista , Trens , Vidal, Franquesa i jo mateix hi hem

entrat com a especialistes de la liturgia; Gros, com a historiador d'aquesta cicncia;

Caimari , Muntanyola , Tort, Triadu, Ribot i Ballarin corn a poetes o critics lite-

raris; Altisent corn a music; Fabregas corn a Ilatinista ; entre els filolegs catalans

presents -Badia, Boix , Brugucra, Manent , Nonell, etc.- dos dells, essents mem-

bres de la Comissio , han merescut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes:
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No foren elaborats uns estatuts, perque la senzillesa del fun-
cionament de la Comissi6 no ho requeria. La tasca precisa imposa
per ella mateixa una organitzaci6 facil. Es forma un equip espe-
cial de treball, constituit pel president, doctor Estop, i pels mem-
bres Fabregas, Olivar, Camps, Pou, Teixidor i Tena. Ws tard hi
fou afegit el pare Gabernet, mentre que el doctor Tena va ser
substituit en el secretariat per mossen Llaurador. L'equip s'ha
anat reunint en sessions de treball setmanals, quinzenals o mes
espaiades, segons la urgencia de la feina o la preparaci6 del ma-
terial. A les sessions han estat invitats sovint altres membres o con-
sultors.' Tambe el mateix treball porta a distribuir la feina en dos
grups especialitzats: un d'ells, presidit pel pare Camps, s'encar-
rega de la versi6 dels textos biblics; 1'altra, sota ]a direcci6 del
president, treballa en la traduccio dell textos no biblics. Les giies-
tions dubtoses o discutibles de major importancia han estat sot-
meses a les reunions plenaries de la Comissi6, a les quals han es-
tat invitats ordinariament els consultors.' Ws endavant revindrem
a aquest punt.6

Per tal d'explicar una mica el funcionament de ]a Comissi6 i el
treball dut a terme -un treball constant, ininterromput des de la
constituci6 de la Comissi6-,' comencare per dir que la subcomis-

Moll i Sanchfs Guarner. Estic convengut que si alguna cosa hi ha de veritablement
reeixit on els resultats del treball do ]a Comissio es degut al fet que els coneixements
dels co}laboradors s'han completat mutuament en una tasca traductora, en la
qual (com on tot treball de traduccio) no es tan important coneixer la ]lengua que
es tradulda i aquella a ]a qual horn tradueix, corn saber de que es tracta. Per-
meteu-me fer una observaci6 critica en aquest sentit. L'eucologi roma es ple de
textos que reflecteixen la cultura antiga i la medieval, en particular les polemi-
ques teologiqucs de 1'epoca patristica; son reflexos subtils algunes vegades i poden
escapar a I'atenci6 de mers traductors. Un exemple: la doctrina de la gr'acia, ela-
borada a propbsit de la Iluita antipelagiana en els segles v i vi havia de trobar
necessariament uns ecos interessants en l'oraci6 publica de l'Esglesia. La frase
-sine quo (Deo) nihil est validum , nihil sanctum' de la collecta -Protector in to
sperantium Deus* ha quedat traduida aixi: -origen de tot be, font de tota san-
tedat». Aquesta traducci6 potser no reprodueix l'agudesa i la tenui'tat de 1'original
llatf i de la seva preocupaci6 teolbgica.

4. D'una manera especial, mossen Pere Fames i mossen Pere Llabres.
5. Algunes vegades fins i tot gent de fora de la Comissio.
6. Los primeres reunions tingueren lloc on una oficina de Via Laietana cedida

pel senvor P. Riera Sala. Quan ja no fou possible utilitzar aquest lloc, ens reu-
nirem al Convictori Sacerdotal (Les Corts), Won era rector el doctor Estop. Mes
tard traslladarem el nostre Iloc de treball a la veina Residencia Sacerdotal de Sant
Josep Oriol, que es ara la seu oficial de la Comissio (carrer Joan Giiell, 198-200).

7. No voldria que en el recompte que faig del treball quedes sense Ia valo-
raci6 que es mereix la feina ingent que solament podem mesurar els experts: em
refereixo al muntatge , en un sol original destinat a la impremta, dels diferents
manuscrits do les versions de llibres, sobretot el Missal i ]a Liturgia de les Hores,
que son obres de construccio molt complicada. Aquesta feina ha recaigut particu-
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sib o grup de les versions bibliques ha tingut una tasca ingent,

ja que els nous llibres del culte, particularment el missal i el lli-

bre de les bores, ofereixen un sistema pericopal molt extens, incom-

parablement mes que 1'anterior; la feina hauria estat facil si el

pare Camps i els seus collaboradors haguessin volgut limitar-se a em-

prar les versions catalanes de la Biblia produides ultimament o que

estaven elaborant-se i que ban estat editades durant el curs del

treball: em refereixo especialment a la traduccio de la Fundacio

Biblica Catalana i a la que els monjos de Montserrat publicaren

l'any 1965.° A part certs inconvenients que presenten aquestes

versions, hi ha hagut raons de pes per a emprendre una nova

versio al catala, ja que, destinada a la pregaria publica, convenia

que la traduccio no solament fos fidel, sing entenedora, expressiva,

agradable i apta per a la lectura publica, per a la recitacio i per

al cant. Tenint en compte avui la relativa estabilitat d'una versio

liturgica, convenia, a mes, que no deixes d'esser actual en els anys

prbxims, almenys.'

El grup dedicat a la traduccio dels textos no biblics s'adona

igualment de seguida que no eren gaire aprofitables les versions

preexistents, per modernes que fossin 10 (aixd no vol dir que, a

titol de consulta, hom no hagi fet recurs, en casos determinats, a

les traduccions anteriors). El metode observat ha consistit en la

previa presentaci6 als collaboradors del grup d'un text catala

provisional, elaborat per un traductor, text que ha estat discutit

i -la major part de les vegades- copiosament retocat en les ses-

sions de treball, presidides pel doctor Estop, el qual, ordinaria-

ment, era qui preparava 1'esb6s i concedia despres una amply lli-

bertat a les contrapropostes. No us podeu imaginar les vegades

que aquests esbossos ban estat retocats, recopiats i tornats a re-

visar. Regularment ban estat enviades copies -com ha estat fet

amb els textos biblics- als membres i consultors abans de la

redaccio definitiva."

larment sobre mossen Jaumc Fabregas, mossen Josep Llaurador i, en allo que

concerneix la Liturgia de les Hores, sobre el pare Joan Gabernet.

8. La reedici6, modificada, del 1970, 6s ja la liturgica.

9. La nova versi6 de les Sagrades Escriptures en vista a la liturgia ha motivat

descontentaments comprensibles entre els musics que ja havien compost melo-

dies sobre els textos catalans del Missal catala-llati (Andorra, 1964 ), declarat pels

bisbes com a utilitzable (provisionalment) en la liturgia, i entre aquells qui, per a

resar, s'havien ja familiaritzat amb el Saltirt monastic publicat a Montserrat el

mateix 1964.
10. Em refereixo particularment al Missal catala - llati publicat pels monjos

de Montserrat , esmentat en la nota anterior.

11. Val a dir que no han abundat les respostes. Els mes diligents a repas-

sar els papers i a enviar esmenes han estat Camps, Gabernet, Llabni s, Alcon i el

mateix Estop , quan la malaltia el va impedir d ' assistir activament a les sessions
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El doctor Estop caigue seriosament malalt el 1969. El 5 de
novembre, havent consultat el bisbe Daumal, auxiliar de Barce-
lona i responsable dels afers liturgics en la Conferencia episcopal
catalana, em prega que volgues assumir la direccio general de la
Comissio. En el mateix sentit vaig rebre una carta del bisbe Camp-
many. Com a resposta, vaig suggerir que em fos proposada nomes
una vicepresidencia, que vaig voler que fos compartida amb mos-
sen Jaume Fabregas. Em vaig adonar, pero, que pel fet de viure
fora de Barcelona no podia posar-me prou rapidament en con-
tacte amb el secretari de ]a Comissio i amb els editors. Vaig pro-
posar, per consegiient, que la primera responsabilitat recaigues
damunt mossen Jaume Fabregas; aixo va esser acceptat per mon-
senyor Daumal en la reunio plenaria del 31 de gener del 1970, i vaig
quedar-hi jo de vice-president unic.

A continuacio voldria exposar les principals dificultats ex-
ternes amb que ha topat el nostre treball . Concretament , em refe-
reixo ara a les dificultats que provenen de la circumstancia de
treballar per a unes demarcacions eclesiastiques que no formen
una conferencia episcopal propiament dita, j a que els nostres bis-
bes depenen de la conferencia episcopal nacional espanyola. Aixo
ha fet que la nostra Comissio hagi hagut de dependre de la Co-
missio liturgica nacional , de Madrid , la qual va instar perque la
Comissio catalana de versions no publiques res sense la revisio
i l'aprovacio de Madrid . El bisbe Daumal rebe una carta firmada
pel cardenal Benno Gut, llavors prefecte de la Congregacio del
Culte Divi , i pel secretari de ]a mateixa Congregacio , Annibale
Bugnini, document que advertia que la Comissio catalana no podia
adrecar- se a Roma per sotmetre a l'aprovacio els resultats del seu
treball si no ho feia a traves de la Comissio nacional espanyola.
L'afer va esser facil de resoldre graeies a la comprensio amb que
foren escoltades les nostres explicacions . La Congregacio romana
acaba enviant directament a monsenyor Daumal els nous textos
liturgics emanats de la Santa Seu sense fer-los passar per Madrid,
cosa que ha fet possible un enllestiment mes rapid de les traduc-

de treball. Horn ha fet cas tambe d'esmenes presentades per gent de fora de la
Comissio. Algunes han estat molt dignes de consideracio, per exemple les que ha
publicat C. M. Batlle en diferents articles de Questions de Vida Cristiana, sota el
titol general de Critiques constructives de textos litdirgics . Ws d'una vegada
han arribat a la Comissio queixes mes aviat vagues que no critiques concretes.
D'altres han criticat «a posteriori-, sense adrecar-se a la Comissio , tot i que n'eren
membres o consultors.
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cions, algunes de les quals han pogut sortir simultaniament amb

les castellanes, algunes fins i tot amb anterioritat.t2

La Comissio de Madrid, amb la qual la catalana ha procurat de

mantenir sempre un contacte, proposa que un dels nostres mem-

bres assistis regularment com a observador a les seves reunions

plenaries. Aixo es va efectuar una sola vegada, ja que la Comissio

espanyola, en aquells moments, continuava manifestant el seu de-

sig que ]a catalana sotmetes les traduccions a 1'autoritzaci6 de

Madrid.

La nostra Comissio, en canvi, ha merescut sempre la confianca

de 1'episcopat catala; primerament la del doctor Narcis Jubany,

quan essent bisbe de Girona, era, dins la conferencia episcopal

catalana, el responsable dels afers liturgics, com ho es ara dintre

la conferencia episcopal espanyola. No menor interes hem trobat

i continuem trobant en monsenyor Daumal, el responsable actual

per a Catalunya; com a tal, secundat pels altres prelats catalans, ha

hagut de desaprovar les edicions-pirata de textos liturgics en catala

destinats a 1'6s public i ha hagut de combatre les publications

adulterades de les versions emanades de la nostra Comissio. Mon-

senyor Daumal ens ha ajudat a obtenir -com hem dit- els textos

llatins oficials directament de Roma i tramita regularment 1'apro-

vaci6 romana de les traduccions enllestides.13

La Comissio, des de bon principi, ha estat conscient de la res-

ponsabilitat de la seva comesa, no solament en l'aspecte religios

general, sing tambe en la circumstancia histbrico-politica, en un

temps de crisi i de revisio ideologica, en la qual hom parla de

dessacralitzacio i de secularitzacio, dins una societat en plena

i rapida transformacio. El nostre treball ha estat sempre exposat

a dificultats serioses que ha calgut superar amb plena consciencia

i coneixement de causa. N'exposare unes quantes, pero primerament

voldria fer una observacio que em sembla important. La Comissio

en general i els grups de treball en particular estan integrats per

collaboradors dc maneres de pensar bastant diferents no unica-

ment en allo que pertoca al procediment tecnic de la traduccio,

12. Si versions de textos liturgics determinats han tardat molt a apareixer,

tant en catala com en castella, ha estat degut al fet que la Conferc)ncia episcopal

nacional, a la qual els bisbes de Catalunva estan necessariament vinculats, ha

trigat molt a tractar i a acceptar o adaptar els llibres liturgics en gi.iestio. Cons-

ta que en els ordrcs del dia de les reunions de la Conferencia nacional la ma-

teria liturgica ha estat intencionadament posposada i retardada.

13. Es de justicia expressar l'interes que han tingut tots els bisbes catalans.
L'arquebisbe de Tarragona, doctor Pont i Gol, ha anat encoratjant vivament el
treball de la Comissio.
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sing tambe en a116 que es reflecteix en 1'expressi6 teologica i en la
lingUistica. Es un pluralisme tan contrastat que, en el nostre treba-
llar conjunt , ha portat amb molta frequencia a resultats de com-
promis. Opino que les nostres versions , per aquest motiu , oferei-
xen sovint unes solucions hibrides i uns estils poc vius i una mica
neutres, mancats del vigor que pot tenir tota obra en la qual es
reflecteixi la personalitat d'un escriptor. Cal reconeixer, tanmateix,
que el pluralisme produeix una riquesa d'aportacions (dins un ano-
nimat que no deixa d'esser escaient en uns textos que estan desti-
nats a I'tts liturgic). Malgrat tot, 1'obra individual (encara que -na-
turalment- sotmesa a la revisio de la Comissio) tampoc no ha
faltat. L'abundancia del material ha exigit que parts concretes dels
llibres liturgics hagin estat donades a traduir a una persona sola;
per exemple, les lectures no bibliques de la Littrgia de les Hores
han estat encomanades a mossen Manuel Balasch; en les seves tra-
duccions horn percebra un estil personal, diferent dels altres textos.

Deixant ara de banda alto que es estrictament estil literari,
les discrepancies d'ordre teologic o doctrinal manifestades durant
la revisio conjunta dels textos han originat en molts casos unes
traduccions tambe de compromis: un tercer text, diguem. No hi
ha cap motiu per amagar que les discussions han estat algunes
vegades penoses; i potser els coneixedors (nomes ells, es clar),
s'adonaran de la neutralitat de certes traduccions. Donare alguns
exemples, en primer floc del camp escripturistic:

Els passatges biblics mes debatuts han estat 1 Cor. 7, 36-3814
i 2 Cor. 4, 16-5, 4.15 La traduccio de Gen. 2, 24 ha quedat finalment:
<<seran una sola familia s, en Iloc d'<<una sola earn ». Particularment

14. La versio proposada pel pare Camps feia: "Si alga s ' havia proposat

de viure amb la seva esposa corn a germans , perb s'adona que no es portaria
corn cal, que visquin corn a esposos: i si conve i ho vol fer, no es cap pecat. Pero,

el qui sense motius que el forcin, lliure de tot per a obrar corn vulgui, esta ben
decidit a viurc corn a germans, fara be. De manera que vivint corn a casats fara
be, i vivint corn a germans fara millor .,, El text ha quedat defintivament aixi:
"Perque si algu pensa que es mal vist respecte de ]a -eva noia , perque esta a la
flor de l'edat i creu que ha d'actuar aixi, pot obrar corn vulgui; no es pecat;
que es casin. Pero el qui esta fermament decidit en el seu cor, sense motius
que el forcin i amb llibertat plena , i to resolt de guardar-la, obrara excellent.
ment . De manera que en el primer cas obrara be, i en el segon , millor..

15. Em limito a reproduir el punt mes important d'aquesta perfcopa con-
trovertida , tal corn ha quedat: "Ben mirat . si ens planyem mentre vivim a la
terra, es perque tenim un gran desig d ' entrar en possessio de la nostra casa
del cel sense passar per la mort , si es que aquella hora ens troba encara reves-
tits del cos i no despullats . Es veritat , els qui vivim a la terra, en aquest taber-
nacle, gemeguem i ens sentim oprimits , perque no voldrfem deixar aquest vestit,
sing senzillament posar-nos l'altre i que la nostra mortalitat restes absorbida
per la vida immortal..
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discutida, a causa de la seva importancia, ha estat l'adopci6 de

(Paraula- corn a traduccio de (logos- (Verb); personalment he

defensat l'opini6 que el terme (Verb- no ofereix cap dificultat a

un public tradicionalment acostumat a denominar aixi la segona

persona de la Trinitat divina, i a mi em sona menys sorprenent

dir o sentir ((el Verb es va fer earn i habita entre nosaltres- que

((el qui es la Paraula es va fer home i planta entre nosaltres el

seu tabernacle», que es la versi6 liturgica adoptada. Com tampoc

hauria jo tingut dificultat a continuar dient (esperita en floc

d'(ale ja que ni en la meva infantesa ni en 1'adolescencia em va

ser gens dificil d'entendre que (esperit- to tambe el significat
d'<ale», i em resulta mes plaent de sentir: (Pare, confio el meu

esperita que no (confio el meu ale a les vostres mans>>. Retornare

mes endavant a la paraula (esperit-.

El grup biblic ha tingut la precauci6 d'instruir previament els

collaboradors de la Comissi6 sobre les dificultats que presenten

certs mots i certes expressions hebrees que ha calgut mes inter-

pretar que no traduir.'< <Hesed-, terme que apareix tantes i tantes

vegades i que la Vulgata ha traduit per (misericordia- creant tota

una mentalitat (un atribut divi), ha estat traduit habitualment per

(amor no pas amb el contentament de tothom. Les expressions

abstractes han estat evitades, es a dir, convertides en un lexic

concret: eDeu de la salvaci6», per exemple, es un hebraisme que

ha estat traduit per (Deu Salvador- o eDeu que salva Altres punts

obtindran segurament menys conformitat, com es ara la supressid

d'eadopcio- o eadoptiu» corn a qualificatiu de la nostra filiaci6

divina, i certes expressions que poden semblar anacronismes " i,

d'altra part, algunes desaparicions de termes tradicionals, cre-

guts com aliens al lexic d'ara, com (publica que ha estat traduit

per (cobrador d'impostos>>, traduccio que ha produit un text -en

el nou leccionari catala- que al meu entendre caldra esmenar, per-

que no podem dir: (Jesus anava amb els cobradors d'impostos i els

16. Son les equivalents a felig; injust, culpable, impiu; descregut; cami, ruta

i sinonims; Dcu habita, resideix, scu o to el tron; temor; nom de Deu; desgracia;

adversari; filla de Sib; enaltir, Iloar, donar gravies; homes malefics, els qui

practiquen maleficis; salvar, defensar, donar la victoria, salvador, salvacio, au-

xili...; clamar, cridar, clam, crit...; terra, pals, regne dels morts, els qui s'en-

fonsen, baixen a la terra dels morts, a la fossa; baluard, ciutadella, castell...;

roca, penyal; desvalgut, humil, pobre, afliccio, afligir, oprimir; confus, defraudat,

decebut, desenganyat, desencis; refugiar-se, emparar-se, arrecerar-se, refugi; es-
tigueu atent , pareu 1 'orella.

17. Per exemple , la paraula (talent" (pes monetari) ha estat evitada i tra-
dui:da per ( milions » ( de que?).
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altres pecadorsa. 18 En fi , n'hi ha que troben algunes traduccions

massa glossades.ls

Parlem ara dels punts dificils amb que s'ha trobat el grup

dels traductors dels textos liturgics no biblics. Malgrat que no son

biblics, aquests textos son de forta inspiracio escripturistica i son

plens d'imatges bibliques que en algunes de les nostres traduc-

cions s'han esfumat20 Pero deixant ja de banda 1'aspecte biblic

voldria passar a considerar altres dificultats que han trobat els

traductors, els quals, be que no eren sing traductors, han hagut de

tenir en compte els problemes que suscita 1'hermeneutica teologica

actual i el nou llenguatge sobre Deu. Cito alguns exemples.

Hi ha la questio de la divisio dicotomica de l'home: cos i ani-

ma, o la triple: at^Eia, ylvxli, Tcve^tla <(corpus, anima, spiritus

uel mensa. 'sAnima>> apareix continuament en la liturgia. Avui re-

tornern cap a una concepcio mes unitaria de l'home. Horn acostu-

ma a inculpar d'aquestes divisions la filosofia hellenica; fins a

quin punt aixo es just, no ho vull discutir, tot i que cal reconeixer

que les divisions esmentades de l'home son bibliques i pertanyen

a la tradicio eclesiastica universal. En la nostra versio de la li-

turgia no hi ha hagut dificultats per a conservar el terme sesperit>>;

1'home, be es un esser espiritual. <Mens», que tambe es frequent

en la literatura liturgica rornana, ha estat traduit sovint per <<cor».

18. Pone Pilat era «procurador» de Judea, mentre que el veritable «gover-

nador- n'era la primera autoritat de Siria. La Vulgata ha traduIt amb mes pre-

cisio terminologica: <procurante Pontio Pilato-. No crec que el mot «procurador-

faci massa dificultat als oients o als lectors catalans.

19. Celebro que I Tess. 5, 19 hagi retornat, en la versio liturgica definitive,

a la seva forca original: «No sufoqueu 1'esperit- («els dons de l'esperit-, abans).

20. L'antifona «Elevata est magnificentia tua super caelos, Deus» de la

tercia de 1'Ascensi6 (salm 8, 2) ha quedat traduida d'aquesta manera: -Oh Deu,

heu pujat al eel amb gloria i majestat- (el primer esbos deia: -Oh Deu, us heu

enlairat al cel amb majestat»); resulta un text un xic banal, a la meva manera

de sentir; mentre que 1'antffona -A summo caelo egressio eius, et occursus eius

usque ad summum eius», a la sexta de l'Asccnsio (salm 18, 7), ha estat totalment

canviada per aquest text joOnic: "He sortit del Pare per venir at mon, ara deixo

el mon i me'n torno al Pare-, canvi certament enginyos, pero que no es sing

un resultat de compromis despres d'una llarga discussio sobre el text salmie en

questio. Es clar que alguns textos de la Vulgata adoptats com a antifones resul•

ten inacceptables en la versio literal de l'original biblic, com es el cas de <<Mihi

autern nimis honorati sunt amici tui, Deus-, del salm 138, aplicat als apostols

(ja no en el nou Llibre de les Hores). Em teme que, un cop editat el Llibre de

Ics Hores en catala, alguns passatges biblics suscitaran estranyeses. (Vere to

es Deus absconditus, Deus Israel salvator-, com a ant.fona (Laudes del temps pas-

qual, divendres de la setmana I), quo la Bfblia petita de Montserrat (1970)

tradueix per 'Realment tens en to un Deu amagat, un Dcu victories-, no ha es-

tat gens respectat des del moment que ha estat posat aixi en els originals del

Llibre de les Hores: El Deu salvador, realment es en tu, Isi ael.'> Pero tothom

pot fer-se carrec de corn es dif<cil de traduir antifones, com a tals.



'.:1 COtIiSS%r3 1,VT£RD'OC7 SA:`;.' 177

aAnlma» ha estat traduit per «esperit», «corn, o be hem dlt senzi-
llament «homen (<animae nostraea = nosaltres), tot i que saniman
no ha quedat pas e,:closa dcl nostre lexic liturgic catala.2'

Una altra giiesti6, objecte de debats tambe entre els traduc.

tors, es In que ocasionen aquells passatges de l'eucologi roma que
c Tlresscn un menys'c'.i her les cost.-es de la terra o pel mc)n. Da-

vant de l'optimisme matcrialista hodiern, que fa responsables de
les iscologies oposades al neoplatonislnc i a 1'ascetisme antic i mc-

dieval (particularment al monaquisme, oblidant de vegades la

tcr:ninologia neotestamentaria), els nous Ilibres liturgics Matins

han mitigat lcs expressions de que parlem,2> per6 en resten algu-

nes d'ineludibles, quo han estat convertides al catala amb certs pal-

t'., , n oct ici6 d'alguns.>>

Al costat d'aquestes questions n'hi ha d'altres que, en les

versions, han suscitat tambe certa controversia. «Mysterium», « mvs-

terias, ha o':-,tingut algun cop traduccions que no han satisfet a tots;

poor!,onalment opino que <sagramenta to una semantica mes res-

tringi,da -cue «misteri», paraula que, d'altra banda, no crcc quo
tinizui, en el nostre poble, una comprensi6 exclusivament intel-

lectual, com alguns pensen. Per a un catala ordinari 1'expressi6

.sels cants misteris,> to una significaci6 sagramental, mentre que
« n ament» }pot esse r que no cxpressi per a tothom, com ho fa

<<misteri» , tota l'econcrnia do la salvaci6 cristiatna, de la qual l'cuca-

ristia es la cclebraciti.

Hauria preferit que les frases shodie Christus natus esta, <(ho-

die Christus apparuit>>, ahodie Maria virgo caelos ascendit», etc.

haguessin cstat posades al passat: «avui Crist va neixer, es va

apareixer, avui Maria puja al cel >, i no: -ha nascut, s'ha aparegut,

ha pujat al ccl >. Hi ha una diferencia entre dir «avui (en tal dia

21. Advertim que la questio suscitada a proposit d'«esperit» en ]a resposta
,(Et cum spiritu tuon, la qual ha estat tradulda (<I amb el teu esperit», on es-
perit td una significacio teologica (sagramental) tornada a defensar recentissi-
mament pel teoleg alemanv Lengeling contra les versions '1 amb to tambe-
i altres formes peculiars quc se senten, ds una questio oberta que no pot dsser
presa, pero, a ]a lleugera.

22. En la collecta <Protector in to sperantiumn, que ja hem citat (al final
de la nota 3) el text tradicional dcia: R...ut to rectore, to duce, sic transeamus
per bona temporalia, ut non amittamus aeterna», mentre que en els nous Ilibres
liturgics apareix modificada de la manera segiient: <-ut to rectore to duce sic
bonis transeuntibus nunc utamur, ut iam possimus inhaerere mansuris.» Es no-
mcs tin exemple d'entre molts que podriem citar.

23. «Prospcra mundi despicere», de ]a collecta dels sants Dionis i companys
de martini (9 d octubre), ha estat traduit per umenysprear les vanitats (!) del
mdn». Tambe aixd ds nomes un exemple dels diferents que podriem adduir.

12



178 ALEXANDRE OLIVAR

com avui = en aquesta data aniversaria) Crist va neixer, i dir:
(avui (en aquest dia mateix, sagramentalment) Crist ha nascut (ha
tornat a neixer)), idea que persisteix en certes mentalitats i que,
essent falsa, suscita interpretacions espiritualistes inutils.

L'eucologia romana es plena d'angels. Sabem que els angels,

tant els bons com els dolents, ho tenen malament en la teologia

actual a causa de 1'impacte que ha fet una nova hermeneutica bi-

blica, seriosa i suggeridora i que ha motivat que els traductors de la

nostra Comissio, recorrent a les normes vingudes de Roma, se-

gons les quals cal adaptar prudentment els textos a la manera de

pensar dels temps i de la gent, hagin velat una mica la presencia

dels angels."
No menys actuals son els sentiments democratics que imperen

en la nostra societal, els quals han arribat a fer que, a peticio

d'alguns, hagin estat atenuades les expressions de majestat i reia-

lesa aplicades a Deu, tot i que en molts casos es tracta d'una ter-

minologia biblica; pero aixo ha estat fet amb dissentiment dels

qui no experimenten cap dificultat a adrecar-se a Deu com a rei

i senyor glorios. En la mateixa linia es troben altres termes que

han repugnat talment a alguns, que ha calgut, mes que traduir,

canviar; aixi (famulia o (servia han estat convertits en (fills), o

((fidels (grex), i loves dit dels cristians, no han estat traduits

literalment en moltes ocasions, perque son mots que, segons al-

guns, atempten contra la dignitat humana 25 (i tan biblics que son! ).

24. Aixi , per exemple , en les conclusions d'alguns prefacis l'enumeraci6 dels

cors angelics ha estat traduida d'una manera compendiada . Aprofito I'ocasio per

observar que la littirgia romana antiga es tambc plena dun sentiment de temor

i usa molt expressions corn «adversau o «adversitates», «pericula » i altres, que

,,xpressen no solament els mall morals , sin6 tambe els assetjaments diabolics.

Poden ser tambe ressonhncies de les guerres i de les calamitats de 1'Edat Mit-

jana. Sense podcr negar que els nostres temps son no menys inquiets i calami-

tosos en molts aspcctcs , hcm procurat de pallier una mica aquestcs expressions.

25. Aixi , ( cum gregibus sibi (sanctis pastoribus ) commissis » de la col-lecta
del Commune pastorum: pro papa, ha quedat traduit : « amb el poble (!) quc tc-
nen conliat.» Penso que els pastors i cls ramats son imatgcs aetualnient III, I 'IS
exotiques i anacrbniques que el que alguns diuen. Quan escric aquestes ratlles

(ho faig al monestir del Miracle , al Solsones ), sento les esquelles i els bels de
lcs ovclles, i els capvcspres admiro cl ramat que s'apreta darrcra el pastor en
el retorn cap al corral . Pero ni que les imatges en gdestio fossin estrangeres a
la mentalitat dell joves cristians d'avui! Cal recordar que els grans contistes
romantics, com els germans Grimm i Andersen , amb les seves meravelloscs nar-
rations mitiques de castells i princeses encantades , han sorgit en I'epoca del mes
gran desplcgament industrial i tecnic i en plc racionalisme filosofic! Les imat-
ges rurals eren d 'un realisme molt viu en epoques passades -en 1'epoca de
Jesus, nosem per cas-, pcru adquireixen una forga particular en el nostre temps

i especialment en els medis urbans : es la forga del contrast, d'allo que 1uig del
:non quotidia.
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Els problemes linguistics, filologics i literaris, amb que s'ha
hagut d'enfrontar la Comissio son multiples i molt variats. Diguem-

ne algunes coses.

En primer Iloc hi ha el fet que el nostre poble es bilingue. En
moltes esglesies son celebrades misses en catala i en castella. Aixo

ha fet que alguns de la Comissio tinguin un interes perque els tex-
tos liturgics catalans discrepin com menys millor dels castellans,
mentre que altres opinen que mentre no siguin emprades en el culte

les dues liengues simultaniament, les discrepancies no tenen tanta
importancia. En general, ha prevalgut el criteri de traduir al catala
independentment dels textos castellans.2s Les diferencies, algunes
vegades, son grans, com son tambe grans les diferencies de geni de
cada idioma i de cada poble.

En segon lloc hi ha la giiestio important del catala del Princi-
pat en relacio amb les formes mes o menys dialectals del mateix
Principat i dels paisos limitrofs. La Comissio ha mantingut an
contacte amb les Balears i amb Valencia, Castello i Alacant, no,
en canvi, amb la diocesi de Perpinya, on el culte en catala es prac-
ticament nul. Els de Mallorca, que han trobat en la persona de
mossen Pere Llabres un promotor eficac de 1'6s del catala en la
liturgia, han obtingut de la Comissio plena llibertat de fer servir
les nostres traduccions i d'introduir-hi les variants que requereix
el Ilenguatge propi. Aixo tambe ha estat licit als valencians. Z""' En

general, la Comissio s'ha esforcat per produir uns textos catalans
que no oferissin obstacles considerables als nostres germans de les
Balears i de Valencia. Aixo es mes delicat que no sembla a pri-
mera vista. No podiem pas exposar-nos a un empobriment lite-

rari bo i renunciant a les particularitats idiomatiques no usades
pels catalanoparlants de la periferia, els quals corren un perill
identic si exclouen la possibilitat d'un enriquiment o d'un perfec-
cionament en adoptar unes posicions massa rigides i exclusivistes.

Aixi la Comissio no ha volgut desfer-se de l'us de termes concrets
nomes perque aquests no son fets servir ordinariament a les Ba-
lears o al regne de Valencia. Poso exemples: la paraula «joia», diuen
que es entesa pel mallorquins d'avui nomes com a e joiell»; no per
aixo podiem prescindir sistematicament d'aquest mot en les nostres

26. Aixb si , hem fet recurs a les traduccions castellanes i a altres, a titol
de consulta , corn ja ha estat dit.

26 bis . Ha aparegut el Llibre del Poble de Dett , que es una adaptacio valen-
ciana al missal dominical i festiu, obra del pare Pere Riutort Mestre (Valencia,
Editorial Gorg , 1975). En mes d'un aspecte -tambe en el linguistic- l'obra ha
suscitat unes critiques no sempre comprensibles.
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versions?' on es molt necessari. L'adverbi <llavors» (equivalent d'<a-

leshoresa) fa dificultat als de Valencia; tampoc no podiem supri-
mir-lo per sistema.

Prescindit ara dels legitims pluralismes regionals, la Comissio

ha cregut necessari adoptar una uniformitat en les coses que son

arbitraries. Aixi ha quedat determinat d'usar constantment «ser»

com a infinitiu, i «esser» com a substantiu. L'adjectiu allur» no ha

estat admes en els textos eucolbgics, si, en canvi, en les lectures.

Son nomes dos exemples.

Un altre problema d'ordre general que es va presentar a la

consideracio dels traductors ja de bon principi fou si calia adoptar

un llenguatge senzill i popular, o mes aviat sublim. En aixo ha

calgut considerar dues coses: primerament, que la litttrgia pot re-

clamar no solament un llenguatge sagrat, sing tambe una expressio

poetica, un to linguistic que traslladi el participant fora del llen-

guatge familiar i profa, d'una manera semblant a com una arqui-

tectura i un art adients situen el fidel en un ambient que no es

1'ordinari de la vida. Aixo, malgrat alto que hom pugui dir sobre la

conveniencia de dessacralitzar i de secularitzar. Segonament, cal

considerar -com ja hem insinuat- que la liti rgia es una ocasio

excepcional per enriquir el llenguatge del poble catala.

A la Comissio ha prevalgut el criteri d'adoptar un catala sen-

zill, usual. Aixb ha portat a sacrificar, en el lexic, paraules com

< proismev (no cal dir <<fruir» i <<foragitar»), perque, a alguns, els

han semblat poc usuals.28 Aquest procediment ha obligat, algunes

vegades, a fer circumloquis i a emprar expressions que no diuen

tant com 1'original. He de dir que hi ha hagut protestes, per part

d'alguns membres de la Comissio, contra el procediment; algunes

vegades -no sempre- hom ha reeixit a posar-hi remei 29

27. Els mallorquins empraven antigament ' joia» tambc en el scntit d'alegria

o de gaudi. No val l'acusacio de gallicisme que alguns han fet recaure sobre

aquest mot. Vegeu els textos antics (tambe balears!) que addueix el Diccionari

catala - valencia-balear d'ALcoVER-MOIL.

28. Hi ha hagut , en canvi, en la Comissio , un consentiment rar en admetre

termes del llenguatge usual no aprovats per certes autoritats del camp de la

filologia . El cas mes celebre ha estat ei mot «entregar», paraula que, posada

en una formula tan principal , com ho es la de la consagracio de la missa, ha

suscitat una polemica viva.
29. Alguns hauriem preferit que el llenguatge dels salms i de peces eminent-

ment poetiques, com el prego pasqual, haguessin obtingut un to mes elevat.

Per la meva part, reconec que jo, fill de classe mitjana, havent parlat en la meva
infancia i en ]a meva adolescencia un catala incorrecte i mes aviat pobre (la
meva formacio primaria i mitjana, d'altra part, va ser feta en una llengua es-

trangera, ni catalana ni castellana), no vaig pas experimentar dificultats quan,

a Montserrat , vaig entrar en contacte amb persones que parlaven habitualment

un catala mes perfecte que el meu , i usaven un lexic mes ric , amb mots mai
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c) En contrast amb ]a concisio no manquen les redundancies,

les quals, algunes vegades, semblen tenir una funcio mes

quc res ritmica, exigida pcl curses. No cal dir que els

traductors han simplificat molt sovint. ((Supplices roga-

mus ac petimus>> ha estat traduYt scnzillament per -us
preguem».33

d) Dins llur gran brevetat, les formules romanes juguen

constantment amb parallelismes, que solen tenir per tema

aquest mon i cl futur, el temps i 1'eternitat, les roses hu-

manes i les divines, allo que es material i allo que es espi-

ritual, el que es terrenal i el que es celestial, etc. Hi ha
altres figures paralleles que costen de copsar a primera
vista, pero quc si no es copsen, deixen el text poc intelligi-

ble o aparentment banal. Ara be, no sempre son facils de

reproduir en catala aquests parallelismes que sovint cl

llati expressa, per mitja d'un ablatiu o d'un neutre, amb

una simplicitat inimitable."

e) Ens hem adonat, en el curs del nostre treball, que realment
hi ha tambe formules llatines que son una mica banals,
buides de sentit a causa d'un excessiu formulisme. No tot
pot esser bo en un llcgat literari tan abundant com es ]a
liturgia romana. Hi ha vegades quc la sonoritat del ritme
salva un pensament pobre, el qua], en la versio, no cs pot
salvar. En casos aixi, acollint-nos a les facultats atorgades
als traductors, hem mirat d'enriquir una mica el text.35

f) En canvi, hi ha textos d'una pulcritud extraordinaria i tan
vinculada literariament a l'original, que es impossible dc
reproduir en la versio. Ja comptem amb que tot text tra-

un pontifex com sant Lleo I quan pregava en veu alta o quan pronunciava uns

sermons tan estudiats com els seus. Malgrat tot (o precisament per aquesta cura

amb que han estat compostes les formules), quants d'entre els de la meva generacio

i de les generacions interiors -i potser tambc de lcs seghents- hem estat capti-

vats per la pulcritud de les oracions romancs!
33. En el Canon roma I. Cf. A. OLIVAR, Sobre la versio catalana del Canon ro-

ma de la missa, a Questions de Vida Cristiana 39 (1967) 82-93, especialment la p. 84.
34. Vegeu les frases citadcs en 1'anterior nota 30. Tothom ha de reconeixer

que els parallelismes literaris de les antigues oracions romanes son molt dificils
de reproduir en les versions. Cal acceptar la bona voluntat dels traductors quan
en frases com aut et quae agenda sunt videant, et adimplenda quae viderint con-
valcscant,, donen versions corn aquesta : «concediu-nos* ( el canvi en la primera
persona del plural d'allo que en el Ilati ds tercera persona -o sigui, es al poble do
Deu a qui fa referencia el text eucoligic- es discutible i, de fet , ha estat combatut
per alguns dins ]a Comissio) "de veure el que hem de fer i doneu-nos la forea
de portar-ho a terme».

35. Com a exemples de formules que diuen poca cosa podriem adduir algunes
postcomunions del santoral.
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duit perd. Pero tambe reconeixem que es dificil d'esgotar

totes lcs possibilitats de salvar la bellesa, la poesia origi-

nal. Permeteu-me una critica concreta: potser aquesta be-

llesa s'hauria salvat mes si en la versio no hi hagues hagut

la preocupacio d'explicar massa tal i tal text que precisa-

ment es bell perque inclou un enigma."

g) Hi ha encara altres questions de detail, per a les quals els

traductors han hagut d'esforcar-se per cercar solucions; per

exemple: l'exces de superlatius, els quals en llati son mes

suportables que en catala; 1'aparici6 continua de la con-

juncio cut», que cal traduir per «perque, per tal que, a fi

que» i per altres formes encara menys agradables; les no

menys simples particules del pronom relatiu llati, que en

catala presenta dificultats; ° la fregiiencia de « tuus»,

tradu'ft en catala per «vostre», que es foneticament igual

en el masculi i en el femeni; la presencia molt repetida

de 1'adjectiu «vostre» en una mateixa formula liturgica

es fa tan insuportable que ha calgut sacrificar algun d'a-

quests possessius per raons estetiques.

h) MOs enlla de les dificultats gramaticals hi ha les merament

hermeneutiques, aquelles que provenen d'uns textos dificils

d'entendre.38 Hem consultat els manuscrits mes autoritzats

de les fonts lititrgiques, pero tampoc aixo no ha proporcio-

nat claror en alguns casos. Ha calgut, conseguentment, do-

nar una interpretacio hipotetica o almenys traduir d'una

manera literal, no satisfactoria, certament, pero honesta.

i) Pertany a la llista de les dificultats provinents dels matei-
xos textos llatins una altra giiestio especialment greu, qui
sap si la mes dificil: la dels himnes.39 Els esforgos que ha
fet la Comissio per tai de guanyar per a la himnografia els
poetes catalans , no han obtingut gaires resultats. I aixo
que els poetes no havien pas de limitar-se a traduir; en la

36. Es mes poetic de dir, com fa l'original, -celebrem el martiri d'aquell que va

saber pregar pels enemies" , que dir: , celebrem el martiri de sant Esteve , el qual

va saber pregar- etc. Son menuderies, peril en els petits details rau la perfeccio

i fart.
37. -El qual» , - la qualn no son diccions agradables foneticament . En les ver-

sions catalanes les oracions han estat construides amb supressio del relatiu:

-Deus, qui ... = Oh Deu, vos ...». Aixo no ha tingut una aprovacio unanime; alguns

hi noten el trencament de la unitat organica d una pregaria.
38. Recordem, per exemple, les discussions a proposit de -fidei cultoribus»

del Canon I, i de -benedixit^ en les paraules de la institucio eucarfstica (Cf. OLIVAR,
article citat a la nota 33 , pp. 85 i 89 s.).

39. Cf. A. OLIVAR, El himno en la celebracidn del oficio, a Phase XI (1971)
447-454.
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poesia, mes que enlloc, la Santa Seu ha concedit llibertat
als traductors. Hem vist clarament quc escriure un himne,
o sigui, un cant metric de caracter laudatiu, pero no un
cant que cxpressi uns sentiments subjectius, sing una com-
posicio poetica posada en boca dc la comunitat, la qual
lloa Dcu rememorant 1'economia de la salvacio, no es coca
senzilla per als nostres poetes, com tampoc no ho fou per
als poetes de I'Edat Mitjana, ja que el copios llegat hitn-
nodic llati abunda mes en peces superficials que en poesia
bona. Els poetes que ens han proporcionat un major nom-
bre d'himnes per a la liturgia de les Hores en catala han
estat mossen Climent Forner i mossen Pere Ribot. No Os
que hagi mancat material -veil i nou-, pero ha calgut
deixar de banda moltes peces que la Comissi6 -justament
rigorosa- no ha cregut prou aptes. Aixo fa que, fora
d'alguns himnes en catala, el nou llibre de les Hores
traduit hagi de reproduir els himnes Ilatins; esperem que
els anys vagin creant una himnodia liturgica catalana.

Al marge dels problemes ocasionats pel llati original, la Comis-
sio ha hagut de resoldre encara altres punts discutibles. En citare
un: ens ha fet dubtar ]a possibilitat del tutejament del ministre sa-
grat i de Deu per part dels fidels. No manquen autors que advo-
que decididamcnt pel tutejament.4° L'alemany i l'italia (t'angl'es
ha abandonat actualment 1'us del (thou») tutegen. Tambc ho fa el
castella. Despres de pensar-hi molt, la Comissio determine conser-
var el pronom «vos», tant per adrecar-se a Deu corn al ministre ce-
lebrant, al qual responem dient «i amb el vostre esperit» 41

Corn podem veure, el treball de la Comissi6 no solament ha
estat quantitativament ingent, sin6 qualitativament delicat. Les
critiques, molt mes nombroses les favorables que les desfavorables,

han encoratjat els collaboradors. Pel que fa a la quantitat del

40. C. M. BATu..E, Critiques constructives de textos liturgics . II, a Questions de
Vida Cristiana 48 (1969 ) 105 s., proposa, per raons teolugiques, tutejar el ministre
celebrant i mantenir el uvos, per a Deu , que es trinitat.

41. Aquesta resposta ens fa pensar en un cas gramatical que ha estat defen-
sat ptiblicament (B:1T1,u:, article citat, p. 102 s.). Propiament hauriem de dir: -Que
el Senyor sigui amb vosaltres». Altres frases construides de la mateixa mancra
amb el subjuntiu, tambe haurien d'anar precedides de la particula « que»; aixi cal
dir: «I que el nostre clam arribi a vos» (frase que potser seria mes catalana i mes
bella en aquesta altra forma: -1 que us arribi el nostre clam-). La unica rad a
favor seu que to la falta de la conjuncio « queu es 1 ' 6s tradicional , el qual ha con-
sagrat la manera de dir « El Senyor sigui amb vosaltres» etc.
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treball dut a terme, es ja una satisfaccio veure que els sacerdots
que havien de menester, per a una celebracio concreta, una collec-
cio complicada de textos impresos o ciclostilats provisionals, dis-
posen ja de llibres rituals, dell set volums impressionants del
leccionari de la missa, i aviat podran tenir el missal42 i la Liturgia
de les Hores 43

Amb aixo arribo al final de la meva exposici6. En alguns punts

potser he estat mes critic que expositor. P-s un defecte que pot ser-

vir per fer veure als descontents del treball de la Comissio que no

tots els qui hi han collaborat tenen una Bola manera de pensar;

pero, es clar, el resultat nomes pot ser un de sol.

El treball mes gros ha estat ja dut a terme. Falta la traduccio

d'alguna part del ritual, com es ara del de la penitencia, sobre el

qual no podem treballar fins que els nostres bisbes hagin dit la

seva ultima paraula respecte a I'aplicacio d'aquests ritus nous."

Naturalment vindran, emanats de la Congregacio del Culte Divi,

altres textos que caldra traslladar al catala. Ens podem pre-

guntar si la Comissio tindra rao d'esser un cop acabada la feina

essencial. Aixo depen dels bisbes. Naturalment, els textos editats

necessiten una revisio constant. El catala -no com el Ilati- es una

llengua viva, la qual exigeix que els textos liturgics vagin adaptant-

se a la seva evolucio mes o menys lenta. Si aixo ho ha de fer la

nostra Comissio o una de semblant, no ho se, i segurament que

tampoc els bisbes no ho saben encara.

42. Publicat 1'any 1975.
43. [El primer volum de la Littirgia de les Hores ha aparegut al comenga-

ment de l'any 1977, publicat per Editorial Regina, de Barcelona]. Per tal d'esser

complets diguem alguna cosa sobre el sistema editorial, encara que la Comissio tin-

gui nomes ]a funcio d'autor, no la d'editor. Els editors, propiament, son els bisbes

catalans, els quals han encomanat la impressio, la publicacio i la distribucio dels Ili-

bres liturgics oficials catalans a Editorial Balmes i a Publications de Montserrat.

Aquestes editorials separen un tant per cent dels guanys (quan n'hi ha!, ja que

cls Ilibres, per voluntat del bisbes, son venuts a uns preus mes baixos que no
correspondria al comers ordinari) per subvencionar el treball de la Comissio. Cer-
tament, els traductors i els collaboradors de la Comissio, en general, no han es.
tat retribuits proporcionalment a la feina que han rcalitzat; aix6, pero, no es cap
queixa, sing una constatacio. El qui escriu aquestes ratlles coneix l'esperit desin-
teressat (en aquest sentit) que ha animat el treball dels de la Comissio. [L'any
1975 Editorial Regina assumi la costosa impressio de la versio catalana de ]a Litzir-
gia de les Hores. L'obra sencera sera mes voluminosa que el Missal; per a publi-
car-la, des del punt de vista editorial, calia una audacia; Editorial Regina l'ha tin-
guda i hem de felicitar-nos-en.]

44. [Ha aparegut el 1976: Ritual de la penitencia , reformat d'acord amb els
decrets del Concili Vaticd II, aprovat pels bisbes de les diocesis de parla catalana
i confinnat per la Congregacio per al Culte Divi (Barcelona, Editorial Balmes - Pu-
blications de 1'Abadia de Montserrat, 1976).]


