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NOTA SOBRE LES NOTÍCIES BIBLIOGRÀFIQUES D’ATCA

El lector d’Arxiu de Textos Catalans Antics segurament ja s’ha ado-
nat que el número anterior i el present no oferien la secció habitual de notícies 
bibliogràfi ques. Efectivament, ja des del primer volum de l’anuari, la infor-
mació bibliogràfi ca sobre articles o llibres que cauen dins el camp d’estudi 
d’ATCA ha omplert moltes pàgines de l’anuari i ha constituït una de les seves 
possibles raons d’ésser. El conjunt de 23.411 notícies bibliogràfi ques publica-
des en els volums I-XXX és una font d’informació que ha pogut ésser útil.

Des de l’any 1982, quan va aparèixer l’ATCA, s’han produït esdeveniments 
que han fet replantejar la continuïtat d’aquesta secció. El primer és l’aparició 
i l’ús generalitzat d’Internet i concretament la proliferació de bases de dades 
bibliogràfi ques en línia. Internet ha fet possible la difusió d’una massa d’infor-
mació bibliogràfi ca sense parió, molt més trobadora i útil en aquests recursos 
que no pas en format de paper. Els darrers anys han proliferat les plataformes 
digitals sobre els temes més diversos, assenyaladament sobre aquells que 
esguarden l’àmbit d’estudi de l’anuari.  

Com a conseqüència, atès que les bases de dades i plataformes digitals ofe-
reixen de forma contínua informació sobre autors i textos de l’àmbit d’interès 
de l’anuari, aquest es dedicarà exclusivament al treball de la recensió crítica, 
renunciant a l’aplec forçosament limitat de notícies bibliogràfi ques, tal com 
havia estat la pràctica fi ns ara.

Oportunament l’anuari assenyalarà les bases de dades i altres plataformes 
digitals útils per al treball de recerca bibliogràfi ca sobre els dominis de la 
catalanística. 

Per començar avui oferim una primera llista de recursos bibliogràfi cs gene-
rals en línia i els específi cs sobre alguns autors i temes que recauen en el camp 
d’interessos d’ATCA.

1.  Publicacions periòdiques en paper dedicades exclusivament a informació bibliogrà-
fi ca sobre l’Edat Mitjana

Bibliografi a lul·liana. La revista Studia Lulliana dóna raó de la bibliografi a 
sobre Ramon Llull. També es pot consultar en línia: https://ja.cat/fhVCT

Bibliographie Annuelle du Moyen Âge Tardif (BAMAT) (Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes, IRHT): Anuari que aplega la bibliografi a els autors 
i els textos tardomedievals, ordenats alfabèticament.



Medioevo Latino. Bollettino bibliografi co della cultura europea da Boezio a Erasmo 
(secoli VI-XV) (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino): 
Anuari sobre la cultura llatina medieval (cf. infra).

2.  Bases de dades bibliogràfi ques en línia sobre estudis de les Edats Mitjana i Moder-
na

Butlletí bibliogràfi c de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval: http://www.
ahlmboletin.es/buscador/fi rstsearch.asp

Mirabile. Archivio digitale de la cultura medievale (Fondazione Ezio Franceschini, 
Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino). Mirabile inclou 
tres bases de dades DB Mediolatino, DB Romanzo, DB Agiografi co: https://
www.mirabileweb.it

Qüern: Butlletí bibliogràfi c de literatura i llengua catalanes de l’Edat Mitjana i de 
l’Edat Moderna: http://www.quern.cat/

Regesta Imperii Online (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz): 
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/

3. Bases de dades bibliogràfi ques específi ques en línia sobre autors o temes específi cs

Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova: http://grupsderecerca.uab.cat/arnau/
database

BITECA. Bibliografi a de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears: http://
bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html

Cançoners DB. Poesia i cançoners catalans medievals: http://candb.narpan.net
Francesc Eiximenis DB: http://www.eiximenis.narpan.net/eiximenis-db.html
MCEM. Base de dades de Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna: https://mcem.

iec.cat
Ramon Llull Database (Llull DB): http://www.ub.edu/llulldb/
Sciència.cat. La ciència en la cultura catalana a l’Edat Mitjana i el Renaixement: 

https://www.sciencia.cat
TRANSLAT. Traduccions al català medieval fi ns a 1500: https://translat.narpan.

net
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