
Amic del silenci i l’austeritat, treballador lúcid i infatigable, dedicà moltíssimes hores a la
traducció dels clàssics. Publicà la traducció de l’Eneida de Virgili (Barcelona, Empúries,
1999) i la de l’Ase d’or d’Apuleu (Barcelona, Empúries, 2003). Però on Bellès excel.lí princi-
palment fou en les seves col.laboracions a la Fundació Bernat Metge. Hi començà a publicar,
en dos volums, els Poemes de Sidoni Apol.linar (1989-1992), i més endavant completà l’obra
d’aquest autor amb l’edició, en tres volums, de les Lletres (1997-1999). Poc temps després,
emprengué la llarga i dificultosa tasca de traduir les obres de Ciceró no incloses encara en el
catàleg de la Bernat Metge: començà incorporant-hi les Filípiques, en tres volums (del 2002 al
2003) i continuà, amb esforç tenaç i exemplar, amb els Discursos, dels quals arribà a publicar
la Defensa de Publi Sesti. Els seus extensos coneixements de l’obra ciceroniana es reflecteixen
en les moltes i interessants notes a peu de pàgina que il.lustren les seves traduccions. Ha dei-
xat inacabada l’edició de tres discursos, que preparava afanyadament abans de caure malalt:
In Vatinium, De prouinciis consularibus i Pro Caelio; de tots tres, en té actualment la custò-
dia la Fundació Bernat Metge amb l’ànim de completar-los, en la mesura que calgui, i donar-
los a la impremta.

Col.laborà, així mateix, en la col.lecció Clàssics del Cristianisme amb la traducció de les
obres Homilies i Vides d’ermitans de sant Jeroni (Edicions Proa, 1993) i Comentari al pròleg
de l’Evangeli de Joan del Mestre Eckhart (Edicions Proa, 2002). Fou el curador de l’edició de
la traducció llatina de l’Atlàntida de Verdaguer feta pel P. Tomàs Viñas (Barcelona, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2003), de la tesi Sobre la informació (De rebus nouellis) de
Tobias Peucer —primera tesi doctoral sobre la informació, presentada a la Universitat de Leip-
zig l’any 1690— («Periodística», núm. 3, 1990) i de la del Liber Iudicum (tot el corpus de les
lleis visigòtiques), que li encarregà el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Li devem, també, entre altres publicacions, prop d’un centenar de documents medievals, que
veieren la llum en diversos volums de Catalunya romànica (Enciclopèdia Catalana).

Com a fruit dels seus constants viatges a Síria i Jordània, publicà un recull de dotze relats,
escrits en una prosa fluida de molt agradable lectura, que titulà Fabulacions sirianes (Barce-
lona, Ed. Mediterrània, 2004). Ha deixat inèdita una novel.la. L’extensió dels seus coneixe-
ments juntament amb una disponibilitat indefallent el feien molt estimat de mestres, col.legues
i deixebles.

Montserrat ROS

Fundació Bernat Metge

MANEL GARCIA GRAU

(1962-2006)

El passat 5 de juny de 2006 moria a Castelló de la Plana Manel Garcia Grau. La pèrdua de
l’escriptor, nascut a Benicarló feia quaranta-quatre anys, s’ha produït en un moment evident-
ment de plenitud vital i, a més, de ple rendiment literari: abocat a l’escriptura, com a gran pas-
sió i activitat essencial de la vida, els mesos de la malaltia han estat d’intensa activitat. Fins i
tot la setmana del 5 de juny tenia prevista la presentació de la seua última publicació: l’anto-
logia bilingüe Els corrents invisibles, un recorregut panoràmic pel conjunt de la seua principal
activitat literària, la poesia, editat l’abril de 2006, el qual dissortadament s’ha convertit en una
mena de balanç final.

Manel Garcia Grau ha estat un autor compromès amb el seu país i el seu temps, fidel als
seus principis. Llicenciat i doctor en filologia catalana i professor de secundària i d’universi-
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tat, la seua producció literària ha assolit ressò i reconeixement arreu del domini lingüístic de
la llengua catalana. Guardonat per exemple, i entre d’altres, a Barcelona amb el premi En-
glantina d’Or dels Jocs Florals de Barcelona (1997), a València amb el premi Vicent Andrés
Estellés dels Octubre (1990), a Tarragona amb el premi Ramon Comas (1997), a Alacant amb
el premi Miguel Hernández (1987), a Gandia amb el premi Ausiàs Marc (2000)...; la seua pro-
ducció literària ha crescut considerablement en pocs anys, ha sabut evolucionar i s’ha diversi-
ficat en els diferents gèneres —poesia, narrativa, assaig, crítica literària.... La narrativa, l’o-
rientació més recent de la seua activitat literària, abraça els textos El Papa maleït (2003), La
profecia del Papa Luna (2004) i Davall del cel (2006). La prosa d’erudició i la crítica literària,
en canvi, prové d’abans i en part es vincula a la seua professió: consta de treballs solvents com
Poètiques i voluntats per a una societat perifèrica (1994), De Castelló a Ítaca. L’univers lite-
rari de Miquel Peris (1994) —tots dos provinents de la reelaboració i ampliació de la seua tesi
doctoral— i, posteriorment, Polítiques (i) lingüístiques (1997) i Les suspicàcies metòdiques
(2002). Tanmateix, per la quantitat i la qualitat, la seua producció literària principal sempre ha
estat la poesia, amb dotze poemaris editats en català, a més d’un altre primerenc publicat en
castellà.

El conjunt de la poesia de Manel Garcia Grau permet diferenciar dues etapes en la seua
evolució. A l’inici de la primera, irrompé entre els joves de la promoció dels anys vuitanta, pri-
mer amb el poemari en castellà Antropoemas (1986). Poc després apareixia la seua primera
obra en català, Quadern d’estances (1988), una obra signada inicialment amb el pseudònim de
Josep Carbó i Català, i que es convertia en una primera meditació sobre la importància de la
paraula en la vida de l’home, presentada com a antídot, mitjà de coneixença del món i de l’au-
toconeixement de si mateix, en clara herència de la tradició simbolista, i amb un intimisme de-
cantat encara de forma incipient per la reflexió existencial. Escenalls dels miratges (1989) ser-
veix de transició envers la trilogia essencial d’aquesta primera etapa, formada per La veu
assedegada (1989), Els noms insondables (1990) i Els signes immutables (1991), tres obres
que, amb els substantius dels tres títols, remeten inevitablement a la poètica del seu autor: la
veu, els noms i els signes. Mentre que la veu n’és una, aquesta es plasma i fixa mitjançant els
altres dos, amb noms que designen i signes que romanen. La veu és permanentment insacia-
ble, els noms profunds i misteriosos, i els signes suporten i romanen a l’inexorable pas del
temps. Tots tres poemaris, entre la realitat i el desig, mediten sobre la vida i la paraula, i com
amb aquesta es pot fer la vida més humana i digna. Llibre de les figuracions (1993) comple-
menta amb el doble recorregut geogràfic aquest univers anterior alhora que tempteja, només
tímidament, possibilitats d’obertura i evolució: d’una banda, hi trobem diferents indrets d’Eu-
ropa, recorreguts, contemplats i viscuts pel jo líric; de l’altra, hi ha l’espai íntim i mític de Cas-
telló, des d’on recorda, reviu i coneix.

La posterior evolució permet establir una segona etapa que sobretot es caracteritza per l’o-
bertura i l’ampliació temàtica, i per l’aparició d’un compromís més directe i crític amb l’en-
torn i la societat, i de vegades per una actitud poètica caracteritzada per la ironia. Amb Mots
sota sospita (1997) encetava una reorientació mitjançant l’expressió d’una venjança i la de-
fensa compromesa de la condició humana, al capdavall una invitació, si cal, a la rebel.lió. La
ràbia creix a La ciutat de la ira (1998) mitjançant el compromís dels mots amb una veu pun-
yent i esqueixada pel tractament de la guerra de l’antiga Iugoslàvia i la destrucció de Saraje-
vo. Un nou pas en aquesta evolució compromesa el dóna a Anatema (2001), amb l’expressió
dels neguits i els dubtes, i el compromís moral; i, més singular i escèptic, a Al fons de les vies
desertes (2002). La mordassa (2003) intensifica el seu posicionament crític contra el sistema
global vigent, amb militància i amb engatjament: el poemari recupera per a la poesia la funció
combativa de denúncia i la invitació a la rebel.lió en temps de crisi de valors morals i manipu-
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lacions servils. Finalment, el seu darrer poemari ha estat Constants vitals, guardonat a Valèn-
cia el 2005 amb el premi Roís de Corella, un preàmbul del comiat.

Dotze poemaris en vint anys palesen i confirmen una sòlida proposta poètica personal, co-
herent i suggerent. Per a l’autor, la poesia es converteix en l’activitat principal en la vida, com
en els poetes que creuen en l’alta dignitat i la profunda humanitat de la tasca que realitzen. Al
capdavall l’art —i la poesia n’és una de les manifestacions més dignes— enriqueix la condi-
ció humana, de la qual, a més, no es pot desentendre. Tant quan ha conreat una escriptura més
lírica com quan l’ha practicada més narrativa, o quan ha estat més metapoètica i existencial o
bé ha estat més compromesa i social, sempre el rerefons d’aquesta producció ha estat una me-
ditació, interior i exterior, un enriquiment personal i compartit, de l’autor i també, per oferi-
ment i invitació, del lector. Amb la pèrdua de Manel Garcia Grau s’interromp de sobte una de
les veus rellevants de la poesia catalana de la fi del segle XX i l’inici del XXI, d’aquella que es
va forjar en la dècada dels anys vuitanta i que ha crescut amb intensitat posteriorment.

Ferran CARBÓ

Universitat de València

PERE-JOAN LLABRÉS MARTORELL

(1938-2006)

Mossèn Pere-Joan Llabrés (Inca 19 d’octubre de 1938 — Santa Ponsa, Calvià, 7 de juliol
de 2006) era difícil de definir i d’ubicar, sobretot perquè el seu compromís intel.lectual i cívic
era molt variat. Tot i això, per ventura allò que millor defineix la seva trajectòria és el seu ves-
sant de liturgista, teòleg i historiador. Estudià humanitats, filosofia i teologia en el Seminari de
Mallorca, i va ser ordenat prevere el 1962. Immediatament després, es llicencià en teologia a
la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (1963) i s’especialitzà en litúrgia al Pontifici
Ateneu Anselmià, de la mateixa ciutat (1963-1965). Tornà a Mallorca i, des de 1966, participà
en l’equip que tingué cura d’adaptar els textos litúrgics en català per a les diòcesis de les Ba-
lears. Tot just feia alguns anys s’havia fundat l’Obra Cultural Balear i a Mallorca, excepte al-
guns casos puntuals, el clergat no manifestava un excessiu compromís cultural i lingüístic. Per
això, Llabrés cercà el suport del mestre Francesc de Borja Moll, i sobre aquesta temàtica es-
pecífica publicà més tard «El mestratge de Francesc de Borja Moll en les versions litúrgiques
i bíbliques en català, adaptades per a les Balears» [Estudis Baleàrics 72-73, 2002, 145-152].
En aquest sentit treballà de forma permanent en tot allò que significava una relació directa en-
tre la llengua del poble i la litúrgia com a celebració comunitària del que el Concili Vaticà II
havia definit com a Poble de Déu. Així, el 1987 preparà amb els mateixos criteris l’edició ba-
lear del Nou Testament i, el 1994, coordinà l’edició balear de la Bíblia Interconfessional cata-
lana. Per aquestes tasques rebé diversos reconeixements públics, com ara el 1983 el premi
«Jaume I d’actuació cívica catalana» i el 2001 el premi Josep Maria Llompart, promogut per
l’Obra Cultural Balear.

De bon començament, i durant vint anys, compaginà la pastoral, la docència i la militàn-
cia cultural. Així, va ser vicari de la parròquia de Sant Jaume (Palma) i rector de la de Santa
Catalina Thomàs (1975-1986). Posteriorment, els darrers vint anys fou canonge de la Seu de
Mallorca (1986-2006), un nomenament que li permeté una major dedicació a la cultura i el pa-
trimoni, com veurem. Durant aquests quaranta anys d’exercici intens ha mantingut un com-
promís pastoral encaminat a aplicar el Concili Vaticà II, a formar futurs preveres i contagiar la
comunitat cristiana d’esperança des d’un esperit crític. Els seixanta i setanta el van marcar
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