
L’Institut Món Juïc, fundat el 2005 a iniciativa de diversos investigadors de la Uni-
versitat de Barcelona, presentarà l’obra dels grans autors jueus catalans, descone-
guda per la gran majoria de catalans, en edicions bilingües, sota el segell Col·lecció 
Eduard Feliu, batejada així en homenatge al doctor Eduard Feliu i Mabres, autèntic 
referent dels estudis del judaisme català. El primer volum ja és al carrer i és el 
recull de proverbis de Moixé Natan, del XIV, Qüestions de vida. Tessa Calders i Artís, 
professora del departament de Filologia Semítica, secció Hebreu i Arameu, de la 
UB, i presidenta de l’institut, anuncia a la introducció d’aquest primer volum que la 
col·lecció vol ser la versió, en l’àmbit dels clàssics jueus, de la Bernat Metge,

Els anys 30 es van voler prestigiar els estudis hebreus amb la creació de la Bi-
blioteca Hebraico-Catalana impulsada per Millàs i Vallicrosa, però el franquisme va 
estroncar-la quan només s’havien editat quatre volums. Els anys 80, Ribera i Florit 
va impulsar la col·lecció Judaico-Catalana, de la qual s’editaren sis volums. Totes 
dues col·leccions només oferien, però, el text català.

La Col·lecció Eduard Feliu permetrà de conèixer millor el paper decisiu que van fer 
els jueus que van formar part de la societat catalana medieval. S’articularà en dues 
línies. Sota el títol “Pensadors jueus”, es presentaran els creadors literaris, els 
filòsofs, els autors d’obres de l’àmbit de les ciències, l’astrologia, l’astronomia, la 
medicina, la càbala, etc. I les obres que girin entorn de les qüestions legals i jurídi-
ques es publicaran 
sota el títol “Ju-
risconsults jueus”. 
Obrirà aquesta lí-
nia una selecció 
de responsa de Xe-
lomó ben Adret de 
Barcelona.

Qüestions de 
vida, diu Josep 
Xavier Muntané i 
Santiveri, autor 
de la traducció i 
l’edició, apareix 
en un moment de 
profusió d’obres i 
gèneres didàctico-
morals dins la li-
teratura catalana i 
de la literatura en hebreu produïda a Catalunya. Va obtenir un ressò immediat i els 
manuscrits i edicions que se n’han conservat en testimonien l’àmplia difusió inicial. 
Malgrat tot, ha estat la gran desconeguda, la ventafocs dels reculls de proverbis 
medievals. Afegida l’any 1618 per Menakhem de Lonzano al seu llibre Dues mans, 
les úniques edicions modernes han consistit en reedicions d’aquesta obra.

A diferència de més jueus il·lustres, Moixé Natan no va viure en calls d’anomena-
da com el de Barcelona, Lleida o Girona, sinó que va residir en un call menor, el de 
la vila reial de Tàrrega. Però es convertí en un membre destacat de la plutocràcia 
jueva i es relacionà amb el segment més acabalat i culte de la societat jueva i 
cristiana.

Moixé Natan és un dels poquíssims autors que va escriure en català i en hebreu, 
i la seva obra es manifesta com un lloc fecund de trobada entre les tradicions lite-
ràries d’ambdues llengües. L’edició crítica del text hebreu consta d’un exordi poètic 
i d’una cinquantena llarga de capítols en què es distribueixen 322 proverbis i duu 
acarada la traducció catalana, la primera que es fa del text sencer.

Lluís Bonada
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L’Institut Món Juïc editarà els clàssics hebreus
catalans amb les corresponents versions catalanes  

L’edició de les Qüestions de vida, de Moixé Natan, primer títol de la 
Col·lecció Eduard Feliu, és bilingüe.
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Adéu a les ‘Poesies’ d’Amer
El Diccionari de la Literatura Catalana 
diu que l’obra poètica de Miquel Victo-
rià Amer es publicà en diverses revistes 
catalanes, però es descuida de dir que 
també se’n va editar un recull, amb el 
títol Poesies (“Lectura popular. Bibliote-
ca d’autors catalans”). Ho recorda el 
Diccionari de literatura catalana, el Nou 
diccionari 62 de la literatura catalana 
(2000) i Enciclopèdia.cat.
 
Traductora poc il·luminada
Un personatge de la novel·la El cemen-
tiri de Praga, d’Umberto Eco, diu al ca-
pítol 4 que els templers i els construc-
tors es van convertir en francmaçons 
perquè van ser conquerits i corromputs 
pels Il·luminats de Baviera (“Illuminati 
di Baviera”), una secta terrible ideada 
per un tal Weishaupt, afegeix el perso-
natge, sense lleis i sense moral, que va 
ser imitada a la França del segle de les 
llums pels enciclopedistes. La paraula 
il·luminat, referida a la secta de Baviera, 
la trobem fins i tot al Fabra. L’edició 
catalana de la novel·la, però no pas la 
castellana –totes dues, publicades per 
Random House Mondadori–, converteix 
els Il·luminats de Baviera en els “il-
lustrats de Baviera”. I no solament la 
primera vegada, sinó sempre que Eco 
en torna a parlar al capítol. En italià, 
els il·lustrats són illuministi. La perso-
na que canvia el nom de la secta de 
Baviera és Carme Arenas Noguera, la 
mateixa que va destrossar El príncep 
de Maquiavel.

Mantenen “isart”
Quaderns Crema diu que ha moder-
nitzat l’ortografia d’El meu don Joan 
Maragall, de Josep Pijoan, però manté 
“isart”, amb te final. Selecta ja va mo-
dernitzar el mot (“isard”) el 1966.

Fum
El DIEC2 ignora que la paraula fum pot 
tenir el sentit, com diu Moll, de “cosa 
vana, allenegable, que només té apa-
rença”.

1388ET085-FET.indd   11388ET085-FET.indd   1 13/01/2011   12:06:2513/01/2011   12:06:25


	1388ET085

