
CríticaCrítica

BC

Manuscrit de les ‘Homilies d’Organyà’, datat a l’inici del segle XIII

Tot el que volia saber sobre
les ‘Homilies d’Organyà’

i que no va gosar preguntar mai
A S S A I G

A N T Ò N I A C A R R É

És un bloc de
sis homilies
senceres i
fragments de
dues més, que
s’han datat al
segle XIII

Homilíes d’Organyà, a cura
d’Amadeu-J. Soberanas,

Andreu Rossinyol i Armand
Puig. Editorial Barcino.

Barcelona, 2002.

S
aben com es va con-
vertir al cristianisme
sant Agustí? Doncs a
martellades, per les
predicacions i les

paraules de la seva mare. Al-
menys això és el que explica
sant Vicent Ferrer en un dels
seus sermons, amb la vivesa i
la gràcia que el caracteritzen.
No hi ha dubte que sant Vi-
cent, que al segle XV va recór-
rer mig Europa al damunt del
seu burret i predicant en ca-
talà per tot arreu, és el nostre
autor més conegut i recone-
gut en la matèria, però se’ns
ha conservat un altre text, de
començaments del segle XIII,
que ha esdevingut emblemà-
tic per a la història de la cul-
tura i de la llengua catalanes,
ja que és una de les seves pri-
meres manifestacions escrites:
són les Homilies d’Organyà, que
ara han estat ben editades i
estudiades, de manera que es
desvelen els aspectes més en-
vitricollats de la seva gènesi i
història.

La història comença en
temps de Carlemany, quan
l’any 813 el Concili de Tours
recomana als predicadors que
usin la seva llengua vulgar en
els sermons en detriment de
la llengua sàvia, perquè ja es
començava a intuir que la
predicació havia d’esdevenir
un important vehicle d’ins-
trucció per al poble. Al segle
XII apareixeran a l’Occident
llatí homiliaris escrits en di-
verses llengües, que esdevin-
dran textos de gran significa-
ció històrica per a les cultures
respectives. El primer és el de
sant Marçal de Llemotges, es-
crit en occità durant el primer
terç del XII; després en tenim
un de francès, un altre de pi-
emontès i a continuació les
Homilies d’Organyà, un bloc de
sis homilies senceres i frag-

ments de dues més, que
s’han datat a comença-
ments del segle XIII.

La història continua
a Tortosa, on el 1155 es
constituïa una comuni-
tat de canonges regu-
lars agustinians, vincu-
lada a la congregació de
sant Ruf d’Avinyó, que
es va instal·lar a la ca-
tedral de Santa Maria.
La canònica de Tortosa,
que va mantenir relaci-
ons religioses i cultu-
rals amb la casa mare
d’Avinyó i amb les ca-
nòniques de Sant Joan
de Ripoll i de les Aba-
desses, disposava d’una
biblioteca prou assorti-
da per proporcionar di-
versos instruments de
treball a aquells eclesi-
àstics que volguessin
posar en pràctica el ca-
non del Concili de
Tours. I aquí és on es
van gestar les Homilies
d’Organyà, un homiliari
quaresmal que devia
contenir 11 homilies
escrites possiblement el
1203 directament en
català, a partir de di-
versos homiliaris lla-
tins carolingis, en cir-
culació des dels segles
IX i X, i d’un homiliari
occità. Aquest darrer
fet no ens ha de sobtar
gens atesa la comunitat
política i cultural que va
existir entre Occitània i la
Corona d’Aragó més enllà del
segle XII, la manifestació més
vistosa de la qual va ser la
poesia dels trobadors. I la

història culmina una tarda
calorosa del juliol passat,
quan es va presentar al Palau
de la Generalitat l’edició crí-
tica de les Homilies d’Organyà,
publicada per l’Editorial Bar-
cino com a commemoració
del 75è aniversari de la fun-
dació de l’editorial, que diri-
geix actualment Amadeu-J.
Soberanas, i com a homenat-
ge a Josep M. de Casacuberta,
que en va ser l’iniciador i el
primer director, i a Lluís Ca-
rulla, que ha actuat de pro-
tector i mecenes a través de la
Fundació Jaume I. El volum
en qüestió, que és el número
20 de la col·lecció B d’Els Nos-
tres Clàssics, permet llegir el
text dels 8 folis de les Homilies
en facsímil, en edició diplo-

màtica i en edició crítica, que
seran un bon aliment per a
paladars erudits, però també
en una adaptació al català
actual que posarà a l’abast de
tot el públic el text més em-
blemàtic de la nostra cultura.
L’edició, a cura d’Amadeu-J.
Soberanas i Andreu Rossi-
nyol, s’acompanya d’un glos-
sari, d’una descripció detalla-
díssima del manuscrit i de la
seva història, i d’un docu-
mentat estudi d’Armand Puig
sobre l’estructura i les fonts
de les Homilies que ens ho ex-
plica pràcticament tot. Ar-
mand Puig passa revista als
diversos homiliaris que han
servit de font a les Homilies
d’Organyà (els carolingis, l’oc-
cità, les quaranta homilies

del papa sant Gregori...)
i presenta una anàlisi
exhaustiva de les Homi-
lies d’Organyà des d’un
punt de vista interpre-
tatiu: n’estudia sobre-
tot les tècniques expo-
sitives (tradicionals i
més modernes) i els te-
mes tractats (vicis i vir-
tuts: la caritat, la vio-
lència, l’adulteri...). Un
apartat molt interes-
sant i ben resolt és el
dedicat a desgranar les
fonts que Puig ha de-
tectat en les Homilies i
l’ús divers que el seu
autor en fa. Així, trans-
criu diverses homilies
llatines (algunes de les
quals eren fins ara inè-
dites), unes quantes de
franceses i una d’occi-
tana i les relaciona amb
l’homilia d’Organyà
corresponent, de ma-
nera que podem copsar
perfectament com el
conjunt parteix de di-
versos textos llatins que
retalla, adapta, allarga i
enganxa com més li
convé i com tradueix
literalment de l’occità
en un sol cas (el de
l’homilia IV), manera
de treballar que serà
habitual en tota l’Edat
Mitjana.

Les Homilies d’Organyà
han arribat fins a nos-

altres en un manuscrit únic,
obra d’un copista una mica
descurat que podria haver es-
tat un canonge regular d’Or-
ganyà o d’una altra canònica
del bisbat d’Urgell o de Vic
que es troba actualment a la
Biblioteca de Catalunya.
Aquest manuscrit, descobert
per Joaquim Miret i Sans el
1905, va arribar l’any 1913 a
l’Institut d’Estudis Catalans
procedent de la Junta de Mu-
seus de Barcelona (que l’havia
comprat per 85 pessetes), en
virtut de la permuta d’alguns
objectes d’ús personal de Ja-
cint Verdaguer que posseïa
l’Institut. En plena celebració
del centenari de la mort del
poeta, no podem negar que
l’anècdota té la seva gràcia.


