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Recordant Robert Pring-Mill

Oxford, Mallorca
i l’Amèrica Llatina

E
l 6 d’octubre passat
va morir a Oxford
als 81 anys Robert
Pring-Mill, un pro-
fessor d’espanyol de

la universitat més antiga d’An-
glaterra, que ha deixat una obra
assenyalada en tres camps ben
diferents de la seva dedicació
acadèmica: el pensament i l’o-
bra literària de Ramon Llull, el
teatre i la prosa conceptista del
Segle d’Or castellà i la poesia de
protesta sud-americana del se-
gle XX, sobretot en relació a
Pablo Neruda i Ernesto Carde-
nal. Un don d’Oxford capaç de
controlar camps tan diversos
no és gens corrent, sobretot
perquè Robert Pring-Mill s’im-
plicava personalment en els ter-
renys d’estudi fins a uns ex-
trems que deixen bocabadat. La
seva fascinació per la gran poe-
sia americana d’expressió es-
panyola, per exemple, el va por-
tar a entaular una amistat per-
sonal amb Neruda a partir del
doctorat honoris causa que se
li va oferir a Oxford el 1965.
Dels contactes humans va pas-
sar a la passió per la geografia,
la natura i l’entorn social del
continent americà, de manera
que el 1967 va emprendre amb
la família un viatge èpic en
Land Rover des de Mont-real
fins al sud de Xile, passant per
diversos països en què la segu-
retat del viatger, per molt savi i
compromès que fos, no estava
assegurada ni de bon tros.

L’intèrpret erudit de Lope de
Vega i l’estudiós de la vigorosa
veu de la poesia de Nicaragua i
de Xile ofegats per la tirania
tenia un vessant aventurer que
descansava sobre l’experiència
militar dels temps de la Segona
Guerra Mundial, quan tot just
tenia entre 17 i 20 anys. Cal no-
tar especialment que durant les
accions bèl·liques que el van dur
a l’Índia i a l’Extrem Orient va
tenir temps de reunir material
per a una publicació sobre as-
pectes de la cultura xinesa.

Els deixebles i col·laboradors
de Pring-Mill han destacat, en

singular experiència fos la de-
dicació a l’estudi de Ramon
Llull ja forma part del caràcter
peculiar de Prig-Mill, de la seva
inesgotable curiositat cultural
i artística, de la seva fina sen-
sibilitat estètica.

Com a professor va rebre molts
honors i reconeixements, entre
els quals cal destacar que va ser
Magister de la Maioricensis
Schola Lullistica, membre cor-
responent de l’Institut d’Estu-
dis Catalans i Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Cata-
lunya. També va ser president
de l’Anglocatalan Society i de
l’Associació Internacional de
Nerudistes. En la meva modes-
ta opinió, l’èxit més gran, però,
és la vigència i la joventut de la
seva obra. Així, per exemple, el
manualet de divulgació que

porta l’encertat títol de Micro-
cosmos lul·lià acaba de ser tra-
duït a l’alemany i al francès. La
versió original catalana va ser
publicada a Mallorca el 1961, i
l’anglesa, als Dolphin Books
d’Oxford el 1962, per obra d’un
gran amic català de Pring-Mill,
Joan Gili. El 1994 els col·legues
van oferir un volum acadèmic
al nostre estudiós, que porta el
títol al·lusiu de la perspicàcia de
l’homenatjat, The Discerning
Eye. Joan Gili hi va presentar la
seva traducció anglesa de l’Ele-
gia XI, de Carles Riba, que aca-
ba proclamant l’esperança
cristiana: “Saber-nos, jo i Qui
no em deixa,/ fills tots dos de
la pau, en la discòrdia engen-
drats/ contra la Indiferència,
absent atzur, oh immutable!/
home entre els homes jo, déu
contra els déus el meu Déu!”.
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homenatges i necrològiques, la
seva enorme capacitat de tre-
ball, que li permetia de trans-
formar l’entusiasme i l’admira-
ció en feina minuciosament
ben feta. És el que li agraïm avui
els que treballem a Mallorca i a
Catalunya en l’obra de Ramon
Llull: els escrits de Pring-Mill
són, al costat dels de Jordi
Rubió i Balaguer, el punt de par-
tida de tot el que fem. Per això,
el 1991 vam publicar un volum
recopilatori de les seves contri-
bucions al coneixement del be-
at, Estudis sobre Ramon Llull
(1956-1978), que és una lectu-
ra imprescindible per a qualse-
vol que hagi d’entrar en matè-
ria. El que crida més l’atenció
d’aquest llibre és que només
una part del seu contingut va
haver de ser traduïda de l’an-
glès o de l’espanyol, perquè hi

havia títols que originàriament
havien estat escrits en català
pel mateix autor, i això sí que és
una singularitat absoluta entre
els dons d’Oxford, si mai s’han
ocupat d’algun tema relacionat
amb el nostre país.

Robert Pring-Mill parlava
mallorquí i escrivia en català
perquè hi ha un episodi balear
en la seva infantesa, que ocu-
pava un lloc preeminent en el
seu cor. Tot i haver nascut a
Essex, a la localitat de Staple-
ford Tawney, l’11 de setembre
del 1924, el seu pare, que era
un oficial escocès retirat de
l’exèrcit britànic, es va traslla-
dar a viure a Palma amb la fa-
mília el 1931. El jove Robert va
estudiar al col·legi dels jesuïtes
de Monti-Sion fins que va es-
clatar la Guerra Civil Espanyo-
la. Que el resultat d’aquesta
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