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Pel que fa al que solem denominar «el compromís amb el país», em consta de 

primera mà que el professor Boix, ultra la seva excel·lència acadèmica, defensa amb efi-

càcia els interessos de Catalunya arreu del món, en tots els fors internacionals.

Per tot això que acabo d’exposar, la Secció creu que el professor Carles Boix com-

pleix amb escreix els requisits per a ser-ne membre corresponent. Malgrat tenir la residèn-

cia fora, si obté una votació favorable del Ple de l’Institut, participarà activament en les 

tasques de l’Institut aprofitant les seves llargues estades a Catalunya. 

Text llegit pel senyor Carles Viver i Pi Sunyer, en substitució del senyor Salvador 

Cardús i Ros, en el Ple del dia 14 de desembre de 2015

Anthony Bonner

A  nthony Bonner va néixer a Nova York el 

1928. Des de la seva fundació, la Secció de Filosofia i Ciències Socials ha tingut especial 

cura d’aplegar entre els seus membres a estudiosos de Ramon Llull, peça fonamental de 

la cultura i la llengua catalanes. Només cal recordar a Eusebi Colomer o a Robert Pring-

Mill. Per donar continuïtat a aquesta línia proposem l’ingrés com a membre corresponent 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials del doctor Anthony Bonner, que és sens dubte 

un dels millors lul·listes en l’àmbit internacional. Els seus treballs són de referència per 

als nuclis d’estudiosos lul·lians en universitats de França, Alemanya, Itàlia, Gran Bretanya 

i els Estats Units.

Deixeble de Robert Pring-Mill, ha estat fortament vinculat a Mallorca, no sols per 

raó del seu objecte d’estudi, sinó que hi ha residit durant llargs períodes dedicats a la re-

cerca. 

El 1977 és elegit Magister de la Maioricensis Schola Lullistica, de la qual va ser 

vicerector, i esdevé director de la revista Studia lulliana. El 1988 assumeix la direcció de 
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l’edició crítica de les obres catalanes de Ramon Llull (NEORL) patrocinada pels governs 

de Catalunya, València i les Balears. Una prova més de la seva vinculació amb les Illes és 

el seu nomenament com a membre del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 

(1991-1994) o el seu posicionament públic contra el bandejament del català a les Illes dut 

a terme durant el govern presidit per Bauzà. 

Entre les seves obres podem destacar:

— Selected Works of Ramon llull (1232-1316), Princeton, N. J., 1985, 2 vols. 

[Editada en català amb el títol Obres selectes de Ramon llull (1232-1316), Palma, Moll, 

1989, 2 vols.]

— Ramon llull, Barcelona, Empúries, 1991, «Biografies», 4.

— En col·laboració amb Lola Badia: Ramon llull: Vida, pensament i obra literà-

ria, Barcelona, Empúries, 1988. 

— Com a editor de Ramon Llull: llibre del gentil e dels tres savis, Palma de Ma-

llorca, Patronat Ramon Llull, 1993 (nova edició de les obres de Ramon Llull).

— En col·laboració amb Eva Bonner: Doctor Illuminatus. A Ramon llull reader, 

Princeton, N. J., 1993. 

— Com a editor: Opera: Reprint of the Strasbourg 1651 edition, Stuttgart i Bad 

Cannstatt, Frommann i Holzboog, 1996, «Clavis Pansophiae», 2.

— Com a editor de Ramon Llull: lògica nova, Palma, Patronat Ramon Llull, 

1998, «Nova Edició de les Obres de Ramon Llull», IV.

— En col·laboració amb Maria Isabel Ripoll: Diccionari de definicions lul·lianes / 

Dictionary of lullian Definitions, «Col·lecció Blanquerna», 2. Universitat de Barcelona - 

Universitat de les Illes Balears, 2003.

— The Art and logic of Ramon llull: A User’s Guide, Brill, 2007.

—  Com a editor: Vida del mestre Ramon, Barcelona, Barcino, 2014.

Les universitats de Friburg i de Barcelona l’han nomenat doctor honoris causa per 

les seves contribucions i estudis sobre Ramon Llull. 

Ha estat distingit per les seves aportacions i recerques amb nombrosos guardons i 

reconeixements, entre els quals podem esmentar: el Premi Crítica de Serra d’Or de Cata-

lanística, el Premi Miquel dels Sants Oliver, el Premi Nacional de Literatura Catalana, la 

Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or del Consell de Mallorca, el Premi Ramon Llull de les 

Lletres del Govern Balear i el Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Text llegit pel senyor Antoni J. Colom Cañellas en el Ple del dia 18 de gener  

de 2016
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