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ARXIUS DEL CLERO REGULAR

Entre els segles XIII i XIX es van instal·lar i desenvolupar diverses
comunitats pertanyents a ordes com els agustins, antonians, caputxins,
carmelitans, cartoixos, cistercencs, dominics, franciscans, jerònims,
jesuïtes, mercedaris, mínims, oratorians de Sant Felip Neri, paüls, teatins i
trinitaris.
El procés desamortitzador iniciat el 1820 i interromput per la reacció
absolutista va ser continuat per les disposicions de Mendizábal el 1835 i va
disposar la venda dels béns dels ordes suprimits (1837) i del clero secular
(1841). La desamortització va afectar també els béns mobles i, per tant, els
seus fons documentals. Aquests arxius, al costat d'una part del de la
Inquisició, el dels jesuïtes expulsats el 1767, el dels gremis i el de l'orde de
Sant Joan de Malta, van ser reunits a l'Arxiu d'Hisenda i allà van romandre
fins a 1947, any en el qual van ser transferits a l'Arxiu del Regne de
Mallorca. Això no obstant, la documentació és incompleta, ja que la
recollida a Hisenda era de contingut econòmic, d'interès per al control dels
drets sobre béns patrimonials i els ingressos de cada un dels convents i
parròquies, la resta va ser transferida a l'Arxiu Històric Nacional.
El 1957 van començar les tasques d'organització i descripció del fons del
clero, que agrupava llavors regulars i seculars. Aquest treball va quedar
reflectit en un fitxer alfabètic d'ordes religiosos, convents i institucions
eclesiàstiques, subdividit a la vegada en un fitxer geogràfic per localitats. A
partir de 1989 es va començar una feina de reclassificació de cada un dels
arxius dels convents i les parròquies amb la incorporació de la
documentació que restava sense classificar. El resultat ha estat la
confecció d'un quadre de classificació comú per a tots els fons. Per a la
realització de l'organigrama es van haver d'unificar les denominacions de
les sèries i els encapçalaments descriptius de cada una de les unitats que
les formen a fi d'homogeneïtzar la descripció o diferenciar el seu contingut
documental. Encara avui queda una part de documentació la procedència
de la qual no s'ha pogut determinar. També queden uns 3.000 pergamins
sense descriure.
La documentació del clero regular ha estat reorganitzada segons el nou
quadre de classificació. Abasta una cronologia compresa entre els segles
XIII i XIX, però el nucli més nombrós és el del XVI-XIX. Conté els arxius
dels convents de religiosos i religioses de Mallorca i Menorca i no n’hi ha
cap que es pugui considerar complet; si bé, per la seva amplitud
documental i cronològica, s'han d'esmentar els convents d'agustins,
dominics, franciscans, trinitaris i el col·legi de jesuïtes de Palma. Per les
seves característiques especials, els fons dels jesuïtes mereixen una
menció especial. Com a conseqüència de la confiscació de les
temporalitats el 1767, els arxius i les biblioteques dels tres col·legis es van
centralitzar a Monti-sion, edifici que es va cedir a la Universitat Literària el
1769. La major part dels fons bibliogràfics van passar a formar part de la
biblioteca d'aquesta institució, mentre que els documents van acabar a
l'Arxiu d'Hisenda.
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Les sèries documentals estan constituïdes per llibres d'administració de
les comunitats i els convents suprimits referents als seus abonaments o
pagaments, adquisició d'aliments, alous, arxius, arrendaments, actes,
capbreus, censos, confraries, col·legis, consultes, contractes, comptes,
dipòsits, infermeria, enterraments, farmàcia, fundacions, despesa i rebut,
immobles i heretats, llibreria o biblioteca, deixes piadoses, memòries,
nòmines de religiosos, obligacions i amortitzacions, obres, obres
piadoses, procuradories, professions de religiosos, protocols, quitaments
de censos, rebuts i ingressos, rendes, vestuari, sentències,
testamentaries, visites i mandats, etc.

***

� Dates extremes: segles XIII-XIX.
� Unitats d'instal·lació: sense determinar.
� Instruments de descripció: inventari.


