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UN HOMILIARI DE VILABERTRAN
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De vint anus en4a, la catalanitat del manuscrit Ilati 3806 de ]a Bi-

blioteca Nacional de Paris -un homiliari de l'ofici del final del segle

XI- va en dansa, sense que, malgrat 1'6s que n'han fet cis investiga-

dors, hagi estat possible d'assi,-,nar-lo amb certesa a una Esglesia deter-

minada.

Fou J. Lemarie qui, en el curs de les scves recerques sobre el bre-

viari de Ripoll (Paris, Bib. Nat. ms. lat. 742) i, parallelament, sobre un

not corpus de sermons dc Cromaci d'Aquilcia, situa cl ms. Paris, Bib.

Nat. lat. 3806, liturgicament i paleograficament en I'area de I'antiga

provincia eclesiastica de Narbona (Sep timania-Catalunva), tot i la seva

perplcxilat enfront dc la dificultat d'atribuir-lo a algun dell bisbats d'a-

quest ambit.' Tanmateix, quasi simultaniament R. Etaix no s'estava de

SIGLLS FMPRADES EN EL TEXT:

Al - Homiliari d'Alanus de Farfa. Fd. R. GRE6oIJU'.

BG Breviaris manuscrits de Girona.

C Homiliari per a l'officium capituli . Barcelona , ACA, codex St. Cugat 2:.

CF Consueta antiga do Sant Feliu de Girona, Arxiu Dioccsit.

CS Consueta de Sant Cugat del Valles. Barcelona . ACA, codex St. Cugat 46.

CV Consueta vella de la catedral de Girona, Arx. Cap., codex 9.

FL Iomiliari de F. Liverani . Ed. H. BARRL;.

P - Ilcsmiliari de l'otici. Paris, Bib. Nat .. ms. lat. 3806.

S Homiliari fragmentari de l'ofici. La Seu d'Urgell, Arx. Cap., ms. 181.

T Homiliari de l'ofici. Tarragona . Bib. Prov ., ms. 139.

1. 1/omelies inedites de saint Chromace d'Aquilee, dins Revue Benedictine 72 (1962) 228,
Dear sermons de saint Clvomace d'Aquilde stir les Actes des Ap6tres, dins Revue

Benedictine 75 (1965) 137 : Le Breriaire de Ripoll, (Scripts et Documents . 14). Mont-

serrat, 1965, 163, nota 4.



14 IRAN( FS( XAVIER ALIF.S

qualificar-lo concretament de catala, ates el seu parentiu amb el tipus
d'homiliari representat en el manuscrit Santes Creus 139 de la Biblio-
teca Provincial de Tarragona, el qual -a desgrat de la seva proceden-
cia- no pertany al tipus cistercenc. I

Ws recentment, aquest mateix darrer autor, en publicar l'edicio

del ms. Paris, Bib. Nat., lat. 3806, i la de quatre altres homiliaris evi-

dentment emparentats, ha proposat, com a possibilitat, que aquest ma-

nuscrit procedeixi del monestir de Sant Lloreng del Munt. La seva atri-

bucio reposa sobre l'ampla coincidencia d'aquest homiliari amb la part

corresponent del contingut en el codex Sant Cugat 22 de 1'Arxiu de la

Corona d'Arago, i en un recurs a la dada paleografica, vaga , de J. Le-

inarie 3

s tant l'interes que pugui tenir d'esbrinar la procedencia d'aquest
homiliari parisenc, corn, principalment, la seva aportacio a la recons-
titucio, origen i datacio del tipus d'homiliari a que pertany, que han
fet neixer aquestes pagines.

PROCED$NCIA GIRONINA DEL MS. PARIS, BIB. NAT., LAT. 3806

Tot cercant la provinenca del ms. Paris, Bib. Nat. lat. 3806 (= P)

a partir de la presencia de la singular homilia-pregaria Veni ad nos,

Domine, Sancte Spiritus, publicada per primera vegada per dom J. Le-

clerq, a assenyala J. Lemarie algunes coincidencies existents entre 1'ho-

miliari P i els breviaris d'Elna, Girona i Vic, tot i que no hi sabe tro-

bar, en cap d'ells, rastre del text que buscava; 5 i encara en una altra

2. Nouveau .fermon pascal de saint Cesaire d'Arles, dins Revue B(;m^dictine 72 (1962)
201-202 . D'altra handa sembla que el ms. ha tingut un us conventual : hom pot apre-
ciar aci i alla signer musicals destinats al cant dell textos. La presencia d'aquest ho-
miliari a la Ilibreria de Santes Creus ja des d'antic Q . DoMfNGUEZ BORDGNA, El escri-
torio y la primitiva biblioteca tie Santes Creus, Tarragona, 1952, pp. 14-17 i lumina
2) no es pot justificar per contacte amb I'homiliari emprat a I'arquebisbat de Tarra-
gona , perque tant el breviari anomenat del patriarca Pere d'Urrea ( Tarragona, Arxiu

Capitular , ms. s. sig .) com l'incunable manat estampar el 1484 pel mateix arquebishe

(Gesamtkatalog der Wiegendrucke , vol. 5, Leipzig, 1932, num . 5473 ) segueixen el ma-

teix Opus dell homiliaris de Tortosa (Arxiu Capitular, ms. 62 i 196) -que tenim en

cstudi-, cl goal represents, molt possiblement, el tipus d'homiliari dels canonges de
Sant Ruf d'Avinyo a Catalunya. Es cert que el canonge J. BLANCH (Arxiepiscologi tie

la Santa Esglesia Metropolitana i Primada de Tarragona, vol. 2, Tarragona 1951, 117-

118) assegura que l'edicio de l'arquebisbe Pere d ' Urrea tenia corn a finalitat unificar

la diversitat de breviaris existent entre Is catedral i la dibcesi, pert no sabem ]'a-

bast d'aquesta afirmacio. Els breviaris mss. 80 i 87 de l'Arxiu Arxidiocesa de Tarra-

gona dif,erents del catedralici. son part d ' aquesta historia , que tractare en una altra

ocasio.
3. R. ETAIX , Quelques homeliaires tie la region catalane dins Recherches Augustiniennes,

16 (1981), 371.
4. Une homelie-priere sur le Saint-Esprit, dins Revue d'Ascetique et de Mystique 24

(1948), 84-85.
5. Le Breviaire de Ripoll , 163, nota 4.
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ocasio feu notar corn a interessant l'acord entre P i el breviari de Gi-
rona (Paris, Bib. Nat., ms. lat. 1309) en la reccnsio de l'homilia vuitena
de Cromaci d'Aquileia.6 La intufcio d'aquest autor no anava del tot
foraviada, corn podrem veure tot scguit. Fou la composicio, ben origi-
nal, dc i'homiliari del breviari de Girona a116 que li barra el pas cap
a l'homilia Veni ad nos, que -en aquest cas- donava la clau per a
resoldre la qi cstio.'

En efecte, 1'homiliari dels breviaris de Girona es Punic d'entre els
catalans que scgueix el tipus representat pel codex P i els homiliaris
Santes Creus 139 (= T), 8 Sant Cugat 22 (= C), I i en els fragments de
la Seu d'Urgell (= S). 10 Per contra, ens caldra prescindir d'un homiliari
tingut fins ara per gironi: l'anomenat ,Leccionari Sambolan, (actual-
ment ms. 22 de la Universitat Autonoma de Barcelona), 11 el qual, tot
i procedir d'una esglesia secular, no es conforma al model gironi, i per
aixo cal desqualificar-lo, almenys, corn a diocesa o catedralici. 12

6. Homilies inedites, 228.
El breviari de Girona, Paris, Bib. Nat., ms. lat. 1309, consultat per J. Lemarid, es
I'unic dels gironins que no he pogut veure. Amb tot, pel que en conec, respon ple-
nament al model gironi que assigna aquesta homilia -o mcs ben dit el seu comen-
cament- corn a lectura novena de les matines del dia de la Pentecosta.

8. Tarragona. Biblioteca publica. Ed. R. ETAIx, Quelque.s honu%liaire.s, 359-370.
9. Barcelona, Arxiu de la Corona d'Arago. Ed. R. ETAIX, Quelques homrliaire.s, 378-387.

10. Arxiu Capitular, frag. 181, -de procedencia desconeguda-. editat per R. ETAIx
(Quelques homeliaires, 388-389). No segueix el opus d'homiliari de 1'edici6 incunable
del 1487 (cfr. Gesanukalalog der Wiegendrucke, vol. 5, num. 5500) of qua] ens Iliura
'ens dubte, hssicament, el model tradicional urgellita tal corn sembla confirmar-ho
el costumari urgellenc de mitjan segle XI1 editat per M. S. GROS (La consueta antiga
de la .Seu d'Urgell: Vic, Mus. Epi.sc., Ms. 131, dins Urgellia 1 (1978) 183-266) tot i ci-
tar rarament els textos de l'ofici nocturn. Notcu que no he citat el pretcs hreviari
manuscrit do la Seu d'Urgell, ms. 85 do la Biblioteca Episcopal de Vic. Corn em din
el Dr. M. S. Gros -per diverses sons que no fan al cas-, la procedencia del c sdex
a'scgurada per I'antiquari vigata a qui fou adquirit per Mn. Gudiol cal polar-la en
duhte. La procedencia de Sant Julia d'Andorra possiblement hagi de canviar-se, ja
que Cl manuscrit es indubtablement vigata, puix que en les rubriqucs del dijous cant
relatives al rentarnent de ]'altar major per part del bisbe s'esmcnta Ia confessici de
sota I ,iiter major do sant Pere. La prescncia en aquest breviari do I'homilia vuitena

de Cromaci d'Aquileia, que corn observa J. LEMARIE (Trois nouveaux tc-moins de I'ho-
me%lie VIII et one hontelie de Noel le saint Chromace d'Aquilee, dins Revue Bene-
dictine 74 (1964), no solament es troba al breviari incunable de Ia Seu d'Urgcll, sing
(ambu en el breviari vigata, Paris, Bib. Nat., nouv. acq. lat. 903, i on la consueta
catedralicia, Vic. Arxiu Capitular, armari 31 (J. LEMARI^ - R. Frsix. Spi('ile,gium ad
Chromatic Aquileiensi.s opera, CCL, IX A Supplementum, 614), n'cs una altra mostra.

I I. CescriI per A. OLIVAR (El leccionario ,Samboa„ reaparecido, dins Hispania Sacra 11
(1958) 175-183), que no tracta de la procedencia. En canvi, tant el catideg Lihroru,n
litargicorum Cat'ftalauniae .s. IX ad XVI in Bibliotheca Abhatiae Montisserrati exhi-

bitio. Montserrat, 1958, 6, num. 7, corn A. MUNDO - A. OLIVAR (Fragments d'un curios

sarramentari niartirologi, dins Gesammelte .4ufsatze zur Kultur,geschichte .Spaniens 2I

(1963) 50) i J. LEMARIe (Nouveaux manuscrits de Catalogne retmoins des sermons de

saint Chromace d'Aquilee, dins Revue Benedictine 76 (1966) 320), el suposen gironi a
causa del seu antic possessor.

12. Corn ja assenyala A. OLIVAR (El leccionario aSambolas, 178) segueix molt de prop

I'homiliari de Pau Diaca. En alguns textos comuns amb Ia tradicio gironina, corn la
nit de Nadal o Ia Quaresma, hi ha punts essencials de divergencia. En el leccionari
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El testimoniatge unanime dels breviaris conservats a Girona 13 ( _
BG) es troba a bastament confirmat en les sumaries indicacions de la
Consueta Vella de ]a Seu de Girona 14 (= CV), escrita vers ('any 1360,
i en la Consueta antiga de la collegiata de Sant Feliu de Girona 11 ( _
CF), escrita entre els ant's 1314-1330, que reflecteixen sens dubte la
liturgia gironina tradicional.

De cara a I'analisi comparativa entre I'homiliari P i el trames en BG
i llur dependencia de la tradicio catalana lliurada per T, C i S, i per tal
d'evitar llargues taules comparatives, assenyalare ara, en primer floc,
les caracteristiques generals d'ambdos homiliaris. Despres, fare notar les
coincidencies i divergencies significatives que es troben en els dos grans
cicles que compren el codex P: el pasqual i el postpenteeostal.

L'homiliari de BG barreja peces que ens trasmeten T i C, pero
segueix molt de prop l'ordenacio de C, que ens ha arribat retallada ate-
sos 1'origen i la destinacio de 1'homiliari d'aquest codex. En efecte, en
el cicle postpentecostal la concordanca entre C 24-41 i 54 amb BG es
total, fins a coincidir sovint en la llargada del fragment; coca que troba
explicacio en I'estructura mateixa dels textos i en la tendencia a abreu-
jar les llicons: hom ha aprofitat la part general i introductbria a la
interpretaeio dels versets evangelics. En el cicle pasqual BG, com C,
en I'homilia a 1'evangeli del tercer nocturn dels diumenges i festes uti-
litza una serie de peces de cant Gregori el Gran i de Beda el Venerable
-possiblement manilevades a I'homiliari de Pau Diaca-, 16 i ha con-
servat els sermons pasquals que trobem en T quan no ha trobat la peca
adient en Pau Diaca, o be, normalment, corn a Serrnones I` complemen-

ferial quaresmal, que segueix el model de I ' homiliari de Girona ( Museu Diocesa, ms.
44) editat per R. FTAIX (L'honteliaire conserve an Museo Diocesano de Gerona, dins
Analecta Sacra Tarraconensia 34 (1961) 47-55), les homilies sobre l'evangeli de cant
Mateo han estat sovint manllevades al comentari de Claudi de Tori (J. LiviARtll, Nuu-
veaux manuscrits de Catalogne, 320). Malgrat que la catalanitat del ms. sembla clara
a partir de la melodia del cant de la Sibilla (H. ANGLLv, La mdsica a Catalunya fins
al segle Xlll, Barcelona 1935, 294-296), I'amic G. Roura i Guibas. bon coneixedor
dels escriptoris gironins. em diu que les tres mans de calligrafs que hi ha distingit no
son gironines. El codex. a mes, no concorda amb cap dels breviaris dels hisbats Ca-
talans, i per tant caldra cercar la seva procedencia en alguna canonica augustiniana
-exceptuades almenys Vilabertran i Ulla- o be a I'altra banda dels Pirineus, tal
com semblen insinuar les antigues guarder del volum estudiades per A. Nlnuo() - A.
OLIVAR (Fragments d'un curios sacramentari-martirologi, 42 i 49-50).

13. Arxiu Capitular, mss. 95, 97, 125 i 126; Biblioteca del Seminari, mss. 140 -amb una
gran (lacuna- i 141. Tots han estat darrerament descrits per J. JANINI, Manuscritos li-
turgicos de las biblioteeas de Espana, vol. 2, 497, 498, 502. 503, 514 i 515. No he pogot
consultar el breviari Paris, Bib. Nat., ms. lat. 1309.

14. Girona. Arxiu Capituiar, ms. 9. Descrita per J. JANINI, Manuscritos liuirgicos, vol. 2
n«m. 486.

15. Girona, Arxiu Diocesa, s. sig. Descripcio per F. X. ALTES i AGUILO, Llibres retrobats
de la collegian de Sant Feliu de Girona, dins Anales del Instituto de F_studios Gerun-
den.ses 24 (1978), 44-48.

16. L'us d'aquesta font ja ha estat assenyalat per R. ETAIX, Quelques homeliaires, 395-396.

17. Les consuetes gironines CV i CF acostumen a distingir entre semis -text tematic
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taris: en la novena llico dels dies festius, com a sermons de certs dies

ferials especials -el de la lletania major i el de Ies octaves de 1'Ascen-

si6 i Pentecosta-, i mes sorprenentment, com a lectures de les feries

de la setmana despres del diumenge-octava de Pasqua. 11

L'homiliari P, que es veu molt remenat en el cicle pasqual, coinci-

deix totalment amb BG en el cicle postpentecostal. En el cicle pasqual

hom hi aprecia, a part dels contactes amb l'ordenament de T i de 1'ho-

miliari de BG, la manca de lectures per a alguns dies, els doblets injus-

tificats en altres, la introduccio d'algunes peces de Pau Diaca -que

trobem tambe en BG i C-, i la suplementacio mitjancant notes mar-

ginals posteriors que assignen els textos o remeten a un volum de les

homilies de sant Gregori el Gran. 13 La nota mes caracterfstica d'aquest

homiliari es I'arcaisme en la designacio del dimecres de 1'octava de

I'Ascensio: in Iclanias secundas (= P 27) com en l'antiga liturgia his-

panica.22o Cal considerar aquest titol, conjuntament amb altres textos

de T i P, una pervivencia hispanica en la liturgia catalano-narbonesa 21

que ens fa accessible quelcom del model d'homiliari hispanic de la missa

quc circulava per les nostres terres.22

Passant mes directarrient a la comparacio interna entre P i BG, cal

remarear especialment aquelles peculiaritats quc els uneixen o cls sepa-

ren, mes enlla del parentiu coma amb T i C. El punt de coincidencia

mes clar i caracteristic entre P i BG es troba en el cicle postpentecos-

tal. Aquest cicle dominical es compost, quasi exclusivament, d'homilies

de la recensio franccsa de 1'homiliari caroli de Liverani 23 (= FL) -de

la qua] el ms. P era considerat fins ara com a unic exemplar conegut

aplicable a. una festa- i homilia -comentari a 1'evangeli enunciat en la lectura se-

tena de les matines. Normalment, I'homilia es reservada per a les llicons setena a

novena, mentre que el sernio constitucix qualsevol de les altres lectures no bibliqucs.

Amb tot no manquen excepcions a aquesta norma, especialment en les festes dell

sants, i tamb@ en l'homiliari pasqual festiu en quc les consuetes citadel, concordes

amb els breviaris, assignen un sermo corn a novena lectura de matines. Tant en el cal

del santoral corn, especialment. en l'tis que ens ocupa, horn intueix la voluntat del

cornpilador d'aprofitar i no deixar perdre cap de les peces que tenia disponibles en

I'homiliari. Aixo, val a dir, no es un costum privatiu dell breviaris gironins, sing que

es troha en altres homiliaris o breviaris.

18. L'homiliari de BG assigna un sermo dividit en tres (Ikons corn a lectures per a Ies

feries d'aquesta setmana, mentre que CF solament el preveu corn a tercera Ilico, i CV

scmbla desconeixer ambdos costums.

19. Anornenat amb el titol de corenle, corenten i quadragenario. Els textos assignats son

P 8, 15, 16, 17, 24; els que hom ha afegit marginalment son P 5, 9, 11, 14, 22, 30.

20. Ja h o assenyala J. LEMARIE, Homelies inedites, 228. El titol de T 47 possiblernent ha

estat gratat a causa d'aquesta mateixa retolacio o d'una semblant, corn la que li as-

signa a aquest mateix text ('homiliari hispanic de ]a missa.

21. Vegcu sobre aquest particular el recull d'A. OLIVAR, Survivances wisigothiques dans

In liturgie catalano-Iangueodocienne, dins Cahiers de Fanjeaux 17 (1982) 157-172.

22. R P-TAIx, Quelques homeliaires , 392-393.

23. Ed. H. BARRE, Les homeliaires carolingiens de resole d'Auxerre, (Studi e Testi, 225),

Ciutat del Vatica, 1962, 119-120 i 195 ss.
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de ]a part estival- 24 que es retroben en C i, parcialment, en T. En el
cicle pasqual, tant P com BG, a part les peces comunes amb C provi-
nents d'un homiliari del tipus Pau Diaca, segueixen un ordenament molt
proxim a T. Amb tot, les homilies comunes amb T no son sempre les
mateixes: d'entre les trenta que en porta P i les vint-i-nou de BG sola-
ment coincideixen entre ells en setze. Tamateix, n'hi ha dues en amb-
dos homiliaris que s'avenen a apartar-se de T pel que fa a llur destina-
cio. En efecte, l'homilia de Beda que BG i P 21 assignen a la vigilia
de 1'Ascensi6, el codex T 35 la designa per a l'octava; i 1'homilia de
Cromaci d'Aquileia, Sollemnitas diei presentis, que en T 38 esta rubri-
cada per a la festa de l'Ascensio, l'homiliari P 24 l'assigna en nota mar-
ginal In octab, tal com testimonia l'I s de BG i la tradicio dels costu-
marjs gironins CV i CF que la llegeixen els dijous-octava de I'Ascen-
sio. D'entre les altres peces comunes entre P i BG mereix una especial
atencio la corresponent a l'octava de la Pentecosta: 1'homilia P 42,
Predicante domino in sinagoga, que no es troba ni en T ni en C -i
pertany al comentari de Luculenci sobre els Evangelis- 25 es assignada
tant per BG, com CV i CF, per a llico setena i vuitena del tercer noc-
urn, mentre que la novena es la T 58.

Totes ics variants de P que he assenyalat fins ara respecte de T i de
C, i, alhora, la concordanga fonamental amb BG, crec que son suficients
per a acceptar la procedencia gironina del codex P. Tot amb tot, es evi-
dent que els criteris de seleccio de peces de P en el cicle pasqual, el
fan, en part, diferent del model catedralici representat en BG i el cos-
tumari CV; no sembla, pero, que hi hagi diferencies molt notables res-
pecte a 1'arquetipus comu. AixO queda ben pales si hom compara l'or-
denament de l'homiliari fragmentari S amb els de T i C d'una banda,
i P i BG d'altra:

T C S P BG
2 11 + (In vig. Paschae, lect. IX)

9 (rout.) + (In die Paschae, leet. VII-IX)

5 (mut.) l + (In oct. Paschae, leet. IX)

6 12 2 + (Dorn. I post. oct. Paschae, lee!. IX)

11 13 + (Dom. 11 post. oct. Paschae, leet. IX)

4 14 + * (Donn. III post. oct. Paschae. lect. IX)

12 15 + ** (Dom. III post. oct. Paschae, lect. IX)

13 16 + (Dom. IV post. oct. Paschae, lect. IX)

* Nomes at breviari Girona, Arx. Cap. ms. 125, i a CV.

** A la resta dels breviaris de Girona.

24. La pres8ncia de la part estival en C i T fa dir a R. Lr,ux (Quelques homeliaires, 394)
que la recensid anomenada francesa de l'homiliari Liverani .meriterait plutot d'etre
appelee catalanes.

25. Sobre les homilies de Luculenci en els homiliaris catalans, assenyalades ja per R.
ETAIX (Quelques homeliaires , 394-395), ja en parlare mes endavant.
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31

33

35

17

(mut.)

18 14 +

(expl. inut.)

12 15 +

13 16 +

14 17 +

18 +
19
20 +
21
22 +

(Dorn. I post oct. Paschae, lest. VII-VIII)

(Dom. II post a(-t. Paschae, lest. VII-VIII)

(Dom. III post out. Paschae, lent. VII-VIII)

(Dom. IV post oct. Paschae, fe(-t. VII-VIII)

(Fer. I/ laetaniarum, leer. 1-1/I)

(Fer. III loetaniarum, lest. 1-1/1)

(In Ascensionis, lest. VII IX)

19

D'antuvi hom constata un parallelisme -quc caldra explicar- entre

l'ordenament de S i el reflectit en BG, que revela novament una recen-

sio de l'homiliari catala a base d'un ordenament molt proxim a T amb

la introduccio de peces -com S 18, C 9, P 14-17- pertanyents a les

homilies de sant Gregori el Gran o als comentaris de Beda el Venera-

ble, tal com es troben a Fhomiliari de Pau Diaca. Aquesta recensio de

la part estival de S devia esser fonamentalment la mateixa de 1'arque-

tipus de 1'homiliari catedralici de Girona. En efecte, a partir de les

assignacions de BG -que he posat entre parentesi en la taula prece-

dent, i que corresponen a les dels costumaris CV i CF-, i de la seva

coincidencia amb el fragment S i el codex P, arribem, per una Banda,

a palesar com BG ha procurat d'aprofitar al maxim les peces pasquals

de Fhomiliari que seguia -fet que com veurem es repeteix en els tex-

tos per a les feries de 1'octava de Pasqua-, i per altra a reconstituir

una part de l'ordenament de l'arquetipus de Fhomiliari gironi.

Si comparem les distribucions de P i BG en els diumenges de Pas-

qua, es ben clan que BG, com P, ha pres l'homilia sobrc 1'evangeli -lli-

cons setena i vuitena- del text assignat per l'homiliari, pcro alhora ha

aprofitat les llicons sobreres del dia de Pasqua -tal com les veiem en

S- per a llegir-ne una cada diumenge corn a novena lectura, tot con-

servant -com es pot constatar en la taula precedent- l'ordre que

tenien en l'homiliari. 26

A 1a vista del que acabem d'establir es pot afirmar tambe en aquest

cicle pasqual, la identitat de 1'arquetip de Fhomiliari que es a la base

de P i BG. Les diferencies cal cercar-les, corn ja he dit mes amunt, en

fits o en el criteri de seleccio de peces del compilador de P respecte

26. is simptomatic i revelador que tant CV corn CF, en prescriure la novena lectura dcls

diumenges despres de Pasqua, indiquen que la ]lico es de sermone resurrectionis, la

qual cosa referma ]a reconstitucio parcial que hem fet de l'homiliari gironi, coinci-

dent amb la recensio de S.
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als diversos textos que oferia l'arquetip. Aixi per exemple es evident

que P en comptes de copiar totes les lectures que l'homiliari-tipus as-
signava com a possibles per al dia de Pasqua, n'ha triat solament dues,
les primeres. I una manera de fer semblant la trobem en l'cleccio de les

homilies per a les feries de l'octava de Pasqua, per a les quals 1'arque-
tip de l'homiliari gironi oferia, versemblantment, dues peces per a cada
dia -la primera manllevada a Sant Gregori el Gran o a Beda, Z' i la
segona gairebe igual a les del codex T. L'adaptador de BG, seguint el

seu costum d'aprofitar totes les lectures possibles, ha adoptat com a

llicons per al fiercer nocturn de les feries de I'octava de Pasqua la pri-

mera pe4a corresponcnt a cada dia, mentre que els sermons que tro-

bem en T -i que com he dit ocupaven el segon lloc- han estat tras-

passats a les feries despres del diumenge-octava de Pasqua, tal com

ja ha estat dit mes amunt. En canvi, l'ordenador de P, aci lacunar i su-

plementat, ha trial per a les feries de l'octava de Pasqua el sermo que

li ha fet mes pe4a d'entre els possibles:

T P BG
5 + (Fer. II Paschae)

20 6 (Fer. I/)

22 + (Fer. II post oct. Paschae)

8 (Fer. 111) ± (Fer. I// Paschae)

21 7 (Fer. 111) + (Fer. 111 post oct. Paschae)

9 (Fer. I V) + (Fer. I V Paschae)

23 + (Fer. 1 V post oct. Paschae)

9 (Fer. V) + (Fer. V Paschae)

24 + (Fer. V post oct. Paschae)

10 (Fer. VI) + (Fer. VI Paschae)

25 + (Fer. VI post Oct. Paschae)

11 (Sabb.) + (Sabh. Paschae)

29 + (Sahb. post out. Paschae)

En la resta del cicle pasqual, tal com ja queda insinuat en els dar-

rers numeros de la primera taula comparativa, les coincidencies entre

BG i P son mes abundants i mes afins amb l'ordenament de T, tot sal-

want els criteris d'eleccio i d'us d'ambdos homiliaris gironins, aixf com

les caracteristiques propies respecte a T, quc ja he assenyalat mes

amunt

7. Son les mateixes que les de 1 ' homiliari de Pau Diaca , llevat de la del dissabte , que aci
ha estat presa a 1'homilia vint - i-dos de sant Gregori el Gran (PL 76, 1174).
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De l'ordenament gironj de P, peculiar respecte at costum catedralici

de BG i CV, aixi com de les remeses textuals i marginals a un volum

de les homilies de sant Gregori el Gran, scmbla que es pot deduir que

aquest homiliari procedeix d'una esglesia gironina no sotmesa total-

ment a l'us catedralici; esglesia d'altra banda un xic important puix

que a mes dels llibres liturgics, en tenia a l'abast d'altres auxiliars.

Aquesta esglesia is, molt versemblantment, la canonica augustiniana

de Santa Maria de Vilabertran. S'hj donen les dues caracteristiques asse-

nyalades; i, a mes, apunten cap a ella tambe tant la datacio del manus-

crit com els indicis sobre la procedencia del codex. En efecte, la data-

cio de I'homiliari P -final del segle XI o principi del XII- coincideix

amb el moment de 1'endegament definitiu dc la canonica de Vilaber-

tran, 21 epoca en la qual cal situar altres llibres liturgics de tradicio

gironina de ]a canonica.
70

I pei que fa a la procedencia, el codex cs

sens dubtc una de les adquisicions fetes pel mariscal de Noailles a Ca-

alunya30 -durant la seva estada bellica a la darreria del segle XVIII-t

que cal surnar als altres sis manuscrits liturgics catalans del mariscal,

tots ells procednnts del bisbat de Girona, 31 i d'entre cis quals tres pro-

venen certament de Vilabertran.32

28. Creada I'any 1069, I'snv 1081) foil iniciada la construccio de I'esglrsia. quo foil con-

sagrada el 1100.
29. Ens n'han pervingut. a la Bib . Nat. de Paris, un sacramentari (ms. at. 1102), on evan-

,eliari ( ms. lat . 897), un epistoler (ms. lat . 891), una part d'una Biblia (ms. lat. 48,
134, 187), i on gradual del qual nomes recta un bifoli com a guarder del ms. 134

(J. Br1.t.AVISTA, L'antifoner de n:issa de Sant Roma de les Bons, (Monumenta Andor-

rana, 6). Andorra 1979, 2(H)). La tradicio liturgica gironina seguida a Vilahertran

conforms sons duhte IL liturgia de les sever fundacions; ens consta de la canonica

d'Ullu (J. Vit_LANUevA, Viage literario, vol. 15, 22), fundada per Vilabertran 1'any 1120.
30. L DeLtsLE, Le cabinet des manuscrits de In Bibliothegue Nationale, vol. 3. Paris

1881, 371.
31 Mss. Paris, Bib. Nat., lat. 891, 897, 1102, 1103, 1309 i 1333. Potser caldria considerar

tambc liturgic la Biblia do Sant Pere de Rodes (ms. lat . 6). Deixo do bandy el missal

dElna (ms. lat. 1436), clue podria provenir de la biblioteca del cardcnal do Noailles

(L. DELiss.E, Le cabinet des manuscrits , vol. 3, 371).
32. Son els mss. Paris, Bib. Nat., lat. 891, 897, i 1102. En canvi els mss. lat. 1103 i 1309,

que V. LEROQVAIS (Les sacramentaires, et les missels manuscrits des bibliotheques pu-

bliques de France, vol. 3, Paris 1934, 98 i 163) fa provenir crrbniamcnt do Vilabertran

caldria situar-los, en principi, a Banyoles, on tradicionalment ban estat venerades les

reliquies de sant Martiria. Concretament, perb, el ms. lat. 1103 es dificil de saber d'on

prove, ja clue -ultra portar una data de celebracio de la consagracio de Yesgl6sia clue

no correspon a cap de les tres consagracions conegudes de Banyoles in als trasllats

do Ia festa citats per P. Atsius y TORRENT (Ensaig hi.stbric sohre In silo de Banyoles,

2.8 ed., Banyoles, 1895, p. 118 nota 140), ni a la de Vilabertran- inclou cn el

calendari la festa de cant Lambert, les reliquies del goal cren venerades a la cano-

nica augustiniana de Lledo, de la qual no coneixem la dedicacio de I'esglcsia. Si aquest

missal provenia de Lledo, canonica filla de Vilabertran, fora possible que Noailles

l'adquiris a Vilabertran mateix.
Pel que fa al ms. lat 1333, monastico - gironi , que dom A. WILMART (Une curieuse ex-

pression pour designer l'oraison secrete , dins Bulletin de Litterature Ecclesiastique 26
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Alguns d'aquests volums que Noailles obtingue de Vilabertran poden
esser identificats en 1'inventari de bens confegit en ocasio de la visita
canonica que el canonge de Girona Jaume d'Agullana dugue a terme a
Vilabertran, com a pas previ a la secularitzaci6.31 Entre els codex que
consta que eren a la Ilibreria -formada globalment per un bloc de ma-
nuscrits liturgics fora d'us,11 un bloc de teologics, un altre de juridics,
j, principalment, pels cent setanta-vuit llibres que des de Roma tra-
mete 1'any 1545 el nou abat comendatari Pere Domenech-, 35 se'n reco-
neixen a primera vista un parell: el primer volum d'una Bjblia, que ha
d'identificar-se amb el ms. Paris, Bib. Nat., lat. 48 -que no es 1'6nic
volum d'aquesta Bjblia-,'6 i l'cvangeliari de Vilabertran, avui ms. lat.
897 de la biblioteca citada.37

De les dues parts d'un leccionari o homiliari de l'ofici 38 la part hie-
mal del qual comencava amb la lectura biblical d'Isaies 1,1, llegida al
primer nocturn de I'ofici de matines del primer diumenge d'Advent,
podria correspondre a la segona part del manuscrit factici Paris, Bib.

(1925), 99) conjecture que procedia de Camprodon , mereixeria un examen acurat per
Ies referencies que s'hi fan a una esglesia de Santa Maria (V. Lf.ROQUAts, Les sacra-
mentaires , vol. 2, 99).

33. Barcelona, Bib. de Catalunya, ms. 721, ff. 13-30. Algunes referencies a aquesta , visita
es troben en E. ZARAGOZA P.ASCUAL., Documentos ineditos referentes a la reforina mo-
nastica en Cataluna durante la segunda mitad del siglo XVI dins Studio Monastica
19 (1977), 130, 160-161.

34. El ritus romano tridenti comenqii d'introduir-se al hisbat de Girona l'any 1574. en
que Cl Capitol catedralici decidi d' abandonar el breviari propi gironi per resar, a
partir de les primeres vespres del diumenge de Septuagesima, d'acord amb l'ofici roma
(Girona, Arxiu Capitular , Resolutiones Capitulares, any 1574, fol. 19). D'aci que al-
guns llihres liturgics de l'inventari tinguin qualificatius com aconforme al ritu del
ofici velh, (fol. 25) o aque olim in officio)) (fol. 29) o be ((juxta officium vetus)) (fol.
29v), mentre que d' altres anomenats anous )) (fol. 24v-25) pertanyen -Ilevat d' una ex-
cepci6- al ritus roma.

35. Girona. Arxiu Diocese, Actes capitulars de Vilabertran. anys 1528-1685, fol. 37v.
36. Barcelona , Bib. Catalunya, ms. 721, fol. 29v: aVolumen magnum in pergameno ma-

nuscriptum biblia sacra in cuius initio est prologum bead hieromini pbrin. Formen

part d'aquesta mateixa Biblia els mss . lat. 134 i 187. aplegant en conjunt un Antic

Testament incomplet per manta (Fun volum. Hi ha altres volums de Biblies a I'in-

ventari, que han de correspondre a aquests.

37. Barcelona, Bib. Catalunya, ms. 721, fol. 29v: aVolumen in pergameno manuscriptum
in quo scripta sunt evangelia que olim in missa legi vel decantari solebant toto anno
juxta officium vetuss.

38. Barcelona , Bib. de Catalunya, ms. 721, fol. 29: aVolumina duo magna in pergameno
manuscripta , in quibus scripta sunt lectiones , que olim in officio legi vel decantari
solebant. In alterum in principio aliquid deest . Alterum vero incipit visio Isaie pro-
pheteD.
Quan aquest treball ja era enllestit ha aparegut el treball de J. de Polo - M. J. AR-
NALL (Una biblioteca del Renaixement . L'inventari de la llibreria de Vilabertran de
l'any 1587, dins Arxiu de Textos Catalans Antics 1 (1982) 253 nota 75) on s' identifica
un' d'aquests dos volums amb I'epistoler de Vilabertran , avui ms . Paris, Bib. Nat. lat.
891, ---d'altra banda no citat en l'inventari-. La claredat de la descripci6 , la iden-
tificaci6 que n ' hem fet en la nota 29 , i el coneixement que tenim del manuscrit en
questi6, exclouen aital possibilitat.
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Nat. ms. lat 5304, abans de perdre els primers fulls.39 La segona part,

1'estival, es dificil que correspongui al nostre codex P, perque a mes

de no poder esser qualificat de magnum -com ho fa l'inventari-, per

1'alcaria respects al manuscrit citat suara i a d'altres manuscrits de

Vilabertran, 41 cl volum comenca complct, o tries propiament completat

en els primers folis per una ma del segle XIV.

En canvi el nostre codex P sembla respondre a la dcscripcio que la

1'inventari d'un «Voluntet in perganteno nuuzuscriplion serinonutn sancli

augustini, in cuius initio est sernzo qui incipit Paschaa. 41 Efectivamcnt

Punic sermo augustinia amb aquest incipit es el pseudo-augustinia 168

(PL 39, 2070) -obra en realitat de Cesari d'Arles (CCL 104, 819)- que

amb cl titol de Serum sanct i Augustini encapgala el nostre homiliari

(= P 1), i a] qual segueixen encara quatre sermons mes pseudo-augus-

tinians (= P 2, 3, 4, 6) rubricats tambe sota el nom d'Agusti. E,s per

aixo que 1'autor de l'inventari, en obrir-lo i fullcjar la primera dotzena

de folis, el cregue una colleccio de sermons de sant Agusti.42

Identificat ja el nostre codex P, solament ens resten els «dos mis-

sals de pregami (sic) veils amb tancadors de plata>> que -juntament

amb un processoner amb claus i tancadors de plata- es trobaven guar-

dats a la torre do les hares." Aquests dos missals podrien esser per-

39. Segons A. M. Mi mx) (Utz Jra^ntent molt antic de litdrgia roman,, a Cataluntit, dins

11 Congres Litiirgic de Montserrat, vol. 3, Montserrat, 1976, p. 189) es tracta d'una

pc4a ripollesa, vigatana o gironina. Ales el tipus d'homiliari que representa -editat

per R. ETAIX, Quelques honteliaires, 350ss.- el manuscrit no pot trobar avincn4a

amb cap altre breviari dell hisbats del Principat, llevat que horn pogucs justificar clue

el codex procedeix de l'area vigatana, on aquest tipus d'homiliari no era desconegut,

tal corn mostrare mes endavant.

40. Per exemple, cis fragments de manuscrits de Vilabertran conservats a la Biblioteca de

Montserrat -mss. 1119, 1-111-, que han conservat la mida original fan 472, 485 i

485 mm. d'algaria respectivament. Els manuscrits, realment solemnes, i molt ben con-

servats a que pertanyien -si hem de fer cas dels folis que ens n'han pervingut-

foren desfet4 al comengament del segle XVI per tal d'emprar-los per a cohrir llibres

de comptes.
41. Barcelona, Bib. ae Catalunya, ms. 721, fol. 29v.

42. Aquest error possiblement no hauria estat comes si l'autor de l'inventari hagues estat

un canonge de Vilabertran. En efecte, ultra coneixer, potser, el codex per haver-lo

vist encara en servei, no hauria atribult a terceres persones el desus encara recent

dell volums citats a les notes 39 i 40. D'entre els altres sermons pseudo-augustinians

possats sota el nom d'Agusti, que hem retrobat en el nostre homiliari, no crec que

la rubrica (Sermo vel oratio sancti Patris , Augustini episcopi)) (= P 38) tingui cap

relacio amb la proeedencia canonical del codex, d'acord amb la interpretacio que

caldria donar a J. LEMARIE, Le Breriaire de Ripoll, 163, nota 4. La mateixa rdbrica

es trots tambe aplicada a una homilia del fragment S, i es dons la casualitat -potser

significativa- que ambd6s textos es retroben en I'homiliari hispanic de Is missa. on

les atrihucions de sermons a sant Agusti no son rares.

43. Barcelona, Bib. de Catalunya, ms. 721, fol. 25v. La torre de les bores, o del rellotge,

fou construida en temps de l'abat Antoni Girg6s (1410-1431) csobre to altar majors,

com din una nota trobada per F. MONSALVATJE y FOSSAS, Los monasterios de la did-

cesis gerundense, (Noticias histdricas, vol. 14), Olot, 1904, p. 90.
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fectament el sacramentari de Vilabertran avui ms. Paris, Bib. Nat., lat.
1102, i el lat. 1103, si es que aquest darrer era a Vilabertran aleshores.44

CAP A L'ARQUETIP DE L'HOMILIARI DE GIRONA

L'edicio dels homiliaris catalans de R. Etaix, aixi com tot el que
acabem de constatar breument, ens mena a reafirmar l'existencia d'un
homiliari-tipus catalano-narbones per a l'ofici divi. Malgrat tot, aquesta
afirmacio global planteja dues grans questions en el camI vers 1'arque-
tip de l'homiliari gironi: en primer lloc, escatir l'origen de 1'arquetip
reflectit en els codexs P i C, en el fragment S, i en BG; i en segon
]loc, aclarir el perque de les diferencies entre 1'ordenament dels ho-
miliaris citats i el del codex T, que en alguns aspectes es manifesta
mes primitiu. Ambducs questions solament poden trobar una resposta
totalment completa en la consulta i estudi comparatiu dels testimonis
de l'ofici divi de 1'area de l'antiga provincia eclesiastica catalano-nar-
bonesa. Per aixo, les analisis i les conclusions que seguiran, son sufi-
cients solament per a assegurar el canemas per a un estudi mes ampli.

De la seccio primera -susceptible d'esser completada amb taules
comparatives- se segucix que 1'ordenament testimoniat per P i BG es
constituit per una recensio the 1'homiliari catala completada amb textos
d'un homiliari molt proxim al de Pau Diaca. Aquest ordenament que,
com afirma R. Etaix, 45 es la font principal de la part estival de I'homi-
liari C, ha conformat, naturalment, bona part de les homilies per al
santoral coma entre BG i C. L'avinenca es manifesta especialment en
testes amb textos particularment significatius ates llur origcn: aixi, per
exemple, hom troba en el santoral dc BG i C peces comunes, manlle-
vades a l'homiliari Liverani'k -com ara en els diumenges despres de
]a Pentecosta-, a l'homiliari bavares, 47 als sermons de Cromaci d'Aqui-
leia, 48 als comentaris de Luculenci sobre els Evangelis, 49 i a textos d'6 s
monastic. -50

44. Vegeu la nota 32.
45. Quelques homeliaires, 371.
46. En la , solemnitat do l'Assumpta porta I'homilia de FL 6_2 (- C 67). Els bresiaris de

Girona en porten encara d'altres com FL 72 en la festa de cant Miquel , i FL 61 adap-
tada per a la i diada de sant Narcis, lea quals tamb8 son Ilegides en els homiliaris tar-
dans gironins , Barcelona , Bib. UniversitAria , ms, 1158, fol . 82 i fol. 165, i de Girona,
Arxiu Capitular, ms. 8, fol . 266v , que ha adaptat I ' homilia de FL 61 per al dia de
sant Dalmau.

47. De Ieslhomilies C 58 i 62, la darrera es troba en BG per al dia de sant Pau o per
a la festa de la seva conversio , tal corn tambe apareix en I'homiliari Paris , Bib. Nat..
ms. lat . 5302 editat tambe per R. ETAIX, Quelques homeliaires , p. 343, num. 92.

48. El sermo 39, Cum dominus et salrator nosier circuiret civitales , fa d'homilia per a
1'evangeli de la festa de Tots Sants a C 72, BG, i en l'homiliari gironi de Barcelona,
Bib. Universitaria 1158, fol . 182, segons la recensio editada per J. LEMARIE, Un nou-
rent sermon de saint Chromate d'Aquilee et fragments provenants d'homehaires ba-
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Tot plegat, i especialment aquestes darreres peces, ens fan girar els

ulls vers el mon monastic catala, i en primer floc -a causa de les coin-

cidencies assenyalades entre P, BG i C- vers el monestir de Sant Gu-
gat del Valles, relacionat des de primera hora amb cl de Sant Llorenc

del Munt, 51 d'on ha de provenir forcosament la font de I'homiliari del

codex C, tot i que molt possiblement fou copiat al mateix Sant Llo-

renc del Munt. '-'

En efecte, l'homiliari que anomenem catala, i que trobem reflectit
en la part estival i santoral de 1'homiliari per a l'officium capituli del
codex C, hom 1'endevina subjacent aci i alli en l'homiliari per a l'ofici
nocturn de Sant Cugat del Valles, reconstituible, en bona part, a base
de les prescripcions de la consueta escrita pel monjo Pere Ferrer s3

(= CS) vers els anys 1219-1221, que es poden completar en ocasions
amb les d'altres costumaris posteriors. sa

En l'homiliari de matines de CS hom hi retroba en ics feries qua-
resmals els mateixos textos que en la part hiemal de l'homiliari cata-
la; 's en el cicle pasqual hom constata 1'existencia d'una serie d'homi-

rarois, a Revue Benedictine 66 (1976) 34. Als testimonis d'aquest scrmo aplegats per
R. ETA !X - J. LEMARIE° (Chrocnatii Aquileiensis Opera, CCL, IX A, p. 168), s'hi pollen
afegir la versio sencera del codex Lleida, Arxiu Capitular, ms. Roda 16, fols. 156-
158, i el fragment del leccionari de Serrateix i del breviari impres del monestir de
la Grassa. Vegeu la nota 74.

49. Tot i que no coincideixen en l'assignacio a la mateixa festa, P 42, BG i C 57 fan ser-
vir aquest mateix text corn a I'homilia sobre I'evangeli de stint Joan 3,1.

50. Concretament on parell. L'un, C 69, per a la festa de ]a Nativitat de la Mare de Wu,
que era emprat a l'ofici nocturn a Ripoll i a Serrateix, ha estat publicat per J. LEMARII^,
Le Breviaire de Ripoll, pp. 197-200. Tambe ens el transmet el BG i l'homiliari gironi
Barcelona, Bib. Universitaria, ms. 1158, fol. 62v.
L'altrc, C 81 -no identificat per R. ETAIX- per a la festa del transit de cant Benet,
no cs sin() un fragment del sermo tercer d'Odo de Cluny (PL 133, 725A-B) dif6s per
a la festa de la translacid de les reliquies de sans Benet en els diversos ambients mo-
nastics (R. ETAIX, Quelques homeliaires, p. 387 nota 39: J. LONGEDE, La predication
sur saint Benoit du Xe au XIlIe siecle dins Sous la Regle de saint Benoit, Paris 1982,
433-435), i que amb aquesta mateixa , destinacio es a BG.

Si. A. PLADEVAI L - J.A. ADELI, El monestir ronuinic de Sant Llorenc del Munt, Barce-
lona 1980, 37-45.

52. A. M. MuND6, Regles i observances monastiques a Catalunya, dins 11 CoHoqui d'his-
t8ria del ntonaquisvne catala, vol. 2, Poblet 1974, 15.

53. Barcelona, Arxiu de la Corona d'Arago, codex Sant Cugat 46, que en alguns aspectes
cs deutor dels costumaris cluniacencs.

54. Barcelona. Arxiu de la Corona d'Arago. codexs Sant Cugat 77 i 85. Prescindeixo del
c,''dex Sant Cugat 20 perque no porta el cicle temporal.

55. Girona, Museu Diocesa, ms. 41, editat per R. ETAIX (L'homiliaire conserve au Museo
Diocesano ae Gerona, 47-55) i Paris, Bib , Nat., ms. lat. 5302 editat per R. ETAIX
(Quelques homeliaires, 344-348). Aquest tipus de leccionari quaresmal segueix en les
homilies sobre l'evangeli de sant Joan la serie fragments ria donada a coneixer per
Dom D. DF BRUYNF (Une liste de lectures tirees des tractatus S. Augustini in Evan-
lium lohanis a Rome au IXe siecle, dins Revue Benedictine 43 (1931), 246-247), i que
a Catalunya trobem present, almenys, en dos manuscrits catalans : el ms. 27 de la
Biblioteca Episcopal de Vic , i el codex Sant 'Cugat 21 de l'Arxiu de la Corona d'Ara-
go. En aquest darrer hi ha, a mes, sobre alguns textos indicacions que no correspo-
nes a la Ilista esmentada o no s'hi troben perb que semblen suggerir una finalitat li-
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lies per a les feries de la setmana despres del diumenge-octava de Pas-

qua56 -tal com hem trobat en BG-, aixi com la presencia, entre d'al-

tres, de peces ben caracteristiques de l'homiliari catala, corn ara els

sermons de Cromaci d'Aquileia Pustquam doininus at salvator s' (= T 42)

i Quantain at quoin multiplicem gratiam 58 (= T 56), el de Cesari d'Ar-

les Hodiernus dies f. k. in mago sacramento51 (= T 28, P 12), o els tex-

tos manllevats a sant Isidor de Scvilla 6° (= T 36; T 52; P 33). Aquests

sermons pasquals, pero -cal assenyalar-ho-, es troben assignats per

a les llicons del primer o del scgon nocturn dominical, o d'algunes fe-

ries especialment importants; en canvi, els textos homiletics per al ter-

cer nocturn pertanyen -com en P i BG- a homilies de sant Gregori

el Gran i de Beda procedents d'un homiliari del tipus Pau Diaca, que

tambe ha facilitat moltes de les homilies per als diumenges despres de

la Pentecosta, que s'aparten per tant del model catala.

En el santoral corresponent a aquesta part estival es fa molt dificil

de trobar en CS lectures caracteristiques de 1'homiliari catala, ates que

per al tercer nocturn la consueta es limita solament a indicar el co-
meng de I'evangeli amb el qual s'inicia la primera llico del tercer noc-

turn. Tot amb tot, una de les dues ttniqucs homilies de les quals hom

facilita l'inici es la Predicante domino -corresponcnt als comentaris

de Luculenci als Evangelis- assignada per a la festa de la Invencio de

la Santa Creu (CS, fol. 107) i propia de l'homiliari catala, 61 i que para-

doxalment es troba amb la mateixa destinacio en 1'homiliari per a

1'officium capituli (= C 57). Aquesta coincidencia, que podria semblar

fruit de l'atzar, no ho es, perque cl mateix fet es repcteix en la part

hiemal, almenys, en la diada del transit de sant Benet, en que tant

l'homiliari nocturn de CS (fol. 96) com el capitular de C 81 prescriuen

turgica -malgrat algunes coincidencies amb el leccionari de refetor de Sant Cugat
del Valles (vegeu CS fols. 26-26v per exemple) ; pero tant la qualitat del codex com
la seva conservaci6 descarten aital destinacio.

56. Ho deixa entendre la CS fol . 100: «Dicimus preterea per totam istam ebdomadam

lectiones de sermonibus sicut terminate sunt in libro nocturnali dominicali ». L'unica

peca, pero , citada 6s el sermo Digne quidem / . c. piis studiis (= T 29), aplicat aci

com a serm6 pet al segon nocturn del darrer diumenge de Pasqua , mentre que BG

1'assenyala per al dissabte de la setmana esmentada.
57. El costumari CS fol. 102v 1'assigna per al dimecres despres de I'Ascensi6 , tal com

tambe consta a les consuetes codex Sant Cugat 77 i 85.

58. Era llegida , a: segon nocturn del diumenge -octava de la Pentecosta segons CS fol. 105.

59. Per al diumenge - octava de Pasqua a CS fol. 99v i al codex Sant Cugat 85, fol. 35.

60. Aquests dos sermons no consten en CS Pero els prescriu el costumari codex Sant Cu-

gat 85 per al segon nocturn del dia de l 'Ascensi6 i del de Pentecosta , respectivament.

Noteu com aquests textos corresponen cadascun al primer sermo que per a aquestes

fester porta el codex T, mentre que CS nomes esmenta els sermons que els segueixen

immediatament (= T 37 i 53) citats tambe per la consueta anterior. Heus aci, doncs,

una nova constataci6 de l'ordenament catala seguit fonamentalment per I'homiliari

primitiu de Sant Cugat del Valles.

61. En el codex P 42, i en BG, tambe serveix de comentari a l'evangeli de sant Joan 3,1.
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el mateix text. 62 I 1'explicaci6 cal cercar-la, segurament, en la manca

de textos propis o mes adients per a certes festes, cosa que obligava

o impel•lia a llegir la mateixa homilia a matines, al capitol, i fins i tot,

de vegades, al refetor.63

La biparticio i duplicacio de textos de l'homiliari catala a CS entre

l'homiliari nocturn i el de l'ofici capitular representat en el codex C,

ha de tenir molt possiblement 1'origen en l'homiliari de Sant Cugat del

Valles, en el qual -com hom dedueix de l'homiliari de capitol de Sant

Llorenc del Munt, que n'ha estat desglossat- 61 les homilies dominicals

o festives destinades per als dos oficis, el nocturn i el capitular -els

dies en que s'hi esqueien-, 63 eren escrites consecutivament i amb una

rctolacio adequada, tal com ho deixa entendre el lapsus del copista en

C 52, on llegim: In Cena Doinini ad capitulum. L'homiliari de Sant Cu-

gat, doncs, no es sing una reforma i ampliacio de la recensio que tro-

bem en P i BG per tal d'afegir els textos homiletics necessaris per a

l'officium capituli, celebrat a Sant Cugat del Valles segons les prescrip-

cions de Benet d'Aniana.66 Fou en aquesta reforma, que pel cap baix

podem calcular que ja era realitzada als voltants dels anys 1000 -tal

corn es dedueix de l'existencia autonoma en el codex C de l'homiliari de

capitol-, 67 quan la majoria de les homilies dominicals i festives de

;'antic homiliari foren destinades, per motius tradicionals o pel desig

d'introduir un altre tipus d'homilies en l'ofici nocturn, a l'ofici capi-

tular.

62. Sobre la wentificacio d'aquest text, vegeu la nota 50.
W. Per tal de no allargar-me sobre les molter lectures per at refetor prescrites en CS,

que is havien estat ]legides a l'ofici nocturn de cicle temporal o santoral, em limi-

tard aci a ]a festa, del trasllat de sant Benet. A sant Cugat, it matines es Ilegien segons

CS fol. 124 dectiones de translationes, 6s a dir de la Historia translationis (PL 124,

901) d'Adrevald de Fleury, i at refetor, segons la mateixa CS fol. 37 els agesta trans-

lationis eius11 -segurament la resta del text no Ilegit a matines-, aet expositionem

evangelic : Nemo accendit lucernam,, -que correspon molt possiblement a I'homilia

de Lofici capitular de C 64- aet sermonem Festiva beati Benedicti», cs it dir el sermo

d'Odo de Cluny citat en la nota 50.
64. El titol do C 8: alncipiunt evangelii de toto circuli anni dominicales legendi ad ca-

pitulum» sembla tenir ja un caire oficial.

65. Segons la mateixa CS fol. 13, at capitol, despres de la aPretiosav els monjos a...tunc

sedcant omnes sicut prius et legat infans lectionem de evangelio si fuerit festum X11

lectionum. vel legat unum capitulum regule beati Benedicti si fuerit dies ferialis, vel

octavarum...... Aquesta prescripciO no cs sino una aplicaeio de l'ordo de Benet d'A-

niana sobre l'officium capindi (cfr. J. SFSIMU_es, Corpus consuetudinarum monastica-

rum, vol. 1, Siepburg 1963, 53:).

66. Vegeu A.M. MUNDO, Regles i observances monastiques, 18, i la nostra nota anterior.

67. El codex C' cal situar-lo paleograficament als inicis del segle XI segons afirma A.M.

MUNO6 (La nouvelle edition critique de In Regle de saint Benoit, dins Revue Bene-

dictine 71 (1961) 389; Regles i observances monastiques, 15 i 18), precisant aixi les

datacions de F.X. MIQUEL i RosELL (Cataleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca

del Monestir de Sant Cugat del Valles existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragd

Barcelona 1937, 40), de LL. SairDA (Los martirologios de la Marca hispcinica en la e-

volucion litdrgica de la misma, dins Ausa 1 (1952-54) 388), i d'A. LINAGE CONDE (Los

origenes del monacato benedictino en la peninsula iberica, vol. 2, Leon 1973, 851',.
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Aquesta constatacio sumaria de la biparticio i reforma de Pantie ho-
miliari catala emprat a Sant Cugat del Valles, queda suficientment jus-
tificada en aquest treball pel testimoniatge de dos homiliaris monastics
d'ambdues bandes del Pirineu quc han conservat fonamentalment la
disposicio de l'arquetip dc P i BG. Son el leccionari de Serrateix 6s -i
de retop el breviari de Cuixa-,1,' i el breviari impres del monestir de
La Grassa.70

En 1'anomenat leccionari de Serrateix, que abraca -amb llacunes
notables- el title santoral, hi abunden les vitae i passiones dels cants,
acompanyades, quan s'escau una festa de dotze llicons, dc la respec-
tiva homilia, sovint corresponent a les de l'homiliari de Pau Diaca. N'hi
ha algunes, pero, que revelen clarament el caracter catala del fops d'a-
quest leccionari per a l'ofici nocturn. Aixi horn hi llegeix textos rars
com les vides de sant Benet d'Aniana (BHL 1096) al fol. 23 v., i la de
sant Ermengol d'Urgell (BHL 2610) al foli 103 v., que tambe ens repor-
ta el breviari de Cuixa; 7' el sermo pseudo-agustinia Natalem catedre
Sancti petri (fol..5 v.) propi del tipus d'homiliari hispanic de la missa
abundosament reutilitzat en l'homiliari catala; 72 no hi manca tampoc
la presencia de l'homiliari de Liverani -font caracteristica dels codex
P, C i, en part, de T- en la festa de la catedra de sant Pere (= FL 53),
en la de sant Miquel 73 (= FL 78), i molt possiblement tambe en la
solemnitat de 1'Assumpta (= FL 62), que manta per mutilacio del co-
dex; els sermons de Cromaci d'Aquileia s'hi fan presents amb el sermo
trenta-nou en la festa de Tots Sants (fol. 101), com a homilia a la llico
novena 74 (= C 72 i BG).

68. Solsona. Arxiu i Museu Diocesa, ms. 3.
69. Edicio de 1'extret existent a la Bib. Nationale de Paris, fons Baluze. vol. 372, per P.

PUJOL i TUBAU, El breviari de Cuixa, dins Butlleti de la Biblioteca de Catalunra 6
(1920-22) 332-340. Si hom el compara amb el codex de Serrateix, "'hi endevina el
mateix ordenament -Ilevat de petites variants-, caracteritzat a mcs per la presencia
en ambdds Ilibres de les vides de sant Benet d'Aniana i de sant Ermengol d'Urgell.

70. L'ha descrit suficientment J. LEMARIE (Le Breriaire de Ripoll, pp. 206-207) que ja hi
remarca una certa autonomia respecte a fordo de Sant Victor de Marsella, ja sigui
conservada des de sempre o per unit represa d'una bona part de I'antiga tradicio prdpia
en finir la trentena ]'any de submissio a I'abadia marsellesa (p. 69 nota 21; 207 i 209).
Les arrels catalanes de 1'homiliari del breviari de la Grassa sembla que ja ]es entre-
lluca el mateix autor en el seu treball Trois nouveaux temoins de l'homelie VIII et une
homelie de Noel de saint Chromate d'Aquilee, dins Revue Benedictine 74 (1964), 149,
nota 2.

71. Paris. Bib. Nat., ms. lat. 742, editat per J. LEMARIE, Le Breviaire de Ripoll, 118 ss.
Aquest homiliari, que l'autor creu que es el ripolles del segle XII tambe deixa tras-
Iluir -ni que sigui molt pallidament- (' homiliari catala en peces tan prdpies com
les de Cromacl d'Aquileia (78h, 92a = T 4 i 38), de ]'homiliari de Toledo (71b i 94c
= T 27 i 61) i d'Isidor de Sevilla (75b = T 17).

72. P PUJOL i TUBAU, El breviari de Cuixa, 333-339.
73. Ed. R. GREGOIRE, Les homeliaires du moyen uge, Roma 1966, 164, ndm. 12. Vegeu

tamb8 R. ETAIX , Quelques homeliaires , 392 i 393 especialment.

74. El fragment de Serrateix to quasi la mateixa extensio que el del leccionari gironi, Bar-
celona, Bib. Universitaria, ms. 1158, fol. 175v, en la recensio publicada per J. LEMARti
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Finalment trobem els textos que mes amunt he anomenat monastics,

ates llur us, com ara els de les dues festes de sant Benct i els de la
diada do la Nativitat de la Mare de Deu. En ]a festa del transit de sant
Benet, a Serrateix hom Ilegia la vida de sant Benet treta dels Dialegs

de sant Gregori el Gran, i l'homilia que el codex C 64 proposa per a

l'ofici capitular; i en ]a festa del trasllat de les reljquies de sant Benet

despres de llegir vuit Ilicons de ]a Historia translationis, d'Adrevald de

Fleury (PL 124, 901) -que era continuada durant I'octava (fol. 48)-

seguia un fragment llarg del sermo d'Odo de Cluny (= C 81) per a

aquesta diada. T
Per a la festa de la Nativitat dc la Marc de Deu el Icccionari de

Serrateix transcriu, despres del sermo pseudo-ildefonsia Hodierne die

celebritas d. annnonet -atribuit aci a Ambros Autpert-, 76 1'homilia

Sanctus Matheus evangelista que trobem a l'ofici nocturn de Ripoll, 77

dc BG, 78 i en el capitular de C 69 do Sant Cugat del Valles. 79 En cis dies

de 1'octava es prescriuen llicons del De virginitate beatae Maria d'Ilde-

fons de Toledo (PL 96, 58-62A), que BG fa servir en cis dos primers

nocturns de la festivitat, 80 i que el breviari de Cuixa assigna corn a Ili-

cons del primer i segon nocturns de la solemnitat de 1'Assumpta, 81 amb

una retolacio caracteristica.82

(Un nouveau sermon de saint Chromace d'Aquilee, pp. 33-34) de la goal Serrateix
porta, les linies 1-14 i el leccionari gironi les linies 1-17. En el leccionari gironi, a mom,
les lectures vuitena i novena de la festa -i les de I'octava- son les mateixes que
preveu Serrateix com a Iligons onzena i dotzena, i per al diumenge dins l'octava : la
primera correspon a on fragment do I'homilia 71 del pseudo-Beda (PL 94, 453 A-B),

i la segona --que es continuada en l'octava- es 1'homilia 70 del pseudo-Beda (PL

94, 450ss.). Vegeu tambe la nostra nota 50.
75. A CS fol. 96 es prescriu per a les matines del dia del Transit I'homilia que trobem

en C 81 per a la diada del trasllat.
76. L1 text a PL 96, 267, amb la nova atribucio a PLS 3, 366.
77. Publicada del ms. Ripoll 151 de 1'Arxiu de la Corona d'Arago per J. LFMARIE (Le

Bre'viaire de Ripoll, 199-200) i de la qual Serrateix, com ja indica 1'autor (p. 203), no-
mes n'utilitza les linies 1-38.

78. Tambe al leccionari gironi de Barcelona, Bib. Universitaria, ms. 1158, fol. 62v. Per
contra el leccionari de Girona, Arxiu Capitular, ms. 8, fol. 223, porta nou lligons de
sermons espuris de sant Anselm.

79. Possiblement, com en els altres casos ja indicats, es tracta d'una duplicacib del text,

que potser devia esser llegit tambe a matines. Tot i que la CS fol. 32 no es prou ex-

plicita en aquest punt, assenyala, en canvi, el mateix serm6 d'Ambros Autpert per a

les altres ](icons nocturnes.
1:Is BG i el leccionari gironi de Barcelona, Bib. UniversitAria, ms. 1159, l'empren
en les Ilicons setena i vuitena, mentre que en la novena porten el serm6 pseudo-ilde-

fonsil utilitzat per Serrateix en les primeres lligons de la festa. El leccionari gironi

de Barcelona preveu encara la lectura continuada de l'obreta d'Ildefons de Toledo

(PL 96, 61A-67A) per als dies de l'octava: i juntament amb BG prescriu per al diu-

menge dins I'octava (fol. 64) el serm6 Solemnitas hodierne gaudia veneranda, que cl

breviari do Cuixa (P. Pujoi. i TUBAU, El breviari de Cuixn, 336) atribueix a un tal

,Aurelii scolastici'.
81. Vegeu P. Pu.rot. i TUBAU, El breviari de Cuixa, 334-335. La Ilargada total de les vuit

llipons (PL 96, 58-62A) es la mateixa que a Serrateix . El fet de trobar-nos aquest text,

que Serrateix aplica per a l'octava, en una altra testa mariana indica. possiblement,
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L'homiliari, minso, del breviari impres el 1515 per al monestir de la
Grassa -que prefereix generalment les lectures de 1'Escriptura als ser-
mons-, confirma en el santoral estival mes caracteristic la presencia

de les homilies de Liverani (= FL 62 i 78), l'homilia de Ripoll i de Ser-

rateix per a la festa de la Nativitat de la Mare de Deu, 83 l'homilia d'Odo

de Cluny per a la festa de sant Benet de juliol, i l'inici de l'homilia

trenta-nou de Cromaci d'Aquileia en la llic.,o novena de la festa de Tots

Sants. I en la part hiemal -per no citar sing un exemple molt signifi-

catiu- to 1'homilia de C 62 per a la festa de sant Pau aplicada aci a la
diada de la conversio del sant, amb la peculiaritat, pero, que comenca

amb els mots Grandis fiducia, que en el codex C han estat ratllats, i que

corresponen a 1'inici del segon paragraf de la mateixa homilia.84

En el cicle pasqual, tot i que abunden les homilies del tipus Pau

Diaca, no hi manca el sermo de Cromaci d'Aquileia Sollemnitas diei pre-

sentis (= T 38) per a 1'octava de 1'Asccnsi6, segons l' Is de P 24 i BG.
I els diumenges despres de 1'octava de la Pentecosta 1'homiliari de la
Grassa segueix quasi totalment 85 1'ordenament de P i BG, a base d'ho-

milies de Liverani, aci, pero, de vegades escapcades o arrencades del

cos de l'homilia per tal de suplir la breve tat de les llicons amb la den-

sitat del contingut.

Tot el que hem vist, crec que es suficient per a afirmar -i l'analisi

de la part hiemal ho confirmaria- que l'arquetip de l'homiliari gironi

to arrels comunes amb l'homiliari emprat en alguns monestirs catalans,

format a base d'una recensio del tipus catalano-narbones suplementat

amb un homiliari proxim al tipus Pau Diaca. Ens resta, solament, in-

tentar de respondre d'alguna manera a la pregunta sobre el seu origen,

cosa per a la qual s'imposa una analisi de l'homiliari T, que en alguns

aspectes es mostra mes proxim al que podia esser el tipus original.

que era tingut com a supletori per a les festes o commemoracions de la Mare de Deu.
Aixi ho trobern per exemple a BG, que prescriu curiosament oin crastino Omnium
Sanctorum dicitur de sancta Marian a matines, i s'hi apliquen tres lligons del comen-
gament de l'obra d'Ildefons de Toledo , que tambe es retroben en el leccionari gironi

de Barcelona , Bib. Universitaria , ms. 1158, fol. 82 i que corresponen a PL 96, 58A-
59B.

82. Es tracta del titol que encapgala la Iligo primera en I'edicio critica de V. GARCIA

BLANCO, San Ildefonso . De rirginitate beatae Mariae , Madrid , 1937, p. 61.
83. Vegeu les nostres notes 77-79.
84. Aquest petit detail no ha estat assenyalat en l'edicio del codex C feta per R. ETAIX.

La mateixa homilia de C es retroba en BG per a les dues festes de sant Pau.

85. Solament n'hi ha tres que fugin de la tipologia. Una d ' elles, la de diumenge XIII,

ha estat manlievada a Beda (CCL 120, 221).
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L'ENIGMATIC HOMILIARI DE TARRAGONA

Despres de comparar indirectament el codex T amb P i C, com ho
ha fet tambe en part el seu editor, hom s'adona de les caracteristiques
del model que dona hoc a l'arquetip de P. Aquesta constatacio contras-
ta amb les irregularitats del codex T, en el qual la continuitat de les
fonts emprades en el seu arquetip no han estat respectades. Aixo fa
suposar que -malgrat que certament trobem en T una recensio mes
proxima al model original que no pas en 1'arquetip de P- l'homiliari
T se n'ha allunyat per una adaptacio. Fora important de poder demos-
trar o aclarir aquesta hipotesi, ja que en definitiva la giiestio plantejada
per T es la de saber si es tracta solament d'una adaptacio isolada, o be
respon a una recensio del prototip de l'homiliari que anomenem catala.
La primera part de la gi.iestio depen en part de la segona, en situar-se
davant la possibilitat de trobar algun testimoni parallel, i que demana
de bell antuvi una analisi de les estructures de T.

Al primer cop d'ull sobre el conjunt de les diverses fonts utilitzadcs

en la constitucio de 1'homiliari T, ressalta facilment el paper cabdal
que hi to l'homiliari d'Alanus de Farfa I6 (= AF) en el canemas del

cicle pasqual de T -que es la part mds rica i peculiar de la part esti-

val del tipus d'homiliari que representa- i sobre el qual hom ha brodat

una abundant espigolada de sermons.
Aquesta estructura basica de T, que comparteix amb P i BG, pre-

senta algunes acomodacions de AF que han de pertanyer al prototip,

pero tambe es evident que en alguns casos hom palesa capgiraments

que no procedeixen del model que dona naixenca a 1'arquetip de P i BG.

Per a mostrar-ho, i treure'n mes endavant algunes consegiiencies de

diversa indole, vegem aquesta taula comparativa on he posat en primer

hoc les homilies de T procedents d'AF, i parallelament 1'6s que T i els

homiliaris catalans en fan.

AF T P BG CS

In ri,g. Paschae 1 3

In (lie Paschae 7 5 1 + +

2 6 2 + +

3 7 3

4 18 4
5a 9
6 27 6

In ebdornada Paschae 22 +

8 21 7 +

9 23 +

86. Ed . R. GREQOIRE , Les homeliaires du moyen age. Vegeu les identifications en R. ETAIX,
Quelques hon, liaires , 392-396.
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10 24 +

11 25 +

12 29 +
In octava Paschae 14 13

In letania ntaiore 16 34

18 33 +
In die Ascensionis 22 39

25 37 23

In ieiunio Pentecosten 27 71

in die Pentecosten 31 57b 31

31 59b 32

35 55

36 53

+

+

Com podem comprovar, el cicle pasqual de l'homiliari catala de T
reposa sobre una estructura manllevada a AF enriquida amb peces no-
ves 87 com a complement, especialment, de les tres grans festes: Pasqua
(entre T 9 j 22), l'Ascensio (entre T 39 i 45) i ]a Pentecosta (entre T 56

i 63). Molts d'aquests textos d'enriquimcnt o farciment es troben en

1'homiliari hispanic de la missa, i d'altres poden provenir del tipus

d'homiliari hispanic de la missa que circulava per la Catalunya visigo-
tica. 88 Els textos provinents d'AF no tots conserven en T la seva assig-

nacio original: un ha estat capgirat per rao del seu tjtol (= T 27), i

d'altres per convenjencies inexplicables (= T 26 i 29; T 39 i 37) formal-

ment; 89 en canvi, els sermons T 57b i T59b -que formen part del ma-
teix sermo d'AF-, que apareixen enganxats respectivament als sermons
precedents (T 57 i T 59a), possiblement es remunten al prototip coma90

Els retocs de T no es limiten solament al cicle examinat suara sing

87. Noteu que la majoria d 'elles -Ilevat dels sermons de Cromaci i els de sant Lleo-
provenen d'autors o textos ben coneguts en ]'ambit geografic catalano-narbones : Ce-
sari d'Arles (del qual T en porta sermons tot just identificats), el pseudo-Agusti, Isidor
de Sevilla, i I'homiliari hispanic de la missa.

88. Vegeu les taules comparatives dregades per R. ETAIX, Quelques homeliaires , p. 393.
89. El sermo T 76 destinat per al dissabte de ]'octava de Pasqua, ho es per al diumenge-

octava en AF; i a I'inreves, el sermb T 29 assenyalat per al diumenge-octava de Pas-
qua, ho es en AF per al dissabte de ]'octava.

interessant de remarcar que BG segueix fidelment el seu arquetip informal quasi

totalment per AF en les feries de ]'octava pasqual . Pel que fa al diumenge -octava de
Pasqua de CS, completada pet costumari codex Sant Cugat 85 , prescriu per a aquest
dia cis sermons T 28 i T 26 (- AF II, 14); semblantment ho fa en el dia de 1'Ascen-

si6, en que ilegeix T 36 seguit de T 37.
90. A rues de correspondre a P 31 i 32, es retroben en el fragment XX.1 -de mitjan se-

gte X- de la Biblioteca Episcopal de Vic, que ha estat publicat per J. LEMARIt, Trois

sermons fragmentaires inedits de saint Cesaire d'Arles conserves al "Arxiu Capitular

de Vich", dins Revue Benedictine 88 (1978), 94-96. Noteu que aauest autor el data de

segle Xl, mentre que J. JANINI (Manuscritos litdrgicos , vol. II , ntim. 888 ) el situa en

la transicio dels segles X-XI. La nostra datacio paleografica ens ha estat amicalment

assenyalada pel Dr. M.S. Gros.
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que afccten tambe d'altres textos: el sermo T 41 ha estat novament
escrit uns folis mes enlla (= T 45); i 1'homilia corresponent a l'evangeli
de la vigilia de l'Asccnsio (= P 35) ha estat retolada In octabis Ascen-
sionis Donlini tot i romandre col•locada en el hoc que li pertoca.

L'altre conjunt de dhomiliari T, que crida mes 1'atenci6 en l'analisi
que duern a terme, es el dels diumenges despres de la Pentecosta, en
cl qua] horn comenca amb homilies de Liverani -corn a P, C i BG- i
continua tot d'una amb homilies dc Luculenci. La rao d'aquest canvi
no es facil d'explicar. La presencia de Luculenci en els homiliaris Cata-
lans editats o estudiats aci es molt minsa si exceptuem les homilies

d'aquest codex de Tarragona, 9' i per tant pot esser ben be una de les

caracteristiques de la recensio de T; recensio que, possiblement, no

pertany a aquest exemplar isolat, si el fragment d'homiliari monastic

XX.18 conservat a 1'Arxiu Episcopal de Vic, 92 de mitjan segle X i pro-

cedent de 1'area vigatana, es una reliquia d'aquesta recensio de T.

Aquest fragment s'inicia amb les dues darreres linies d'un text, que

no he identificat de moment , i continua amb les quatre darreres llicons

dunes matines monastiques emplenades per l'homilia de Luculenci

Paululum superius dicit evangelista quod egrediente domino de Iheri-

co 93 sobre 1'evangeli de sant Mateu 21,1, corresponent al primer diu-

menge d'advent -tambe anomenat quart abans de Nadal-, i acaba amb

la r6brica i l'incipit , quasi il legibles, de la festa de sant Andreu. La pre-

sencia a Vic d'aquest homiliari monastic, que corn el codex T, incor-

pora homilies de Luculenci, ens mena a pensar si el nostre homiliari T,

o be 1'exemplar del qual fou copiat, no procediria de 1'area geografica

vigatana. La conjectura no sembla tampoc un desencert total si tenim

en compte, en primer Iloc, que el codex T no sembla haver sortit de

l'escriptori de Santes Creus; 94 segonament que el tipus d'homiliari que

representa era emprat en els monestirs benedictins -fet que l'acosta

a dos altres manuscrits de l'antiga biblioteca de Santes Creus: un ma-

nuscrit del segle X de la Concordia regularum de Benet d'Aniana, i

una obra d'Amalari de Metz copiada al segle XI, que segons J. Domin-

guez Bordona recorda alguns manuscrits dels escriptoris de Ripoll o

91. Vegeu R. E,TAIX, Quelques homeliaires, 394-395.
92. Breument descrit per J. JANINI , Manuscritos liturgicos, vol. 2, num. 888.

93. Corn altres homilies evangeliques manllevades a Luculenci , es troba en l'homiliari

Madrid, Academia de la Histi ria, codex Acm. 17, fols. 228-228v.

94. J. DoMINGUEZ BORDONA (El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus, Tar-

ragona 1952, 14ss ) tot i citar - lo sovint a causa del cataleg de la biblioteca de Santes

Creus de la darreria del segle XII que contd en un dels darrers folis, no inclou aquest

manuscrit entre els possiblement copiats a Santes Creus. D'altra banda es fa ben di-

ficil pensar quin us conventual evident (vegeu la nostra nota 2) podia tenir a Santes

Creus, atesa Ia uniformitat entre els cistercencs en els Ilibres liturgics, i fins i tot en

el leccionari del refetor. Solament horn pot conjecturar que es tractava d'un llibre

per a la lectura vespertina de collacib.
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La presencia d'homilies de Luculenci a Catalunya, 101 ha menat re-

centment J. Lemarie 102 a resituar en el temps aquest autor, que la

Clavis Patrunt colloca vers el segle VII. Es a partir de la datacio del

text biblic cmprat per Luculenci 103 i dc l'analisi de les principals fonts

uterarics do que depen 100 que horn ha datat, ara, 1'obra d'aquest autor

entre els segles IX i X, malgrat la dificultat per a establir amb certesa

la dependencia respecte a alguns homiliaris carolingis, i en particular

respecte al Liverani.105 La datacio dc J. Lemarie reposa d'una banda

sobre la utilitzcio -no suficientment aclarida- d'alguns homiliaris caro-

lingis per part de Luculenci, i d'una altra en l'atestacio paleogralica,

a mitjan seglc X, dels comentaris de l'esmentat Luculenci en dos homi-

liaris -mss. Aemil. 17 i 21 de la Real Academia de la Historia de Ma-

drid-, que ara sabem certament catalans.106

Lcs dadcs historiques, pero, ens permeten d'anar encara mds enda-

vant, i recentrar la doblc giiestio dc la datacio, i de les dependencies

literaries. En efecte, el tipus d'homiliari rellectit en els dos manuscrits

citats suara era conegut correntment a Catalunya -corn ja entrelluca

M. S. Gros- amb el now. de Disposit o Dispositum, 107 tal corn ho con-

firma el rotlle d'homilies per a l'ofici de la Scu de Vic. 108

El scu us -relligat als Ilibres cultuals mes imprescindibles per a

cclcbrar la missa, cn tant que font d'inspiracio per a la predicacio-

el trobem insistentlnent testimoniat ja els primers ant's del segle X,

en els actes de consagracio i dotacio d'esglesies, IN abans que hi apare-

101. Vegeu les clue ban assenyalat J. LL%IARJI (Deux fragments d'homeliaires. 93 1 97-101)

i R. f-rAIx, Quelques homeliuires, 394-395).

102. Deux fragments d'homeliaires, 105.

103. H.J. FREDE, Vetus Latina, I/1, Freiburg 1981, 439.

104. J. LEMAR1€, Deux fragments, 97-105.
105. J. LEMARI€, Deux fragments, 102-104.

106. La catalanitat paleografica d'aquests codexs ha quedat plenament demostrada Pei prof.

A.M.Mundo en aconseguir de desxifrar el colofo raspat del fol. 241v. del codex Aemil.

17. En corregir proves puc afegir cl treball del professor A. M. MUNDO, Entorn de

dos codex del segle Xe de Sant Cugat del Vanes, dins Farentia 4/2 (1982) 7-21.

107. Fragments de Biblies llatines del Museu Episcopal de Vic, dins Revista Catalana de

Teologia, 3 (1978), 155, nota 6. La trajectoria medieval d'aquest mot ja es troba en

el veil glossari de Du CANOE sota les formes Disposito, i Dispositio, ambdues deri-

vades do Expositio. En el colofo del codex Acmil. 17 rellegit per A.M. Mundei s'a-

romena a aquest Ilibre collectaneum; possiblement ens trobem amb una doble deno-

minacio de l'obra, tai corn es mostra en la nota seguent.

108. Vic, Arxiu Capitular, Armari 31. Rotlle de pergami escrit at cornencament del segle

XIV. Quan s'hi llegeix legatur en to disposit i, mcs sovint, legatur in Disposito, les

lectures corresponents en els breviaris vigatans son les mateixes que trobem en els

dos codexs de San Millan, fins al punt que en els diumenges estivals el comentari a

I'epistola constitueix el sermo del segon nocturn, mentre el comentari a 1'evangeii

n'cs I'homilia del tercer. El prof. M.S. Gros prepara l'edicio d'aquest document.

109. C. BARAUT, Les actes de consagracions d'esglesies del bisbat d'Urgell. Segles IX-Xll,

dins Urgellia 1 (1978), 23: M.S. GROS, Fragments de Biblies llatines, 155.
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guin altres homiliaris carolingis corn els Sermones sanctorum catholi-
corum patritm, 110 les Flores Erangeliorum, I" o el classic Quadragena-
rium de les homilies de sant Gregori el Gran. 112 Aixi, els anys 901 i 902
el trobern en la dotacio de les esglesies urgellenques de Sant Fructuos
de Guils 113 i de Sant Pere de Graudescales 114 amb el nom d'Evangelio-
runz disposito -quc correspon molt possiblement a les paraules que
encapcalaven el llibre; 115 i 1'any 906 a la dotacio de Santa Maria de Man-
lleu, on es anomenat Librum disposituin, 1b donant pas ja a la denomi-
nacio comuna de Dispositum o Disposito -suficientment testificada du-
rant el segle X t" i que perdura fins al segle XIV; 118 sense mancar les

110. Consta en I'acta de consagracio de l'esglesia de Sant Joan de Montdarn, realitzada
any 922, que hom hi f@u uns sermones ad exortandum sanctorurn catholicorum pa-

trum (vegeu C. BARAUT, Les actes de consagracions d'esglesies, 84). Tot i que es di-
ficil d'identificar aquest titol amb algun dels homiliaris carolingis coneguts o amb
les colleccions patristiques que corrien en aquesta epoca, cap la possibilitat que es
tracti dun dell aplecs de sermons que mes tard formaren 1'homiliari d'aquest ma-
teix nom, reconstituit darrerament per J-P. BOUHOT, L'homeliaire des ((Sancti catholici
Patres),. Sources et composition, dins Revue des Etudes Augustiniennes 24 (1978) 103

L'homeliaire des ((Sancti calhoGci Patress, Reconstitution de sa forme originale,
dins Revue des Etudes Augustiniennes 21 (1975), 145ss.

ill. Sebre aquest homiliari de la Franca meridional o d'Italia vegeu l'obra de R. BARRf,,
Les homeliaires carolingiens de l'ecole d'Auxerre, Ciutat del Vatic(( 1962, 27-29. En
trobem l'existencia d'exemplars a l'acta de consagracio de Sant Cristafor i Sant Be-
net de Salines, 1'any 949, (vegeu C. BARAUT, Les acres de consagracions d'esglesies,
p. 89), a la de Sant Benet de Bages, ]'any 972 (vegeu P. DE MARCA, Marca Hispanica,
Paris 1688. col. 899), i a la de Santa Maria de Guell, at comtat de Ribagorga, l'any
996 (vegeu R. d'ABADAL, Cataluna Carolingia, vol. 3, Barcelona 1955, 451).

112. Sola,ment durant el segle X el trobem a les actes de consagracio de Santa Maria de
Moia, I'any 939 (J. VILLANUEVA, Viage literario, vol. VI, 272), de Sant Pere de Ses-
tui, l'any 949 (C. BARAUT, Les acres de consagracions d'esglesies, 256), i en dos inven-
taris de la catedral de Vic: l'un de l'any 957 (E. JUNYENT i SUBIRA, Diplomatari de
la catedral de Vic. Segles IX-X, Vic 1980, 256), i I'altre de l'any 971 (E. JUNYENT, La
biblioteca de la Candnica de Vich en los siglos X-XI, dins Gesanunelle aufsatze ztcr
Kulturgesehichte Spaniens 21 (1965) 139).

113. C. BARAUT, Les actes de consagracions d'esglesies, 71.
114. C. BARAUT, Les actes de consagracions d'esglesies, 80.
115. Un fet semblant s'esdeve a Catalunya amb I'homiliari de Pau Diaca, que tal com re-

marca encertadament A.M. MUND6 (Sur quelques manuscrits liturgiques languedociens
de l'epoque carolingienne. Vers 80(1, a Cahiers de Fanjeaux, vol. 17, Toulouse 1982,
84) era anomenat Cato/us d'acord amh el mot que hi encapgala la carta-prefaci de
Carlemany.

116. D. TORRENT i GARRIGA , Manlleu, croquis para SU hi,loria , Vic 1893, 251.

117. L'any 957, en l'inventari de bens de la catedral de Vic, a la mort del bisbe Guada-
mir, hi figuren tres Dispositos (E. JUNYENT i SUBIRA, Diplomatari de la catedral de Vic,
256), un dels quals, en I'inventari del bisbe Atto, 1'any 971, consta que havia estat
deixat a Artes. (E. JUNYB,NT, La biblioteca de la Candnica de Vich, 139), segurament
per a esser-hi copiat. Un exemplar es ofrenat , I'any 960, a Sant Pere de Graudescales
en constituir-s'hi la vida monastica (C. BARAUT, Les acres de consagracions d'esglesies,
95).

118 . L'any 1148 n'hi havia un exemplar entre els Ilibres de la biblioteca de Santa Maria
de La Seu d'Urgell (P. PUJOL i TUBAU, De la cultura catalana mig-eval. Una biblio-
teca dels temps romiinics , dins Estudis Universitaris Catalans 7 (1913), 6. Ps citat so-
vint en el rotlle d'homilies per a l'ofici de la Seu de Vic, escrit al comengament del
segle XIV (Vic, Arxiu Capitular, Armari 31).
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pero poder publicar-ne aviat un elenc descriptiu; fins ara n'he identi-

ficat a la Biblioteca Episcopal cle Vic,''-' a 1'Arxiu-Musco Folkloric de

Ripoll, a I'Arxiu Historic de Protocols de Barcelona, 128 a I'Arxiu His-

toric de la Ciutat dc Barcelona, a I'Arxiu Historic Arxidiocesa de Tarra-

gona, a I'Arxiu Historic d'Arcnys de Mar, a I'Arxiu do la Corona d'Ara-

go, I25 a I'Arxiu Capitular i Diocesa de Solsona, i a ]a Biblioteca de Mont-

serrat. 10

intentit d'identificar els textos a base dels initin , iguals o semblants, que troba en M.
VATASSO ( Initia Patrunt , Roma, 1906). Les identificacions son totes erronies llevat de
les referents a Luculenci, a Gregori el Gran i a Beda. Es, aquest, un exemplar del
tipus d'homiliari que ens ocupa, malgrat esscr incomplet i capgirat en l'ordre intern.
Comenca amb lea homilies per a la festa dun cant bisbe -molt possiblement Sant
Marti segons es dedueix del codex Aemil. 17, fols. 219-222-, segueixen les de dedi-
caciu d'esglesia -corn a Aemil. 17. fols. 216-219-, algunes corresponents als evan-
gelis de 1'octava de Ia Pentecosta, i totes Ies del, diumenges de despres de Is Pente-
costa, entre les quals es troben -com a I'Aemil. 17- intercaHades les festes de cant
Joan Baptista. cant Pere, cant Llorenq, cant Miquel, i la degollacib de cant Joan Bap-
tista. A continuacio segueix el title pasqual amb les homilies de I'octava -barrejades
amb homilies de cant Gregori i de Beda, i una narracio de la invencio de la Santa

Corn (igual o proxima it BHL 4164)- i els diumenges de Pasqua fins a l'octava de la

Pentecosta, que completa I'inici del volum. S'acaba amb alguns diumenges d'advent

Ies homilies per a la festa de cant Andreu.
"_7. Atcs que les homilies de Luculenci eren emprades al bishat le Vic en Ies matines

dominicals del temps estival, es fa dificil de saber quins fragments pertanyen it homi-

liaris de l'ofici, i quins it volums del Dispibsit. D'altra banda sembla que la part esti-
sal del Disposit foil utilitzada corn it homiliari de l'ofici, tal corn sembla deduir-se Lie

l'inventari de I'any 1360 de la catedral de Vic, on es cita ^,Altro libra de pergantins

enrich en que hi ha e.cposicions de Epistoler e Ecangelis dominicals de pascha tro a!

achenno (cfr. J. GuDIOL, Catideg dels llibre.s tmaucscriis mneriors al segle XVIII del

Museu Episcopal de Vich, Barcelona, 1934, p. 16 num . 651. Noteu que el contingut del

Ms. 117 de Tarragona, citat en la nota anterior , s'aproxima molt it aquesta descripcio.

128. Procedeixen de cobertes de manuals notarials, i estan pendents do catalogacio defini-

tive. Tres Li'ells, pero, ja han estat citats. be que no ben identiticats, per altres autors.

L'un is tin full de pcrgamf de 404 x 280 mm. amb els marges originals retallats i ratat

per is banda exterior fins it afectar el text. Escrit en minuscula carolina de la segona

mcitat del segle X a dues columnes de 28 linies, forma una caixa de 330 x 245. Pro-

cedeix del plec d'inventaris dels anys 1583-1588 del notari Francesc Soler. Conte el

final de I'homilia editada a la PL 72,850 i el comencament de 1'homilia sobre 1'evan-

geli de sant Mateu 11,25 (cfr. codex Aemil. 17, fol. 55v). Aquest fragment es el chat

per J.-M. MADL RELL (Cattilogo de la exposici(in comrnerrtorativa del printer centenario

de In Lei, del Notariado, Barcelona. 1962. num. 151,1) com pertanyent a Ies homilies

de sant Oregon el Gran.

El segon es un foil de pergami amb els marges originals que amida 420 x 310 mm.

Segle XII. Lletra minuscula carolina en dues columnes de 29 linies, formant unit caixa

de 310 x 235 mm. Gran inicial acolorida. Prove dels -Capbreus de Tamarit 1662-

1669), del notari Bonaventura Vila. Es el fragment citat per J.-M. MADURELL (Crrtri-

logo de la exposici(in, num. 151.4) com a corresponent a un leccionari de I'ofici roma.

i que cal atribuir-lo a an leccionari de l'ofici segons el costum de Vic. Porta el final

de I'homilia de Luculenci sobre I'evangcli de Sant Lluc 14.16ss. (cfr. codex Aemil. 17,

fol. 148-148v).
El tercer es un full de pergami que ara amida 460 x 310 mm . i esta mancat d 'un troy

Lie i'angle inferior esqucrre. Escrit al segle XI en minuscula carolina a dos corondells

de 41 linies, que formen una caixa de 370 x 230 mm. Gran inicial. Prove de les co-

hertes del Ilibre de negocis de la cartoixa de Montalegre (1626-1634) en poder del no-

tari Rafael Riera. Aquest fragment ha esta,t inventariat per A. 01 ]VAR (Supervivencies

litiirgique.s autoctone.s a Catalonia en els nmmuscrits dell segle.s XI-XII, dins
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L'exit i la difusio a Catalunva d'aqucst homilier do la missa -potser

tot ell obra del mistcrios Luculenci-, "I cscrit versemblantment per un

monjo benedicti 112 possiblement en 1'ambit de 1'antiga provincia ecle-

11 Congres linirgic de Montserrat, vol. 3. Montserrat, 1967, ndm. 34 1 p. 75) com a
leccionuri-homiliari. Conte part de I'homilia sobre I'evangeli de sant Mateu 2.1s.".( (cfr.
codex Aemil. 17, fols. 32v-35v) i els primers paragrafs de l'homilia editada a la PL
7=,811.

129. ACA, Seccio de manuscrits, Fragments de codexs, ndm. 50. Un foli de pergami de

31,5 x =0 ::m. aproximadament. Comen4ament del segle XI. Escrit a dos corondelis de

30 linies. El marge dret del recto ha estat retallat fins a menjar-se Ics darreres Iletres

de's corondells proxims. Segons horn pot Ilegir en dos indrets del recto, procedeix de
Puigcerda. Conte una hona part de I' homilia de Luculenci a ]'evangeli del dimarts de

Pasqua, editada per J. LEMARIE, Deux fragments d'horneliaires, p. 97-98. linia 9. El

text anterior es el final del comentari de sant Gregori el Gran a I'evangeli del diiluns

de Pa:^qua (PL 76, col. 1183 B), per la qua] cosa aquest fragment no segueix exacta-

men', la disposicio ni els textos del Disposit. Hi cap la possihilitat que sigui un arran-

jament del Disposit amb homilies solament per at-, evangelk. Podria tractar-se tambe

d'un fragment d'homiliari de l'ofici, pero no s'hi veuen signer de distrihuci6 en Ili-

4ons ; a mes, si realment procedeix de Puigcerda no segueix Cl opus d'homiliari de

l'otici de la Seu d'Urgell. Tampoc s' ajusta al model barceloni tal com I'hem descrit

en la nota 124, per-6 podria correspondre perfectament -i potser dnicament- a l'ho-

miliari de l'ofici de Vic, tal corn podem veure en el fragment XX.2 de la Biblioteca

Episcopa' de Vic, editat en el treball citat suara de J. LEMARIE (pp. 9:-93). En els bre-

viaris Sigatans manuscrits conservats, l'homilia de Luculenci per al dimarts de Pas-

qua h,1 estat suplerta per la corresponent de sant Gregori el Gran, pero hi ha restat

una homilia del Dispbsit (de Luculenci 3) per al divendres de Pasqua, que ja es tioba

en el fragment XIV.33 de la Biblioteca Episcopal de Vic.

130. Son els fragments 792-XI i 793-V descrits per A. Oi.tvAR, Catldeg de!s manuscrits do

la Biblioteca del Monestir de Montserrat, Montserrat, 1977, pp. NO i 191. El fragment

7.2-XI correspon a I'homilia que es Ilegeix al codex Aemil. 17 fols.84v-85v: I el frag-

ment 793-V porta le,, homilies clue Ilegim tambc al codex Aemil. 17, fols. 99-99v.

131. No sabem res d'aquest escriptor eclesiastic. L'enigmatic nom de Luculenci no sabem

,,I respon al de l'autor, puix clue ni en cls homiliaris csmentats, ni en les homilies

conegudes d'aquest autor que es troben en els homiliaris de I'ofici eat.ilans apareix

aquest nom : solament era conegut fins recentment per algunes homilies localitzades

cn manuscrits italians (cfr. PL 72, 803-860; PLS 4, 1416-1420). Es possible que el

nom do Luculenci sigui un qualificatiu, potser manllevat als primers mots de I'homi-

liari (vegeu la nota 115). En efecte, cal recordar clue a Catalunya el tipus d'homiliari

en que apareixen les homilies de Luculenci era anomenat erangelioruni disposito 0

simplement disposito, i que en el testament del bisbe Riculf d'Elna -('any 915- es

cita un Prophetarum luculentissime expositum in uno vohrrnine IF. MONSALVATGE. No-

ticias %tistoricas , vol. 21, p. 330). 1 encara es interessant de remarcar que en l'homi-

liari catala de Paris, Bib]. Nat. lat. 5302. l'homilia Vox spiritualis aquilae de Joan

Scot (ed. de E. JF.A(:NEAU a SC 151) esta rubricada Omelia luculenter edita (vegeu R.

F.TAIN, Quelques homeliaires, p. 338, ndm. 34). mentre que el breviari ms. 80 de l'Ar-

xiu Capitular de Vic (fol. 33) la titula flomilia luculentius (sic) de erangelio.

132. Per tal de no allargar-me citarc solament dos exemples que fan de l'autor un bon

coneixedor de Ies fonts de la vida benedictina. En l'homilia sobre l'evangeli de l'oc-

tava de Nadal (cfr. Aemil. 17, fol. 26), -que depen de Beda (PL. 92, 342-343)-, en

comparar les dues tdrtores o colomins que els pares de Jesds oferiren at temple, en

asic; de la circumcisiu de I'infant, amb la vida activa i la contemplativa, l'autor se

separa de Ia seva font per a definir-ne I'essencia tot afirmant que la vida contempla-

tiva nichil aliud nisi deo placere de.siderat (cfr. el Ilibre segon dels Dialegs de Sant

Gregori el Gran en parlar de San Benet, PL. 66, 126), i gilt la seva raresa Is deguda

quia patacormn est ista virtus (vegeu ]a Benedicti Regina . CSEL, 75, p. 119,2). Es,

s;gur.tment, aquesta darrera frase, que ja es troba en Beda, la que ha induit a Ia

definicio precedent.
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siastica Catalano-Narbonesa, 133 comporta la introduccio de peces noves
d'acord amb les necessitate. 134 Aixi nasque allo que en podem anomenar
segona recensio del Disposit -clues mostres de la qua( serien el rotlle
d'homilies per a l'ofici de la Scu de Vic 135 i el ms. 117 de Tarragona-, 136
a part segurament d'altres formes simplificades o fins i tot mixtes.137

La presencia documentada d'aquest tipus d'homilier de la missa a
Catalunya ja ('any 901, ens aporta una dada important per a replante-

L'altre exemple , el trobara el lector cap a la ti de la novena homilia de Luculenci
editada en la PL. 72 838 D 3 -839 A 13. L'autor, tot comentant la frase de sant Pau
In gratia cantantes in cordibus vestris, s'adreGa als monjos i als qui es preparen per
a esser-ho (pueri... adolescentes, et omnis ordo eclesiasticus, quibus officium psallendi
commissum est in Ecclesia) fent una glossa de la recomanacio de is Regla benedictina
(cfr. CSEL 75, p. 75,7) per tal que sicut psallunt ore, psallere discant et corde, justi-
tificant aquesta exigencia amb el mateix argument biblic que empra 1'abat Esmaragde
en comentar aquest capitol de ]a Regla de sant Benet (cfr. PL. 102, 839 D 11-13). 1
acaba ] a seva referencia als monjos (si babes officium psallendi in ecclesia) amb la
mateixa recomanacio de no envanir-se i amb la mateixa justificacio biblica que Ile-
gim en el proleg de la Regula Benedicti (cfr. CSEL 75, p. 6, 29-30).
El recurs !a les justificacions bibliques de la regla benedictina per a fonamentar cer-
tes exigencies de tipus mes aviat monastic son abundoses, especialment en Ies homi-
lies sobre les epistoles.

133. Ja ho insinua M. S. GROS, Fragments de Biblies Uatines, 155, nota 6. Sembla un ele-
ment d'importancia per a, decantar l'origen d'aquest homilier de la missa cap a aques-
ta zona, la utilitzacio per part de I'autor d'una serie de sumaris o prefacis biblics
propis de les Biblies de ('area catalano-narbonesa que constitueixen la recensio ca-
talana de la Vulgata (cfr. T. Ayuso, Elementos extrabiblicos de los Profetas, dins
Estudios Biblicos 6 (1947), 400-401 : Vetus Latina, 24/2, 23-24: Vests Latina, 25/1.
78: Vests Latina 11/1, 94) datable very ]'any 800. D'entre aquests sumaris, el mes
significatiu perque ha estat incorporat sencer -amb una addicio at bell mig-, es
el de l'evangeli de cant Marc -que es troba en els homiliaris Aemil. 17, fil. 128,
Aemil. 21, fol. 119 i Tarragona 117, fol. 189v, at cap de I'homilia sobre l'evangeli del
dia de I'Ascensio- i que so]ament es retroba segons D. DE BRUJY'NE (Prefaces de la
Bible Latine, Namur 1920, 182) a la Biblia de Ripoll (ms. Vatic. lat. 5729), a 1'evan-
geliari de Sant Miquel de Cuixa (ms. num. 1 de la Bib]. Mun. de Perpinya), i a l'e-
vangeliari de la catedra ] de Vic (ms. 15 -olim 89- de l'Arxiu Capitular de Vic).
Cal no menystenir, pero, una altra dada que pot ser significative : vegeu com en el
ccmen4 de l'homilia ndm. 5 de Liverani segons I'edicio H. Barre (cfr. F. LIVERANI,
Spicilegiunt Liberianum, Florentiae 1863, pp. 530-531) ha estat emprat el sumari sobre
1'evangeli de sant Mateu que Ilegim en 1'evangeliari de la catedra] de Vic (ms. 15
-olim 89- de I'Arxiu Capitular de Vic) editat per D. DE BRUYNE, Prefaces de la
Bible Latine, pp. 181-182.

134. El c6dex Aemil. 17, ja porta incorporat en els fols. 241v.-255v un apendix -ara mu-
tilat- de noves homilies.

135. Vic, Arxiu Capitular, Armari 31. La novetat respecte als dos homiliaris Aemil. de la
Real Academia de la Historia de Madrid, es la introduccio d'homilies per als evan-
gelis de les feries de I'octava de la Pentecosta. Aquestes homilies son les mateixes
de I'homilian de l'ofici catala.

136. En la nota 126 ja he descrit el capgirament existent en aquest ms. Tambe, com en el
rotlle de Vic, hi ha les mateixes homilies per a 1'octava de la Pentecosta. Les homi-
lies de Gregori el Gran i Beda per a l'octava de Pasqua constitueixen una duplicitat
amb les homilies primitives , pero , de moment , no sabriem dir si pertanyen a aquesta
nova recensio. Cal notar, amb tot, que at rotlle de Vic es barregen en l'octava pas-
qual homilies del quarante de Gregori el Gran amb alguna del Disposit.

137. Vegeu les observacions que en la nota 129 hem fet respecte at fragment num. 50 de
I'Arxiu de la Corona d'Arago, i a la nota 127.
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ments i plantejar questions o conclusions implicites o derivades de les

pagines precedents.

Un cop constatada 1'existencia d'un arquetip de 1'homiliari de l'ofici

monastic en el codex T -confirmat per la conjunci6 de C i CS-, del

qual sorti una recensi6 abreujada representada pel codex P, pel frag-

ment S i pels BG, resta plantejar-se la possible dataci6 i el possible

origcn.

L'arquetip representat en T no ens permet de recular mes enlla de

la darreria del segle IX, en que apareix l'homiliari de Liverani; ara be,
respon, aquest arquetip, a un homiliari nou, o be es una revisi6 de Pan-
tic homiliari crcat a 1'antiga Narbonesa en el moment del canvi de ritus
entorn de l'any 800? Malgrat que hom ha suggerit 1'adopci6 de l'homi-

liari de Pau Diaca,''' aquest tipus d'homiliari -a mss de no avenir-se

amb el tipus de lcccionari dc la missa emprat en aquestes terres- uz

no cl trobem citat fins al segle XI, 153 quan s'inicia un nou proses de

romanitzaci6 progrcssiva de la liturgia a Catalunya. 154 I d'altra banda,

la presencia de nombroses peces procedents de Pantie homiliari hispa-

nic de la missa en 1'arquetip de T fa pensar en la reutilitzaci6 d'un ho-

miliari dc I'ofici catalano-narbones antic 155 completat amb altres fonts,

una de les quals f6ra 1'homiliari Liverani.

La primera possibilitat, d'un Eons antic reutilitzat, to arguments ver-

semblants de tipus codicologic i historico-metodologic. Codicologica-

ment, resulta molt suggeridor el curios codex olilll Saragossa 17.34

recensiu reduida de I'- aixi corn I'homilia de Luculenci Ni al dimarts de Pasqua.
i tres priolegs de 1'Apocalipsi -el terser, caracteristic de Ies Blblies catalanes- com

a llis;ons 1-3 per al diumenge despres de I'octava de Pasqua. D'aquestes peces, en eis
bieviaris manuscrits de Vic, no n'han restat sine els trey prilcgs a I'Apocalipsi, tras-
Iladats, perm, a 1'endema. El mateix fet es retroha en el fragment V111.22, escrit al
segue X, i precedent de Moia. J. LEMARIE, que en descriu les peces, (Trois sermons
fragmentaires inedits de saint Crsaire d'Arles conserves a 1'Arxiu Capindar de Vich.

dins Revue Benedictine 88 (1978), 100-105), remarca la presencia del sermo vuite de

Crornact d'Aquileia per al dia de 'I'Ascensio ( T 38). En els breviaris manuscrits

ha estat assignat al dissabte infra ociabas.
151. A. M. Mt 5l)sl, Stir quelques mmmserit s liturgique .s languedociens de l'dpoque carolin-

;iemie, din, Cahiers tie Fanjeaux 17, Tolosa 1982, p. 84.

152. Es el tipus comes Murbach. Vegeu F.X. AITES, El leccionari de la missa de Sant Ro-

rnii de les Bons. 183-189.
153. Conegut it Catalunya amb el nom de Caroler (vegeu la nota 115). Els primers testi-

mOnis que cones ek trohareu a J. MAs, Notes docurnentals tie Ilibres antichs a Bar-

dins Bo!etin tie !a Real Academia de Buenas Leira.s de Barcelona, 8 (1915-

1916), 156: i al Glossarium Mediae Latinitatis Catalauniae, fasc. 4, rota el mot caro-

lum.

154. A. 01.IVAR, Les superrirencies littirgiques autdctones, 74, que ho constata a partir de

la tradicio manuscrita.
155. E.s una caracteristica dels liturgistes narbonesos al comen^ament del segle IX, barrejar

en la liturgia romano-gallicana peces d'origert hispanic. Vegeu M. S. GROS, La liturgie

narbonnaise Ie,noin d'un changement rapide des rites liturgiques, dins Liturgie de I'E-

glise particuliere et liturgie de l'Eglise universelle, Roma 1976, 143-154; A. OI.IVAR.

Surrirances wisigothique.s dan.s la liturgie Catalano-larrguedocienne. dins Cahiers de

Fanjeau.r 17. 1982, 157-170.
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-ara conservat parcialment a la Universitat de Yale-, 156 copiat al segle
XII-XIII, pero deutor d'un arquetip o prototipus que es deu remuntar
molt possiblement a la darreria del segle IX. 157 Abans d'esser esqucixat,
constava de dues parts ben diferenciades, pero evidentment destinades
a complementar-se: les homilies evangeliques de sant Gregori el Gran,
i un homiliari majoritariament festiu, les arrels catalano-narboneses
del qual ja ha fet notar, repetidament, el seu editor. 158 D'entre les homi-
lies que presenta cal remarcar-ne dues -nn. 32 i 33-, que es retroben
amb el mateix ordre correlatiu en 1'arquetip de T i de P; es tracta de
1'homilia AF II, 25 (= T 37, P 23) corresponent al fons d'AF de l'arque-
tip de T, i de 1'homilia vuitena de Cromaci d'Aquileia (= T 38, P 42) en
]a recensio liturgica caracteristica dels homiliaris catalans.159

Des de la vessant historico-metodologica, hi ha, a mes, en 1'arquetip
de T tres grans blocs de textos que fan girar instintivament els ulls
vers els liturgistes de la Seu metropolitana de Narbona del comenca-
ment del segle IX. Aquests tres blocs de textos -que ja he assenyalat
mes amunt-, per a la Pasqua (T 9-22), per a I'Ascensio (T 39-45) i per
a la Pentecosta (T 56-63), ban estat manllevats a l'homiliari hispanic
de la missa,160 a sermons fins ara inedits o en recensio llarga de Cesari
d'Arles,161 i als sermons de Cromaci d'Aquileia. 162 El seu us metodolo-
gic i historic escau, repeteixo, als liturgistes narbonesos, que completa-
ven la nova liturgia romano-franca amb peces hispaniques i que, per
raons historico-eclesiastiques i geografiques, havien de tenir acces a les
colleccions de sermons de sant Cesari d'Arles, 163 entre les quals hom
ha trobat sermons de Cromaci d'Aquileia.164

156. Edicio de R. ETAIX, Sermon inedit de saint Augustin stir la Circoncision , dins Revue
des Etudes Augustiniennes 26 (1980, 63-68.

157. El codex, abans d'esser dividit en dues parts pet venedor'antiquari, contenia dos Ili-
bres diferents copiats ambdos a la darreria del segle IX i relligats en un sot volum.
La primera part contenia les homilies evangeliques de cant Gregori el Gran i acabava
amb un colofo amb data VI Kal. octobris anno XXI Regnante Karolo rege (cfr. R.
ETAIx, Sermon inedit de saint Augustin, 63 num. 3), que troba la seva interpretacio
a la Ilum de I'altra part del codex: l'homiliari conservat ara a la Universitat de Ya-
le. En aquest homiliari, el sermo per at dia de I'Epifania -manllevat a l'homiliari
hispanic de la missa- anuncia la Pasqua anno presenti in era ilia DCCCXII (cfr. R.
ETAIx, Sermon inedit de saint Augustin, 68, num . 30). A' partir d'aquesta darrera data,
sembla que no es arriscat de creure que la 'primera part del codex fou escrita I'any 861
-corresponent at 21 de Caries el Calb-, mentre que la segona part ho fou I'any 874.

158. R. ETAIx, Sermon inedit de saint Augustin, 68-69 i 77-78, nota 9: R. ETAIx - J. LEMA-
RIc, Chromatii Aquileiensis opera, CCL, IXA, XIII i XXII; R. ETnix, Quelques home-
liaires, 390-91.

159. R. ETAIx - J. LEMARI9, Cromatii Aquileiensis opera , 32-37.
160. R. ETAIx, Quelques homeliaires, 392-393.
161. Son els sermons T 15, 20, 28, 49: sobre la tradicio catalana d'aquest tipus de sermons

de Cesari refets, completats o en recensio Ilarga ja n'ha parlat R. ETAIx, Nouveau ser-
mons pascal de saint Cesaire d'Arles, dins Revue Benedictine 75 (1965) 202-203.

162. R. ETAIx, Quelques homeliaires, 396.
163. Vegeu M. S. GROS, Le pontifical de Narbonne, dins Cahiers de Fanjeaux 17, Tolosa

1982, 101-103: J. LEMARIE, Trois sermons fragmentaires inedits de saint Cesaire d'Ar-
les conserves a l'Arxiu Capitular de Vich, dins Revue Benedictine 88 (1978) 92-110.

164. Vegeu R. ETAIX - J. LEMARIE, Chromatii Aquileiensis opera, XVIII. Aquests sermons
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La segona possibilitat, la d'esser l'arquetip de T un homiliari nou
-tot i que no exclou aixo que hem dit fins ara- es sostinguda per la
presencia de les homilies de Liverani i, especialment, per les dues fes-
tes de sant Benet on s'empren practicament en tota la tradicio els ma-
teixos textos, el mes tardy dels quals es el serm6 d'Odd de Cluny (927-
942) per a la festa de I'll de juliol. AixO, que postularia la creaci6 0
revisi6 de l'homiliari monastic a mitjan segle X, sembla avalat per
1'exaltaci6 de la figura de sant Benet a la Catalunya comtal en aquesta
epoca, 165 remarcada tambe per 1'inici del proccs congregacional entre
els monestirs d'ambdues vessants dels Pirineus,166 que comportava na-
turalment un bandejament de la figura de Benet d'Aniana -1'home del
renaixement monastic carolingi a la Narbonesa-, per a retrobar la fi-
gura fonamental de sant Benet de Nursia i de ]a seva Regla, t67 tot i que
1'influx de la reforma anianesa perdures posteriorment en els costuma-
ris i en ]a tradicio manuscrita. 168

L'homiliari, tanmateix, atesa la inclusi6 de la festa de sant Benet
d'Aniana I'll de febrer, 169 i la seva difusi6 i adaptaci6 als oficis catedra-

de Cromaci podrien formar part de 1'homiliari hispanic de la missa que corria per les
nostres terres, el qual, com assenyala R. BTAIx (Quelque.s homeliaires, 392-393), por-
tava peces propies, o almenys desconegudes, de les altres recensions hispaniques que
ens han pervingut. Un cas semblant, en un altre nivell, es el que palesa el palimpsest
del hoer commicu.s de Carcassona descobert i editat per A. M. MUNDU. El commicus
palinipses: Paris, lat. 2269. Arab notes sobre litiirgia i manuscrits visigntic.s a Septima-
nia i Catalan va, dins Liturgica 1, Montserrat, 1956, 43-57, especialment.

165. A. M. MUNDO, Regles i observances monastiques a Catalunva, dins 11 Colloqui d'his-
tnria del monaquisme catald, Poblet 1974, 19, la situa durant la segona meitat del se-
gle X i la primera del Xl. Llavors ja devia dsser una cosy normal Is celebracio de
les dues festes de sant Benet, tat com es desprcn dels primers calendaris catalans
coneguts fins ara, ambdos de la darreria del segle X: el del Ms.. Ripoll 59 de I'Arxiu
de Is Corona d'Arago (editat per J. Vlves - A. FanREGA, Calendarioc hispdnicos ante-
riores al siglo XII, (fins Hispania Sacra 2 (1949), 125 i 129) i el declaradament be-
nedicti del Ms. 185-11 de 1'Arxiu Capitular de Barcelona, publicat recentment per
J. JANINI (Dos calendarios de Barcelona. Siglos X r XIV, dins Revista Catalana de
Teologia. 3 (1978), 315), que fins i tot celebra la tumulatio el quatre de desembre.
Tambd cal interpretar aixi 1 'existencia de totes dues festes en el Ms. Sant Cugat 22
de l'Arxiu de la Corona d'Arago, homiliari de capitol extret -tal com hem mostrat-
de l'homiliari de l'ofici, vers l'any 1000.

166. A. M. MUND6. Moi.ssac, Chmv et lec mouvements monastiques de l'Est des Pvrennees
du Xe an Xle siecle, Tolosa. 1964, 229ss.

167. A. M. MUND6. Regles i observances rnonustiques , 20: A. GARCIA SANZ , La nocid d'or-

de en el monaquisme cata/n antic. Segles IX-Xll, dins 11 Colloqui d'historia del mo-

nagcc'sme catalo. Poblet 1974. 37-38. A les dades aportades per aquest darter autor

podeu afegir-hi -a causa de la seva antiguitat- I'acta de consagracio do Santa Ce-

cilia de Montserrat, I'any 957, feta amb la condicio que els monjos hi visquin secun-

durn regulars Sancti Benedicti (cfr. R . ORDEIG i MATA , Inventari de les actes de con-

saGracid i dotaci(j de les esgldsies catalanes, dins Revista Catalana de Teologia 5

(1980), 158).

168. A. M . MUND6 , Regles i observances monastiques, 18.
169. La porten els homiliaris de Cuixa (P. PUJOL i TUBAU, El breviari de Cuixt , dins But-

lleti de la Biblioteca de Catalunva 6 (1920-1922), 333); de Serrateix (Solsona, Arxiu i
Museu Diocesa , ms. 3, fol . 23); i els breviaris d'Aniana i de Saint-Savin du Lavedan
(V. LEROQUAIS, Les Breviaires manuscrits des Bibliotheque .s publiques de France, vol.
11, 270 i 271, i vol. IV, 181).
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licis de Girona (= P, BG), de Vic,"' i potser de la Seu d'Urgell, 17I cal

creure'l ultrapirinenc, i concretament narbones.172 Tot amb tot, el con-

tacte amb els medis monastics podria haver influit en 1'adopci6 d'aquest

homiliari en els oficis catedralicis o canonicals, tal com sembla confir-

mar-ho el cas de la canonica de Santa Maria de Solsona, nascuda al

redos del moviment monastico-canonical, 173 la qual adopta un homiliari

de l'ofici fortament emparentat amb el monastic, pel que podem de-

duir de 1'edici6 impresa del breviari solsoni.114

El cam, doncs, cap a l'origen i la reconstitucio de 1'arquetipus que

esta a la base del codex T i de la recensio gironina del nostre manus-

crit P, sembla que ha de passar necessariament -be que no unicament-

per la tradicio liturgica catalano-monastica. Encara mes, potser l'homi-

liari del codex T sigui d'origen o d'us monastic tal corn ho podria in-

dicar el fragment XX.18 de I'Arxiu Episcopal de Vic -citat mes a-

munt-, i es pot palesar en his d'un fragment del segle XI procedent

del priorat de Santa Maria de Meia, conscrvat a 1'Arxiu de la Corona

d'Arago. 15

Per acabar vull solament remarcar que, tan aviat com es desfeu 1'an-

tiga unitat benedictina catalano-narbonesa a causa dels moviments con-

gregacionalistes, l'homiliari monastic catala sofri -en la majoria dels

170. Vegeu la nota 150.
171. No sabem la procedencia del Ms. Frag. 181 de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgcll

(- S) editat per R. PTAtx, Quelques homeliaires, 388-389. Tanmateix, en el breviari

incunable del 1487 (vegeu la nota 10) trobem l'homilia vuitena de Cromaci d'Aquileia

(- T 38) aplicada al dissabte despres de I'Ascensio; i l'homilia T 41, per al dilluns

infra octava de l'Ascensio.
172. El conjunt de caracteristiques assenyalades i la difusio d'aquest homiliari de I'ofici

en les trey sets catalanes restaurades sota Carlemany fa pensar en un model corns),

tal cent el trobem en altres llibres liturgics catalano-narbonesos (cfr. M. S. GROS,

Los ritos de la Tarraconense y Narbona, dins J. JANINI, Manuscritos linirgicos, vol.

2, 16-17). Ps mes, mentrc no es demostri el contrari, la datacio de l'homiliari ds mas-

s, primerenca com per a poder pensar en altres centres de produccio liturgica com

Ripoll o Seu d'Urgell-Roda -aquest darrer, d'abast mes restringit-.
173. M. Riu. La canonica de Santa Maria de Solsona. Precedents medievals d'un bisbat

modern, dins Urgellia 2 (1979) 221-222. Pel que fa al moviment canonical-monastic

coetani de Sant Pere de Graudescales, vegeu les notes d'A. GARCIA i SANz, La nocid

d'orde en el monaquisme, 31.
174. En el Breviarum secundum riturn nov«m Celsone ecclesie ordinis sancti Augustini, Sa-

ragossa, G. Coci, 1514 (descrit per F.J. NORTON, A descriptive catalogue of printing

in Spain and Portugal, 1501-1520, Cambridge, 1978, num. 666) horn rletroba, com

en T, homilies de Liverani per als diumenges estivals (= FL 50, 52, 54-57, 60, 64-71,

'73) 77-78), i d'altres. caracteristiques de l'arquetip de T (= T38, 40, 42, 43): les mo-

nastiques per a les dues festes de sant Benet (= C 81) i l'homilia trenta-nou de Cro-

maci d'Aquilcia per a la festa de Tots Sants, tal com hem trobat a C 72, als BG, a

('homiliari de Serrateix i al breviari impres de la Grassa.

175. ACA, Fragments de chdexs, num. 95. Ps un bifoli que porta les homilies T54, T55,

T 56, T 57a, T 57b, T 58. L'homilia T 56 -un nou testimoni sencer del sermo 31 de

Cromaci d'Aquileia- esta dividida en vuit llicons, segons I's)s monastic per a les

primeres lligons de les grans festes. La CS fol. 105 assigna aquestes llicons per a les

matines de I'octava de la Pentecosta.




