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Discurs d’acollida del nou doctor honoris causa, 
Anthony Bonner, al Claustre  

de la Universitat de les Illes Balears 
 
(Salutacions protocol·làries) 
 
Encara que pot semblar protocol·lari, jo vull revestir de sinceritat el fet de dir que per a 
mi personalment, i també com a Rector, és un honor i un goig donar la benvinguda al 
Claustre d’aquesta universitat a un home que, abans de tot i sobretot, es distingeix 
per la seva ingent tasca com a lul·lista. 

Precisament enguany, l’any del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, volem 
glossar i enaltir la seva figura com a forjador del català com a llengua literària, fins 
aleshores tinguda com a llengua vulgar. 

Potser l’honor que li ret avui la Universitat de les Illes Balears li arriba un poc massa 
tard, però li arriba al cap i a la fi, i se suma als mateixos honors rebuts de les 
universitats de Friburg i de Barcelona.  

Si, com diu Eckart, rebre un doctorat és una qüestió de mestria científica i rebre un 
doctorat honoris causa ho és de mestria vital, crec que la fructífera activitat científica 
del doctor Bonner l’ha convertit en una persona amarada de saviesa, com ja han 
glossat els seus padrins, el doctor Rosselló i el doctor Llinàs, a la seva laudatio, i com 
tots nosaltres hem pogut deduir de la trajectòria vital que ell mateix ens ha descrit. 

La incorporació del doctor Bonner al Claustre d’aquesta universitat és un enriquiment 
que ben segur repercutirà en tota la comunitat universitària: per la seva concepció 
oberta i plural, que es troba en la seva tasca científica, i la laboriositat i la cura dels 
detalls amb què ha abordat el treball intel·lectual. Tot això són vertaderes lliçons que 
ara, com a Rector i com a membre del Claustre, li agraesc que vulgui compartir amb 
nosaltres. 

No vull acabar aquestes paraules de benvinguda sense posar en relleu la manera de 
ser universalista i internacionalista del doctor Bonner, novaiorquès a Mallorca i 
mallorquí a Nova York, la qual cosa és un dels trets primers que ha de tenir tot 
universitari: aquesta universalitat d’amor als sabers per damunt de creences i 
ideologies. I creieu-me, en aquest plantejament jo hi crec profundament, tant, que 
m’agradaria convertir-lo en el fonament de la nostra institució. 

Agraesc al doctor Bonner que hagi acceptat la nostra invitació per formar part 
d’aquesta comunitat universitària, i li don una fervorosa benvinguda en aquest seu 
nou Claustre universitari, que s’honora i s’enriqueix amb la seva saviesa. 

Moltes gràcies. 


