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Lluís Cifuentes i Comamala

BIBLIOGRAFIA DE JOSEP PERARNAU I ESPELT*

 El 28 d’abril de 2009 la Universitat de Barcelona, a proposta de la 
Facultat de Filologia, i amb el suport del Departament de Filologia 
Catalana i del Centre de Documentació Ramon Llull, investí com a 
doctor honoris causa el professor Josep Perarnau i Espelt. En el so-
lemne acte acadèmic, presidit pel rector Dídac Ramírez, actuà de ca-
tedràtica padrina la professora Lola Badia.
 Josep Perarnau i Espelt (Avinyó, Bages, 1928),1 teòleg i historia-
dor especialitzat en la història de la cultura catalana medieval, en par-
ticular en la recerca en fonts primàries d’origen català i en l’estudi de 
la producció intel·lectual vinculada als corrents teològics heterodo-
xos, ha desenvolupat una obra prolífica i molt rellevant.
 Estudià a Solsona, s’ordenà sacerdot a Barcelona, obtingué el grau de 
batxiller en Teologia per la Universitat de Salamanca, el de llicenciat per 
la Universitat Gregoriana de Roma, i el de doctor, amb una tesi sobre el 
Concili Vaticà II, per la Facultat de Teologia de Barcelona (1975), després 
d’haver estudiat també a la Universitat de Munic. Igualment, és llicenciat 
en Filosofia i Pedagogia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi de 
llicenciatura en Filosofia sobre Felip de Malla (publicada parcialment el 
1978), i en Història i Geografia, amb una altra en Història sobre un pro-
cés inquisitorial contra uns beguins catalans de mitjan segle xiv (1980).

* El compilador d’aquesta bibliografia s’ha beneficiat de l’ajut d’altres membres 
i col·laboradors del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Bar-
celona. Abreviatures emprades: atca = «Arxiu de Textos Catalans Antics»; avotho 
= arnaldi de villanova opera tehologica omnia.

1. Josep Perarnau ha estat objecte d’algunes entrevistes, entre les quals: José Mar
tí Gómez, La Iglesia después del vaticano II, «La Vanguardia», secció revista (25-IV-
1994), ps. 2-3; Jaume Huch, Josep Perarnau, «Catalònia», núm. 37 (1994), ps. 28-33; i 
Elisabeth Reinhardt, conversación en barcelona con Josep Perarnau i espelt, «Anu-
ario de Historia de la Iglesia», núm. 17 (2008), ps. 353-370.
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 Ha estat professor de Gramàtica al Seminari de Solsona (1953-1954), 
de Teologia i Filosofia als Seminaris de Sogorb-Castelló (1954-1968), a 
la Facultat de Teologia de València (1968-1970) i, des de 1968, ho és a la 
Facultat de Teologia de Catalunya, on dirigeix el Seminari de Teologia 
als Països Catalans. També és professor, des de 1994, a la Scuola Supe-
riore di Studi Medievali e Francescani de la Pontificia Università an-
tonianum de Roma. Essent consultor del bisbe Josep Pont i Gol, lla-
vors a Sogorb-Castelló, assistí al Concili Vaticà II (19621965) i inicià 
una edició crítica i traducció al català de les constitucions, decrets i 
declaracions conciliars, d’una gran riquesa documental.
 Ha estat fundador de l’Associació de Teòlegs Catalans, del Cen-
tro Italiano di Lullismo i de l’Aula Lul·liana de Barcelona. És funda-
dor i director (1974) de la col·lecció «Studia, Textus, Subsidia», de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, de l’anuari «Arxiu de Textos Ca-
talans Antics» (atca), el primer volum del qual aparegué el 1982, i de 
les arnaldi de villanova opera theologica omnia (avotho), pu-
blicades a partir de 2004. Ha estat president de l’Associació Catalana 
de Filosofia Medieval del 1988 fins al 1990, any en què fou elegit 
membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha estat guardo-
nat amb el Premi de la Crítica de «Serra d’Or» (1993), el Premi Naci-
onal de Cultura per a Investigació del Patrimoni Cultural (1996), la 
Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya el 1998 i el 
Premi de la Crítica als Estudis Filològics (Modalitat Literatura) de 
l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2000). Aquest dar-
rer any la Congregació per a la Causa dels Sants, del Vaticà, el nome-
nà, juntament amb Jordi Gayà, censor encarregat d’examinar el con-
junt de l’obra lul·liana enviada a Roma.
 Ha focalitzat el seu treball de recerca en l’estudi dels manuscrits 
medievals d’autors catalans, que contribueix a exhumar i editar. Ha 
publicat el catàleg dels manuscrits lul·lians medievals que, procedents 
de l’antiga Escola lul·liana de Barcelona, actualment es conserven a la 
Bayerische Staatsbibliothek de Munic. A l’atca, sobretot, ha donat 
a conèixer un gran nombre d’obres catalanes desconegudes o inèdites, 
molt particularment d’Arnau de Vilanova, Ramon Llull, Vicent Ferrer, 
Francesc Eiximenis i altres autors menys estudiats o oblidats. En aquest 
anuari edita també un extens butlletí bibliogràfic sobre les publicaci-
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ons aparegudes arreu de o sobre textos, documents o inscripcions an-
teriors al segle xix relatius a autors catalans o als Països Catalans. Tant 
pels articles i edicions de textos que publica com pel butlletí bibliogrà-
fic, l’atca posa la cultura catalana en un nivell molt alt dintre del 
rànquing internacional de la recerca en humanitats.
 Als seus 80 anys, Josep Perarnau és el medievalista més prolífic i 
destacat dels que treballen en el terreny de la documentació i de l’es-
tudi de la producció intel·lectual a l’antiga Corona d’Aragó. És autor, 
a dia d’avui, d’una vasta producció bibliogràfica, que es va recollir i 
classificar amb motiu del seu doctorat honoris causa. Tal com és ha-
bitual, la Universitat de Barcelona edità els discursos del candidat i de 
la seva padrina, però no la bibliografia.2 L’alt interès que té per als 
estudis filològics i humanístics en general aquesta bibliografia ha fet 
pensar, des del Centre de Documentació Ramon Llull, en la pertinèn-
cia de publicar-la. La llista que segueix es limita als treballs analítics i 
d’edició de textos, i deixa de banda els escrits de menor entitat (des de 
les recensions i notícies bibliogràfiques, publicades sobretot a l’at-
ca, fins a les col·la bo ra cions a la premsa, com les que aparegueren als 
diaris «Tele/eXprés» i «El Correo Catalán»). Evidentment, ben aviat 
serà una bibliografia incompleta, tal com l’autor demostrarà l’any vi-
nent, i esperem que per molts anys.
 Organitzem la bibliografia que segueix en aquests apartats, que 
corresponen a les àrees temàtiques en les quals es pot classificar la 
producció acadèmica de Josep Perarnau:

2. solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Josep Perarnau i 
espelt. discurs de presentació de la professora Lola badia (Barcelona, Universitat de 
Barcelona, 2009). El discurs de Josep Perarnau versa sobre les motivacions i els argu-
ments de l’antilul·lisme (ps. 19-33), i ha estat reimprès a atca, núm. 28 (2009), ps. 
919-929. Va precedit d’un perfil biobibliogràfic, a càrrec de Lola Badia (ps. 11-18). 
Entre d’altres cròniques de l’acte, vegeu la de Climent Ferrer, Josep Perernau, doctor 
«honoris causa», «Full Diocesà / Solsona i Vic» (31-VI-2009), ps. 4-5.
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 I. Textos antics en català
 II. Altres textos catalans antics
 III. Ramon Llull i el lul·lisme
 IV. Arnau de Vilanova
 V. Francesc Eiximenis
 VI. Vicent Ferrer
 VII. Franciscanisme
 VIII. Heterodoxos
 IX. Nicolau Eimeric i inquisició
 X. Cisma d’Occident

 XI. Universitats i ensenyament
 XII. Llibres i biblioteques
 XIII. Bíblia
 XIV. Fons documentals
 XV. Història general
 XVI. Història de l’Església
 XVII. Història de la llengua
 XVIII. Tasques editorials
 XIX. Crítica
 XX. Altres publicacions

I. teXtos antIcs en cataLà

tractats catalans ‘de penitència’ de sant ramon de Penyafort (1239)  1. 
al bisbe de la seu d’urgell, guillem arnau de Patau (1364), «Es-
critos del Vedat», núm. 7 (1977), ps. 259-298.
activitats i fórmules supersticioses de guarició a catalunya en a  2. 
primera meitat del segle xiv, atca, núm. 1 (1982), ps. 47-78.
un altre volum manuscrit català perdut: el de Pistoia, biblioteca  3. 
febroniana 314, atca, núm. 3 (1984), ps. 7-11.
dos textos breus de salamanca, biblioteca universitària, Ms. 2311 4. , 
atca, núm. 4 (1985), ps. 427-432.
una hipòtesi relativa a bernat de barriac 5. , atca, núm. 10 (1991), 
ps. 277-283.
el receptari del sabadellenc Joan Martina (1439): carpentràs, bi 6. 
blioteca Inguimbertine, ms. 126, ff. 8690, etc., atca, núm. 11 
(1992), ps. 289-328.
el manuscrit medieval del  7. Curial e Güelfa, atca, núm. 11 (1992), 
ps. 361-372.
La traducció catalana resumida del  8. Vademecum in tribulatione 
(Ve ab mi en tribulació) de fra Joan de rocatalhada, atca, 
núm. 12 (1993), ps. 43-140.
sobre la catalanitat del  9. Livro da Corte Imperial: el títol, atca, 
núm. 15 (1996), ps. 406-408.
La traducció catalana medieval del 10. Liber secretorum eventuum 

021-Llengua 21 - 02.indd   328 5/5/10   17:27:06



 bibliografia de Josep Perarnau i espelt 329

de Joan de rocatalhada. edició del text i apèndixs, atca, núm. 
17 (1998), ps. 7-219.
‘nous’ autors i textos catalans antics: Pere de Puigdorfila, fo11. 
gatges, guillem aldomar, Pere ramon, atca, núm. 17 (1998), 
ps. 540-569.
el boeci català complet de Munic (bsb, Hisp. 145)12. , atca, núm. 25 
(2006), ps. 453-460.

Vegeu també: 30-31, 34-36, 39, 41-49, 52, 58, 60, 95, 97-102, 104-105, 
108-114, 121, 160-163, 198.

II. aLtres teXtos cataLans antIcs

La butlla de gregori XI relativa a l’escriptora catalana sor ra13. 
moneta oller, atca, núm. 1 (1982), ps. 269-270.
el traductor de la 14. Disputa de Tortosa de l’hebreu al llatí, atca, 
núm. 3 (1984), ps. 224-225.
L’humanista Joan serra i la seva 15. Ars nova epistolarum, atca, 
núm. 4 (1985), ps. 444-447.
sobre el protocol hebreu de la 16. Disputa de Barcelona del 1263, 
atca, núm. 7-8 (1988-1989), ps. 272-275.
vat. lat. 1061: 17. Controversia trium animae potentiarum de Joan 
serra, atca, núm. 9 (1990), ps. 255-258.
unes regles per a la comprensió de les citacions jurídiques de la 18. 
Summa de casibus de sant ramon de Penyafort: obra d’ell ma
teix?, dins Miscel·lània en honor del cardenal narcís Jubany i ar
nau, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992, ps. 485-490.
finalment, la 19. Cigonina i la seva ‘nigromància’, atca, núm. 15 
(1996), ps. 409-414.

Vegeu també: 27, 50, 52, 59, 63, 65, 68, 71, 73-75, 79, 81, 83-86, 88, 90, 
94, 96, 99, 122, 124, 135-136, 141, 143-144, 157, 182, 184, 190, 198.

III. raMon LLuLL I eL LuL·LIsMe

un manuscrit lu20. l·lià no identificat: vic, Museu episcopal 35, «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia», núm. 46 (1973), ps. 71-82.
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Los manuscritos lulianos en las bibliotecas casanatense y angéli21. 
ca, «Anthologica Annua», núm. 21 (1974), ps. 185-248.
notes crítiques de bibliografia lu22. l·liana, «Revista Catalana de Teo-
logia», núm. 1 (1976), ps. 259-276.  
el diàleg entre religions en el lu23. l·lisme castellà medieval, «Estu-
dios Lulianos», núm. 22 (1978), ps. 341-359 [reimpr. a: actas del 
II congreso internacional de lulismo (Miramar, 1924 octubre 
1976), vol. 1, Palma, Gráficas Miramar, 1979, ps. 241-259].
sobre mestre antoni sedacer i l’ambient de l’escola lu24. l·liana de 
barcelona, «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos 
y Protocolos», núm. 7 [=Homenaje en honor de Josep M. Ma-
durell i Marimon] (1979), ps. 133-153.
sobre una nova font de notícies de Miramar25. , «Estudios Lulia-
nos», núm. 23 (1979), ps. 69-72.
un altre testimoni del lu26. l·lisme castellà medieval: vat. ross. 990, 
«Randa», núm. 10 [=Homenatge a Francesc de B. Moll, 2] (1980), 
ps. 71-79.
entorn de l’27. Ars No(ta)toria de ramon Llull? una qüestió de mè
tode, «Revista Catalana de Teologia», núm. 5 (1980), ps. 223-227.
cuatro manuscritos medievales del lulismo galaicoportugués28. , 
«Anthologica Annua», núm. 28-29 (1981-1982), ps. 531-552.
els manuscrits lu29. l·lians medievals de la «bayerische staatsbi
blio thek» de Munic, 2 vols., Barcelona, Facultat de Teolo- 
gia de Barcelona, 1982-1986; «Studia, textus, subsidia», núm. 
3-4.
un text català de ramon Llull desconegut: la 30. Petició de Ramon 
Llull al papa Celestí V per a la conversió dels infidels. edició i 
estudi, atca, núm. 1 (1982), ps. 9-46.
Lo sisè seny, lo qual ape31. l·lam affatus de ramon Llull, atca, 
núm. 2 (1983), ps. 23-121.
consideracions diacròniques entorn dels manuscrits lu32. l·lians me
dievals de la «bayerische staatsbibliothek» de Munic, atca, 
núm. 2 (1983), ps. 123-169.
Política, lu33. l·lisme i cisma d’occident: la campanya barcelonina a 
favor de la festa universal de la Puríssima els anys 14151432, 
atca, núm. 3 (1984), ps. 59-191.
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La traducció castellana medieval del 34. Llibre de meravelles de ra
mon Llull, atca, núm. 4 (1985), ps. 7-60.
el lu35. l·lisme, de Mallorca a castella a través de valència. edició 
de l’Art abreujada de confessió, atca, núm. 4 (1985), ps. 
61-172.
La 36. Disputació de cinc savis de ramon Llull. estudi i edició del 
text català, atca, núm. 5 (1986), ps. 7-229.
Indicacions esparses sobre lu37. l·lisme a Itàlia abans de 1450, atca, 
núm. 5 (1986), ps. 296-302.
ramon Llull, escriptor, filòsof, místic, missioner38. , dins Josep Ma-
ria Ballarín i Monset, Josep Maria Ainaud de Lasarte i  
Marià Busquets (dirs.), La nostra gent: història de catalunya, 
vol. 1 (Les arrels), Barcelona, Plaza & Janés, 1988, ps. 152-163.
entorn d’un paràgraf del 39. Llibre de definicions lul·lianes, «Anuari 
de la Societat Catalana de Filosofia», núm. 2 (1988), ps. 197-199.
el Ms. lu40. l·lià de trento, biblioteca comunale, 116/27/W, dins 
studia lullistica: miscellanea in honorem sebastiani garcias Pa
lou, Palma, Maioricensis Schola Lullistica, 1989, ps. 55-56.
el 41. Llibre contra Anticrist de ramon Llull. edició i estudi del 
text, atca, núm. 9 (1990), ps. 7-182.
el 42. Llibre contra Anticrist i la butlla de Joan XXI a favor de Mi
ramar (1276), atca, núm. 9 (1990), ps. 233-239.
el manuscrit lu43. l·lià «princeps»: el del Llibre de contemplació en 
Déu de Milà, dins studia lullistica et philologica: miscellanea in 
honorem francisci b. Moll et Michaelis colom, Palma, Maiori-
censis Schola Lullistica, 1990, ps. 53-60.
entorn d’una afirmació d’a. bonner relativa al ms. de Milà, am44. 
brosiana, 0 87 sup, «Studia Lulliana», núm. 31 (1991), ps. 67-72.
Introduzione45. , dins Raimondo Lullo, Il libro dell’amico e 
dell’amato: dialoghi mistici, trad. Adelaide Baracco, Roma, Cit-
tà Nuova, 1991 [2a ed. 1996]; «Spiritualità nei secoli», núm. 41.
Les butlles de sixt Iv desviant d’una projectada escola lu46. l·liana 
del Puig de randa l’herència d’en Joan de tagamanent (ca. 1480), 
atca, núm. 15 (1996), ps. 415-426.
el volum manuscrit lu47. l·lià de la biblioteca apostòlica vaticana: 
ottob. lat. 396, atca, núm. 16 (1997), ps. 393-398.
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Quatre nous documents papals sobre l’herència de Joan de taga48. 
manent desviada de l’escola lul·liana del Puig de randa, atca, 
núm. 16 (1997), ps. 399-404.
La còpia manuscrita medieval de les tres lletres de ramon Llull 49. 
demanant al rei, a un prelat de frança i a l’estudi de París l’esta
bliment d’escoles de llengües (clarmontferrand, bMI, ms. 96), 
atca, núm. 21 (2002), ps. 123-218.
La 50. Quaestio de congruo, és de ramon Llull?, atca, núm. 21 
(2002), ps. 651-658.
consideracions sobre el tema de ‘missió i croada’ en ramon Llull: 51. 
a propòsit de publicacions recents, atca, núm. 22 (2003), ps. 
561-578.
Le edizioni dei testi degli autori del basso medioevo con partico52. 
lare riferimento a quelle di autori catalani arnau de vilanova, 
ramon Llull, nicolau eimeric, francesc eiximenis, dins Jacque-
line Hamesse (ed.), bilan et perspectives des études médiévales, 
19931998. euroconférence (barcelone, 812 juin 1999). actes du 
IIe congrès européen d’Études Médiévales, Turnhout, Brepols, 
2004; «Textes et études du moyen âge», núm. 22, ps. 429-433.
ramon Llull i la seva teologia de la Immaculada concepció. Pre53. 
sentació de Jordi gayà estelrich, Palma, Centre d’Estudis Teolò-
gics de Mallorca, 2005; «Publicacions del Centre d’Estudis Teo-
lògics de Mallorca», núm. 39.
bonifacio vIII fra raimondo Lullo e arnaldo da villanova54. , 
dins bonifacio vIII, ideologia e azione politica. atti del con
vegno organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il vII cen
tenario della morte (città del vaticanoroma, 2628 aprile 
2004), Roma, Istituto storico italiano per il Medio evo, 2006, 
ps. 423-432.
ramon Llull i la seva teologia de la Immaculada concepció (ver55. 
sió definitiva), atca, núm. 25 (2006), ps. 193-228.
certeses, hipòtesis i preguntes entorn el tema ‘conversió i croada’ 56. 
en ramon Llull: ‘croada militar’ o ‘croada gramatical’?, atca, 
núm. 25 (2006), ps. 479-506.
noves notícies sobre ramon Llull i lu57. l·lisme a alemanya (se
gles xiiixv), atca, núm. 26 (2007), ps. 637-649.
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ramon Llull i el 58. Llibre del gentil i dels tres savis, atca, núm. 
27 (2008), ps. 435-440.
troballa d’un full amb text llatí d’un capítol del 59. Llibre de con-
templació, de Llull, per a la Maguntina?, atca, núm. 28 (2009), 
ps. 615-622.
el rei Joan I dóna força legal a les còpies del dictamen de la co60. 
missió ermengol sobre el llibre de ramon Llull, [Arbre] de filo-
sofia d’amor (barcelona, arxiu reial [aca], canc. r. 1892, f. 
217v), atca, núm. 28 (2009), ps. 629-633.
discurs del professor Josep Perarnau61. , dins solemne investidura 
com a doctor honoris causa del professor Josep Perarnau, Barce-
lona, Universitat de Barcelona, 2009, ps. 19-33 [i també a: Lliçó 
en l’acte de doctorat honoris causa (universitat de barcelona, 28 
d’abril de 2009), atca, núm. 28 (2009), ps. 919-929].

Vegeu també: 122, 144.

IV. arnau de vILanova

Josep Perarnau dóna raó del projecte d’edició de les obres espiritu62. 
als d’arnau de vilanova, «Analecta Sacra Tarraconensia», núm. 
44 (1971), ps. 410-411.
dos tratados ‘espirituales’ de arnau de vilanova en traducción 63. 
castellana medieval: Dyalogus de elementis catholice  fidei y De 
helemosina et sacrificio, «Anthologica Annua», núm. 22-23 
(1975-1976), ps. 476-630 [tiratge a part: Roma, Publicaciones 
del Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1976; «Monogra-
fías», núm. 25].
troballa de tractats espirituals perduts d’arnau de vilanova64. , 
«Revista Catalana de Teologia», núm. 1 (1976), ps. 489-512.
L’65. Alia informatio beguinorum d’arnau de vilanova, Barcelona, 
Facultat de Teologia de Barcelona, 1978; «Studia, textus, subsi-
dia», núm. 2.
tractats espirituals d’arnau de vilanova en la biblioteca del car66. 
denal nicolau de cusa (14011464), «Revista Catalana de Teolo-
gia», núm. 6 (1981), ps. 77-88.
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arnau de vilanova, metge, diplomàtic, teòleg (1240?1311)67. , dins 
Josep Maria Ballarín i Monset, Josep Maria Ainaud de La
sarte i Marià Busquets (dirs.), La nostra gent: història de ca
talunya, vol. 1 (Les arrels), Barcelona, Plaza & Janés, 1988, ps. 
164-168.
el text primitiu del 68. De mysterio cymbalorum Ecclesiae d’arnau 
de vilanova. en apèndix el seu De tempore adventus Antichris-
ti, atca, núm. 7-8 (1988-1989), ps. 7-169.
guiu terrena critica arnau de vilanova. edició de la 69. Quaestio 
utrum per notitiam Sacrae Scripturae possit determinate sciri 
tempus Antichristi. en apèndix, tres fragments de teòlegs con
temporanis relatius a la tesi escatològica arnaldiana, atca, núm. 
7-8 (1988-1989), ps. 171-222.
noves dades biogràfiques de mestre arnau de vilanova70. , atca, 
núm. 7-8 (1988-1989), ps. 276-282.
fragments en català del tractat perdut d’arnau de vilanova 71. De 
fine mundi en una disputa entorn de les previsions escatològiques 
(vilafranca del Penedès i barcelona 13161317), atca, núm. 
7-8 (1988-1989), ps. 282-287.
Profetismo gioachimita catalano da arnau de vilanova a vicent 72. 
ferrer, dins Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e cin
quecento. atti del III congresso internazionale di studi gioachi
miti (s. giovanni in fiore, 1721 settembre 1989), Gènova, Ma-
rietti, 1991, ps. 401-414.
L’73. Ars catholicae philosophiae (primera redacció de la Philoso-
phia catholica et divina) d’arnau de vilanova. edició i estudi del 
text. en apèndix, les dues lletres que acompanyaven les còpies 
destinades a bonifaci vIII i al col·legi cardenalici i les requestes 
a benet XI i al cambrer Papal en seu vacant, atca, núm. 10 
(1991), ps. 7-223.
L’74. Allocutio Christini... d’arnau de vilanova. edició i estudi del 
text, atca, núm. 11 (1992), ps. 7-135.
[amb Oriana 75. Cartaregia] el text sencer de l’Epistola ad geren-
tes zonam pelliceam, atca, núm. 12 (1993), ps. 7-42.
[amb Francesco 76. Santi] villeneuve, arnauld de, dins André 
Derville, Paul Lamarche i Aimé Solignac (dirs.), diction
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naire de spiritualité ascétique et mystique, vol. 16, núm. 104-105 
(Vide-Vocation), París, Beauchesne, 1993, ps. 785-797.
arnau de vilanova, polemista antijueu a Lleida el 1303?77. , «Revis-
ta Catalana de Teologia», núm. 19 [=Josep RiusCamps i Fran-
cesc Torralba Roselló (eds.), Pensar en diàleg: miscel·lània en 
homenatge al Prof. dr. eusebi colomer] (1994), ps. 109-118.
Problemes i criteris d’autenticitat d’obres espirituals atribuïdes a 78. 
arnau de vilanova, atca, núm. 13 [=Actes de la I Trobada 
Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova, 1] (1994), ps. 
25-103 [i també a: actes de la I trobada internacional d’estudis 
sobre arnau de vilanova, vol. 1, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 1995; «Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències So-
cials», núm. 18, ps. 25-103].
fragments catalans del 79. De helemosyna et sacrificio d’arnau de 
vilanova, atca, núm. 15 (1996), ps. 400-405.
Progetti di edizioni catalane di arnau de vilanova, Joan de ro80. 
catalhada e francesc eiximenis, dins Alvaro Cacciotti i Barba-
ra Faes de Mottoni (eds.), editori di Quaracchi 100 anni dopo: 
bilancio e prospettive. atti del colloquio internazionale (roma, 
2930 maggio 1995), Roma, Pontificio Ateneo Antonianum, 
1997; «Medioevo», núm. 3, ps. 363-372.
sobre l’estructura global del 81. De tempore adventus Antichristi 
d’Arnau de Vilanova, atca, núm. 20 (2001), ps. 561-574.
vilanova, arnau de82. , dins Ramon Corts i Blay, Joan Galtés i 
Pujol i Albert Manent i Segimon (dirs.), diccionari d’història 
eclesiàstica de catalunya, vol. 3 (P-Z), Barcelona, Claret-Gene-
ralitat de Catalunya, 2001, ps. 686-687.
L’83. Apologia de versutiis atque perversitatibus pseudotheologo-
rum et religiosorum ad magistrum Jacobum Albi, canonicum 
Dignensem d’arnau de vilanova. edició i estudi; i transcripció 
del Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus quae fie-
bant contra tractatum Arnaldi De adventu Antichristi, atca, 
núm. 20 (2001), ps. 7-348  [reimpr. a: Josep Perarnau i Espelt, 
tres textos d’arnau de vilanova i un en defensa seva, Barcelona, 
Facultat de Teologia de Catalunya, 2002; «Studia, textus, subsi-
dia», núm. 10, ps. 7-348].
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sobre la primera crisi entorn el 84. De adventu Antichristi d’arnau de 
vilanova (París 1299-1300), atca, núm. 20 (2001), ps. 349-402 
[reimpr. a: Josep Perarnau i Espelt, tres textos d’arnau de vila-
nova i un en defensa seva, Barcelona, Facultat de Teologia de Ca-
talunya, 2002; «Studia, textus, subsidia», núm. 10, ps. 349-402].
tres textos d’arnau de vilanova i un en defensa seva85. , Barcelona, 
Facultat de Teologia de Catalunya, 2002; «Studia, textus, subsi-
dia», núm. 10.
[edició crítica] Arnaldi de 86. Villanova, Introductio in librum 
[Ioachim] de semine scripturarum; allocutio super significatione 
nominis tetragrammaton, curante Josep Perarnau, dins avot-
ho, III, Barcelona / Roma, Institut d’Estudis Catalans / Facultat 
de Teologia de Catalunya / Scuola Superiore di Studi Medievali 
e Francescani, 2004; «Corpus Philosophorum Medii Aevi-Cor-
pus Scriptorum Cataloniae», Series A, Scriptores.
L’autor d’un tractat alquímic podia trobar en l’obra autèntica 87. 
d’arnau de vilanova alguna raó per a atribuir-lo a ell?, atca, 
núm. 23-24 (2004-2005), ps. 151-237.
«Habent sua fata libelli»: sull’attribuzione ad arnaldo da villano-88. 
va del Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus quae 
fiebant contra tractatum Arnaldi «de adventu antichristi», «Archi-
vum Franciscanum Historicum», núm. 98 (2005), ps. 815-820.
tractats espirituals d’arnau de vilanova en manuscrits de la 89. 
university Library de cambridge, atca, núm. 25 (2006), ps. 
443-451.
[edició crítica] [amb Marcel 90. Coromines] Arnaldi de Villano
va, alphabetum catholicorum ad inclitum dominum regem ara-
gonum pro filiis erudiendis in elementis catholicae fidei; tracta-
tus de prudentia catholicorum scolarium, curante Josep Perarnau, 
adiuvante Marcel Coromines, dins avotho, IV, Barcelona / 
Roma, Institut d’Estudis Catalans / Facultat de Teologia de Ca-
talunya / Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, 
2007; «Corpus Philosophorum Medii Aevi-Corpus Scriptorum 
Cataloniae», Series A, Scriptores.
noves dades sobre manuscrits ‘espirituals’ d’arnau de vilanova91. , 
atca, núm. 27 (2008), ps. 351-424.
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sobre l’estada d’arnau de vilanova a París, 12991300: les dues 92. 
dates dels textos, atca, núm. 28 (2009), ps. 623-628.

Vegeu també: 10, 52, 54, 97, 122, 157, 199-200, 204.

V. francesc eIXIMenIs

documents i precisions entorn de francesc eiximenis (c. 13301409)93. , 
atca, núm. 1 (1982), ps. 191-215
L’exemplar muniquès del 94. Pastorale de francesc eiximenis, 
atca, núm. 1 (1982), ps. 271-274.
un fragment del 95. Llibre dels àngels de francesc eiximenis tradu
ït a l’aragonès, atca, núm. 4 (1985), ps. 187-212.
un fragment del 96. Liber sermonum de francesc eiximenis, atca, 
núm. 10 (1991), ps. 284-292.
un paràgraf del 97. Primer del Crestià de francesc eiximenis inspi
rat en el De mysterio cymbalorum d’arnau de vilanova, atca, 
núm. 17 (1998), ps. 507-510.
un nou bifoli del 98. Llibre de les dones de francesc eiximenis 
(aca, canc., Pergamins. fragments, n. 420), atca, núm. 22 
(2003), ps. 269-308.
el 99. De triplici statu mundi no és de francesc eiximenis, annals 
de l’Institut d’estudis gironins, núm. 49 [=Treballs en home-
natge al Dr. Enric Mirambell i Belloc, cronista oficial de la Ciu-
tat de Girona] (2008), ps. 279-325 [i també a: atca, núm. 27 
(2008), ps. 45-86].

Vegeu també: 52, 80.

VI. vIcent ferrer

sermones de sant vicent ferrer en los manuscritos de barcelona, 100. 
biblioteca de catalunya, 477 y avignon, Musée calvet, 610, 
«Escritos del Vedat», núm. 4 (1974), ps. 611-646.
L’antic ms. de la catedral de valència, amb sermons de sant 101. 
vicenç ferrer, perdut durant la guerra del 19361939: intent de 

021-Llengua 21 - 02.indd   337 5/5/10   17:27:07



338 Lluís cifuentes i comamala

reconstrucció, «Butlletí de la Biblioteca de Catalunya», núm. 10 
(1982-1986), ps. 29-44.
La compilació de sermons de sant vicent ferrer de barcelona, 102. 
biblioteca de catalunya, Ms. 477, atca, núm. 4 (1985), ps. 
213-402.
sobre l’eclesiologia de sant vicent ferrer: a propòsit del llibre de 103. 
ramon arnau i garcia, «Revista Catalana de Teologia», núm. 12 
(1987), ps. 427-435.
sermó inèdit de sant vicent ferrer explicant el «Pare nostre» 104. 
(barcelona, biblioteca de catalunya, manuscrit 477), «Revista 
Catalana de Teologia» [=In medio ecclesiae: miscel·lània en ho-
menatge al prof. Dr. Isidre Gomà i Civit], núm. 14 (1989), ps. 
527-540.
els quatre sermons catalans de sant vicent ferrer en el manus105. 
crit 476 de la biblioteca de catalunya, atca, núm. 15 (1996), 
ps. 109-340.
el punt de ruptura entre benet XIII i sant vicent ferrer106. , «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia», núm. 71 (1998), ps. 625-651.
cent anys d’estudis dedicats als sermons de sant vicent ferrer107. , 
atca, núm. 18 (1999) [=Estudis i inventari de sermons de sant 
Vicent Ferrer], ps. 9-62.
Les primeres ‘reportationes’ de sermons de sant vicent ferrer: 108. 
les de friedrich von amberg, fribourg, cordeliers, ms. 62, 
atca, núm. 18 (1999) [=Estudis i inventari de sermons de sant 
Vicent Ferrer], ps. 63-155.
els manuscrits d’esquemes i de notes de sermons de sant vicent 109. 
ferrer, atca, núm. 18 (1999) [=Estudis i inventari de sermons 
de sant Vicent Ferrer], ps. 157-398.
sobre el manuscrit de valència, co110. l·legi del Patriarca, amb ser
mons de sant vicent ferrer, atca, núm. 18 (1999) [=Estudis i 
inventari de sermons de sant Vicent Ferrer], ps. 399-453.
algunes consideracions entorn dels tres primers passos dels ser111. 
mons de sant vicent ferrer, atca, núm. 18 (1999) [=Estudis i 
inventari de sermons de sant Vicent Ferrer], ps. 455-477.
aportació a un inventari de sermons de sant vicenç ferrer: te112. 
mes bíblics, títols i divisions esquemàtiques, atca, núm. 18 
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(1999) [=Estudis i inventari de sermons de sant Vicent Ferrer], 
ps. 479-811.
sermons manuscrits del dominic sant vicent ferrer en un con113. 
vent franciscà (cLM 26785): un llibre amb una certa història, 
dins Alvaro Cacciotti i Pacifico Sella (eds.), revirescunt 
chartae codices documenta textus: miscellanea in honorem cae
saris cenci, Roma, Pontificium Athenaeum Antonianum, 2002; 
«Medioevo», núm. 5, ps. 341-353.
La (darrera?) quaresma transmesa de sant vicent ferrer: clar114. 
montferrand, bMI, ms. 45, atca, núm. 22 (2003), ps. 343-550.

Vegeu també: 72, 201.

VII. francIscanIsMe

bisbes franciscans actuant a barcelona entre el 1345 i el 1351115. , 
«Estudios Franciscanos», núm. 80 (1979), ps. 343-352.
La topada de la catedral i els framenors de vic (1347) vista pel 116. 
bisbe de girona arnau de Montrodon, «Revista Catalana de 
Teologia», núm. 6 (1981), ps. 379-392.
el bisbe de barcelona fra bernat oliver (13451346) i els fra117. 
menors de vilafranca del Penedès: un episodi de la ‘qüestió 
franciscana’ a catalunya, «Estudios Franciscanos», núm. 83 
(1982), ps. 277-306.
«beatus franciscus per gerundam transiens»: tradició del pas 118. 
de st. francesc d’assís per girona, «Estudios Franciscanos», 
núm. 85 (1984), ps. 237-244.
butlles de tema franciscà en el vat. ross. 476119. , «Estudios Fran-
ciscanos», núm. 87 (1986), ps. 719-729.
francescanesimo ed eremitismo nell’area catalana120. , dins eremi
tismo nel francescanesimo medievale. atti del XvII convegno 
internazionale (assisi, 121314 ottobre 1989), Assís, Società 
Internazionale di Studi Francescani, 1991, ps. 167-185.
els mss. 546 i 671 de barcelona, biblioteca de catalunya121. , dins 
Pietro di giovanni olivi, opera edita et inedita. atti delle gi
ornate internazionali di studio (grottaferrata, roma, 45 di
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cembre 1997), Grottaferrata, Editiones Archivum Francisca-
num Historicum-Collegio S. Bonaventura, 1999, ps. 571-579.

Vegeu també: V; 25, 42, 113, 122, 140, 145, 187.

VIII. HeterodoXos

Intervenció122. , a tavola rotonda: chi erano gli spirituali, dins chi 
erano gli spirituali. atti del III convegno internazionale (assi
si, 1618 ottobre 1975), Assís, Società Internazionale di Studi 
Francescani, 1976, ps. 263-312, a les ps. 276-287.
nuevos datos sobre los beguinos de galicia y su vinculación con 123. 
el camino de santiago, «Anthologica Annua», núm. 24-25 
(1977-1978), ps. 619-643.
noves dades sobre beguins de girona124. , «Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins», núm. 25 [=Homenatge a Lluís Batlle i 
Prats] (1979-1980), ps. 237-248.
La declaración del beguino gallego fray alonso de Mellid, sobre 125. 
los orígenes del cisma de occidente, «Anthologica Annua», 
núm. 26-27 (1979-1980), ps. 619-633.
anàlisi textual i reconstrucció del procés inquisitorial contra els 126. 
beguins de vilafranca del Penedès (13451346), tesi de llicencia-
tura en Història inèdita, Universitat de Barcelona, 1980.
fórmula d’abjuració d’un matrimoni de valdesos barcelonins127. , 
atca, núm. 11 (1992), ps. 331-346.
feliu d’urgell: fonts per al seu estudi i bibliografia dels darrers 128. 
seixanta anys, atca, núm. 16 (1997), ps. 435-482 [reimpr. a: 
Josep Perarnau (ed.), feliu d’urgell: bases per al seu estudi, Bar-
celona, Facultat de Teologia de Catalunya/Societat Cultural Urgel-
litana, 1999; «Studia, textus, subsidia», núm. 8, ps. 173-231].
fragments textuals de feliu d’urgell129. , dins Josep Perarnau 
(ed.), feliu d’urgell: bases per al seu estudi, Barcelona, Facultat 
de Teologia de Catalunya/Societat Cultural Urgel·litana, 1999; 
«Studia, textus, subsidia», núm. 8, ps. 11-45.
aproximació al nucli doctrinal de feliu d’urgell130. , dins Josep Pe
rarnau (ed.), Jornades internacionals d’estudi sobre el bisbe 
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feliu d’urgell (la seu d’urgell, 2830 de setembre de 1999): 
crònica i estudis, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya/
Societat Cultural Urgel·litana, 2000; «Studia, textus, subsidia», 
núm. 9, ps. 109-137.
‘verus’ i ‘proprius’ en la 131. Confessio fidei de feliu d’urgell, «Re-
vista Catalana de Teologia», núm. 25 [=La Humanitat a la re-
cerca de Déu: miscel·lània en homenatge al prof. Dr. Josep M. 
Rovira Belloso] (2000), ps. 161-166.
una nova font de feliu d’urgell132. , atca, núm. 21 (2002), ps. 
645-650.
La sentència del bisbe de valència, Jaume d’aragó, sobre el be133. 
guí Jaume Just i l’Hospital dels beguins (30 de juliol 1372), 
atca, núm. 27 (2008), ps. 441-451.
beguins de vilafranca del Penedès davant el tribunal d’Inqui134. 
sició (13451346): de captaires a banquers?, atca, núm. 28 
(2009), ps. 7-210.

Vegeu també: III-IV, IX; 2, 8, 10, 14, 16, 139, 202-203.

IX. nIcoLau eIMerIc I InQuIsIcIó

un còdex català retrobat (barcelona, catedral, 2/segona part = 135. 
vat. Lat. 10497, «Analecta Sacra Tarraconensia», núm. 47 
(1974), ps. 219-228.
tres nous tractats de nicolau eimeric en un volum de les seves 136. 
Opera Omnia manuscrites procedent de sant domènec de giro
na (ciutat de Mallorca, biblioteca bartomeu March, 15III6), 
«Revista Catalana de Teologia», núm. 4 (1979), ps. 79-100.
el procés inquisitorial barceloní contra els jueus Janto almuli, la 137. 
seva muller Jamila i Jucef de Quatorze (13411342), «Revista 
Catalana de Teologia», núm. 4 (1979), ps. 309-353.
documents de tema inquisitorial del bisbe de barcelona, fra 138. 
ferrer d’abella (13341344), «Revista Catalana de Teologia», 
núm. 5 (1980), ps. 443-478.
sobre un procés inquisitorial fet per galceran sacosta, bisbe de 139. 
vic, «Ausa», núm. 9 (1980), ps. 83-85.
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una altra carta de guiu terrena sobre el procés inquisitorial 140. 
contra el franciscà fra bernat fuster, «Estudios Franciscanos», 
núm. 82 (1981), ps. 383-392.
el 141. Tractatus brevis super iurisdictione inquisitorum contra in-
fideles fidem catholicam agitantes de nicolau eimeric. edició i 
estudi del text, atca, núm. 1 (1982), ps. 79-126.
el testament de guillem Marrell, parent de nicolau eimeric142. , 
atca, núm. 1 (1982), ps. 263-268.
[amb Jaume 143. de Puig i Oliver] La Informatio brevis et metrica 
de nicolau eimeric sobre el cisma, dins Jornades sobre el cisma 
d’occident a catalunya, les Illes i el País valencià (barcelona
Peníscola, 1921 d’abril de 1979). Ponències i comunicacions, vol. 
1, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1986, ps. 205-223.
de ramon Llull a nicolau eimeric: els fragments de l’144. Ars ama-
tiva de Llull en còpia autògrafa de l’inquisidor eimeric integrats 
en les cent tesis antilul·lianes del seu Directorium inquisitorium. 
Lliçò inaugural del curs acadèmic 19971998, Barcelona, Facul-
tat de Teologia de Catalunya/Facultat Eclesiàstica de Filoso-
fia de Catalunya, 1997 [i també a: atca, núm. 16 (1997), ps. 
7-129].
opere di fr. Petrus Johannis in processi catalani d’inquisizione 145. 
della prima metà del XIv secolo, «Archivum Franciscanum 
Historicum», núm. 91 (1998), ps. 505-516 [i també a: Pietro di 
giovanni olivi, opera edita et inedita. atti delle giornate in
ternazionali di studio (grottaferrata, roma, 45 dicembre 
1997), Grottaferrata, Editiones Archivum Franciscanum His-
toricum/Collegio S. Bonaventura, 1999, ps. 505-516].

Vegeu també: 52, 61, 69, 125-126, 134.

X. cIsMa d’occIdent

La incidencia del cisma d’occident a la política exterior de ca146. 
talunya, «L’Avenç: Revista d’Història», 2a època, núm. 13 (feb. 
1979), ps. 38-43.
nous fons de la biblioteca vaticana sobre el cisma d’occident 147. 
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i catalunya (amb excepció de l’època de benet XIII, dins Jor
nades sobre el cisma d’occident a catalunya, les Illes i el País 
valencià (barcelonaPeníscola, 1921 d’abril de 1979). Ponènci
es i comunicacions, vol. 1, Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans, 1986, ps. 145-203.
el cisma d’occident i el compromís de casp148. , dins Jornades so
bre el cisma d’occident a catalunya, les Illes i el País valencià 
(barcelonaPeníscola, 1921 d’abril de 1979). Ponències i comu
nicacions, vol. 1, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1986, 
ps. 55-71.
alguns volums manuscrits de la biblioteca vaticana relatius a 149. 
benet XIII, dins Jornades sobre el cisma d’occident a catalu
nya, les Illes i el País valencià (barcelonaPeníscola, 1921 
d’abril de 1979). Ponències i comunicacions, vol. 2, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 1988, ps. 479-530.

Vegeu també: 33, 106, 125, 143, 156-158, 173-174.

XI. unIversItats I ensenYaMent

L’«ordinacio studii barchinone et rectoris ejusdem» del bisbe 150. 
Ponç de gualba, «Revista Catalana de Teologia», núm. 2 (1977), 
ps. 151-188.
Les primeres gestions per a l’erecció d’estudi universitari a barce151. 
lona (1310) i a girona (1446), atca, núm. 3 (1984), ps. 243-250.
notícies sobre la «Lectura sedis» de la catedral de girona en la 152. 
primera meitat del s. xiv, «Revista Catalana de Teologia», núm. 9 
(1984), ps. 183-200.
estudiants catalans de drets en les 153. Tabulae repetitionum et dis-
putationum Universitatis Bononiensis, atca, núm. 28 (2009), 
ps. 635-639.

Vegeu també: 24-25, 42, 46, 48-49.
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XII. LLIbres I bIbLIoteQues

La donació de la biblioteca d’arnau des colomer i la fundació 154. 
de la «Libraria sedis» de girona (1397-1411), atca, núm. 2 
(1983), ps. 171-239.
notícia de més de setanta inventaris de llibres de jueus gironins, 155. 
anys 1415 i 1416, atca, núm. 4 (1985), ps. 435-444.
els inventaris de la biblioteca papal de Peníscola a la mort de 156. 
benet XIII, atca, núm. 6 (1987), ps. 7-295. Inclou: (1) [amb 
Josep Serrano i Calderó] darrer inventari de la biblioteca 
papal de Peníscola (1423), Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 
ms. 233; (2) darrer inventari de la biblioteca privada de benet 
XIII (1423), Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 235; i (3) 
[Taules dels volums de la biblioteca papal de Peníscola].
tres notes entorn de la biblioteca papal [de Peníscola]: I. L’exem-157. 
plar del De mysterio cimbalorum d’arnau de vilanova ofert a 
bonifaci vIII; II. Què és la Cigonina; III. «scriptores (illumi-
natores) librorum domini nostri pape» a Peníscola, atca, núm. 6 
(1987), ps. 299-311.
cent vint anys d’aportacions al coneixement de la biblioteca 158. 
papal de Peníscola, atca, núm. 6 (1987), ps. 315-338.
biblioteques i llibres dels Països catalans en el «serapeum» 159. 
(Leipzig 1840-1870), atca, núm. 11 (1992), ps. 435-445.

Vegeu també: 66; XIII.

XIII. bíbLIa

una bíblia catalana abans de 1474?160. , dins Ricard Blasco (ed.), 
Homenatge a la impremta valenciana (1474-1974), València, 
Gorg, 1974, ps. 129-130 [trad. cat. del text publicat abans a 
«Tele/eXprés», 5-VI-1974].
aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medie-161. 
vals, «Revista Catalana de Teologia», núm. 3 (1978), ps. 17-98.
noves dades sobre traduccions catalanes de la bíblia els se-162. 
gles xiv i xv, atca, núm. 2 (1983), ps. 349-356.

021-Llengua 21 - 02.indd   344 28/5/10   10:06:10



 bibliografia de Josep Perarnau i espelt 345

el manuscrit bíblic català de la colombina de sevilla163. , «Revista 
Catalana de Teologia», núm. 23 (1998), ps. 171-193.

XIV. fons docuMentaLs

documentación pontificia relativa a la Península Ibérica en el 164. 
vat. ross. 476, «Anthologica Annua», núm. 26-27 (1979-1980), 
ps. 635-656.
Pergamins de girona a copenhague165. , atca, núm. 3 (1984), ps. 
221-242.
documents relatius als Països catalans en els reg. vat. 402403166. , 
atca, núm. 12 (1993), ps. 316-329.
documentació papal relativa als Països catalans en quatre re167. 
gistres del s. xv de l’archivio segreto vaticano, atca, núm. 15 
(1996), ps. 427-481.

Vegeu també: 147.

XV. HIstÒrIa generaL

Felip de 168. Malla, correspondència política, vol. 1 (Introducció) 
[únic publicat], Barcelona, Barcino, 1978; «Els Nostres Clàs-
sics», Col·lecció A, 114.
PereJoan olivier: un humanista valenciano partidario de en169. 
rique vIII, «Diálogo Ecuménico», núm. 13(48) (1978), ps. 429-
 436.
Mestre Martí talayero, víctima de la tensió entre Martí vè i 170. 
alfons el Magnànim, «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», núm. 56 (1980), ps. 524-532.
Les condicions de la unió d’aragó i catalunya en un manuscrit 171. 
del valencià rafael Martí de viciana, atca, núm. 2 (1983), ps. 
357-361.
un tercer informe de frederic furió i ceriol a felip II sobre els 172. 
Països baixos (1578), atca, núm. 2 (1983), ps. 361-364.
benedicto XIII, la compañía salvago de génova y las minas de 173. 
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almadén, «Anthologica Annua», núm. 30-31 (1983-1984), ps. 
355-362.
La conxorxa entre ferran d’antequera i benet XIII un any abans 174. 
de la sentència de casp, atca, núm. 5 (1986), ps. 286-295.
una còpia del llibre de privilegis de la ceca de barcelona175. , atca, 
núm. 10 (1991), ps. 334-338.
Antigüedades de Barcelona recogidas por el Dr. Bayer176. , de 
francesc Pérez i bayer, atca, núm. 11 (1992), ps. 396-432.
narració d’un accident mortal? sabadell, 16 d’agost del 1438177. , 
atca, núm. 12 (1993), ps. 315-316.
La lletra de felip de Malla informant el rei alfons del terratrèmol 178. 
de la candelera (1428), atca, núm. 21 (2002), ps. 665-670.
felip de Malla, president de la generalitat de catalunya, de-179. 
fensa la vila de cervera de les vel·leïtats dels trastámara, atca, 
núm. 27 (2008), ps. 87-113.
de catalunya als estats de la nació catalana180. , dins Germà Co
lón Domènech i Tomàs Martínez Romero (eds.), el rei Jau-
me I: fets, actes i paraules, Castelló de la Plana/Barcelona, Fun-
dació Germà Colón Domènech/Publicaciones de l’Abadia de 
Montserrat, 2008; «Col·lecció Germà Colón d’estudis filolò-
gics», núm. 4, ps. 115-126.

Vegeu també: XIV; 146, 148, 187, 189, 191-192, 195.

XVI. HIstÒrIa de L’esgLÉsIa

Pròleg181. , dins Oscar Cullmann, sant Pere deixeble, apòstol, 
màrtir: els problemes històric i teològic de Pere, Barcelona, Edi-
cions 62, 1967; «Biblioteca de pensament cristià: Col·lecció 
Oikoumene», núm. 15. [traducció de Manuel Balasch]
un ‘altre’ catecisme castellà medieval derivat del 182. Tractatus bre-
vis... de Joan d’aragó, «Analecta Sacra Tarraconensia», núm. 48 
(1975), ps. 241-363.
sobre el concili de tarragona del 1312183. , «Analecta Sacra Tarra-
conensia», núm. 49-50 (1976-1977), ps. 145-154.
raphael de Pornaxio, Joan de casanova o Julià tallada? noves 184. 
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dades sobre l’autor del De potestate papae et concilii generalis 
(i obres complementàries), publicat a nom de Juan de torque-
mada, «Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. 1. Rei-
he: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens», 
núm. 29 (1978), ps. 457-482.
el 185. Liber negotiorum monasterii praedicatorum Barchinone del 
notari gabriel canyelles (1418-1433), «Escritos del Vedat», 
núm. 10 [=Miscelánea en honor de Josep M. Garganta] (1980), 
ps. 503-532.
el sermó de climent vIè amb la fórmula de canonització de 186. 
sant Iu, «Estudios Franciscanos», núm. 82 (1981), ps. 117-123.
La butlla desconeguda de Joan XXII «ut vester religiones 187. 
ager... » (avinyó, 19 de febrer de 1322) sobre l’examen dels as-
pirants al terç orde de s. francesc, «Estudios Franciscanos», 
núm. 83 (1982), ps. 307-310.
Permís episcopal de vot de virginitat a un matrimoni de vila-188. 
franca del Penedès (1331), dins Albert Manent, Josep Massot 
i Amadeu J. Soberanas, contribució a la història de l’església 
catalana. Homenatge a Mossèn Joan bonet i baltà, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983, ps. 41-49.
Lletra de batalla de bernat Hug de rocabertí contra el bisbe de 189. 
girona arnau de Montrodon (1336), atca, núm. 3 (1984), ps. 
251-253.
entorn del «... sed omnem... dissipauerint» de Pacià de barce-190. 
lona, atca, núm. 5 (1986), ps. 277-280.
frater geraldus Petri, notarius ville franche191. , dins Josep Maria 
Sans i Travé (coord.), estudis sobre història de la institució no-
tarial a catalunya en honor a raimon noguera, Barcelona, 
Fundació Raimon Noguera, 1988, ps. 97-105.
full escadusser d’un cartulari de ripoll192. , atca, núm. 7-8 (1989), 
ps. 267-271.
notícia d’una butlla del concili de basilea a sabadell193. , dins Jo-
sep Maria Sans i Travé i Francesc Balada i Bosch (coord.), 
Miscel·lània en honor del doctor casimir Martí, Barcelona, 
Rafael Dalmau, 1994; «Fundació Salvador Vives i Casajuana», 
núm. 119, ps. 379-383.
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Vegeu també: III-XI, XX; 1-2, 13-14, 16-19, 154, 156-158, 164, 166-
170, 173-174, 199, 205-208.

XVII. HIstÒrIa de La LLengua

un document sobre l’escola per a l’ensenyament de la llengua 194. 
catalana l’any 1325, «Estudis Universitaris Catalans» [=Estu-
dis de Llengua i Literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra 
en el seu setantè aniversari, 3], núm. 25 (1983), ps. 425-428.
els jurats de girona indiquen al rei que els escrigui en català 195. 
(1336), «Revista de Girona», núm. 104 (1983), ps. 233-236.
català abans de l’any mil196. , dins segon congrés Internacional de 
la Llengua catalana, 1986, vol. 8 (Àrea 7: Història de la llen-
gua, ed. a cura d’Antoni Ferrando), València, Institut de Filolo-
gia Valenciana, 1989, ps. 671-676.
L’alcoverMoll, no s’hauria de completar?197. , atca, núm. 22 
(2003), ps. 657-661.

XVIII. tasQues edItorIaLs

Projectes editorials dels quals ha estat fundador:

arxiu de textos catalans antics198.  [atca], Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans/Facultat de Teologia de Catalunya [Funda-
ció Jaume Bofill], 1982-<2009>, 28 volums publicats.
arnaldi de villanova opera theologica omnia199.  [avotho], 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans/Facultat de Teologia de 
Catalunya / Roma, Scuola Superiore di Studi Medievali e Fran-
cescani, 2004-<2007>, 2 volums publicats.

Reculls d’estudis dels quals ha estat curador editorial:

actes de la I trobada internacional d’estudis sobre arnau de 200. 
vilanova, 2 vols., Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1995; 
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«Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials», núm. 18-
19 [i també a: atca, núm. 13 (1994), ps. 5-412, i núm. 14 (1995), 
ps. 3-306].
estudis i inventari de sermons de sant vicent ferrer201. , Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, atca, núm. 18 (1999).
feliu d’urgell: bases per al seu estudi202. , Barcelona, Facultat de 
Teologia de Catalunya-Societat Cultural Urgel·litana, 1999; 
«Studia, textus, subsidia», núm. 8.
Jornades internacionals d’estudi sobre el bisbe feliu d’urgell (la 203. 
seu d’urgell, 2830 de setembre de 1999): crònica i estudis, Bar-
celona, Facultat de Teologia de Catalunya-Societat Cultural 
Urgel·litana, 2000; «Studia, textus, subsidia», núm. 9.
actes de la II trobada internacional d’estudis sobre arnau de 204. 
vilanova, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005; «Tre-
balls de la Secció de Filosofia i Ciències Socials», núm. 30 [i 
també a: atca, núm. 23-24 (2004-2005), ps. 5-527].

Vegeu també: 52, 62, 78, 80, 86, 90.

XIX. crítIca

bibliografia teològica catalana (19661970)205. , «Analecta Sacra 
Tarraconensia», núm. 45 (1972), ps. 125-240.
noves edicions d’antics teòlegs catalans206. , «Revista Catalana de 
Teologia», núm. 8 (1983), ps. 485-490.
nota bibliogràfica sobre el 207. Memorial del pecador remut, «Re-
vista Catalana de Teologia», núm. 8 (1983), ps. 475-478.
L’obra co208. l·lectiva d’una gran generació catalana (19191936), 
«Revista Catalana de Teologia», núm. 9 (1984), ps. 479-490.
butlletí bibliogràfic209.  i recensions, a atca (Secció bibliogràfica) 
i a altres publicacions.
Obituaris, a 210. atca i a altres publicacions.3

Vegeu també: 22, 103, 107, 128, 158.

3. No és possible oferir-ne aquí una llista completa, que inclou personatges que 
van des de Josep Maria Capdevila («Tele/eXprés», 4-I-1972) fins a Enric Casassas i 
Simó (atca, núm. 19 [2000], ps. 505-506).
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XX. aLtres PubLIcacIons4

reflexions sobre la cultura cristiana a catalunya, ara,211.  dins as-
pectes de la cultura catalana actual, Barcelona, Editorial Fran-
ciscana, 1961; «Criterion», núm. 8, ps. 147-159.
L’església que parla en totes les llengües,212.  dins el concili vinent, 
Barcelona, Editorial Franciscana, 1962; «Criterion», núm. 15.
Aemiliana 213. Löhr, vers el misteri pasqual pel camí de la setmana 
santa, traducció catalana de Josep Perarnau, Barcelona, Estela, 
1962 [original: die heilige Woche, Ratisbona, Pustet, 1957].
Pòrtic: Més enllà de l’optimisme i el pessimisme,214.  dins el seglars 
davant el concili: opinió pública, ordre temporal, litúrgia, Barce-
lona, Editorial Franciscana, 1963; «Criterion», núm. 19, ps. 5-8.
a propósito del concilio: el mundo y el hombre actual ante la 215. 
Iglesia, «Compostellanum: Sección de Ciencias Eclesiásticas»; 
núm. 8/3 (1963), ps. 275-285 [amb el nom erroni José Pernau].
constitució sobre la sagrada Litúrgia216. , Barcelona, Estela, 1964; 
«Concili Vaticà II: Constitucions i decrets», núm. 1.
concili vaticà II: constitució sobre litúrgia sagrada, seguit de 217. 
legislació complementària. edició del text, indicació de llocs 
paral·lels, introducció, traducció, notes i índex de matèries, Bar-
celona, Edicions 62, 1964; «Pensament cristià», núm. 2.
decreto sobre medios de comunicación social. edición del texto, 218. 
indicación de lugares paralelos, introducción, traducción, notas 
e índice alfabético de materias, Castelló de la Plana, Boletín 
Oficial del Obispado de Segorbe-Castellón, 1964; «Constitucio-
nes y decretos del Concilio Vaticano II», núm. 3.
decret sobre l’ecumenisme. edició del text, traducció, introduc-219. 
ció, llocs paral·lels, notes-comentari i índex, Castelló de la Plana, 
Butlletí Oficial Eclesiàstic del Bisbat de Sogorb-Castelló, 1965; 
«Constitucions i decrets del Concili Vaticà II», núm. 4.
a l’hora del concili: el món i l’home actual durant de l’església220. , 
dins P. Basili de rubí (ed.), engatjament temporal: els seglars 

4. Les actes del Concili Vaticà II van publicar-se sovint en doble versió, catalana i 
castellana. En recollim aquí únicament la versió catalana. 
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davant el concili, Barcelona, Editorial Franciscana, 1965; «Cri-
terion», núm. 25, ps. 7-22.
constitució dogmàtica sobre la revelació divina. edició del 221. 
text, traducció, introducció, llocs paral·lels, notes-comentari i ín-
dexs, Castelló de la Plana, Butlletí Oficial Eclesiàstic del Bisbat 
de Sogorb-Castelló, 1966; «Constitucions i decrets del Concili 
Vaticà II», núm. 7.
declaració sobre llibertat religiosa. edició del text, traducció, in-222. 
troducció, llocs paral·lels, notes-comentari i índexs, Castelló de la 
Plana, Butlletí Oficial Eclesiàstic del Bisbat de Sogorb-Castelló, 
1966; «Constitucions i decrets del Concili Vaticà II», núm. 5.
decret sobre el ministeri pastoral dels bisbes en l’església. edició 223. 
del text, traducció, introducció, llocs paral·lels, notes-comentari i 
índexs, Castelló de la Plana, Butlletí Oficial Eclesiàstic del Bis-
bat de Sogorb-Castelló, 1966; «Constitucions i decrets del Con-
cili Vaticà II», núm. 6.
concili, litúrgia224.  «Historia salutis», dins La reforma litúrgica en 
les terres catalanes, Barcelona, Editorial Franciscana, 1966; 
«Criterion», núm. 29, ps. 5-36.
Presentació225. , dins Josep Perarnau (ed.), La teologia del postconcili: 
Primeres Jornades catalanes de teologia, Barcelona, Edicions 62, 
1967; «Biblioteca de Pensament cristià», núm. 16, ps. 5-8.
La teologia segons el concili vaticà II226. , dins Josep Perarnau 
(ed.), La teologia del postconcili: Primeres Jornades catalanes de 
teologia, Barcelona, Edicions 62, 1967; «Biblioteca de Pensa-
ment cristià», núm. 16, ps. 9-33.
decreto sobre el apostolado de los laicos. texto oficial, traduc-227. 
ción y comentario, Barcelona, Balmes/Facultad de Teología de 
Barcelona, Sección San Paciano, 1968; «Serie conciliar: Docu-
mentos del Concilio Vaticano II», núm. 8.
¿Lovaniense I o vaticanum II?228. , «Analecta Sacra Tarraconen-
sia», núm. 41 (1968), ps. 173-179.
La «Humanae vitae» y su resonancia229. , introducció a Herman 
BuelensGijsen, Lena BuelensGijsen i Jan Grootaers, 
Matrimonio católico y anticoncepción, amb unes reflexiones fi-
losóficas d’Albert Dondeyne, Barcelona, Península, 1969 [2a 
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ed. 2004]; «Compromiso cristiano», núm. 29 [traducció a l’es-
panyol de Pedro Darnell].
aspectos actuales de la teología del pecado230. , dins Para renovar la 
penitencia y la confesión, Madrid, PPC, 1969; «Renovación li-
túrgica», núm. 3, ps. 75-96.
sínodo ‘69: crónica y documentos231. , Barcelona, Nova terra, 1970; 
«Tiempo de concilio».
Bartomeu M. 232. Xiberta, clavis ecclesiae: de ordine absolutionis 
sacramentalis ad reconciliationem cum ecclesia, alteram editio-
nem paravit introductione et notis auxit Josep Perarnau, Barce-
lona, Facultat de Teologia de Barcelona, 1974; «Studia, textus, 
subsidia», núm. 1.
La formació de «gaudium et spes» (16 novembre 1963)233. , Barce-
lona, Facultat de Teologia de Barcelona, 1975 [extracte de la 
tesi doctoral en Teologia].
Jesús fundà l’església? replanteig del problema234. , dins transcen-
dència i testimoniatge, Barcelona, Facultat de Teologia de Bar-
celona/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1977; «Saurí», 
núm. 35, ps. 37-56.
notes teològiques235. , dins representació de l’assumpció de Mado-
na santa Maria: text anònim del segle xivè. església parroquial 
de la selva del camp, 15 i 17 d’agost del 1980, [ed.] a cura 
d’Amadeu J. Soberanas, arrajaments musicals segons la 
consue ta a cura de Joan M. Aragonès, muntatge del Grup de 
Teatre de la Defensa Agrària i Schola Cantorum de la Parrò-
quia, la Selva del Camp, Patronat de la representació, 1980 [re-
impr. 1981 i 1983], ps. 20-22.
L’església, sagrament del crist salvador: trets constitutius236. , 
«Revista Catalana de Teologia», núm. 11 (1986), ps. 407-412.
concili ecumènic vaticà II: constitucions, decrets, declaracions237. . 
Presentació de Ramon Torrella i Cascante i Ricard M. Carles i 
Gordó, traducció de Josep Perarnau i Espelt, Barcelona, Claret, 
1993; «Documents del magisteri», núm. 10.

Lluís Cifuentes i Comamala
Centre de Documentació Ramon Llull

Universitat de Barcelona
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