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1. El personatge Anthony Bonner 

No he vingut a parlar d’Anthony Bonner, sinó del Llull d’Anthony Bonner, que és el 

Llull d’Albert Soler, Josep Maria Ruiz Simon, Josep Enric Rubio, Maribel Ripoll, Simone 

Sari, Joan Santanach, Eugènia Gisbert, Francesc Tous, Anna Fernàndez Clot, Arnau 

Vives i jo mateixa, que, entre molts d’altres amb nom i cognom, el considerem el 

nostre mentor. El mestratge de Bonner, de tota manera, és públic i per a molts dels 

que fan servir la Llull DB, anònim. La Llull DB, és una base de dades d’accés obert a la 

xarxa, que exhibeix unes estadístiques de consulta no gens menyspreables per a un 

autor medieval que, a part de poeta i novel·lista, era sobretot un contemplatiu, que 

també exercia de missioner, filòsof i teòleg.1   

 Ara mateix Bonner està a punt de publicar dos títols a la col·lecció Blaquerna: 

un Suplement a l’Art i la Lògica de Ramon Llull. Manual d’ús i un volum d’estudis 

miscel·lanis sobre Llull, 1978-2019. El primer article bonnerià registrat a la Llull DB 

sobre Llull és de 1977, que és quan va esdevenir magister de la Maioricensis Schola 

Lullistica, imprès a Estudios Lulianos: «Problemes de cronologia lul·liana».  

 Si no m’erro, quan va publicar aquest article sobre Llull Bonner tenia 49 anys. 

Sobre el que havia fet abans ara mateix no toca parlar-ne més enllà de recordar que 

va néixer a Nova York, va estudiar composició a la Universitat de Harward i va exercir 

de crític musical, compositor i intèrpret al seu país d’origen. En canvi, em convé 

insistir en la qualitat de l’arrelament mallorquí de Bonner. Els seus tres fills s’han criat 

a Mallorca i qui els senti parlar potser podrà detectar l’accent de Puigpunyent, que és 

on Eva i Anthony Bonner van residir durant algunes dècades. A banda d’integrar-se en 

el camp dels estudis lul·lístics, a l’illa, Bonner ha practicar la música de cambra, 

l’ecologisme, la botànica i l’activisme cultural a l’entorn de l’editorial Moll i de la 

Universitat, que el va distingir el 2016 amb un dels tres doctorats honoris causa que 

 
1 Sessions 1.035.153, pàgines 7.698.795. 
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ha merescut. De fet, l’editorial Moll va publicar la primera obra de Bonner en català el 

1980: unes Plantes de les Balears, amb il·lustracions molt útils d’Aina Bonner. Els 

Bonner són bons fent manuals.  

 L’obra que situa Bonner en el panorama bibliogràfic internacional és en anglès 

i va ser publicada per una editorial nord americana de prestigi, la Princeton University 

Press. Són els dos volums dels Selected Works of Ramon Llull. Els Selected Works són 

una eina esplèndida per l’aproximació del lector globalitzat a Ramon Llull. Els usuaris 

de la llengua catalana en podem gaudir de forma privilegiada gràcies a la iniciativa de 

l’Editorial Moll de fer-ne una traducció: les Obres Selectes de Ramon Llull, de 1989. Les 

OS marquen un abans i un després per parlar en català de Ramon Llull a un públic tan 

universitari com general. Per això us mostro els lloms dels tres exemplars espellifats i 

rebregats, que fem servir al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de 

Barcelona.  

 A Bonner li agrada citar les seves fonts i és bo treballant en col·laboració. Sol 

consignar amb gratitud el que va aprendre del Raimundus-Lullus-Institut de la 

Universitat de Freiburg, amb especial èmfasi en la persona Charles Lohr. A Mallorca 

Bonner va trobar el suport de la Maioricensis Schola Lullistica, en les persones de dos 

estudiosos britànics, Robert Pring-Mill i Jocelyn N. Hillgarth, i de Jordi Gayà, que, 

quan Bonner s’iniciava en el lul·lisme, estava escrivint la tesi doctoral sobre la 

doctrina dels correlatius, una de les singularitats més remarcables del pensament del 

beat.  

Els Selected Works/Obres Selectes donen lloc al volum anglès Doctor Illuminatus, de 

1993, escrit en col·laboració amb la seva dona, Eva Bonner. En català i en castellà, ell i 

jo vam publicar a Barcelona, el 1988 i el 1993, una introducció molt manejable: 

Ramon Llull. Vida, pensament, obra literària.  

 L’aventura de reprendre l’edició de l’obra catalana de Llull, interrompuda el 

1950 amb volum 21 de les Obres Originals de Ramon Llull, que s’havien començat a 

publicar el 1906 a Palma, és una altra mostra de la capacitat de Bonner de treballar 

en empreses col·lectives. La sèrie, de subvenció pública, porta el nom de Nova Edició 

de les Obres de Ramon Llull, NEORL, es va inaugurar el 1990 i ha perviscut fins 

enguany, amb el volum 16. A part de la feina de gestió i de fixació de criteris Bonner, 

ha tingut cura filològica de dos volums de les NEORL: el Llibre del gentil i dels tres 

savis, amb tres edicions i la Lògica nova. L’editorial Barcino ha posat en circulació, 

tant en català com en castellà i en anglès, una versió popular de la Vida de mestre 
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Ramon i, en ocasió del setè centenari de la mort de Llull, ha rellançat el Fèlix a partir 

de les edicions bonnerianes de les Obres Selectes. 

 Quan el 2002 Bonner, amb la col·laboració de Maribel Ripoll, va treure el 

Diccionari de definicions lul·lianes, la Col·lecció Blaquerna, una iniciativa conjunta de la 

Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Barcelona, acabava de fer la seva 

aparició. La peça clau de la Col·lecció Blaquerna és, però, L’Art i la Lògica de Ramon 

Llull. Manual d’ús, que és la traducció d’Helena Lamuela de l’original anglès, The Art 

and Logic of Ramon Llull. A User’s Guide.  
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2. Del caos als cosmos: a la recerca de com funciona l’Art 

Jo penso que des del moment que va aterrar al món dels estudis lul·lians, Bonner va 

sentit el repte d’entendre com funcionava l’Art. Un desafiament que, segons confessió 

pròpia,  havien sentit vivament Frances Yates i Robert Pring-Mill als anys cinquanta 

del segle passat. Anem repetint el que va dir la senyora Yates: l’Art se li presentava 

com una enorme muntanya que ningú havia escalat. Sabem que Llull, després de la 

conversió a la penitència, volia escriure el millor llibre del món per a la conversió dels 

infidels perquè ell mateix ens ho explica a la Vida de mestre Ramon. El descomunal 

Llibre de contemplació en Déu, que tenia acabat en versió trilingüe el 1274, sembla que 

hauria pogut satisfer aquest impuls, però no. Acabada aquesta obra filosòfica, 

enciclopèdica i mística, redactada en bella prosa, Llull va dedicar més de quaranta 

anys de la seva vida a la recerca frenètica de la manera òptima de transmetre el 

missatge que ja havia deixat consignat el 1274. Produir prop de 260 obres sobre tots 

els temes imaginables i en els estils més variats des de la posició d’un escriptor 

vernacle, no vinculat a cap ordre religiós ni institució acadèmica en ple segle XIII, és 

una empresa francament difícil d’assimilar. Bonner va voler pujar al cim de la 

muntanya que deia Frances Yates, però abans li calia tenir el terreny apamant i 

endreçat. Tot el terreny: la biografia, la cronologia, les obres i la transmissió 

manuscrita i impresa, la bibliografia crítica, els catàlegs antics i moderns, les falses 

atribucions. La Llull DB treballa ara amb el programa ASP+MSAccess, amb el suport 

de Miquel Hernàndez, tècnic informàtic de la UB, i la coordinació d’Albert Soler, 

professor de la mateixa universitat. Es tracta d’una eina de cerca ràpida organitzada a 

partir de cinc bases de dades separades, dotades d’interconnexions: Obres, 

Manuscrits, Bibliografia, Catàlegs, Lul·listes.  

La principal utilitat de la Llull DB per arribar a fer el cim de l’Art és el catàleg 

propi d’obres, al qual s’accedeix clicant sobre el primer requadre de la base de dades 

«Obres». Aquest catàleg és herència del que Bonner va elaborar per a les Selected 

Works i que les Obres Selectes van reproduir, corregir i posar al dia. Les prop de 260 

obres que reconeixem com a autèntiques van numerades en quatre seccions. Les 

primera secció correspon a la Logica del Gazzali i el Llibre de contemplació, obres 

produïdes abans que Llull parlés per res de la seva Art. La segona secció, que té dues 

etapes, correspon a les obres que Llull va escriure entre 1274 i 1290 a l’entorn de les 

dues versions més antigues de l’Art: l’Ars compendiosa inveniendi veritatem (1274) i 
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l’Art demostrativa (1283). La primera etapa conté 20 obres conservades i la segona 

18. La presència del número quatre i els seus múltiples en les figures d’aquestes Arts 

primerenques fan que Bonner les hagi batejades com a Arts quaternàries. A partir de 

l’Ars inventiva veritatis, de 1290, la numeració de catàleg Bonner entre en la tercera 

secció i la numeració arriba fins al 84, xifra de les obres conservades que Llull va 

escriure d’acord amb el model operatiu de la fase ternària de la seva Art, presidida per 

agrupacions de tres elements i els seus múltiples. A partir de l’Ars generalis ultima i 

l’Ars brevis, de 1303-1308, Bonner fa començar una darrera secció del seu catàleg, la 

quarta, que enumera 115 obres, totes molt breus, que es poden datar fins al 1315 i que 

corresponen a la fase post-artística. Aquesta manera d’etiquetar les obres per 

seccions permet de saber de primer cop d’ull amb quin esquema artístic hem de llegir 

un text de Ramon, perquè les successives formulacions de l’Art imposen canvis en la 

terminologia tècnica, que reflecteixen les reformes estructurals que va anar 

introduint. El mer fet de catalogar l’obra de Llull en quatre fases proclama la 

centralitat de l’Art i, en conseqüència, encamina l’usuari a parar atenció a les formes 

de raonament demostratiu presents en els textos de Llull, tan si són teòrics com si 

són científics o literaris.  

La tria d’obres lul·lianes dels Selected Works/Obres Selectes és tot un programa, 

com es veu a l’índex que mostra la diapositiva. El primer volum ofereix una mostra de 

l’Art quaternària i una de la ternària, amb una clara preferència per la primera, la 

menys explorada per la crítica, la que ja en vida de Llull, tal com es ho documenta la 

Vida de mestre Ramon, va queda relegada a un segon pla. El segon volum ens mostra 

el Llull literat, científic i contemplatiu. 

 Les dues edicions crítiques de Bonner per a la sèrie NEORL també resulten 

reveladores del seu programa de fer el cim de l’Art. El Llibre del gentil, gràcies a la 

dramatització del diàleg entre els interlocutors, presenta un final aparentment obert 

que esdevé una peça clau per entendre la funció de l’Art. El lector atent desfarà 

correctament l’enigma del final obert, que Llull, d’altra banda, té punt de confirmar al 

capítol 79 de Llibre de meravelles. L’Art és una eina intel·lectual neutral, vàlida per a 

tots els homes capaços de raonar correctament, dotada del poder d’oferir raons 

necessàries que condueixen al descobriment de la veritat.  

 Una proposta com aquesta, que pretenia que la fe es pot provar, si hom 

disposa d’un mètode adequat, xocava frontalment amb els hàbits intel·lectuals de la 

Universitat medieval, que treballava a partir de la lògica aristotèlica, que és un 
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sistema que, com explica Bonner, fonamenta la demostració científica en el 

raonament que parteix de proposicions segures o axiomes, per arribar, per deducció, 

a conclusions vàlides més específiques. L’existència de Déu, que és la veritat més alta 

de totes, no es pot deduir de res que n’estigui pel damunt, d’aquí la impossibilitat de 

demostra-la per procediment deductiu de baix a dalt. Des dels seus orígens l’Art de 

Llull esquiva aquest inconvenient perquè proposa una nova manera de demostrar que 

parteix d’allò que vol provar i ho sotmet a un test racional: si la proposta en surt 

validada és que queda demostrada.  

 Quan Llull portava prop de trenta anys lluitant per aconseguir la formulació 

òptima de la seva Art, va escriure una Lògica nova en la qual, sense renunciar a la 

proposta de provar la fe per raons necessàries, adopta una part important dels 

recursos lògics de la tradició aristotèlica, sobretot el sil·logisme. La tasca filològica 

protagonitza la feina dedicada per Bonner a aquest llibre. La valoració del paper de la 

lògica en el sistema de les Arts de Llull el va dur a terme al 5è capítol de l’Art i la 

lògica de Ramon Llull. Manual d’ús.  

 Els punts d’inflexió entre les diverses formulacions de l’Art són peces 

fonamentals per introduir-se en la ment del seu creador. Per això crida tant l’atenció 

l’aparició d’un nou tipus de definició dintre del conjunt de les obres de Llull. La 

revolució interna que això va implicar es manifesta amb l’adopció d’unes «definicions 

per l’acció», desconegudes de la tradició escolar coetània. Són les definicions del 

tipus «bonesa és allò que fa el bé» o «home és aquell animal que hominifica». 

Bonner va preparar el terreny per estudiar aquest canvi dins de l’Art, amb el Diccionari 

de definicions lul·lianes.   
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3. L’Art de Llull segons L’Art i la Lògica 

Cito L’Art i la Lògica, a la p. 13: «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».  
  Què fa, doncs, Bonner a més de descriure els components bàsics de l’Art i 

d’exposar-ne els objectius, que és el que fa tothom? En primer lloc es preocupa per 

saber què són les figures que acompanyen les successives versions de l’Art i proposa 

una explicació de la funció que Llull els atribueix. Un dia, fullejant en una llibreria de 

Nova York un manual sobre la teoria matemàtica dels grafs, Bonner va veure la figura 

que teniu en pantalla, un graf complet K16: era l’exemple de la manera estàndard de 

representar totes les connexions possibles entre setze punts reportat a la Introduction 

to Graf Theory, de Richard Trudeau, una publicació del 1993. És a dir, que Bonner va 

verificar, sobre fonts fidedignes, que les figures de Llull representen les diverses 

maneres possibles d’interconnectar entitats: els matemàtics, d’ençà que usen la 

teoria dels grafs a partir del segle XVIII, interconnecten punts, Llull interconnectava 

conceptes carregats de significat. La figura A de les Arts de la fase quaternària té 

exactament la mateixa configuració del graf K16 de Trudeau. I observeu que les línies o 

arestes que uneixen tots els setze vèrtexs de la circumferència indiquen la 

connectivitat entre les dignitats de Déu, bonesa, saviesa, etc. És la figura A de l’Ars 

compendiosa inveniendi veritatem. Després d’una incursió suficient per la teoria dels 

grafs, Bonner va arribar a la conclusió que Llull n’havia intuït els principals 

mecanismes de representació gràfica, perquè també usava uns diagrames triangulars 

amb tot de caselles que contenien parelles de conceptes, les Segones Figures de l’Ars 

compendiosa inveniendi veritatem i les tabulacions triangulars de l’Art demostrativa, 

que estem acostumats a contemplar als desplegables de l’edició Maguntina. Aquests 

tabulacions triangulars corresponen a les mitges matrius d’adjacència de la teoria 
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dels grafs, que són una altra realització gràfica per representar la interconnexió entre 

punts, que en Llull esdevé interconnexió entre conceptes.  

 Que Llull posseïa una singularíssima capacitat per les matemàtiques, 

aparentment impròpia d’un missioner, contemplatiu i activista religiós com ell, és 

una dada ben documentada, perquè tots anem repetint dues coses: primer, que al 

Romanç de Blaquerna va ser un precursor de la teoria matemàtica de la votació, que 

no es va formular fins als temps de Condorcet a la França prerrevolucionària; segon, 

que Gottfried Wilhelm Leibniz, a la seva Dissertatio de arte combinatòria, de 1666, 

reconeix que l’Art és un precedent de la combinatòria que ell va formular 

matemàticament per primer cop, perquè Llull sabia manipular conceptes individuals 

a través de mitjans gràfics enginyosos i eficaços.  

 Els mitjans gràfics enginyosos i eficaços no són l’objectiu de Llull sinó 

l’instrument, el mode i la manera com diu a la Vida de mestre Ramon, de fer 

accessible la nova proposta argumentativa de l’Art: Llull havia de poder demostrar la 

veritat o la falsedat de qualsevol formulació sense recórrer a la deducció causal 

aristotèlica a partir d’axiomes: la confrontació de conceptes generals acceptables des 

de qualsevol credo religiós i reglamentada per uns principis de funcionament ho 

havia de poder suplir. Al Llibre del gentil i dels tres savis un jueu, un cristià i un 

musulmà, tots tres armats del mateix procediment argumentatiu, demostren al gentil 

l’existència d’un Déu únic, etern i creador.  

 A les Arts lul·lianes de la primera fase, els grafs mostren les relacions entre 

parelles de conceptes com les que s’estableixen entre els vèrtexs interconnectats per 

arestes, inscrits en les figures circulars A, T, V i X de l’Art demostrativa. Concretament 

Bonner ho explica a partir d’aquesta obra i no de cap altra: només és possible mostrar 

com funciona l’Art treballant dintre d’una de les versions successives i Bonner ja havia 

traduït a l’anglès i comentat l’Art demostrativa, l’any  1985.  

 Per fer parlar l’Art demostrativa, primer cal entendre els components i funció de 

les figures. La Figura T és circular per accidens perquè, en realitat, està formada per cinc 

triangles que reglamenten les relacions entre ternes de conceptes: Déu, criatura, 

operació;  diferència, concordança, contrarietat; començament, mitjà, fi; majoritat, 

igualtat, minoritat; afirmació, dubte, negació. També és circular per accidens la Figura S, 

que està formada per quatre quadrangles i que representa les diverses actituds que 

adopta l’ànima humana davant de l’adquisició del saber. A l’Art demostrativa la Figura S 

governa totes les explicacions, però més tard Llull en prescindeix. La Figura X agrupa 
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vuit parelles de conceptes antitètics, com ara predestinació i franc arbitri, que és el pal 

de paller de les veritats que Llull vol demostrar. També hi tenim altres parelles que 

comporten contrarietat, com ara ésser i privació, perfecció i imperfecció /defecte o 

mèrit i culpa. La Figura V agrupa set virtuts i set vicis que, per definició també són 

contraris. El complex desplegament gràfic de totes aquestes figures, amb les expansions 

triangulars corresponents, és francament enrevessat.  

 A la complicació de les eines gràfiques s’hi afegeix la singularitat de la 

terminologia lul·liana: una terminologia creada ad hoc per a un sistema d’argumentació 

nou. Llull era acurat en les seves propostes i volia ser coherent i omnicomprensiu, per 

això també va dissenyar l’aplicació de l’Art a la ciència de natures, és a dir la filosofia 

natural aristotèlica, amb una singular Figura elemental. L’enigma d’aquesta Figura 

elemental es desvela en part als Començaments de medicina, que Bonner ja havia triat 

amb molta vista per a la seva antologia de 1985/1989.  

 L’Art demostrativa de 1283 és un moment dolç del sistema lul·lià. Bonner surt al 

pas de les dificultats que comporta llegir-la amb el desplegable de l’Art i la lògica que 

veieu en pantalla. De fet, Bonner hi perfecciona el recurs lul·lià de pintar-se la Figura S a 

la mà esquerra, perquè la Figura S és la que mana, però les altres també fan la seva 

feina. Ara farem servir el desplegable per llegir junts un exemple que Bonner ja va 

desenvolupar a SW i a OS: la Qüestió 1 de les cambres de la novena Figura, que és la 

Figura demostrativa, una figura que les sintetitza totes. Llegim la Qüestió 1:  

1. QÜESTIÓ ÉS: si Déus és. 
Solució: [A A | esser perfecció | privació imperfecció | S V | Y Z ]  
Membrant F la qüestió, descorrec G per la primera cambra, e puixes entrà en les altres 
cambres, per la significació de les quals entès A esser, ço és a saber, que la segona 
cambra e la terça son contràries si A és, e si no és, concorda·s imperfecció ab tot esser, e 
tota perfecció ha concordança ab privació, qui ab tota imperfecció se cové; e si A és, és 
alcuna perfecció e alcun esser sens privació e imperfecció: ergo A és. 
 Preterea per la quarta cambra e per la cinquena és significat A esser, cor si no és, 
segueix-se que E ab V Z se pusca concordar, e I ab  V Y havent E concordança amb la 
segona cambra e I ab la terça, e açò és impossíbol, cor si era possíbol, concordar-s'ia 
majoritat ab la terça cambra e ab Z, e menoritat ab la segona e ab Y, e açò és impossíbol. 

 A és Déu, ésser  perfecció són als llocs 2 i 3 de la sèrie «positiva» de la Figura X, 

privació imperfecció o defecte són als llocs 2 i 3 de la sèrie «negativa» de la mateixa 

Figura S, que representa l’ànima racional, V és la figura dels Vicis i les Virtuts, Y és la 

veritat i Z la falsedat. Amb aquest alfabet es ressegueix el raonament de les dues frases 

de la Qüestió. Vegem l’esquema de la diapositiva 36. Per a llegir la segona frase de la 

diapositiva 35 cal tenir presents els valors de les lletres de la Figura S. E és l’acte de 
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recordar, entendre i voler-ho. V representa els Vicis o les Virtuts, I és l’acte de recordar, 

entendre però no voler-ho. Majoritat i minoritat pertanyen al triangle groc de la Figura T. 

La diapositiva 38 explicita el resultat de comparar les disposicions de l’ànima amb 

actituds virtuoses o vicioses. Les primeres condueixen a la veritat i les segones a la 

falsedat. 

 Llull intueix el seu nou mètode argumentatiu universal, si voleu, des que va 

escriure la Lògica del Gazzali, però l’Art que neix el 1274 és un sistema tancat, o millor 

dit, dos sistemes tancats, perquè passa per dues etapes. Quan s’ha copsat com funciona 

l’Art de Ramon i se n’ha equilatat la descomunal ambició epistemològica és inevitable 

quedar fascinat per les fases de transició d’una etapa a la següent. Bonner coincideix en 

això amb Josep Enric Rubio, que ha descrit l’emergència de l’Art a partir de les figures 

que Llull introdueix a la darrera part del Llibre de contemplació, i amb Josep Maria Ruiz 

Simon, que va explicar per primera vegada els mecanismes de transformació del 

substrat cosmològic en el pas de les Arts quaternàries a les Arts ternàries, entorn de 

1289-1290. Tots dos surten a la segona foto que he mostrat el començament.   

 El gran problema de Llull era adaptar l’Art a les convencions de l’acadèmia. Calia 

desmantellar la bella complexitat de l’Art demostrativa. Les figures queden reduïdes a 

quatre. Bonner explica al capítol tercer de l’Art i la Lògica, quins són els canvis que 

permeten de passar de l’Art quaternària a la ternària, com ara el que ell anomena 

«l’explosió correlativa» de la Lectura super figuras Artis demostrativae, que és una obra 

de transició en què Llull s’aboca a treure partit de l’ontologia dinàmica, segons la qual 

tot ésser té un desplegament ternari que s’expressa amb els sufixos –tivum, de l’agent, -

bile, del pacient i –are, de l’acció.  

 L’expansió d’aquesta teoria és una aportació genuïnament innovadora, que us 

recomano de resseguir sobre el text de Bonner i que Robert Pring-Mill i Jordi Gayà ja 

havien descrit, precisament pel que té de singular. L’aparat dels principis correlatius 

porta incorporada la difusió de les «definicions per l’acció», a la qual Bonner va dedicar 

el llibre sencer de què he parlat abans. Estic simplificant abusivament, però aquests són 

els instruments amb què Llull va suprimir de les Arts ternàries aquelles figures que no 

agrupen els conceptes operatius fonamentals del raonament argumentatiu. Aquests 

conceptes fonamentals són els de la Figura A, amb els nou atributs divins esdevinguts 

principis generals, i els de la figura T, amb tres triangles de principis relacionals. Les 

altres dues figures de les Arts ternàries són una mitja matriu d’adjacència, que mostra 

combinacions binàries, i una nova figura giratòria. Aquesta darrera figura genera 
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combinacions ternàries a partir de les tres corones circulars sobreposades que la 

constitueixen. Per fer funcionar les Arts ternàries cal servir-se de les nou Qüestions i 

Regles (utrum, quid, de quo, quare, quantum, quale, quando, quo modo, cum quo), els 

nou Subjectes (Déu, àngel, cel, home, imaginativa, sensitiva, vegetativa, elementativa, 

artifici) i de les dues sèries de les nou Virtus i els nou Vicis. Tots aquests conceptes 

constitueixen l’Alfabet de l’Art. Després d’exposar el nou entramat, Bonner també fa 

parlar l’Art en la seva versió ternària, concretament a partir d’una qüestió de l’Ars 

generalis ultima: hom mostra com s’argumenta la solució de la pregunta «Si el món és 

etern».  

 La versió de l’Art de Ramon més difosa és la de l’Ars brevis/Art breu, que és una 

redacció de mínims dels procediments argumentatiu basats en les seves quatre Figures, 

les Qüestions i les Regles, els Subjectes, les Virtuts i els Vicis. A primer cop d’ull s’aprecia 

que la simplificació dràstica de les figures de la fase Quaternària és una renúncia de Llull 

a les representacions sobretot gràfiques de relacions de conceptes. També es pot 

apreciar que la introducció de les nou Qüestions i Regles adapta la llista de les 

categories aristotèliques, que era un material familiar per a qualsevol medieval il·lustrat.  

 El llibre de Bonner es diu l’Art i la Lògica de Ramon Llull, perquè un cop ha fet 

parlar l’Art demostrativa i l’Ars generalis ultima, investiga en què consisteix la «novetat» 

de la Logica nova. El que fa Llull, bàsicament, és rescatar el sil·logisme aristotèlic, que és 

el mètode deductiu convencional, però adaptat a la terminologia artística. El fet és que, 

als darrers anys de la seva vida, l’aplicació dels procediments d’argumentació derivada 

de la Logica nova, allunya Llull de la composició d’obres de gran format construïdes a 

partir de les plantilles de raonament de l’Art: es concentra en les 115 petites peces 

demostratives, sovint polèmiques, que ocupen el quart sector del catàleg de Bonner. 
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4. Els reticles i el raonament diagramàtic 

A partir de 2007 Bonner ha obert una línia d’autocrítica que l’ha fet tornar als orígens 

de l’Art. El punt de partida ha estat estudiar totes les figures lul·lianes tal com ens les 

han preservades el manuscrits, i aquí és on entra la col·laboració amb Albert Soler, un 

dels altres personatges que he mostrat a la segona fotografia. Soler coneix bé els 

còdexs lul·lians més antics, els que ell anomena «de primera generació». Estirant el fil 

de la naturalesa i la funció de les figures en les Arts de Llull, Bonner ha localitzat dues 

noves mostres d’intuïció matemàtica en el nucli dur del sistema lul·lià: la teoria dels 

grafs s’amplia amb la dels hipergrafs i la dels reticles. Llull introdueix els hipergrafs a 

partir de les Arts de l’etapa ternària i afronta la dificultat de donar una representació 

en dues dimensions dels seus hipergrafs amb el recurs de les rodes giratòries, és a dir 

les que tenen al seu interior diversos cercles concèntrics que es poden moure 

produint combinacions de tres o més elements. D’aquestes rodes giratòries, que als 

estudis diagramàtics s’anomen volvelles, Llull només en va construir dues. La Figura 

demostrativa de l’Art demostrativa, que hem fet servir fa una estona, no acaba encara 

de desenvolupar el mecanisme complet de l’hipergraf. La Quarta figura de les Arts de 

la fase ternària és un hipergraf acabat. La figura S de l’Art demostrativa, en canvi, és 

un hipergraf de base quatre sense aparat giratori.  

 La Figura Elemental de les Arts de la primera fase també és un hipergraf, però 

Llull la resol aplicant una altra intuïció representativa, que modernament s’ha 

desenvolupat a través de la teoria del reticles (lattices en anglès), com una expansió 

de la teoria matemàtica de conjunts. La teoria dels reticles és  present a les 

representacions lul·lianes de la Figura Elemental dels Començaments de medicina i de 

la l’Art demostrativa. La funció estructuradora dels grafs, dels hipergrafs i dels reticles 

permet de definir les figures de l’Art com un exemple del que, en la ciència moderna, 

la tecnologia o l’administració d’empreses, s’anomena raonament diagramàtic. 

 L’any 2016 Bonner i Soler han tret a la llum tres articles que amplien el que 

sabem sobre l’ús de diagrames en l’obra de Llull. Les representacions gràfiques que 

apareixen a la darrera part del Llibre de contemplació revelen que la configuració de 

l’Art com a mètode argumentatiu anava lligada a formes de raonament diagramàtic. 

L’esquema arbori és un altre recurs que vehicula l’expressió de conceptes en una obra 

tan lligada a la dimensió imatjada com és l’Arbre de ciència, que és un arbre format 
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per catorze altres arbres que comparteixen les arrels. Analitzar l’ècfrasi de les figures 

en l’obra de Llull, de fet, obre una nova etapa en l’estudi de l’Art. 

 És per això que Bonner ha redactat tot un Suplement per a L’Art i la Lògica de 

Ramon Llull. Manual d’ús. Al cap de dotze anys de l’edició anglesa, sent l’impuls de 

denunciar les seves pròpies mancances perquè ha trobat un filó que li permet de ser 

molt més precís en la comprensió dels primers estadis de l’Art, els de l’emergència de 

les figures i el raonament diagramàtic al Llibre de contemplació i sobretot en la 

redacció de la primera versió autònoma de l’Art, l’Ars compendiosa inveniendi 

veritatem.  Llàstima que siguin uns estadis que Llull mateix va contribuir a soterrar, 

perquè resulta fascinant descobrir, amb Bonner, que quan Llull va produir aquesta 

primera versió del seu instrument argumentatiu tot baixant de Randa, no sentia la 

necessitat de redactar grans explicacions en prosa. El plat fort del llibre eren les 

figures, al voltant de les quals els manuscrits s’han d’adaptar per incorporar algunes 

breus notícies explicatives. Tot sembla indicar que el raonament diagramàtic té un 

paper maièutic de primer ordre en l’adveniment de l’Art. 

 Cedeixo la paraula a Bonner per posar punt i final a la meva presentació. Són 

dues frases seves que manllevo del Suplement en curs de publicació:  

 «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. 

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». La conclusió apòcrifa que veieu a la darrera diapositiva, és meva:  
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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. 

 


