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1. El personatge Anthony Bonner



Bonner és el nostre mentor



Llull DB <http://www.ub.edu/llulldb>



Primer article lul·lià de Bonner, 1977



Plantes de les Balears, editorial Moll, 1980



Selected Works of Ramon Llull, 
Princeton University Press, 1985 



Obres Selectes de Ramon Llull, 
Editorial Moll, 1989



Tres exemplars espellifats d’OS al 
Centre de Documentació Ramon Llull



Doctor 
Illuminatus. 

A Ramon
Llull Reader,

Princeton 
University

Press, 1993



Ramon Llull. Vida, pensament, obra literària. 

Barcelona 1988. Versió castellana 1993.



NEORL, 1990-2019



Llibre del gentil e dels tres savis, 1993, 
2001, 2015



Logica
nova, 
1998



Vida de mestre Ramon, 2010, 1013, 
2015



Fèlix, 
2017



Diccionari de 
definicions
lul·lianes, 

2002



The Art and logic (2007) i L’Art i la 
lògica (2012)



2. Del caos als cosmos: a la recerca de 
com funciona l’Art



Taula SW/OS

Volum I

• Llibre del gentil e dels tres savis

• Art demostrativa

• Art breu

Volum II

• Llibre de Meravelles o Fèlix, 

• Començaments de medicina

• Flors d’amor i d’intel·ligència



Le Myésier i Llull 
desterren/arxiven

la fase 
quaternària de 

l’Art



Argumentar des d’axiomes/argumentar 
des de conclusions

La lògica acadèmica de l’Edat Mitjana, enterament 
basada en la d’Aristòtil, funcionava amb proposicions, i 
argumentava de baix a dalt: sobre una base d’axiomes, 
construïa proves normalment causals, fins arribar a dalt 
amb les conclusions. Però això no era possible amb la 
divinitat, que no tenia causa [...] 
L’Art de Llull va començar, no des de baix amb els 
fonaments, sinó des de dalt amb la conclusió, que 
prenia com a hipòtesi a verificar o desmuntar. I 
funcionava no amb proposicions sinó amb conceptes. 
Així que els seus fonaments no serien axiomes, sinó 
conceptes ontològics, conceptes acceptables a les tres 
religions [...]



Una lògica que és diferent

[…] els especialistes estan d’acord que la de Llull 
no és una lògica formal, sinó que més aviat mira 
de reciclar les tècniques de la lògica clàssica per 
fer-les aplicables a les estructures de la realitat
platònica. Tal com ha dit Virroio Hösle, “Llull 
intenta combinar la lògica i l’ontologia , això és
basar la primera en la darrera; un programa que 
s’adiu d’una manera natural amb la concepció
lul·liana de la unitat de l’ésser amb el 
pensament”



Unes noves ‘definicions per l’acció’

[Llull] va aprofitar una formulació que havia fet un 
parell d’anys abans d’una ontologia dinàmica, en la 
qual una cosa es definia per la seva activitat, pel que 
feia. Així que es podia dir que “Bonesa és aquella cosa 
per raó de la qual bo fa bé,” i fins i tot podia arribar a 
definir l’home com a “animal hominificant”. Sabia que 
hi havia gent que se’n riuria d’això, però també sabia 
que ho podia emprar per fonamentar tot un sistema 
que funcionava amb proposicions, i que, sobre els 
fonaments de definicions així, podia construir una 
lògica que ara anava de baix a dalt.



3. L’ Art de Llull segons L’Art i la Lògica

Bonner escriu: Fora d’algunes excepcions (Carreras 
Artau, Ruiz Simon, Rubio), la majoria d’estudis 
moderns descriuen els components bàsics de l’Art (els 
seus conceptes fonamentals juntament amb les figures 
que els presenten) i n’exposen els objectius (oferir 
demostracions o respondre a qüestions), sense dir 
pràcticament res sobre els procediments de Llull per 
assolir-los, cosa que sempre m’ha fet pensar en 
aquells diagrames d’automòbils que se solien veure en 
els tallers mecànics i que mostraven cada part 
separadament i amb tot detall sense oferir cap mena 
d’informació sobre el seu funcionament i, encara 
menys, sobre la manera com s’ha de conduir el cotxe.



Aquesta figura no es de Llull: és un graf
complet K16



Aquesta és la Figura A de l’Ars 
compeniosa inveniendi veritatem



Segona Figura/mitja matriu
d’adjacència



Figures S, T, Y, 
A, Z, V i X, 

de l’Art
demostrativa



Figures de 
teologia, 

filosofia, dret, 
elements i 

figura 
demostrativa, 

de l’Art
demostrativa



Figura 
Elemental, 

de l’Art
demostrativa



Desplegable per llegir l’AD



Mà esquerra
de l’artista



Figura 
demostrativa



Qüestió



Valors
conceptuals

en joc



Anàlisi





Les quatre figures de l’etapa ternària



Alfabet de l’Art breu



Arbre de 
ciència, 

Milà, 
Biblioteca 

Ambrosiana, 
D.535.inf, 

37v



Arbre dels
Començaments

de medicina



L’Ars compendiosa inveniendi
veritatem és feta de figures



L’Ars compendiosa inveniendi
veritatem és feta de figures



En el fons, l’Art lul·liana continua fent 
por (o mandra)

En el fons, l’Art lul·liana continua fent por (o 
mandra). Naturalment, es considera un artefacte 
interessant i mereixedor d’estudi, però, caldria anar més 
enllà dels seus pressupòsits generals, i centrar-se de 
manera concreta i precisa en el seu funcionament, i 
extreure les conseqüències de la seva aplicació en una 
determinada obra. Per fer això, caldria superar un 
prejudici inveterat sobre la seva raresa i una convicció 
arrelada que el discurs filosòfic no s’elabora com pretén 
Llull que s’elabori, que això és inviable. Per tant, a la 
pràctica, s’acaba reduint l’Art a un acudit enginyós, amb 
una incidència marginal en la part més substanciosa del 
seu pensament. 



Cal assumir que, en l’obra i en el 
pensament de Llull, l’Art té preeminència

Cal assumir que, en l’obra i en el pensament de 
Llull, l’Art té preeminència. Preval com a sistema (i, per 
tant, en els seus fonaments i en els seus procediments, 
mecanismes i funcionament) sobre les seves concrecions i 
aplicacions. [...]

Massa sovint, els estudis lul·lians obvien aquest fet i 
se centren en els continguts sense tenir en compte que 
podem distingir continguts i procediments però que no 
sempre els podem separar; de fet, és de primera 
importància –i ens sembla el gran repte per al futur–
estudiar la relació entre continguts i procediments en la 
vasta obra de Ramon Llull. 



Conclusió apòcrifa

Mas si hom en mos llibres fortment estudiàs,

e que per altre saber en res no·ls oblidàs,

jo·n fora conegut; mas com gat qui passàs

tost per brases los lligen: per què amb ells no fas

quaix res de mon negoci; mas, si fos qui·ls membràs,

e qui los entesés, e que en ells no dubtàs,

hom pogra per mos llibres posar l’ART en bon cas.


