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Eduard
Bonet (Giro-
na, 1936) fa
classes a
Esade des del
1962 i és un
incombusti-
ble. Ara fa
sessions de
cinc hores
seguides
d’‘Epistemo-
logia de les
ciències soci-
als’ en anglès
i a estones
encara ha
tingut temps
d’escriure un
monument
d’aquells
que la nostra
literatura
hauria
d’agrair amb
una festa:
‘Gabriel Fer-
rater i Ro-
bert Musil:
entre les ci-
ències i les
lletres’. L’as-
saig està pu-
blicat per la
Residència
d’Investiga-
dors per sug-
geriment de
Marta Pes-
sarrodona i
tant pot ser
una peça va-
luosa per a
lingüistes i
matemàtics
com el llibre
de records
d’una amis-
tat entre un
poeta i un
matemàtic
que es va ini-
ciar el 1968

E.B. Això que portes dibuixat a la
teva llibreta és un sistema mecànic
de càlcul lògic. Ho tenen exposat a
la IBM perquè és el precedent dels
ordinadors. Ramon Llull ho va por-
tar dels àrabs i ho va fer servir com
una màquina al servei de la seva
obsessió: convertir els infidels, que
eren els àrabs i els jueus.

A.C. Suposava que un dia un en-
trevistat savi em descobriria el se-
cret, però no amb tanta precisió.
Vostè és un pou de ciència! En
aquell temps de Llull i els infidels, la
ciència i les humanitats eren un tot.
Aquesta unitat de coneixements és
la que defensa al llibre.

E.B. És que els compartiments
reclosos són un desastre. Es justifi-
quen per l’eficàcia, però es paguen
preus molt alts. Quan vaig comen-
çar a escriure el llibre sobre Ferra-
ter, tenia clar que volia recuperar
aspectes que n’han quedat margi-
nats, especialment els referents a la
seva formació matemàtica i el seu
interès per la lògica i la filosofia. És
curiós perquè a l’escriure un llibre
com aquest hi surten molts records
i es posen al descobert temes i
idees que sempre havien existit,
però que quedaven amagats. Una
d’aquestes idees és que en l’amistat
entre Ferrater i jo hi havia un as-
pecte importantíssim, que era la
crítica a la divisió de les cultures i la
recerca d’una integració del conei-
xement.

A.C. ¿Creu que s’ha avançat en
aquesta integració, en relació amb
els anys seixanta?

E.B. No, continuem aïllant la sen-
sibilitat científica de la sensibilitat
poètica i artística, i el resultat és
que estem marginant les humani-
tats. Aquest és un dels grans errors
de la societat actual. Les polítiques
oficials de recerca, desenvolupa-
ment i educació, en tots els països
d’Europa, no sembla que estiguin
massa preocupades per aquest
tema. Les possibilitats d’una nova
unitat més aviat poden venir
d’intel·lectuals i de comunitats aca-
dèmiques i científiques.

A.C. Ferrater era un home de lle-
tres interessat per la ciència. Ell sí
que practicava la unitat. Com creu
que va influir això en la seva poesia?

E.B. Més que en la seva poesia va

influir en tota la seva mentalitat.
Ferrater desenvolupa les relacions
importants que hi ha entre el rao-
nament analògic i les metàfores.
Crec que es tracta d’un tema bàsic,
tant per a la gent de ciències com
per a la de lletres.

A.C. Ostres! Bàsic? Doncs, sincera-
ment, no he entès res. ¿Algun exem-
ple, professor?

E.B. Mira, imagina’t que has
d’anar a Esade i no saps on és. Aga-
faràs un mapa, que és una bona re-
presentació de la ciutat. Hi ha dos
mons: el real de la ciutat i el món de
paper, que presenta una semblan-
ça geomètrica de la realitat. El teu
problema és com arribar a un lloc i
el resols en el mapa per portar la
solució a la ciutat. Aquest és un cas
típic i bàsic de raonament analògic.

A.C. D’acord. ¿I les metàfores on
les posem?

E.B. Imagina-te’n una de molt
dolenta: els teus llavis són un robí
partit en dos. Tens una estructura
de raonament similar perquè hi ha
el món real dels teus llavis i el món
real dels robins i poses un sobre
l’altre. En aquest cas, l’objectiu és
destacar el valor estètic i el signifi-

cat dels teus llavis a l’associar-los
amb una cosa tan valuosa com els
robins.

A.C. Ara no sé si m’ha fet un com-
pliment, però haurem d’anar a altres
qualitats o, més aviat, a la manca de
qualitats. Què me’n diu de la relació
Ferrater i Musil?

E.B. L’interès de Ferrater per
L’home sense qualitats em sembla
molt important per entendre la
seva personalitat i reflecteix una de
les maneres en què ell es veia a si
mateix. Li vaig preguntar com és
que el protagonista de la novel·la
de Musil es diu que és un home
sense qualitats quan de fet té unes
qualitats extraordinàries i em va
contestar que això era molt senzill:
“Ell és com tu i com jo, que tenim
moltes qualitats, però no tenim les
qualitats que la societat demana”.

A.C. ¿Creu que aquesta condició
de no ser “d’eixe món” va ser una de
les causes del suïcidi del poeta?

E.B. No. Ell de petit no va anar a
l’escola i va ser educat per la mare,
que li va donar una formació
intel·lectual i literària molt bona,
però això no li va permetre socialit-
zar-se fins als deu anys. Ell deia que

quan va entrar en aquest món ja es-
tava acostumat a no ser-hi. Això el
va influir en el fet que era una per-
sona molt lliure. Era un individu
molt independent que per la seva
llibertat va pagar un preu molt car.
El seu suïcidi no me l’he acabat
d’explicar mai. Alguns amics em
van dir que ell ja havia avisat que
als cinquanta se suïcidaria, però a
mi em sembla un argument de poc
pes. Per a mi un element important
és que tenia cirrosi hepàtica i que
aquesta malaltia produeix depres-
sions molt fortes. En tot cas, em
vaig haver de resignar a pensar que
va ser una decisió seva i que jo no
puc qüestionar-la. Per a mi va re-
presentar un cop molt fort.

A.C. Era una persona molt caris-
màtica, oi?

E.B. Sí, i era divertidíssim. Tenia
una intel·ligència i una sensibilitat
extraordinàries i un sentit de la iro-
nia desenvolupat fins a l’extrem. Li
dedico tot un capítol. Per exemple,
quan va publicar aquell article a
Serra d’Or titulat La semàntica de
les minifaldilles són les cuixes, en
un temps en què tothom es prenia
d’allò més seriosament la semànti-
ca. O també explico quan en el fran-
quisme, en unes sessions sobre
matemàtiques, al principi de conei-
xe’ns, va cridar, referint-se al con-
trol del Govern Civil: “Eduard, si
aquests es pensen que la lingüística
és una cosa que es fa al llit, què és
deuen imaginar de la teoria de con-
junts?”.

A.C. Tot un Musil, aquest Ferrater;
si més no, sabia aplicar amb gràcia la
màxima atribuïda al mestre austríac:
“La ironia és una forma de lluita”.❋
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