
fereix a la documentació de molts tipus, no produïda per ell, però que, o va estar directament
relacionada amb la seva feina (còpies fotogràfiques d’edicions d’obres difícils d’aconseguir en
el seu temps, textos enviats por les diverses acadèmies de la llengua espanyola referits a
l’Esbozo, fotocòpies de textos manuscrits d’altres autors, com és el cas del poeta Màrius To-
rres, etc.); també hi trobem documentació que incideix en altres aspectes de la seva tra-
jectòria professional, com la correspondència rebuda d’altres personatges (Ramón Menén-
dez Pidal, Américo Castro, Tomás Navaro Tomás, Gabriela Mistral, Vicente Aleixandre,
etc.), o els documents que informen dels contactes amb editorials per a la publicació de les
seves obres, o aquells altres —molt variats: programes de cursos, contractes, nomenaments,
etc.— que relacionen Gili Gaya amb les institucions a les quals va pertànyer o amb les quals
va estar vinculat, com la Junta para Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históri-
cos, l’Instituto-Escuela de Madrid, la Univ. de Puerto Rico, el Middlebury College de Ver-
mont, als Estats Units, el CSIC, o la RAE. Tota aquesta documentació es troba, en aquests
moments, en procés de catalogació i d’anàlisi.

Els objectius finals d’aquesta labor miren cap a una contribució a la historiografia de la fi-
lologia i la lingüística del s. XX a l’Estat espanyol. Alhora, es pretén que els documents puguin
ser, en un termini encara no establert, a disposició dels interessats, per a la seva consulta. I cal
destacar un interès afegit en aquesta investigació, que rau en la classe de fonts historiogràfi-
ques utilitzades: aquelles que potser han estat considerades com a «marginals», però que de
ben segur aporten molta llum sobre el procés d’elaboració i les circumstàncies en les quals l’o-
bra d’un autor ha estat portada a terme, la qual cosa pot ser la clau per a explicar postures i te-
ories que tal vegada no es comprendrien si no es disposés d’aquesta informació. [N. V.]

Biblioteca literària de Ponent. Amb aquest títol es va encetar el 1995, des de la Univer-
sitat de Lleida, una col·lecció de textos inèdits, exhaurits en el mercat, o corresponents a autor
quasi desconeguts, també a obres editades a l’exili o en edicions avui pràcticament introba-
bles; tot relacionat amb el Ponent català. La primera intenció era de donar a conèixer escrip-
tors poc divulgats, com per exemple Josep Carner-Ribalta, o Josep Maria Francès, o Alexan-
dre Plana, Josep Pleyan de Porta, etc. En ser ofertes al Consell Editorial de la col·lecció estudis
sobre temes de Ponent, aquestes s’hi van incloure, amb la qual cosa la col·lecció prenia una di-
mensió més ampla.

Fins avui la col·lecció comprèn, volum per volum: Nº 1 Joan Duch i Arqués, Poesies ed. Joan
Cornudella; 2 Teatre Medieval i Modern, ed. Ramón Miró; nº 3 Viatges per Ponent, ed. Joan Ga-
nau; nºs 4 i 5 Epistolari Manuel de Pedrolo, ed. Xavier Garcia; nº 6 La Renaixença a Lleida-
Lluís Roca i Florejachs- Josep Pleyan de Porta, ed. Josep Borrell i Paquita Sanvicén; nº 7 Josep
Maria Francès Retorn al Sol, ed. Jordi Solé i Camardons; nº 8 Josep Carner Ribalta, Anecdotari
de la Revolució, ed. Eva Esteve. A continuació apareixeran volums dedicats a Magí Morera i Ga-
lícia, Manuel Angelon, Alexandre Plana i altres. És prevista un sèrie de vint volums.

Els drets de les edicions corresponen a la Universitat de Lleida i, si n’és el cas, també als
hereus dels autors. Dirigeix la col·lecció Xavier Macià, i formen el Consell de Redacció Josep
Vallverdú, Glòria Casals, Ramon Sistac i Albert Turull. Actuen de coordinadors Eva Esteve i
Ferran Rella. [J. V. i A.]

Presentació del llibre Aportació a l’estudi dels gal·licismes del català (Sabadell, 8 de
juny de 2000). —El 8 de juny de 2000 va ser presentat en el Pati de la Casa Taulé, seu de l’A-
liança Francesa de Sabadell, el llibre de Montserrat Barri, Aportació a l’estudi dels gal·licis-

CRÒNICA390


