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se al pati del castell de Son Mas, la seu municipal de l’Ajuntament d’Andratx, fou enterrat, avan-
çada la tarda, al cementiri del seu poble, en el nínxol de dalt d’una tomba en superfície on ja hi
reposaven la seva mare i el seu padrí jove. L’acomiadaren els familiars, els amics (Jordi Pujol,
entre altres) i els representants institucionals de les Balears i Catalunya, encapçalats pel president
del govern balear Francesc Antich i pel conseller de cultura de la Generalitat Joan Manuel Tres-
serras. La majoria dels mitjans de comunicació de Barcelona i de Palma li dedicaren una gran
atenció i varen emetre valoracions molt elogioses sobre la seva obra.

Amb posterioritat, s’ha produït un degoteig continuat d’iniciatives diverses encaminades a
enaltir la figura de Porcel i a donar a conèixer la seva obra. Així, ja el mateix 2009, La Vanguardia
va editar i distribuir entre els seus lectors l’antologia Porcel, periodista: sus mejores columnas en
‘La Vanguardia’ (2009), el Diari de Balears va publicar vuit llibrets, que varen ser regalats als
lectors, amb la reproducció en cada cas d’un dels seus contes, l’Editorial Destino va treure El cel i
la terra segons Baltasar Porcel, una antologia de més de quatre-centes pàgines amb una vintena
de textos, fragmentaris o complets, dels diversos gèneres que va conrear, entre els quals hi ha un
capítol inèdit de la novel·la Els gegants, l’únic que va deixar enllestit. També cal esmentar l’home-
natge (14 de juliol) que se li va retre a l’Espai Mallorca, de Barcelona. El 2010, l’Ajuntament de
Sant Cugat li ha concedit la Medalla d’Honor de la ciutat i ha desenvolupat tot un seguit d’actes
per homenatjar-lo, a més de prendre la decisió de posar a la biblioteca de Valldoreix —el seu lloc
de residència— el nom de l’escriptor mallorquí. L’Ajuntament d’Andratx li ha dedicat un carrer de
la vila. L’espectacle Retorn a Andratx, dirigit per Hermann Bonnín, basat en les peces El general,
Romanç de cec i Buscador de tresors, ha permès una recuperació parcial de la seva obra dramàtica,
amb representacions a l’Espai Brossa, de Barcelona, al Teatre Principal, de Palma, i al Teatre-
Auditori Sant Cugat.

Una vida intensa, i una obra abundant i d’excel·lència, universal i perdurable. Podria ser un
epitafi que servís per explicar la figura de Baltasar Porcel.

Damià Pons
Universitat de les Illes Balears

Eduard Feliu i Mabres: un savi lliure i compromès
(1938-2009)

0. PRELIMINARS

Vaig conèixer l’Eduard Feliu a començaments dels anys 80 en un sopar on també hi eren la
Teresa Alsina i l’Eduard Tell; ens havíem reunit per valorar la possibilitat de crear una associació
l’objectiu de la qual fos l’estudi i la difusió del judaisme català. De seguida em van seduir el sòlid
bagatge cultural, el profund coneixement de la llengua hebrea, l’entusiasme i la senzillesa de Fe-
liu. Explicava aspectes de la història dels nostres jueus amb un enfocament que mai no havia es-
coltat en aquells termes, i amb l’entusiasme i la il·lusió de l’estudiós veritable. Des d’aleshores mai
no he deixat d’admirar-lo. Aquesta reunió fou el germen de l’ADEJUC,1 que es fundà a Tàrrega
l’any 1985. De les activitats d’aquesta iniciativa n’ha quedat el testimoni de la revista Calls.

En aquells anys, a la Universitat de Barcelona, dels jueus catalans ni tan sols se’n parlava. Hi
havia una assignatura de Sefardisme, que com bé ha demostrat Feliu a bastament és tota una altra

1. Associació d’Estudiosos del Judaisme Català.
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cosa. Si amb els anys es va aconseguir programar una assignatura que, sota el títol de Judaisme
Català, tracta dels aspectes històrics i culturals dels jueus catalans medievals, va ser gràcies al seu
impuls. En preparar la meva lliçó magistral per accedir a una plaça de titular del Departament de
Semítiques de la UB, em vaig deixar guiar pel mestratge de l’Eduard Feliu i vaig preparar un
treball sobre les coordenades del temps i de l’espai del nostre judaisme tot destacant-ne la impor-
tància. Feliu fou, també, l’encarregat de revisar el text de la meva tesi doctoral en preparar-ne
l’edició. Per tot això i moltes altres coses sempre en seré deutora. Aquesta tasca d’assessorament
dirigida a totes les persones que la necessitaven, la féu sempre amb total dedicació i de manera
desinteressada, amb l’únic objectiu de treballar per la dignitat dels estudis hebraics a Catalunya i
per fer país amb les eines que millor dominava.

A banda de tot això, l’Eduard era una gran persona. La seva generositat il·limitada a l’hora de
compartir amb tothom qui li ho demanava el material bibliogràfic que posseïa, els seus coneixe-
ments i, fins i tot, el resultat de les seves recerques encara inèdites, feien d’ell un veritable savi en
l’àmplia dimensió semàntica del mot. A més a més, sabia gaudir de la companyia dels amics i
compartir amb hospitalitat els espais que en el decurs de la seva vida s’anà creant, com l’habilita-
ció de la casa familiar a Sants, que convertí en una ampliació de la seva biblioteca i un lloc d’es-
tudi i reunió privilegiats.

1. QUATRE PINZELLADES BIOGRÀFIQUES

Eduard Feliu i Mabres va néixer l’1 de juliol de 1938 a Sant Feliu de Llobregat, on els seus
pares havien anat a passar uns dies a casa d’uns amics, els quals, preveient el seu naixement i volent-
los evitar l’angoixa de les bombes que queien a Barcelona, els havien instat a fer-ho. Els seus pares,
però, havien nascut a Barcelona, al barri de Sants, on els seus avis s’havien traslladat a la segona
meitat del segle xix, procedents dels Prats de Rei, de la Seu d’Urgell, de Castellolí i de Collbató.

La seva infantesa, viscuda en plena postguerra, va seguir els camins de la majoria de nois i
noies de la seva generació, és a dir, l’escola infantil i primària dels 3 als 13 anys. Tot seguit, orfe
de pare (morí el 1952), la família el posà d’aprenent en diversos tallers amb la intenció que apren-
gués algun ofici. Essent adolescent, i després d’estudiar comptabilitat, començà a treballar (1954)
en una empresa del Passeig de Gràcia, tot anant a classes d’alemany, italià i anglès als vespres.
Passà mitja adolescència a la biblioteca i a les sales de l’Ateneu Barcelonès, on emprengué pel seu
compte l’estudi de l’hebreu l’any 1958, estudi que no va deixar mai més, i així mateix de la llen-
gua i la literatura catalanes, dues coses que foren sempre els més ferms puntals de la seva vida.
Del mes de març de 1960 al mes de març de 1962, es veié obligat a fer el servei militar com a ti-
moner en un destructor de la Marina espanyola.

L’octubre de 1964, com a conseqüència del que en aquells moments creia que era una vocació
religiosa sincerament i profundament sentida, va ingressar al monestir de Montserrat. Hi passà dos
anys, vivint la vida monàstica, que durant molts anys havia desitjat dur, estudiant intensament tot
allò que havia d’estudiar, sobretot grec, llatí i català.

El novembre de 1967, havent deixat Montserrat i després de passar un any fent traduccions
de l’anglès i del francès per a Proa, Nova Terra, Laia i Edicions 62, se n’anà a Israel commogut
per la guerra dels Sis Dies i mogut per una gran admiració per la història del poble jueu i de l’estat
d’Israel, i per les ganes d’aprofundir en el coneixement de la llengua hebrea, que tot sol ja feia
anys que estudiava. L’estada de quatre anys a Israel va marcar un abans i un després en la seva
vida. En un quibuts de la Galilea, on romangué de bon començament, va conèixer la que havia
d’ésser la seva esposa i la que l’acompanyà tota la vida, Françoise Samuel-Lajeneusse, de família
jueva francesa. Es casaren l’any 1968 i marxaren a viure a Jerusalem per tal que Feliu pogués

021-Romanics XXXIII 04.indd 572 22/3/11 15:24:14



NECROLOGIES 573

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 555-598

estudiar a la Universitat Hebrea, aprofitant la possibilitat que aquesta oferia d’ingressar-hi com a
major de 25 anys, després d’un període de prova. Durant tres anys va seguir-hi els diferents cursos
de lingüística general, d’història del poble jueu i de llengua hebrea que figuraven al programa
d’estudis d’aquests departaments, estudis que li proporcionaren l’oportunitat de tenir com a pro-
fessors alguns dels lingüistes més rellevants, i aleshores en plena activitat docent, de la Universitat
Hebrea, com ara Hayyim Rabin, Zeev Ben-Hayyim i Hayyim Rosén, amb els quals va estudiar,
respectivament, hebreu bíblic, hebreu mixnaic i lingüística general. Els estudis en el departament
de llengua hebrea comprenien també cursos d’àrab, d’arameu, de siríac i etiòpic antic, que va se-
guir amb el màxim interès. L’estudi i la pràctica de l’hebreu modern en el decurs d’aquells anys li
van permetre familiaritzar-se amb la llengua hebrea israeliana de tal manera que sempre més se’n
pogué servir. A Jerusalem nasqué el seu fill Joel. Complicacions econòmiques obligaren la família
a deixar Israel i tornar a Barcelona l’any 1971. El 1972 va néixer la seva filla Elisenda. A Feliu
mai més no li fou possible reprendre cap mena d’estudis oficials.

Això fou providencial per avançar en el coneixement del nostre judaisme, perquè la tasca
acadèmica relativa als jueus catalans que, en el decurs de la II República, la Universitat de Barce-
lona dugué a terme de la mà de Millàs i Vallicrosa en col·laboració amb González i Llubera,2 entre
d’altres, s’havia estroncat bruscament per la dictadura franquista. Els professors que havien dedi-
cat part dels seus esforços al desenvolupament d’aquest àmbit, no sols van haver de canviar la
llengua de la seva docència i de les seves publicacions, sinó que fins i tot van haver de «corregir»
algunes de les seves tesis. Fou l’Eduard Feliu qui, anys a venir, desvinculat de la vida universitària
catalana, treballant en solitari i amb tota llibertat, va agafar el relleu de la generació estroncada pel
franquisme i va iniciar un profund i rigorós estudi de la llengua hebrea i de la nostra història me-
dieval, alhora que creava una important biblioteca particular que fins a l’hora de la seva mort mai
no va parar de créixer. Va investigar al marge dels paràmetres oficials que ens obligaven a creure
determinades tesis, tot demostrant que eren falses.

Es convertí, doncs, en un investigador independent en el camp dels estudis hebraics —als
quals es pogué dedicar gràcies a una vida de traductor tranquil·la i, amb el pas dels anys, econòmi-
cament suficient—, i aquests estudis es convertiren en l’activitat principal de la seva vida. La seva
extensa bibliografia3 és el resultat i el testimoniatge del seu treball en el camp dels estudis hebraics
al llarg de 40 anys.

2. PROJECCIÓ DEL SEU MESTRATGE

De mica en mica, aquesta tasca anònima s’anà fent pública a partir de començaments dels
anys vuitanta, sobretot arran del reconeixement de la seva labor per part d’un petit cercle d’intel·-
lectuals.4 Aquests valoraren les seves aportacions, promogueren l’edició dels seus estudis i el
convidaren a participar en tota mena d’actes on es tractava aquesta part de la nostra història. Ales-
hores s’inicià de manera ben visible el seu mestratge a través, primer, de l’Associació d’Estudiosos
del Judaisme Català, de la qual va ser membre fundador i president des de 1988 fins a la seva
dissolució. Més endavant, l’any 1995, va participar en la creació d’una comissió constituent que
demanà a l’Institut d’Estudis Catalans d’acceptar la fundació d’una Societat Catalana d’Estudis

2. Fruit d’aquesta activitat és l’esplèndida publicació dels quatre volums de la Biblioteca Hebraico-Catalana.
3. Les referències de la qual, fins a l’any 2007, es recullen íntegrament a Solemne investidura de Doctor

Honoris causa al professor Eduard Feliu. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2007, p. 41-50.
4. Com ara Jaume Riera, fins no fa gaire director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó; David Romano, catedràtic

que fou de la nostra facultat; i Hayyim Rabin, antic professor de la Universitat Hebrea de Jerusalem, entre d’altres.
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Hebraics. Després de llargues negociacions, la creació d’aquesta nova societat filial fou aprovada
pel ple de l’Institut el juny del 1995 i adscrita a la seva Secció Històrico-Arqueològica. Feliu en
va ser el president des del començament fins a la seva mort, i formà part del Comitè de Redacció
de la revista Tamid,5 òrgan d’aquesta Societat.

2.1. En l’àrea dels estudis hebraics

El tema central de la seva activitat en el camp dels estudis hebraics fou sempre la vida i la
cultura hebrees a la Catalunya medieval. Va traduir nombrosos textos i documents referits a aquest
àmbit, i en publicà estudis i articles.

Igualment, el seu profund coneixement de la llengua israeliana i de la seva literatura, junta-
ment amb el seu nivell d’excel·lència en la nostra llengua, van permetre a Feliu fer arribar al públic
català algunes obres dels millors autors israelians actuals, fent-ne una tria intel·ligent i acurada,
fins al punt que ens presentà un autor6 —futur premi Nobel— en versió catalana, anys abans que
se n’edités la castellana. Publicà estudis sobre la llengua i l’estil dels autors que versionà en arti-
cles de revistes especialitzades, que són un referent per als investigadors en aquesta temàtica. La
seva competència lingüística en diverses llengües a banda de l’hebreu, com ara l’anglès, l’ale-
many, el francès i l’italià, i el seu profund coneixement del català, li permeteren realitzar esplèn-
dides traduccions no només de creació literària en prosa i vers, sinó també d’articles de revistes
especialitzades, alguns dels quals molt difícils de trobar. D’aquesta manera va enriquir el nostre
panorama cultural amb versions al català d’altíssima qualitat.

Com a president de les associacions damunt esmentades va participar en l’organització de
congressos, jornades commemoratives i cicles de conferències en diversos indrets de Catalunya.
Pronuncià nombroses conferències i va presentar llibres en diverses ocasions. D’altra banda, va
compilar un bon nombre de bibliografies, i elaborava des de feia anys una base de dades sobre la
història dels jueus de Catalunya i Provença a l’Edat Mitjana.

Els darrers anys de la seva vida va tenir cura de l’edició de traduccions hebrees medievals de
les obres d’Arnau de Vilanova, algunes de les quals han estat publicades dins la col·lecció «Arnal-
di de Vilanova Opera Medica Omnia». La seva darrera aportació en aquest sentit fa referència al
Regiment de Sanitat, i va ser publicada en el darrer número de la revista Tamid.7 També treballava
en la redacció final del diccionari Hebreu-Català en col·laboració amb Pere Casanellas i Joan Fer-
rer. La redacció d’aquest diccionari suposa una aportació fonamental, perquè és el primer en la
nostra llengua, serà una eina de gran utilitat per als hebraistes catalans i una baula més en la nor-
malització de la nostra llengua.

2.2. En l’àmbit de la cultura catalana

Només cal fer un cop d’ull a la bibliografia d’Eduard Feliu per comprovar que, malgrat ser un
estudiós competent en diverses llengües —com així ho avalen les seves esplèndides traduccions—,
publicà quasi exclusivament en català. D’aquesta manera, va demostrar que l’ús de la nostra llen-
gua no és cap obstacle per fer públiques les nostres recerques, i que poden ultrapassar fronteres si

5. Actualment, la més representativa i reconeguda d’aquesta àrea de coneixement.
6. Aquest seria el cas, per exemple, de les obres d’Amoz Oz (la primera edició de l’any 1973), i també d’obres

poètiques en edició bilingüe de David Rokeakh, Amir Guilboa, Dahlia Ravikovitch, Yona Wallach i Rahel Halfi.
7. Feliu i Mabres, Eduard (2009) «Les traduccions hebrees del Regiment de Sanitat d’Arnau de Vilanova»

a: Tamid . vol. 6. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Hebraics, p. 45-141.
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el contingut és de qualitat. Els estudiosos d’arreu citen Feliu perquè és tot un referent, que es co-
neix i és imprescindible tenir en compte; el ferm compromís d’Eduard amb el nostre país i la
nostra llengua no va pas impedir que assolís la categoria d’universal.

Ara que les universitats catalanes se senten atretes per la potència de l’anglès i malden per
aconseguir que el seu ús s’implanti arreu, confonent la llengua vehicular amb el contingut d’excel·-
lència, l’exemple de l’Eduard Feliu ens ha de fer reflexionar. Si volem prestigiar la nostra llengua
l’hem de fer visible i exportar-la sense complexos; al capdavall allò que s’ha de valorar i allò que
roman és la qualitat.

3. EL RECONEIXEMENT ACADÈMIC

D’uns anys ençà, la secció d’estudis hebreus de la Universitat de Barcelona comptava amb el
privilegi de l’assessorament d’Eduard Feliu. Més amunt hem parlat de la seva contribució a la
creació de l’assignatura de Judaisme Català, que malgrat les retallades que pateixen els nostres
estudis cada vegada que es canvien els plans acadèmics universitaris, encara ara es manté. També
és d’assenyalar que un bon nombre de DEA, tesines i tesis doctorals van comptar amb el suport de
Feliu, el qual, ultra permetre l’accés a la seva ben fornida biblioteca particular a tot aquell qui ho
necessités, oferia la seva col·laboració en aspectes referents a l’enfocament dels projectes de recer-
ca —ja fossin relatius al judaisme català o a la literatura hebrea contemporània—, alhora que feia
d’enllaç amb especialistes d’arreu.

En reconeixement a aquesta tasca, el dia 6 de novembre de 2007, el Paranimf de la Universitat
de Barcelona s’il·luminà més que mai honorant un home que en temps de foscor havia obert una es-
cletxa a l’esperança mitjançant la seva activitat rigorosa, honesta i profunda al servei del nostre país
i la nostra llengua, en celebrar-se l’acte de solemne investidura de Doctor Honoris Causa a Eduard
Feliu. Aquest reconeixement públic havia de ser el primer d’altres que s’havien de succeir més en-
davant. Malauradament, un cop jubilat i quan era en plena activitat intel·lectual, amb tot de projectes
a punt d’enllestir i d’altres a punt d’encetar, li sobrevingué la mort el dia 15 de juliol de 2009.

Feliu ja no pogué veure imprès el seu darrer article,8 com tampoc no veié el darrer número de
la revista Tamid on publicà dos importants estudis. D’un d’ells em valdré per concloure aquesta
nota de record al savi, al mestre i a l’amic. Es tracta de la primera estrofa del poema que va escriu-
re Bialik pensant en el dia de la seva mort, que Feliu versionà al català i que diu així:

En la meva mort9

En la meva mort, digueu de mi:
«Hi havia un home i ja no hi és: Morí

abans d’hora;
i en el cant de la seva vida s’estroncà al bell mig del camí.

Llàstima! Volia encara compondre un cant,
però s’ha perdut

per sempre més...»

8. Feliu i Mabres, Eduard (2009): «Algunes puntualitzacions sobre diversos aspectes de la història dels jueus
a la Catalunya medieval» a: Catalan Historical Review. Vol. 2. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 175-190.

9. Fragment del poema de N. H. Bialik «Akhare moti», Ha xirim, 2004, p. 277. Publicat per primera vegada
en una revista hebrea de Varsòvia l’any 1904, i traduït per Eduard Feliu «Bialik el clam profètic» a: Tamid. Vol.
6. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Hebraics, p. 213.
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Tot el que ens hauria pogut oferir encara Eduard Feliu i Mabres s’ha perdut per sempre més,
però les nombroses aportacions que ens ha deixat mai no moriran, perquè porten el segell inqües-
tionable de les obres que perduren.

Tessa Calders i Artís
Universitat de Barcelona

Žarko Muljačić
(1922-2009)

El 6 d’agost de 2009 moria a Zagreb, on havia viscut des del seu retorn de Berlín, Žarko
Muljačić. Recordar la seua vida als Estudis Romànics em resulta ara particularment difícil. No
només perquè ho faig en tant que el més jove dels seus deixebles, si és que em puc concedir aquest
títol honorífic, sinó també perquè va ser al volum XXVIII d’aquesta revista on el mestre va publicar
algunes de les pàgines més importants del seu testament científic. Em referisc a l’article «Noterelle
dalmatoromanze» (Estudis Romànics. Vol. XXVIII, p. 319-328). El segon apartat de l’article porta
el títol Contro il modello monolinguistico dello strutturalismo classico. Muljačić, autor d’un dels
manuals clàssics de la fonologia estructuralista, la cèlebre Fonologia generale e fonologia della
lingua italiana (Bologna: Il Mulino, 1969), es disposava ara, i no era la primera vegada, a adoptar
una postura crítica envers l’escola lingüística que va marcar la seua vida científica. Només amb
aquest exemple ja n’hi ha prou per il·lustrar la grandesa filològica i humana del mestre Muljačić.

Va ser dins del marc de la fonologia estructuralista que l’any 1962 Žarko Muljačić va escriu-
re la primera de les seues grandioses aportacions a la història del dalmàtic, «Dalmatski elementi u
mletački pisanim dubrovačkim dokumentima 14. st. Prilog raguzejskoj dijakronoj fonologiji i
dalmatsko-mletačkoj konvergenciji» (Rad JAZU. Vol. 327, p. 237-380).1 En aquest treball, en
què analitzava la llengua dels documents del segle xiv, Muljačić aconseguí reconstruir els trets
essencials del ragusà, dialecte dalmàtic de la ciutat de Dubrovnik. Encara que es va ocupar també
dels àmbits de la sociolingüística romànica i de classificació de les llengües romàniques, Žarko
Muljačić va ser sempre, avant toute chose, un dalmatista. El millor que podem fer per il·lustrar-ho
és citar algunes línies d’una altra necrològica dedicada a la memòria del mestre, escrita per Johan-
nes Kramer (RLiR. Vol. 73 (2009), p. 627-628):

Per la maggior parte dei romanisti il nome di Žarko Muljačić resterà per sempre congiunto con
gli studi sul dalmatico, e senza esagerazione si può dire che dopo Mateo Giulio Bartoli, che nel 1906
‘inventò’ la lingua dalmatica, Žarko Muljačić è stato l’unico ad occuparsi per decenni in maniera seria
e approfondita di questo lembo disperso della Romània. [...] Si può dire che lo studio moderno del
dalmatico così come lo conosciamo non esisterebbe senza l’opera di Žarko Muljačić.

Ja en 1962 Muljačić va proporcionar els criteris per a una classificació autònoma del dalmà-
tic dins de la Romània («La posizione del dalmatico nella Romania», Actes du Xe Congrès Inter-
national de Linguistique et Philologie Romanes. Vol. III (1965), p. 1185-1194). Després d’un
període dedicat a les etimologies dalmàtiques,2 la classificació tipològica de les llengües romàni-

1. [Els elements dalmàtics als documents venecians de Dubrovnik del segle xiv. Una aportació a la fonologia
diacrònica del ragusà i a la convergència lingüística dalmaticveneciana].

2. Citem, per exemple, els treballs següents: «Quelques reflets de capra dans les dialectes serbo-croates».
Verhandlungen des Zweiten internationalen Dialektologenkongress. Vol. 2 (1968), p. 592-598; «Différentiation
sémantique des reflets de equiferus, equifera dans la Romania», Actes du XVIe Congrès International de Lingui-
stique et Philologie Romanes. Vol. II/1 (1985), p. 269-273.
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