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OBITUARIS
Eduard Feliu i Mabres (1938-2009)

Hebraista eminent
Ahir va morir d’una malaltia
greu el que ha estat considerat el màxim especialista a
Catalunya en temes hebraics, Eduard Feliu, actual
president de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics de
l’Institut d’Estudis Catalans.

Eduard Feliu i Mabres
(nascut a Sant Feliu de Llobregat el 1938) va estudiar
pel seu compte hebreu i llengua i literatura catalanes de
l’Edat Mitjana i Moderna. Va
viure dos anys (1964-1966)
al monestir de Montserrat,

on va orientar els seus estudis cap a les llengües clàssiques. El 1967 va estudiar a
la Universitat Hebrea de Jerusalem amb els reconeguts
lingüistes Hayim Rabin (hebreu bíblic), Zeev BenHayim (hebreu mishnaic) i

Eduard Feliu i Mabres
(1938-2009)
President de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics
de l’Institut d’Estudis Catalans
Ha mort a Barcelona el dia 15 de juliol de 2009
L’Institut d’Estudis Catalans i la Societat Catalana d’Estudis Hebraics
us ho fan saber i us preguen que compartiu el dol.

Hayim Rosén (lingüística
general).
Investigador incansable,
també va estudiar àrab, arameu i siríac. Després de
l’etapa israeliana va tornar
a Catalunya el 1971 i va continuar els estudis hebraics
desvinculat de la vida universitària. Durant aquest
període, Feliu va prendre el
relleu de la generació estroncada pel franquisme i va iniciar un profund i rigorós estudi de la llengua hebrea i de
la història medieval.
El 1985 va participar, a
Tàrrega, en la fundació de
l’Associació d’Estudiosos del
Judaisme Català (Adejuc),
entitat que va presidir des
del 1988 fins que es va dissoldre, i va col·laborar en les
tasques de publicació dels
quatre números de la revista Calls, editada per Adejuc. El 1995 va participar en
la creació d’una comissió
constituent que va aconseguir que l’Institut d’Estudis
Catalans acceptés la fundació de la Societat Catalana
d’Estudis Hebraics, de la
qual era president des que
es va crear.
Eduard Feliu, que estava
especialitzat en l’estudi de la
vida i la cultura hebrees de la
Catalunya medieval, estava
preparant una gran base de
dades bibliogràfica sobre la
història dels jueus de la corona catalanoaragonesa i de
Provença. ■
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Eduard Feliu i Mabras

Manuel Buisan i Codony

Ha mort cristianament a Barcelona, a l’edat
de 71 anys, el dia 15 de juliol de 2009
La seva esposa, fills, néts, germanes i família tota
ho fan saber a llurs amics i coneguts. La cerimònia de comiat tindrà lloc demà dissabte dia 18 de
juliol de 2009 a les 10.00 hores, a l’església de
Sant Medir, c/ Constitució, 17.

Ha mort cristianament a Barcelona,
a l’edat de 79 anys, el dia 16 de juliol de 2009
ACS
La seva esposa, Carme Enero; la seva germana, Rita; els seus
nebots i família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i els
preguen de voler-lo tenir present en les seves oracions. La
cerimònia tindrà lloc avui dia 17 de juliol de 2009 a les 10.30
hores al tanatori de Sancho de Ávila.

Salvador
Fà i Llimiana
Creu de Sant Jordi
El President i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol
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