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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 subvencions 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 personals i entusiastes. L’autor va parlar de les persones que l’havien ajudat en la redacció del llibre 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 sigui 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’origen 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 relat biogràfic i propagandístic promogut per Llull a París el 1311. El punt central de la producció 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 reina de França que Hillgarth identifica amb Joana de Borgonya-Artois, esposa de Felip V. Ramon 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 ambiciosa 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, única 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 conèixer 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 diversos 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 quatre 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 històric— 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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context cultural en què es va escriure, i cada text conté un índex-concordances exhaustiu de
tots els mots que apareixen en l’obra editada. El conjunt de volums de l’ATCA haurà de ser
buidat per a la realització d’un nou diccionari històric de la llengua catalana (o bé per a la redacció d’un suplement dels diccionaris d’Alcover-Moll o de Coromines).
La secció bibliogràfica de l’ATCA és l’altra secció estrella de la publicació: els butlletins
bibliogràfics, dedicats a autors o temes concrets constitueixen un veritable status quaestionis
del coneixement científic en cada tema; les recensions, fetes per les plomes més eminents en
cada especialitat dediquen una valoració extensa i crítica a cada obra recensionada, i les notícies bibliogràfiques —que en el número 18 de l’ATCA arriben a la prodigiosa xifra de
14.337— constitueixen una síntesi objectiva del contingut de cada treball relacionat amb els
autors i la llengua catalana antics. La voluntat dels autors —fonamentalment J.P.E., i més esclarissadament J. de P.— és donar una notícia objectiva de tot el que és publicat, en qualsevol
llengua o lloc del món, que tingui relació amb els textos catalans antics. Aquesta secció ha esdevingut una obra de consulta absolutament imprescindible per a qualsevol persona que vulgui estudiar qualsevol tema relacionat amb els autors o la cultura catalana antics. Convindria
que l’Institut preparés una edició en CD-ROM que recollís tota la informació de la secció bibliogràfica i els índexs de l’ATCA a fi que ràpidament i sense haver de moure de les lleixes els
18 volums de l’ATCA, es pogués consultar aquest tresor bibliogràfic que facilita d’una manera increïble l’estudi de qualsevol tema relacionat amb la nostra llengua i cultura antigues.
L’ATCA deu ser l’única obra del món que no necessita que cap autor en faci cap lloança.
Qualsevol cosa que se’n pogués dir o bé es quedaria curta o bé seria ridícula. Penso que la valoració correcta d’aquesta obra i del seu autor és dir que l’ATCA és una lloança i un veritable
luxe per a la llengua i la cultura catalanes. [J. F.]
El llegat Samuel Gili Gaya, a la Universitat de Lleida (Lleida, 16 de maig de 2000).
—El 16 de maig de 2000 va tenir lloc a la Univ. de Lleida l’acte de presentació del conjunt de
materials filològics i bibliogràfics que componen el llegat del gramàtic i acadèmic lleidatà, Samuel Gili Gaya (1892-1976), donat pels seus hereus, de forma desinteressada, el 1993, a
aquesta Univ.. L’acte va tenir com a finalitat principal donar a conèixer l’existència d’aquests
materials, així com els diversos treballs que s’estan desenvolupant al seu voltant, tot fent-ne
palesa la transcendència i la significació, primer, per als ensenyaments de lletres de la pròpia
Univ. de Lleida, i després, per als àmbits filològics en general.
Aquest material conté la biblioteca i l’arxiu professional del filòleg, que, des de fa alguns
anys, es troba en procés d’acondiciament, ordenació, catalogació i anàlisi. Per a realitzar
aquesta labor es va constituir, el 1998, un equip d’investigadors, dins del marc d’un projecte
subvencionat per l’Ajuntament de Lleida, amb el suport, per a les qüestions relacionades amb
els aspectes bibliotecaris, de la pròpia Universitat. L’equip està format pels professors de la
Univ. de Lleida, Lola González, Rosa Mateu, Montserrat Casanovas, M. Ángeles Calero, José
Luis Orduña, i Neus Vila Rubio (coordinadora de l’equip i responsable del projecte).
Els treballs s’han desenvolupat, d’acord amb els tipus de documents, en dues vessants. En
primer lloc, la que fa referència al material bibliogràfic, és a dir, la biblioteca del professor,
que consta d’uns 3.000 volums aproximadament, i que ja ha estat sotmesa a restauració i catalogació. En aquests moments, es troba, doncs, incorporada al fons informàtic del Servei de Biblioteques de la Univ. de Lleida, i, per tant, ja és possible la seva consulta. En segon lloc, la
que s’ocupa de l’arxiu professional de Gili Gaya, que conté documents agrupats en dos grans
blocs: el que inclou els materials que el filòleg va produir al llarg de la seva vida (textos inèdits, fitxes de treball, esborranys d’articles i conferències, textos originals, etc.) i el que es re-

