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Albert Soler: Senyor Bonner,
el seu currículum desvela
una certa perplexitat. Com
es fa això de passar de la crí-
tica musical a l’estudi dels
trobadors i després al de
Ramon Llull?
La meva vida és una sèrie d’at-
zars, de coses que m’ha agradat
fer amb un entusiasme juvenil.
Jo volia ser compositor però la
cosa no va anar com m’espera-
va. La resta és curiositat insaci-
able, amb un interès sostingut
per l’Edat Mitjana. Així que vi-
vint en un país de cultura cata-
lana era inevitable trobar-se
amb Ramon Llull. I també hi ha,
de fons, una passió per la recer-
ca, fins i tot quan em dedicava
a la música. En tot cas, no he
planificat mai què faria, m’he
deixat dur pels temes que
m’han despertat la curiositat i
per les circumstàncies favora-
bles. M’he divertit entrant en
camps on hi havia molta feina a
fer.

Lola Badia: I posats a inqui-
rir, com es combina tot això
amb el perfil de naturalista?
També va ser una cosa fortuïta.
Cada quinze dies feia una ex-
cursió amb un amic anglès per
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les muntanyes de Mallorca i
vaig trobar una bellesa floral in-
creïble. En aquell moment, ma-
nuals pràctics de botànica no
n’hi havia a l’Estat espanyol:
només hi havia llibres molt tèc-
nics o fullets de divulgació mí-
nims. El model de manual alho-
ra científicament fiable i aprofi-
table per a un públic no científic
era anglosaxó i no existia aquí.
I és això que vaig voler fer. Vaig
consultar molta bibliografia,
vaig demanar consell a especi-
alistes i el resultat va ser acollit
favorablement pels botànics.
En català acaba de sortir la de-
sena edició del meu llibre Plan-
tes de les Balears i en anglès
també se n’han fet algunes: és
el llibre que he venut més!

A.S.: Vostè comença a publi-
car sobre Llull cap al 1977,
aquesta data ens porta als
seus quaranta-nou anys. Què
el va dur a interessar-s’hi?
Jo era traductor professional
(Balzac, Juli Verne...) i sempre
intentava colar coses medievals
als editors nord-americans. Ho
vaig aconseguir amb els troba-
dors i amb Villon. Tenia amistat
amb un editor nord-americà
que passava els estius a Mallor-

ca, un home intel·ligent i inqui-
et; potser l’únic editor nord-
americà que no hauria dit
“Ramon... qui?”. Amb ell vam
començar a cuinar el que seri-
en els Selected Works of Ramon
Llull... En aquell moment jo no
sabia res de Llull: em semblava
una figura curiosa. Començo
amb Llull com a traductor; això
et fa entrar des de fora i ho veus

tot nou, fresc. Vaig tenir la sort
de tenir dues beques: una de la
Fundació Guggenheim i una del
govern nord-americà –estic
molt content que el contribuent
nord-americà hagi ajudat a su-
fragar la publicació d’obres de
Llull!– i així vaig tenir cinc anys
per fer els dos volums d’aques-
ta obra.

L.B.: L’Aula Lul·liana de Bar-
celona l’ha convidat a fer un
curs sobre l’Art de Ramon-
Llull arran de l’aparició del
seu darrer llibre, The Art and
Logic of Ramon Llull: A
User’s Guide, publicat per
l’editorial Brill de Leiden,
que molt aviat apareixerà en
versió catalana. L’Art
lul·liana realment s’entén?
L’Art de Ramon és una cosa de
la qual molts han parlat en ter-
mes generals fins ara i jo he in-
tentat entrar en els mecanis-
mes de com funciona. En vin-
dran altres que seguiran
aquesta recerca. Allò que em
faria més il·lusió d’aquest llibre
que he publicat és que es des-
fés el tòpic que l’Art de Llull és
absurda. Com més m’he endin-
sat en l’Art, més he descobert
que el sistema era molt conse-

qüent, Llull era molt conscient
del que estava fent i ho explica-
va amb molta cura i amb un vo-
cabulari d’una gran precisió.
Borges va difondre per a un pú-
blic espanyol que Llull era inte-
ressant però que la seva Art era
un disbarat. El mateix passa
amb el matemàtic nord-ameri-
cà Martin Gardner, que en un
assaig molt conegut en àmbit
anglosaxó explica que Llull es-
tava completament tocat de la
bolla. El meu llibre també vol
contribuir a desfer aquests mal-
entesos que s’han convertit en
llocs comuns.

A.S.: Vostè ha treballat,
d’una banda, en qüestions
de bibliografia i, de l’altra, en
la dimensió lògica del seu
pensament. Quina de les
dues coses l’enganxa més?
Fer feina de recopilador i ca-
talogador o descobrir i expli-
car el sentit amagat de l’Art?
La part bibliogràfica va comen-
çar perquè calia orientar-se en
el laberint dels estudis sobre
Ramon Llull. Per a un que co-
mençava, calia posar ordre en
una confusió tremenda de pu-
blicacions, manuscrits, estudis...
Això era una feina preparatòria
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per a la traducció; és una ajuda.
Així que he de dir que classifi-
car, ordenar, facilitar la feina ja
feta –que és el mateix que vaig
fer en el llibre de les plantes–
no es pot menystenir. Fent això
també m’ho passo molt bé.
Amb el Centre de Documenta-
ció Ramon Llull de la UB hem
acabat elaborant la Base de
Dades Ramon Llull, de lliure
accés a internet, que dóna tota
mena d’informacions sobre
Llull i la seva posteritat als es-
pecialistes d’arreu del món.

L.B.: Quines qualitats desta-
caria més en un estudiós
autor de llibres com els que
escriu vostè, el rigor, la ima-
ginació, l’amenitat, la clare-
dat, l’erudició, l’elegància...
El rigor és ineludible, fins i tot
per a un llibre de divulgació.
L’erudició fa possible el rigor,
però no és una finalitat en ella
mateixa. No m’agraden els lli-
bres d’exhibició erudita, perquè
criden l’atenció sobre l’autor i
no sobre el tema. Sigui com
sigui, la claredat és fonamental
perquè l’objectiu és fer entene-
dora l’obra. Un model per a mi
va ser en Francesc de B. Moll, el
filòleg, capaç de tractar un

tema complex amb una clare-
dat exemplar. S’adaptava als
seus receptors amb una ade-
quació admirable.

A.S.: Què en pensa de les pre-
guntes que fan alguns crítics
a propòsit de l’actualitat del
pensament de Llull? Troba
que alguna de les seves idees
pot tenir aplicació al món del
segle XXI?

Perfil
Anthony Bonner (Nova York,
1928) tenia la il·lusió de
dedicar-se professionalment a
la música, per això es va
llicenciar en teoria musical i
composició a la Universitat de
Harvard i va completar la seva
formació amb Nadia Boulanger
al Conservatori de Música de
París. Fins i tot va treballar
com a crític musical per al New
York Herald Tribune.
Tanmateix, entorn de la
trentena es va instal·lar a
Mallorca, casat i emmainadat,
i es va dedicar
professionalment a la
traducció a l’anglès d’obres
clàssiques de la literatura (per
exemple, els trobadors). El va
captivar de seguida l’estudi de
la naturalesa baleàrica:
Bonner és autor d’un volum
sobre les plantes de les Balears
i soci fundador del Grup Balear
d’Ornitologia i de Defensa de la
Naturalesa (GOB).
Van haver de passar gairebé
vint anys més, però, perquè
Ramon Llull entrés en la vida
de Bonner, cap al 1977. Des
d’aleshores ja no ha parat
d’estudiar-lo fins a esdevenir
una autoritat internacional en
l’obra i el pensament del beat
Ramon.
Els dos volums dels seus
Selected Works of Ramon Llull,
publicats a Princeton el 1985,
ofereixen una tria curosament
anotada d’obres lul·lianes. La
versió catalana d’aquesta
obra, les Obres Selectes de
Ramon Llull (Premi Nacional
de Literatura Catalana el 1990)
és ara mateix la millor eina
d’introducció a Llull de què
disposem en català.
El doble doctorat honoris causa
per la Universitat de Freiburg i
B. (1994) i la Universitat de
Barcelona (1995) indiquen el
reconeixement acadèmic de la
feina de Bonner, al costat de
diversos altres guardons entre
els quals la Creu de Sant Jordi
(1997) i el Premi Ramon Llull de
les Lletres del Govern Balear
(2002).
Del 14 al 17 d’abril d’enguany
ha impartit un curs sobre l’Art
de Ramon Llull en el marc de
l’Aula Lul·liana de Barcelona,
creada per la Facultat de
Filologia de la Universitat de
Barcelona, la Facultat de
Filosofia de la Universitat
Ramon Llull i de la Facultat de
Teologia de Catalunya.
Aprofitant aquesta avinentesa,
Lola Badia i Albert Soler,
membres del Centre de
Documentació Ramon Llull de
la Universitat de Barcelona, li
han fet la següent entrevista.

Això de l’actualitat d’un pensa-
ment... és una cosa que defujo.
Un pesament és el que és i ha
de tenir validesa per ell mateix.
En fi! Però la base estructural
de l’Art, la forma en què va ser
concebuda com un sistema, té
molt a veure amb la concepció
de la moderna computació. Ha
estat reconeguda avui com la
prehistòria de la informàtica.
Estic segur que una gran part
de l’Art de Llull es podria pro-
gramar informàticament.

L.B.: Què pensa que hauria
de representar Llull per a la
cultura catalana?
Des de la Renaixença Llull ha
estat considerat un literat, però
la seva literatura és molt parti-
cular i, en cert sentit, anòmala
en la tradició. En canvi, penso
que Llull no és només un es-
criptor, un literat –que també
ho és–, sinó un personatge
d’una complexitat formidable:
amb un cap de pensador lògic,
amb un ressò per tot Europa,
amb manuscrits conservats des
de Palerm a Uppsala i de Cracò-
via a Cincinnati... Amb unes pro-
posicions que no havia fet
ningú mai. És d’una singularitat
extraordinària per a qualsevol

cultura. Hauria de ser més co-
negut com a pensador que com
a literat o com a missioner. El
públic pot considerar que no li
interessa un filòsof com Hegel,
però tothom reconeix que
Hegel és un gran pensador.
Amb Llull hauria de passar
igual: al capdavall, Llull no és
més indigest que Hegel... Des
del vessant del Llull pensador
s’entén millor la seva literatura.

A.S.: Un nord-americà com
vostè, que coneix per dintre
la cultura i la literatura cata-
lanes i que ha donat a conèi-
xer en anglès amb compe-
tència l’autor més important
d’aquesta cultura, com creu
que se n’ha de fer la difusió
exterior?
Sense complexos, no com una
cultura minoritària i amenaçada,
sinó com una cultura que té una
nòmina d’autors, especialment a
l’Edat Mitjana, de la qual es pot
estar molt segur. Des de l’exteri-
or, la cultura catalana es veu com
una cultura sòlida i gran. Jugar la
carta de la cultura minoritzada
no és una bona estratègia, per-
què fa l’efecte d’una cultura
menor. Això és rebaixar la imat-
ge que ja hi ha a l’estranger.❋
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