
74) Ramis Barceló, «La enseñanza en el convento de Santo Domingo de Palma 
de Mallorca durante el siglo XVII» 

Arran de la llei de desamortització de 1835, la ciutat de Palma perdia una de 

les construccions més emblemàtiques de la Mallorca medieval. El 1837, en poc 

més d 'un mes, era esbucat el convent dels dominics. La história del convent es 

remunta a la conquesta catalana del rei en Jaume, que en cedí els terrenys a l'or¬ 

dre de Sant Domingo per a la construcció del convent. Seguint el fil conductor 

de les investigacions que duu a terme el jove autor, Rafael Ramis Barceló, 

aquest article és un treball minuciós sobre l 'ensenyament al convent dominic de 

Palma al llarg del s. XVII, que es presenta com un primer esbós per a un futur 

estudi aprofundit sobre la historia del convent palmesà. És un treball exhaustiu 

quant a dades exhumades sobre la importància intel-lectual que tengué el con¬ 

vent des de la seva fundació i en el qual el 1250 es llegí teologia, llengua aràbi-

ga i arts, que conegué el moment d 'esplendor medieval quan els dominics 

regentaren l'escola conventual de Mallorca més famosa i la càtedra de Teologia 

de la Seu, aspectes que es transposaven en la sumptuositat arquitectónica de l'e¬ 

difici i en la sumptuositat librària de la biblioteca. Aquesta magnificéncia con¬ 

ventual contrasta amb el relaxament que s'experimentà a partir del s. XVI, sobre-

tot després de la creació de l 'Estudi General de Mallorca (1483) i de l'establi-

ment de la Companyia de Jesús al col-legi de Montision de Palma el 1586. 

Considerant la relació de Llull amb els dominics (i aquí l'únic punt fràgil del 

treball present seria l'afirmació sobre la «gran amistad de Ramon Llull con los 

miembros de la orden de los Predicadores», pàg. XX), cal preguntar-se per qué res-

senyam aquí aquest article. La resposta rau en el context d'ensenyament de les doc

trines lul-lianes, que l'autor ha estudiat minuciosament en altres treballs. Segons 

Ramis, el conflicte que es va generar entre les diferents institucions, sobretot amb 

l'Estudi General, va ser arran de la convivencia en el marc ideologic de la Universi-

tat lul-liana i de l'ensenyament que se'n derivava. Així mateix, és rellevant la llista 

de noms de professors exhumats, que permeten copsar la importància que tingué 

l'estudi de l'obra lul-liana en la Mallorca del segle XVII. 

M. Ripoll 

75) Ramis Barceló, «La fundamentación y la estructura del derecho en el Ars 

brevis quae est de inventione iuris de Ramon Lull» 

L'article presenta l 'Ars brevis quae est de inventione iuris (1308), la quarta i 

última obra que Llull dedica de manera específica al dret. L'anàlisi de Rafael 



Ramis se centra en la quarta distinció d'aquesta obra, que proposa una classifi-

cació dels diferents àmbits del dret: l ' ius divinum, l ' ius gentium - q u e Llull 

introdueix per primera vegada-, l 'ius naturale i l 'ius positivum. 

En comparació amb les altres obres juridiques seves, i d'acord amb l'evolu-

ció general del seu pensament, Llull hi exhibeix una clara tendencia a la forma-

lització lògica del discurs juridic al servei d 'un marcat iusnaturalisme. Aixi, 

Llull defineix el dret positiu com «obiectum intellectus per credere» i el dret 

natural com «obiectum intellectus per intelligere», és a dir, en termes sil logis-

tics: el dret positiu es presenta com a conclusió d 'un sil-logisme dialèctic, men

tre que el dret natural ho és d 'un sil-logisme demostratiu. D'acord amb el seu 

p rograma intel- lectual de convert ir els si l- logismes dialèct ics de la fe en 

si l - logismes demost ra t ius de c iència , Llul l exigeix la t ransformació dels 

sil-logismes dialèctics del dret positiu en sil-logismes demostratius, reduint, d'a-

questa manera, el dret positiu al dret natural. 

Val la pena afegir a l'anàlisi molt suggerent de Ramis que les definicions del 

dret positiu i natural, com a dialèctic i demostratiu respectivament, seran recolli-

des més tard a les Definitiones Magistri Raimundi Lulli del ms. Lió, Bibliothè

que municipale, Fonds général 258, fol. 113v. 

A. Fidora 

76) Ramis Barceló, «La Inquisición de México y la calificación del Árbol de la 

ciencia de Ramon Llull (1665-1669)» 

Aportació a la historia del lul-lisme mexicà. S'estudia i edita en apèndix una 

censura del tribunal de la Inquisició de Mèxic (1666-1669) a la traducció caste

llana de l'Arbre de ciencia publicada per Alonso de Cepeda a Brussel-les el 

1663. L'aparició del llibre en aquesta ciutat es devia a la necessitat de fugir de la 

pressió inquisitorial contra el lul-lisme, que havia augmentat progressivament 

després de la mort de Felip II, la politica protectora del qual no va ser continua¬ 

da pels seus successors. La versió de Cepeda es presenta com una apologia de 

Llull gràcies als textos preliminars en defensa de la seva ortodòxia, que inclouen 

la sentència de 1419. L'autor relaciona la censura en un tribunal perifèric com el 

mexicà, la primera documentada contra una obra del beat, amb l'emergència del 

lul-lisme al virregnat de Nova Espanya, especialment en cercles franciscans 

(Diego de Valadés i Juan de Zumárraga) - també demostrada per alguna actuació 

prèvia contra possessors de llibres lul-lians-, i la distancia respecte d 'una metrò¬ 

poli politica afeblida, situació que permetia als dominics renovar els atacs del 

seu coreligionari Eimeric contra Llull. 

Maria Toldrà 


