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el juliol del present any 2018 ha sortit a la llum pública el volum
31 de l’anuari Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA), corresponent als anys 2014-2016. L’endarreriment, com també l’ajuntament
de tres anys en un sol volum, s’explica per la gran voluminositat i
complexitat d’aquesta publicació periòdica d’alta erudició. A més,
aquest volum inclou, al final, amb un total de 68 pàgines (a afegir
a les 1058 del número en si), les taules o índexs dels deu volums
anteriors (o sigui del 21 al 30, ambdós inclusivament).
L’ATCA va ser fundat en 1982 pel Dr. Josep Perarnau i Espelt, un
treballador infatigable i un erudit insaciable de coneixements històrics, filosòfics, teològics, etc. A mesura que han passat els anys,
l’anuari, que en la primera edició va ser publicat per la Fundació
Jaume Bofill, actualment és editat per l’Institut d’Estudis Catalans
i la Facultat de Teologia de Catalunya i en són directors Jaume de
Puig i Oliver i Jaume Mensa i Valls. El seu objectiu és l’edició i estudi
de textos catalans anteriors al segle xix.

Arxiu de Textos
Catalans Antics, 31

Perquè es vegi més bé el caire de l’ATCA, anotem el contingut
d’aquest darrer volum: en la secció de «Articles», hi ha el de Josep
Perarnau i Espelt titulat «Els manuscrits lul·lians de la Biblioteca
Ambrosiana de Milà», dos de Jaume de Puig i Oliver («Catàleg dels
Institut d’Estudis Catalans
manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona. I.
– Facultat de Teologia de
Manuscrits 1-50» i «Quinze documents del segle x, setze del segle
Catalunya
xi i tres del segle xii desconeguts, regestats al pergamí 446 de l’Arxiu
Barcelona 2014-2016
Capitular de Girona, relatius a Viladasens») i un de Joan Requesens
1058 pp.
i Piquer («Un altre testimoni purissimer català (de l’escola lul·lista?)
del segle xv»); en la secció de «Notes i documents», hi ha un treball de J. de Puig i Oliver («Notes sobre
l’Institut d’Estudis Catalans i el lul·lisme (1907-2015)»), un altre d’Alexander Fidora («Els àngels tenen
corns? Notes filològiques sobre l’edició de la Confessió de Barcelona») i un altre de Joan Florensa i
Aniol Noguera («Actes de la visita Sede Vacante del canonge Rafael Gomis als oficialats de Tremp,
Balaguer, Agramunt, Guissona, Sanaüja, Ponts i Oliana, redactades per mossèn Josep Calassanç»);
després vénen una «Secció bibliogràfica», un «Butlletí bibliogràfic» (aquest, redactat per J. Mensa i
Valls i titulat «Antoni Andreu, mestre escotista. Balanç d’un segle d’estudis»), les «Recensions», les
«Taules» (de referències bibliogràfiques, índex d’arxius i biblioteques, índex de primers versos i taula
d’antropònims i de títols anònims) i les «Obres enviades a la direcció». Com hem dit abans, aquest
volum 31 conté les taules o índexs dels deu volums anteriors.
Tal com acabem de veure amb el sumari del present volum, es tracta d’un anuari d’alta erudició, que,
lògicament, interessarà tan sols als especialistes. Ara bé, la llengua, la literatura i la cultura catalanes
—objectius de la nostra revista Llengua Nacional— necessiten el suport de la ciència filològica i, per
tant, de publicacions com l’ATCA. Per això hem cregut que, almenys una vegada, havíem de deixar
constància, en les nostres pàgines, de l’existència d’obres d’aquest tipus, les quals, per altra banda,
prestigien la nostra cultura. Cal agrair, doncs, l’esforç i la meticulositat dels qui fan possibles aquestes publicacions destinades, en principi, als erudits. De retop, tots en sortim beneficiats.
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