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Resum
El treball analitza els recursos visuals de què se serveix Ramon Llull a la sego-
na versió del seu sistema, l’Art demostrativa (vers 1283), per aconseguir una 
transmissió més eficaç de la informació. S’hi observa un desplegament de re-
cursos de caràcter gràfic, cromàtic i d’impaginació d’una extraordinària origi-
nalitat, que accentua el que l’autor ja havia dut a terme a l’Ars compendiosa 
inveniendi veritatem (vers 1274) i resulta un estadi previ al replantejament 
complet que havia d’operar en l’Ars inventiva veritatis (1290). Es fa palès el 
dinamisme conceptual i formal que Llull demostra tothora en la seva obra.

Paraules clau
Ramon Llull, impaginació, codicologia, recursos visuals

Abstract
The article analyzes the visual stratagems Llull uses in the second version of his 
system, the Art demostrativa (ca. 1283), in order to transmit information more 
effectively. Here we find a display of graphic features which include color cod-
ing and page layouts, all boasting extraordinary originality, accentuating what 
Llull had already introduced in the Ars compendiosa inveniendi veritatem (ca. 
1274). The result represents a stage previous to the complete reorganisation of 
his system in the Ars inventiva veritatis (1290), yet another sign of the concep-
tual and formal dynamism that is continually evident in Llull’s work.
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* Aquest treball forma part del projecte de recerca PGC2018-095417-B-C61 del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, i del Grup de Recerca Consolidat 
2017SGR 142 (2018-2019) de la Generalitat de Catalunya. Vull fer constar el meu 
agraïment a Anthony Bonner per les seves observacions sobre el present treball.
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La preocupació de Ramon Llull per desenvolupar i utilitzar recursos 
visuals s’inicia molt aviat en la seva obra, es troba ja en el Llibre de 
contemplació (vers 1271-1273), i es manté constant al llarg del temps. 
En parlar de «recursos visuals», em refereixo tant a formes d’impagi-
nació del text com a instruments gràfics.1 En la primera versió de 
l’Art, l’Ars compendiosa inveniendi veritatem (vers 1274, a partir 
d’ara ArsCom), es dona una sistematització i una organització dels 
principis amb què Llull treballa, al voltant d’un corpus de gràfics molt 
notable i original, les conegudes figures de l’Art.2 Impaginació i figu-
res estan estretament relacionades en l’ArsCom (Bonner & soler 
2007) i també en la segona versió de l’Art, l’Art demostrativa (1283, a 
partir d’ara ArtDem). Tot plegat són procediments que demostren 
una atenció continuada a la concreció material dels textos, una volun-
tat de millora que, sens dubte, té el seu origen en el feedback que Llull 
obté de l’equip del seu obrador, dels seus seguidors i dels seus detrac-
tors.3 

El present article se centrarà en l’estudi dels recursos visuals en 
l’ArtDem. Llull hi introdueix, respecte de l’ArsCom, una sèrie de mo-
dificacions que afecten l’organització i la presentació del text amb 
l’objectiu de fer clar i més accessible el seu sistema per al lector. La 
més evident és la que afegeix set figures més a l’Art, que passa de cinc 
a dotze; agrupa aquests dotze diagrames a l’inici de l’obra; i els situa 
abans del text, en comptes d’anar-los oferint dins del cos de l’obra 
com havia fet a l’ArsCom. Aquesta decisió l’obliga a proporcionar 
una descripció minuciosa de cada figura en el lloc corresponent del 

1. No existeix un terme pròpiament català per designar el conjunt d’elements que 
afecten la disposició del text escrit d’una obra: caixa d’escriptura, inicials, decoració, 
rúbriques, títols corrents... És a dir, allò que en francès s’anomena «mise en page», en 
italià «impaginazione» o en anglès «page layout». Em permeto, per aquesta raó, l’ús de 
l’italianisme «impaginació», al costat de «disposició de la pàgina». 

2. Sobre la natura i la funció de les figures en l’Art lul·liana, veg. Bonner & soler 
2015. Per al que suposa el salt endavant en l’ús de recursos gràfics del Llibre de con-
templació a l’ArsCom, vegeu Bonner 2020: 15-18. 

3. Els darrers anys, juntament amb Anthony Bonner hem desenvolupat una línia 
de recerca sobre els recursos visuals en l’opus lul·lià que compta amb diversos articles. 
Pel que fa a les obres tot just esmentades vegeu: per al Llibre de contemplació, soler 
& Bonner 2016; per a l’ArsCom, Bonner & soler 2007. El present, doncs, represen-
ta una nova aportació a aquesta línia de treball.
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text, cosa que no havia fet a l’ArsCom, on s’havia limitat a donar la 
imatge del recurs gràfic.4

1.  TRES MANUSCRITS DE PRIMERA GENERACIÓ 
(I ENCARA UN QUART)

La tradició manuscrita de l’ArtDem (que és reduïda a un únic testi-
moni en català però que en té vint-i-nou en llatí) té la particularitat 
d’haver conservat tres exemplars que podem situar dins de la primera 
generació de manuscrits lul·lians.5 Es tracta dels còdexs:

•  Mainz, Martinus-Bibliothek, Ms. 220h (a partir d’ara M); 
•  Venècia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. VI, 200 [2757]  

(a partir d’ara V); 
•  Milà, Biblioteca Ambrosiana P 198 Sup. (a partir d’ara A).6 

El manuscrit M va ser copiat, en una data indeterminada, per Guillem 
Pagès, copista que va col·laborar amb Llull almenys de 1274 a 1301 
(soler 2006); és possible —però no segur— que la còpia de l’ArtDem 

4. El text de l’ArtDem, en la presentació de les figures primeres, remet explícita-
ment a les representacions gràfiques preliminars. Així, per exemple, en parlar de la fi-
gura Demostrativa diu: «La primera figura es en lo comensament de la art, on son les 
altres figures qui son primeres» (ArtDem, I.9, §1). En les referències i citacions de 
l’ArtDem s’indica sempre la distinció i l’apartat corresponents a l’edició de J. E. Rubio 
a NEORL XVIII.

5. Els manuscrits lul·lians de primera generació són aquells que tenen una relació 
directa o indirecta amb Llull i que és segur que li són coetanis; comparteixen uns trets 
formals comuns, com ara haver estat copiats sobre pergamí, a doble columna, per una 
mà textual librària, amb inicials decorades amb filigrana que tendeix a circumscriure’s 
als espais interiors de la lletra, o transmetre obres de redacció acostada en el temps 
(soler 2010: 196).

6. Els volums transmeten les següents obres (amb indicació del núm. de catàleg 
Bo). Ms. M: II.B.1, Art demostrativa; II.B.10, Regles introductòries a la pràctica de 
l’Art demostrativa. Ms. V: A) II.B.16, Epistola dedicatoria ad ducem Venetorum; 
II.B.1, Ars demonstrativa; II.B.2, Liber de quattuordecim articulis. B) II.B.4, Liber 
propositionum secundum Artem demonstrativam; II.B.12, Liber super Psalmum Qui-
cumque; II.A.19e, Liber amici et amati. Ms. A: II.B.1, Ars demonstrativa; II.B.2, Liber 
de quattuordecim articulis; II.B.4, Liber propositionum secundum Artem demonstrati-
vam; II.B.12, Liber super Psalmum Quicumque; II.A.19e, Liber de amici et amati. 
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sigui pròxima a la redacció de l’obra, el 1283. És l’únic testimoni que 
transmet la versió catalana de l’ArtDem.

El manuscrit V, que està format per dos còdexs copiats inicial-
ment per separat, va ser enviat el 1289 tal com és ara per Llull mateix 
al dux Pietro Gradenigo, a qui el va dedicar; l’existència d’un calen-
dari pasqual al foli 2r permet de saber que, almenys la còpia de 
l’ArtDem, ja estava feta el 1287 (soler 1994). Es tracta, per tant, d’un 
manuscrit d’una indubtable autoritat. El còdex A, per les seves carac-
terístiques formals, pertany sens dubte als manuscrits lul·lians més 
antics. 

Afegirem a l’estudi d’aquests tres testimonis el manuscrit St. 
Nikolaus Hospital, Bernkastel-Kues (Kues) 83 (a partir d’ara K), que 
és un plec de final del segle xiv o començament del xv que conté no-
més les primeres figures de l’ArtDem i dos esquemes. Aquest plec ha 
estat relligat en un còdex del segle xv, que va pertànyer a Nicolau de 
Cusa i en què s’han reunit una seixantena de textos lul·lians. Habitu-
alment, s’ha prestat poca atenció a aquest testimoni pel fet de trans-
metre només l’aparat de figures de l’ArtDem. Tanmateix, com veu-
rem, és molt remarcable el nivell d’execució que presenten els seus 
gràfics i, per tant, són dignes de ser presos en consideració.

L’estudi i la comparació dels quatre volums ofereix dades de pri-
mera mà sobre la versió original dels recursos visuals que presenta 
l’obra i la intencionalitat que tenia el seu autor en desenvolupar-los.

2.  L’APARAT DE FIGURES PRIMERES I L’ALFABET 
DE L’ARTDEM 

Al manuscrit M li manca un quadern inicial, on, sens dubte, hi havia 
les anomenades «figures primeres» de l’obra. Aquest accident malau-
rat impedeix de comparar-les amb les dels manuscrits VAK, que seran 
el nostre objecte d’estudi en aquest apartat.

Al manuscrit V, l’aparat de figures de l’ArtDem està format per 
tres cares de foli (les tres primeres del primer quadern del volum), i  
té tres components:
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1.  Un esquema amb els alfabets de totes les figures, amb l’excep-
ció de S i de la figura Elemental, al f. 3r.7

2.  Set figures circulars, A, S, T, V, X, Y, Z, al foli 3v. 
3.  Quatre figures circulars: Demonstrativa, Theologia, Philo-

sophia, Ius; i la figura Elemental, que té forma de taula, al foli 4r. 

El manuscrit A només transmet els components 2 i 3, però no l’1. En 
canvi, K els transmet tots tres amb la particularitat que aquest testi-
moni incorpora un quart element, un esquema que a V apareix només 
en forma d’esborrany afegit i que considero que no és original (vg. 
apartat 6).

El següent quadre resumeix aquestes dades amb indicació dels fo-
lis i de les imatges corresponents.8

1. Esquema 2. Set figures 
circulars

3. Quatre 
figures 
circulars

4. Esquema

Ms. V f. 3r (Imatge 
V.3)

f. 3v (Imatge 
V.4)

f. 4r (Imatge 
V.5)

f. 2v (Imatge 
V.2)

Ms. A f. 1v (Imatge 
A.1)9

f. 2r (Imatge 
A.2)

Ms. K f. 1r (Imatge 
K.1)

f. 1v (Imatge 
K.2)

f. 2r (Imatge 
K.3)

f. 2v (Imatge 
K.4)

7. Per aquest esquema, veg. Bonner 2021, apartat 2.3.
8. El lector trobarà un repositori amb les imatges dels mss. VAKM als quals es fa 

referència en aquest treball a l’adreça <https://figures-artdem.narpan.net/>. En aquest 
mateix repositori, hom pot veure una reconstrucció de les figures que manquen en el 
manuscrit M, feta a partir de les conclusions extretes en el present treball.

9. Observeu a les imatges que al ms. A la composició de les figures en aquest foli 
és diferent que als mss. VK. En aquests dos, al centre de la pàgina hi ha la figura A, 
mentre que en el primer hi ha la figura T. En VK a la part superior hi ha les figures S i 
T; en A les figures A i S; als costats de la figura T, en A apareixen les figures Z i Y, 
mentre que en VK apareixen Y i Z. D’altra banda, al ms. A, les figures A, V i X no 
presenten les línies que connecten els seus principis, cosa que és una irregularitat ma-
nifesta. L’anomalia s’explica perquè el dibuixant de A va fer un mateix model per a les 
figures de l’ArtDem i per a les del posterior Liber propositionum secundum Artem 
demonstrativam, que també es troba en el mateix còdex, sense advertir que unes i 
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A tots tres còdexs l’aparat de figures de 2 i 3 està executat amb molta 
cura i, d’entrada, crida l’atenció per la seva policromia. Al text de 
l’ArtDem, Llull especifica:

•  els colors dels quadrats de la figura S10

• els colors dels triangles de la figura T11 
• que, a la figura V, els vicis són vermells i les virtuts blaves12 
• els colors dels elements de la figura elemental13 

Però, a banda de seguir aquestes indicacions cromàtiques, als tres cò-
dexs que ens ocupen s’observen les següents regularitats en l’ús dels 
colors:

•   Pel que fa a la figura A
- la A sempre és blava 
- al disseny hi predomina el blau

•   Pel que fa a la figura S, la S sempre és verda14

altres no eren del tot idèntiques. Això es pot comprovar si es comparen les figures 
d’una i altra obra, als folis 1v i 137v; per al Liber propositionum i les seves figures vg. 
Bonner & soler 2015: 15-17. Una última diferència entre VK i A és que en els pri-
mers es rotula el nom de les figures al costat de cadascuna i al darrer no.

10. «On, los quadrangles son compostz: a la Bcde deu esser donada color blava; e 
a la fghi, negra; e a la klmn, vermela; e a la opqr, vert.» (ArtDem, I.2, § 3). 

11. «La primera figura es circular, segons que apar en lo comensament d’esta art, 
e es composta de .v. triangles de diverses colors. Lo triangle blau es de Deu, creatura, 
operació; lo triangle vert es de differencia, concordansia e contrarietat; lo triangle ver-
mel es de comensament e mijá e fi; lo triangle groc es de majoritat, egualtat e menori-
tat; lo triangle negre es de afermació e dubitació e negació.» (ArtDem, I.3, § 1) 

12. «En esta figura a liynes blaves e vermeles, e la v está en lo mig.» (ArtDem, I.4, 
§ 2)

13. «Al foc es atribuida color vermela, e a l’aer blava, e a l’aygua vert, e a la terra 
negra.» (ArtDem, I.8, § 2)

14. El quadrat FGHI de la figura S és marró als tres còdexs, malgrat que al text 
s’indica que ha de ser negre (vegeu la nota 10). El mateix succeeix amb el mot «terra» 
de la figura Elemental o de la figura Demostrativa. Cal tenir en compte, però, que ni 
la llengua antiga no tenia un terme per designar el que nosaltres entenem per marró o 
castany, ni aquest color forma part dels set colors que Llull esmenta en les seves obres 
(blanc, negre, vermell, verd, blau, groc i morat; també defineix el gris però no l’ano-
mena). De fet, a la Taula general s’hi indica: «la color de la terra simple es negra, e es 
significada en la color de la terra composta, la qual es vestida de negra color» (ORL 
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•   Pel que fa a la figura T, la T sempre és vermella 
•   Pel que fa a la figura V

- la V sempre és blava i vermella
- els termes i les lletres alternen entre blau i vermell 

•   Pel que fa a la figura X
- la X sempre és groga
- al disseny hi predomina el verd15

•   La figura Z sempre és negra 
•   La figura Y sempre és blava 
•   Pel que fa la figura Demostrativa16

-  els noms dels elements sempre estan en els colors determi-
nats al text de l’ArtDem

-  les lletres que representen les figures ASTVXYZ estan en el 
color corresponent17

•   Pel que fa a la figura de la Theologia predomina el blau 
•   Pel que fa a la figura de la Philosophia predomina el vermell 
•   Pel que fa a la figura del Ius predomina el verd18 

XVI, 412). Tot fa pensar, doncs, que per a Llull el negre inclou el color de la terra i, per 
tant, el que nosaltres entenem per marró. Per als colors en el pensament i en l’obra de 
Ramon Llull, vegeu l’estudi de BAdiA 2003, on ja s’assenyala el grau d’arbitrarietat i  
de justificació que té l’ús dels colors a les figures lul·lianes (ps. 18-21).

15. Però a la figura X s’observen algunes diferències entre els tres còdexs. A V els 
termes i les lletres alternen entre verd i vermell; a K els termes i les lletres alternen 
entre verd i blau; a A els termes alternen entre verd i blau i les lletres entre vermell i 
blau. En qualsevol cas, la predominança del verd és clara i, en tots tres casos, les línies 
de la figura són verdes.

16. Al ms. K la figura Demostrativa s’ofereix per partida doble: una dibuixada i 
una en forma de volvelle amb discos giratoris (Imatge K.6), cosa que és un indici del 
nivell d’execució que devia tenir aquest còdex del qual només ens n’ha restat l’aparat 
de figures. Per a les volvelles a l’Art lul·liana, vg. Bonner & soler 2015. No cal perdre de  
vista que totes les altres figures circulars de l’ArtDem són rotae (és a dir, no són rota-
tòries).

17. Cal advertir, però, que en A la figura Z apareix de color vermell, quan hauria 
de ser negra. D’altra banda, en els dos cercles exteriors de la figura Demostrativa, les 
lletres de la B a la R (representen els conceptes de la figura S o els de qualsevol de  
les altres set figures) a A alternen en blau i en vermell, mentre que a VK tenen els colors 
corresponents als quadrats de la figura S que s’indiquen a l’ArtDem.

18. A V els mateixos colors que he assenyalat es retroben a les figures del Liber 
propositionum secundum Artem demonstrativam del mateix còdex, f. 158v-160r 
(Imatges V.7- V.10), tant a les primeres com a les segones figures d’aquesta obra.
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Cal afegir que l’ús i l’organització dels colors que ara hem detectat a 
l’ArtDem coincideix amb el que presenten les figures de l’ArsCom als 
manuscrits més antics.19 I, encara més, que es retroben en els manus-
crits VA en l’aparat de figures del Liber propositionum secundum Ar-
tem demonstrativam que transmeten tots dos còdexs més endavant.

Pel que fa a l’esquema 1, a VK s’observa una correspondència 
exacta entre els colors emprats a les figures 2 i 3 (que coincideixen en 
allò essencial amb els del còdex A) i els emprats a l’esquema. En aquest 
(vegeu la Imatge V.12, que n’és una versió actualitzada), els colors de 
les lletres que assenyalen les figures (in A, in T, in V, in X, in theol, in 
phil, in jure) coincideixen exactament amb els colors corresponents a 
la lletra identificativa al centre de les figures circulars A, T, V, X, o bé 
el color que predomina (aquell en què s’han copiat els principis) en les 
figures de Theologia, Philosophia i Ius.20

Sembla, doncs, que aquest esquema 1 forma part original de l’apa-
rat de figures de l’ArtDem, si més no des del moment de l’execució 
del manuscrit V.21 Encara que al text de l’obra no s’hi faci referència 
de manera explícita, la seva existència es correspon perfectament amb 
la importància que l’ArtDem dona a l’alfabet en comparació amb el 
que Llull feia a l’ArsCom.

19. Són els mss. Leipzig, Universitätsbibliothek, 1362, que és de primera genera-
ció, i Vaticà, lat. 5112, que ho podria ser. Per a la impaginació i les figures d’aquest 
últim, veg. Bonner & soler 2007. Cal fer notar que en tots dos còdexs les figures 
segones de l’ArsCom (vg. més endavant, apartat 3) estan fetes en els mateixos colors 
que les figures primeres. Hom pot accedir a reproduccions de tots dos manuscrits a 
partir de les respectives fitxes de la llull DB.

20. A l’esquema hi ha tres diferències entre V i K (Imatges V.3 i K.1). Primera, allà on 
V diu «Differentia» (significat de E a la figura T), K diu «Diversitas». Segona, a K, quan es 
diu «in V», la meitat de la lletra V es fa en blau i l’altra meitat en vermell, mentre que a V 
es fa només en blau. Tercera, en V, les lletres de l’alfabet que agrupen els diversos signifi-
cats amb les lletres de les figures alternen en blau i vermell, mentre que, a K, les lletres 
ABCDE (i cal tenir en compte que A, que es refereix a Déu és molt més gran que les altres) 
són blaves, FGHI són negres, les altres quatre KLMN són vermelles, i OPQR són verdes; 
és a dir, els colors d’aquestes lletres a K coincideixen amb els colors que tenen a la figura 
S; el mateix procediment es repetirà a K en l’esquema 4.

21. Hi ha una part de la tradició llatina de l’obra que el transmet. A banda del ms. 
K, hi ha també Lucca, Biblioteca Statale, ms. 2641, f. 31r; Bergamo, Civica Biblioteca 
Angelo Mai, MA 365, f. 8r; Camaldoli, Monasterio de Camaldoli, ms. 74, f. 61v. Són 
tots testimonis de la branca α de l’stemma de ROL XXXII, lix, la mateixa a la qual 
pertany V, però en cap cas es tracta de còpies directes del mateix.
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En efecte, un dels canvis rellevants que opera l’ArtDem respecte 
de l’ArsCom, és que el pròleg de l’obra no presenta les figures sinó 
l’alfabet de l’Art.22 Així, doncs, el desplaçament de les figures fora del 
text i el desplaçament del centre d’atenció del discurs cap l’alfabet 
estan estretament relacionats.23

D’acord amb les dades que ofereixen els testimonis presos en con-
sideració, és adequat considerar que els recursos visuals que utilitza 
Llull a les dues primeres versions de l’Art, l’ArsCom i l’ArtDem, són 
de natura gràfica i també cromàtica, en la línia del que ja havia asse-
nyalat BAdiA 2003.

3. LES SEGONES FIGURES DE L’ARTDEM

Les anomenades «segones figures» de l’ArtDem, o figures derivades, 
a diferència de les primeres, apareixen copiades enmig del discurs.24 
Tenen totes forma de taula triangular i mostren totes les cambres bi-
nàries possibles, de les quals es trien les que fonamentaran la resta del 
discurs de l’ArtDem.25 Les primeres figures hi queden com a mostra 
de les agrupacions i subagrupacions dels conceptes de l’Art, però el 
pes de les argumentacions ara descansa en les cambres binàries des-

22. Cal remarcar que en alguns manuscrits de l’ArtDem l’alfabet és copiat amb el 
mateix format d’un text a glossar, és a dir, com un text d’auctoritas, envoltat de la 
resta del pròleg com si en fos un comentari. Aquesta particular disposició de la pàgina, 
que no és transmesa en manuscrits de primera generació i per tant no es pot relacionar 
amb Llull, és una interpretació significativa de la importància d’aquest element estruc-
turador de l’Art. Vg. Camaldoli, Monasterio de Camaldoli, ms. 74, f. 1r. Formats més 
o menys similars es troben a Pàdua, Biblioteca Capitolare, B 38, f. 1r, i Lucca, Biblio-
teca Statale, ms. 2641, f. 32r.

23. Cal remarcar que, a V (Imatge V.13) i a A (Imatge A.3), les lletres de l’alfabet 
es copien en vermell la primera vegada que apareixen i que se’ls atribueix un significat 
(V, f. 4v; A, f. 2v). De manera similar els principis de la figura A, les dignitat divines, 
es copien en rúbrica el primer cop que apareixen a V (f. 5r).

24. Recordem que el ms. K només ha transmès l’aparat de figures; per tant, a par-
tir d’ara ens referirem només als mss. VAM.

25. És el que en la teoria dels grafs s’anomena una mitja matriu. Vegeu Bonner 
2012: 30-34. Llull anomena «cambra» qualsevol casella que conté lletres o termes que 
provenen de la combinació de principis de l’Art.
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plegades en les segones figures. Aquestes són presents arreu i a la se-
gona distinció de l’obra s’expliquen una per una per tal de prepa-
rar-ne la utilització sistemàtica en les dues darreres distincions.26

La disposició de les pàgines on apareixen aquestes segones figures 
en forma de taula triangular o mitja matriu té la seva complexitat. 
Aquesta qüestió s’ha resolt de manera diversa als manuscrits VM.27

A M, als folis 1v, 2r-v, 3r-v, 4v, 5r-v, on hi ha les figures segones, 
el text es copia a ratlla tirada des de l’inici, cosa que és realment excep-
cional en el conjunt del còdex, que està copiat a doble columna.28 Les 
figures apareixen al punt exacte on les reclama el text i mai no hi ha 
dubte de l’apartat al qual fan referència: s’han dibuixat al lloc corres-
ponent i això implica que el copista, fins que no havia copiat el text 
precedent a la figura, no podia saber exactament on calia dibuixar-la o 
fer-la dibuixar (vegeu la Imatge M.2).

Al manuscrit V, les segones figures sempre ocupen la part superi-
or de la pàgina; per aquesta raó, resulta dividida, amb una línia diago-
nal perfecta, de l’angle superior dret fins a gairebé a l’angle inferior 
esquerre. El text, a V, sempre es manté a doble columna.

Podem observar, en la reproducció del foli 6v de V (vegeu la 
Imatge V.6), com a la primera columna d’aquesta pàgina comença 
l’apartat «De la secunda figura ipsius T», i a la segona, l’apartat «De 
figura V»; això ha obligat el copista a fer una rúbrica d’aclariment al 
marge superior on s’especifica que la figura triangular és la segona fi-
gura T: «De secunda figura de T». Un problema idèntic, amb idèntica 
solució, ja s’havia plantejat al foli 5r, amb la segona figura A. L’opció 
que ha pres el copista de M, en canvi, no ofereix cap dubte sobre qui-
na és la figura que s’està tractant en cada apartat.29

26. A l’ArsCom aquestes cambres no apareixen, si no és molt esporàdicament, 
fins als dos darrers apartats (els agrupats en la «Tertia distinctio» de la MOG I, vii, 
27-40: 459-473) i allà no són utilitzades organitzadament com a l’ArtDem.

27. S’hi pot observar com al f. 2v el text precedent ocupa la meitat de la pàgina i 
això ha obligat a fer que la figura ocupi una bona part del marge inferior del foli.

28. Al foli 4r hi ha les mitges matrius de la segona figura Elemental i de la segona 
figura Demostrativa, que són més petites i que poden encabir-se en l’amplada d’una 
columna, de manera que el text ha estat copiat a dues columnes. 

29. El dibuix de les segones figures que trobem al ms. A es pot considerar més que 
deficient, cosa que subratlla la dificultat tècnica de la seva realització.
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El disseny de la pàgina a V és més estandarditzat: sempre es fa de 
la mateixa manera i, com que les figures van sempre al mateix lloc, el 
dibuix de la figura és previ a la còpia del text. El resultat potser és més 
elegant, però en realitat és menys pràctic, perquè no permet que la 
figura segona aparegui incorporada dins del text. Això crea algunes 
ambigüitats sobre quina és la figura amb què es troba el lector, que el 
copista de V ha de resoldre indicant amb una rúbrica el títol de la fi-
gura. El disseny de la pàgina de M és més ad hoc.

4. ESTRUCTURACIÓ I IMPAGINACIÓ DE L’ARTDEM

L’ArtDem té una estructura relativament simple: un pròleg —sobre 
l’alfabet i els tipus de demostració—, i quatre distincions. Cap dels 
manuscrits que ens ocupen demostra una preocupació gaire acusada 
per l’expressió visual, mitjançant elements d’impaginació, d’aquesta 
estructura. Els manuscrits VA assenyalen les quatre distincions mit-
jançant l’ús de caplletres filigranades i amb bande d’I de quatre a sis 
línies de text d’alçada (vg. Imatges V.14 i A.3). En el cas de la segona 
distinció, que es divideix en dues parts, la segona part també és mar-
cada amb el mateix estil. En el cas de la quarta distinció, on succeeix 
el mateix, només V ha seguit aquest procediment. La resta són totes 
inicials filigranades (sense bande d’I) de dues o tres línies de pauta 
d’alçada (vg. Imatge V.6). 

Al manuscrit M totes les inicials són de dues línies de pauta d’al-
çada, filigranades i sense bande d’I, ja sigui que assenyalin l’inici 
d’una distinció o d’un capítol. Només el primer foli del volum té un 
tractament específic: una caplletra il·luminada com a pòrtic de l’obra i 
dues caplletres filigranades de tres línies de pauta que formen una orla 
a base de bande d’I (vg. Imatge M.1).

És a dir, VA, que semblen molt més productes de taller que no M, 
apliquen els procediments habituals per assenyalar les principals parts 
de l’obra; el manuscrit de Guillem Pagès ni això. No s’ha previst una 
jerarquització més afinada dels diversos apartats; ni la numeració de 
capítols, ni de condicions ni de qüestions; ni títols corrents; ni tan sols 
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taula de rúbriques.30 La conclusió és clara: l’autor ha considerat inne-
cessari facilitar més recursos visuals al lector per tal d’assistir-lo en la 
lectura i el treball amb el text. Llull canviarà radicalment aquesta con-
sideració en el desenvolupament de l’Ars inventiva veritatis (1290); al 
contrari, en aquesta obra es preocuparà especialment per aconseguir 
una impaginació que, com a part dels canvis profunds que s’introdu-
eixen en l’Art a l’inici de l’etapa ternària, expressi amb detall l’estruc-
tura del text (soler 2019).

Tanmateix, hi ha un recurs visual que té una força especial a 
l’ArtDem: les «cambres», és a dir, les caselles amb lletres o termes 
provinents de combinacions de principis de l’Art, que són utilitzades 
de manera més extensa i sistemàtica que a l’ArsCom ni a cap altra 
versió de l’Art. Al manuscrit M, a totes les rúbriques, s’han fet sempre 
copiant els termes de la cambra en tinta negra i fent la casella en tinta 
vermella, de manera que destaquen enmig de la pàgina, tant respecte 
de la rúbrica com respecte del text (vg. Imatge M.3). Quan apareixen 
al text, el marc sempre es fa amb tinta vermella (vg. Imatge M.4). Si es 
té clara l’estructura de l’obra, la localització d’un passatge és relativa-
ment fàcil gràcies a les cambres. En la quarta distinció, de qüestions, 
el protagonisme de les cambres és encara superior.

Tanmateix, el manuscrit V vacil·la en la manera de representació 
de les cambres i aquestes no tenen la mateixa força visual. D’una ban-
da, quan apareixen al text, es comença fent-les amb tinta negra, tant 
els termes que inclouen com el marc; però, a partir d’un cert punt (del 
foli 27r), es fan com a M, amb el marc en vermell. Quan apareixen a la 
rúbrica, la major part es fan amb els termes en vermell i el marc en 
negre; tanmateix, hi ha una part de les rúbriques de la distinció segona 
(del foli 15v al 20r) en què els termes apareixen en negre i el marc en 
vermell. D’altra banda, cal remarcar que les qüestions de la segona 
part de la IV Distinció, les que se solucionen mitjançant les cambres 
de les segones figures de A, S, T, V, X i les figures de Teologia, Filo-

30. Aquesta última, en el cas de M, podria haver-se perdut juntament amb el qua-
dern inicial de les figures. En VA és indubtable que la dita taula de continguts no ha 
existit mai.
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sofia i Dret, són copiades a ratlla tirada (f. 35v-67r), potser per acon-
seguir una major claredat, potser per comoditat de còpia.

Un cop més sembla que M sigui un producte més acurat i perso-
nalitzat que no V.

5. L’ADVERTIMENT PRELIMINAR DE L’ARTDEM

El manuscrit V s’obre, al foli 1r (originalment la primera guarda, vg. 
Imatge V.14), amb una dedicatòria del llibre al dux Pietro Gradenigo. 
Es tracta d’una nota afegida en el moment de la tramesa del volum a 
Venècia.31 Tanmateix, al foli 2r (Imatge V.1) trobem una nota que no 
té aquest caràcter circumstancial, sinó que vol actuar veritablement de 
pòrtic, si més no, de la primera i principal de les obres que es transme-
ten al còdex, l’ArtDem. 

Entre una i altra nota no hi podria haver més diferències formals. 
La primera està copiada amb força descura, d’una mà cursiva cance-
lleresca, en tinta negra, i presenta algunes paraules afegides a la inter-
línia.32 La segona està escrita per una mà textual, tota ella copiada en 
rúbrica perquè tingui un efecte visual més contundent, i ha estat dis-
posada amb cura ocupant l’angle superior dret de la pàgina.33 Aques-
tes característiques formals demostren la voluntat que té Llull de do-
nar-li un relleu especial.34

31. Per a la dedicatòria i les circumstàncies que probablement van motivar l’envi-
ament del còdex, vegeu soler 1994.

32. Encara que la dedicatòria es fa en primera persona —«Ego magister Raymun-
dus Lul cathalanus transmito et do istum librum [...]»—, sembla que hi ha raons pale-
ogràfiques que impedeixen que es pugui considerar un autògraf de Ramon Llull. Vg. 
les raons que dona Gabriella Pomaro, reportades per Josep Enric Rubio a la introduc-
ció de ROL XXXII: li.

33. En aquesta mateixa pàgina, al marge esquerre, s’hi ha fet un calendari per al 
càlcul de la Pasqua que va de l’any 1287 fins al 1339.

34. La nota és copiada per una mà molt semblant —si no idèntica— a la que fa la 
dedicatòria del Liber contemplationis al manuscrit Lat. 3348A de la Bibliothèque Na-
tionale, de París. La similitud de les mans m’ha estat assenyalada per G. Pomaro, a qui 
agraeixo la informació. No cal dir que si es confirmés que ambdues notes són de mà 
de Ramon Llull, l’advertiment a l’ArtDem tindria un valor afegit encara més gran.
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Aquest text s’explica per les reaccions que l’ArtDem, a partir d’un 
cert moment, havia provocat entre alguns lectors; es refereix a l’escàn-
dol que pot causar —sens dubte, perquè ja l’havia causat!— el terme 
«demostrativa» del títol de l’obra.35 Tenint en compte que el manus-
crit V va ser enviat des de París a Venècia, no costa d’endevinar que 
l’àmbit en què Llull havia tingut problemes era el de la universitat 
parisenca, on hom podia pensar que Llull volia aplicar les proves aris-
totèliques propter quid i quia als articles de la fe.

La nota d’advertiment es retroba en tres manuscrits més de 
l’ArtDem, pertanyents a les dues branques de la tradició llatina, cosa 
que prova que no es tracta d’un mer afegit ocasional com la dedicatò-
ria al dux.36 

6. ELS ESQUEMES AFEGITS EN V

L’aparat de figures de l’ArtDem és acompanyat a V de dos altres es-
quemes afegits: un alfabet i una mà mnemònica. El primer, al foli 2v 
(Imatge V.2, a l’apartat 2 l’hem anomenat esquema 4), està acarat amb 
l’esquema 1 al qual hem fet referència abans (Imatge V.3) i que hem 
considerat original. De fet, n’és, en part, un complement, atès que 
recull les dues figures que havien estat excloses d’aquell, la figura S i 
la figura Elemental. Tanmateix, reuneix informació que prové d’altres 

35. La nota diu: «Ne secundum sentenciam salvatoris dicentis in evangelio “ve 
homini illi per quem scandalum venit” [Mat 18:7]. Liber iste generaret scandallum ex 
nomine libri qui intitullatur Ars demostrativa in cordibus in ipso legentium, qui forte 
crederent quod intencionis instituentis hunc librum esset demonstrare ea que sunt fi-
dei cathollice demonstracione propter quid et quia, scilicet articulos fidei et sacramen-
ta eclesiae et allia que excedunt capacitatem humani intellectus, premitere curavi 
meam intencionem, scilicet quod omnes rationes facte de articullis fidei et de aliis 
pertinentibus ad ipsam fidem humanum intellectum excedentibus no sunt demostra-
ciones sed sunt persuasibilles raciones.»

36. Vg. la recensio a ROL XXXII: liii-lix. Bergamo, Civica Biblioteca Angelo 
Mai, MA 365, f. 6v; Lucca, Biblioteca Statale, ms. 2641, f. 29v, St, Bonaventure (NY), 
St. Bonaventure University, ms. 4, f. IIv. En aquests tres darrers casos, amb la particu-
laritat que el text va seguit d’una segona nota on es fa un altre advertiment, aquest de 
caràcter lingüístic, sobre el gènere gramatical dels adjectius substantivats aplicats a 
l’essència divina, que en el manuscrit V apareix al del marge superior del foli 197v de 
V (vg. Imatge V.11), de mà cursiva de mòdul molt petit. 
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obres, una de les quals el Liber propositionum secundum Artem de-
monstrativam present a la segona part de V. Es tracta d’un esquema 
de treball, no previst inicialment, que s’ha afegit quan s’han reunit les 
dues parts de V.37 Aquest mateix esquema afegit a V, en el manuscrit 
K (Imatge K.4) té la mateixa factura acurada que l’esquema 1 (Imatge 
K.1). 

El segon esquema afegit és una mà mnemònica que mostra la dis-
tribució dels conceptes de la figura S (Imatge V.11). L’esquema de la 
mà era utilitzat com a recurs mnemònic, especialment en l’àmbit de  
la música —n’és un exemple paradigmàtic l’anomenada «mà guidoni-
ana», atribuïda a Guido d’Arezzo.38

7. CONCLUSIÓ

Crida l’atenció que el dinamisme conceptual i formal que Llull de-
mostra tothora en la seva obra tinguin el seu origen en una revelació 
sobrenatural, la il·luminació que, segons ell mateix explica, va tenir 
lloc a Randa cap a 1274. La fidelitat a l’encàrrec rebut obliga el beat 

37. La columna d’igneitas, aereitas, etc., ve del Liber propositionum secundum 
Artem demonstrativam compilatus inclòs a V (vg. la figura Elemental al f. 159r, Imatge 
V.8, i el text a sota «De propositionibus elementorum» a MOG III, 535). La columna 
de recolentia, intelligentia, etc., ve de la mateixa obra (vg. la figura S al f. 158v, Imatge 
V.7, i el text a sota «De propositionibus S» a MOG III, 522). La tercera columna de 
memoria recolens, intellectus intelligens, etc., és l’Alfabet de l’ArtDem (al final de l’es-
quema s’afegeixen les lletres de l’alfabet que falten: S, T, V, X, Y i Z). Més a la dreta, a 
la columna de recolere, intelligere, etc., els termes són assenyalats com a in modis 
perquè representen els setze modi als quals s’apliquen les intentiones de la III distinció 
de l’ArtDem. La llista de genus, species, etc., que es diu in logica, només l’he trobat al 
Liber chaos, que és una part de la Lectura super figuras Artis demonstrativae (Bo 
II.B.9); són els cinc predicables i els deu predicaments. Per a aquest esquema i els seus 
components, vg. Bonner 2021. Aquest esquema també és present als manuscrits Luc-
ca, Biblioteca Statale, 2641, f. 30v, Bergamo, Civico Biblioteca Angelo Mai, MA 365, 
f. 8r, i Camaldoli, Biblioteca del Monasterio, 74, f. 61r. D’altra banda, esquemes simi-
lars als que V ofereix als folis 2v i 3r (Imatges V.2 i V.3), o K als folis 1r o 2v (Imatges 
K.1 i K.4), però reorganitzats en un sol esquema, es troben als manuscrits Oxford, 
Bodleian, Canon. Misc., ff. 73v-74r, i Uppsala, UB, C. 51, f. 5v.

38. La figura S en forma de mà reapareix als manuscrits Bergamo, Civica Biblio-
teca Angelo Mai, MA 365, f. 7r i, amb alguna diferència, a San Candido, VIII.C.8, f. 
210ar. Per a l’ús de la mà com a recurs mnemònic vg. serrA 2014.

01_Llengua_Literatura_32.indd   2101_Llengua_Literatura_32.indd   21 17/3/22   8:2517/3/22   8:25



22 Llengua & Literatura, 32, 2022

Llengua & Literatura. Núm. 32 (2022), ps. 7-25

Ramon a innovar sense defallir per obtenir la forma i la manera més 
adients per a la transmissió del que vol dir.39 És evident que la il-
luminació que el beat Ramon va rebre tenia un impuls creatiu: no era 
una revelació tancada que havia facilitat una forma i una manera de 
fer el millor llibre del món i que calia plasmar i no variar si volia ser 
fidel a l’encàrrec. Les diferents etapes i versions de l’Art són una plu-
ralitat de formes i maneres.

Això és així, és clar, perquè la il·luminació de Randa no va consis-
tir pròpiament en un missatge, sinó en un sistema. Un missatge sobre-
natural sempre és problemàtic perquè la Revelació ja ha estat donada 
d’una vegada i per sempre en Jesucrist i, doncs, quan hom pretén ha-
ver rebut un nova revelació ha d’aclarir quina mena de matís o de 
novetat aporta aquesta respecte a la que és definitiva. Però el que li va 
ser revelat a Ramon a Randa va ser un nou sistema de vehicular la 
veritat de la revelació cristiana, no una nova veritat. Per això la forma 
té tanta importància en el desenvolupament de l’opus lul·lià. I la forma 
s’expressa en la materialitat dels còdexs i es tradueix en formats. La 
preocupació per la forma es manifesta d’una manera particular en 
l’ArtDem i s’expressa mitjançant una sorprenent varietat de detalls 
gràfics, de color i d’impaginació que els copistes en primer lloc, i els 
lectors en segon, havien de tenir en compte. Era una estratègia arris-
cada per la fragilitat a què estava exposada la transmissió d’aquests 
detalls. Per tot això, en la següent versió de l’Art, l’Ars inventiva ve-
ritatis (1290) es produeix una reducció dràstica de l’aparat de figures 
(passen de 12 a 4 i tenen un paper més aviat testimonial; vg. Bonner 
2020: 27-29), però, en canvi, s’assoleix un grau de sofisticació enorme 
en la disposició del text en la pàgina (soler 2019).

La pluralitat de formes i la diversitat d’estratègies comunicatives 
en el cas de Llull es dona, doncs, en una doble dimensió diacrònica 
—tot al llarg de l’opus lul·lià— i sincrònica —en una obra determina-
da. Això explica tant les constàncies com les diferències que presenten 
els diversos testimonis de primera generació d’una obra com l’ArtDem 

39. La Vita magistri Raimundi especifica que Déu infon a Ramon la «formam et 
modum faciendi librum» (aquell «unum librum, meliorem de mundo, contra errores 
infidelium» que s’havia proposat d’escriure) en el moment de la Il·luminació de Randa 
(Bonner 2013: 42 i 52).
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i que, al seu torn, donen lloc a una variabilitat que s’amplifica en tota 
la tradició manuscrita. Així, per exemple, al còdex V, l’ArtDem és un 
text associat a un advertiment i a uns esquemes particulars que s’ex-
pliquen per la primera estada de Ramon a París, per l’enviament de 
l’exemplar a Venècia i per l’ús que en devien fer alguns lectors que li 
eren propers; de retruc, això fa que, per via indirecta, aquest adverti-
ment i aquests esquemes apareguin en altres testimonis de l’ArtDem 
però no en tots. El dinamisme lul·lià formal, conceptual i procedimen-
tal desborda la nostra concepció estàtica i tancada del que és una obra.
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