
Ara ens impressiona de veure els tretze volums que componen la seva obra. Tota ella re-
colza en una formació poc corrent, en una documentació de primera mà, en una interpretació
original, en una delicada finor de judici. Treball silenciós, dic. I afegeixo: i poc afortunat. Així,
la seva magnífica història de la literatura catalana havia aparegut trossejada en uns gruixuts
volums que recollien les literatures hispàniques en conjunt. Hi era escrita en castellà i no se
n’assabentà molta gent que seguia com podia els batecs de la cultura nostrada. Ara la història,
traduïda al català i presentada sistemàticament, forma part de l’obra completa. I hi va de tronc
amb els estudis sobre el lul·lisme, sobre el renaixement, sobre llibres i impressors, sobre la re-
naixença, sobre caires biogràfics i personals... Els volums són prologats per especialistes.
Anys després de la seva mort, Rubió fa un toc d’atenció als interessats per la cultura.

L’obra de Rubió, la seva vida i les circumstàncies que les envoltaren foren glossades, en
l’acte de presentació dels tretze volums d’aquella, pel P. Miquel Batllori i per Joaquim Molas.
També hi intervingueren Josep Massot i Muntaner, director de les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, que n’ha estat l’editor, i Manuel Jorba, director de la Biblioteca de Catalunya i
digne successor del seu fundador i primer director. Arran de la presentació de la seva Obra
Completa, la Biblioteca exposà una mostra de les publicacions de Rubió i una selecció de do-
cuments i de fotografies dels moments més significatius de la seva vida professional.

Lloc idoni per a l’acte —potser l’únic lloc idoni— era la Biblioteca de Catalunya. La bi-
blioteca de l’IEC, fundada i dirigida per Rubió al si de l’Institut (i en una primera època esta-
blerta, com aquest, en un pis alt de l’actual Palau de la Generalitat de Catalunya, aleshores seu
de la Mancomunitat), anà creixent, no a la babalà, sinó sàviament conduïda pel seu director
fins a convertir-se en la institució més important del país en aquest terreny. En els primers
anys trenta fou instal·lada, d’una manera tècnicament exemplar, al noble edifici que havia es-
tat l’hospital de la Santa Creu. Encara hi és avui. Rubió hi abocà la seva perícia i el seu afec-
te, i tots dos hi eren ben manifestos. Com les altres institucions culturals del país, també la Bi-
blioteca de Catalunya feia creure en un avenir venturós. Tanmateix, estava escrit que la
bonança entrevista no duraria. El 26 de gener de 1939, dia de l’ocupació de Barcelona per
l’exèrcit de Franco, Rubió era a la porta de la seva Biblioteca per a lliurar-ne les claus a qui li
constés que n’havia d’ésser el nou director. Tenia 52 anys. Com he recordat, a partir d’ales-
hores, Rubió visqué al marge de les institucions.

Per això era un acte de justícia de fer la presentació de les seves obres, seixanta anys des-
prés, entre aquelles parets que l’hi havien vist com en disposava els espais, hi instal·lava lli-
bres, revistes i papers, i hi acomplia les tasques de la direcció. [A. M. B. i M.]

Presentació del llibre de J. N. Hillgarth, Ramon Llull i el naixement del lul·lisme
(Barcelona, 23 de febrer de 1999). —El Seminari de Cultura Catalana Medieval i Moderna,
que coordinen Lola Badia i Eulàlia Duran a la Univ. de Barcelona d’ençà de 1988, va acollir
el 23 de febrer de 1999 una sessió atípica, dedicada a glossar l’aparició de la versió catalana
d’un llibre escrit per un dels professors més prestigiosos que en un curs anterior l’havia hon-
rat amb la seva participació. La presentació de Ramon Llull i el naixement del lul·lisme de J. N.
Hillgarth (PAM, Barcelona, 1998) dintre de l’esmentat Seminari s’explica també perquè el cu-
rador de la versió catalana i els seus dos col·laboradors són membres del col·lectiu convocant.

A més de l’autor, a la mesa s’hi comptaven quatre altres oradors: Josep Massot i Munta-
ner, en qualitat de director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Albert Soler, l’a-
daptador català del text; Antoni Bonner, com a lul·lista usuari del llibre de Hillgarth, i, final-
ment, Lola Badia que combinava les mateixes atribucions de Bonner amb la de moderador.
Davant d’un públic selecte i força nodrit el responsable editorial i el curador van evocar les vi-
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cissituds de les tasques respectives. Massot, per exemple, va recordar que la Clarendon Press
d’Oxford, que havia publicat la versió anglesa del nostre llibre el 1971 en col·laboració amb
l’Institut Warburg de Londres (Ramon Lull and Lullism in Fourteenth Century France), va
destruir les còpies no venudes per manca d’espai als magatzems. Les dificultats de trobar sub-
vencions han retardat una colla d’anys la versió catalana, el primer capítol de la qual va
aparèixer com a primícia al número 2 de la revista Randa el 1976. Soler, Bonner i Badia es van
proclamar successivament admiradors del llibre de Hillgarth, que van retratar en termes per-
sonals i entusiastes. L’autor va parlar de les persones que l’havien ajudat en la redacció del lli-
bre fa més de trenta anys a dintre i a fora de Mallorca i de Catalunya.

Seria injust cloure aquesta notícia d’un llibre tan notable sense ressenyar-ne, mal que si-
gui superficialment, el contingut. La primera part (p. 21-163) es presenta com una descripció
en dos capítols del fenomen Llull, emmarcat en la política dels seus dies, sobretot pel que fa a
les estades de Ramon a París, ja que Hillgarth treballa fonamentalment sobre materials d’ori-
gen francès. La segona part (p. 165-364) presenta cinc capítols que investiguen el naixement
del lul·lisme a partir dels testimonis més antics, el primer dels quals és la Vida coetània, un re-
lat biogràfic i propagandístic promogut per Llull a París el 1311. El punt central de la produc-
ció de textos lul·lístics és Thomas Le Myésier, canonge i metge d’Arràs que es va fer deixeble
del beat i va compilar una obra extraordinària, l’Electorium, que ve a ser el primer manual
d’introducció a Llull. També li devem les belles miniatures del Breviculum, destinat a una rei-
na de França que Hillgarth identifica amb Joana de Borgonya-Artois, esposa de Felip V. Ra-
mon Llull i el naixement de lul·lisme de J. N. Hillgarth ha estat un llibre clau per reconduir la
imatge de Ramon Llull cap a la d’un home que toca de peus a terra en la gestió de la seva am-
biciosa empresa intel·lectual i apostòlica. [L. B.]

L’Arxiu de textos catalans antics (ATCA). —En un país noble, culte, ric i lliure (Espriu
dixit), l’Arxiu de textos catalans antics (ATCA) seria l’obra de tots els departaments de totes
les universitaris que es dediquessin a l’estudi de la llengua d’aquest país ideal; a Catalunya,
però, és l’obra d’una sola persona: mossèn Josep Perarnau i Espelt, amb la col·laboració eficaç
d’un segon de bord, el Dr. Jaume de Puig i Oliver. L’edició d’aquesta publicació singular, úni-
ca en el seu gènere en el món de la filologia romànica, és a càrrec de l’IEC i de la Facultat de
Teologia de Catalunya.

L’ATCA començà la seva peculiar singladura l’any 1982. Fa pocs mesos s’ha publicat el
darrer volum (18), dedicat a l’obra de sant Vicent Ferrer, un volum impressionant de 1.168
densíssimes pàgines.

Cada volum de l’ATCA consta de les seccions següents: 1. Articles; 2. Notes i documents;
3. Secció bibliogràfica, que es compon de: 3.1. Butlletins bibliogràfics; 3.2. Recensions; 3.3.
Notícies bibliogràfiques; 4. Índexs.

La primera secció de l’ATCA, al llarg de la història d’aquest publicació, ha donat a conèi-
xer obres cabdals de la història de cultura catalana, que havien romàs inèdites, tant en llengua
catalana com en llatí, juntament amb estudis de primera fila científica dedicats a aspectes di-
versos de les obres i els autors catalans des de l’època medieval fins al 1800.

Les edicions de textos de l’ATCA es caracteritzen pel fet que cada pàgina consta de qua-
tre pisos textuals: a) edició del text; b) aparat crític dels diversos manuscrits col·lacionats; c)
aparat de fonts que l’autor del text cita de manera directa o indirecta; d) notes, que en la major
part dels casos constitueixen un veritable comentari —lingüístic, teològic, filosòfic i histò-
ric— de l’obra. Cada text conté un pròleg, on es descriuen els manuscrits que la contenen, la
ratio editionis i es valora la importància de l’obra dins la producció de cada autor o dins del
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