
COL·LECCIONS DOCUMENTALS DIVERSES

Aquesta secció està formada per petits grups de documents, amb poca o
nul·la unitat, que han arribat a l'Arxiu per diferents mitjans —compra,
donació, dipòsit…—, els quals no encaixen en les grans classificacions
establertes anteriorment o que, encara que es poguessin adscriure a
alguna, convé que siguin conservats independentment, en consideració a
les circumstàncies específiques de la seva adquisició i incorporació a
l'Arxiu, sobretot en el cas de les donacions.

Per qüestió d'espai i sense infravalorar cap aportació, la relació dels
considerats més importants de cara a la investigació, seguint l'ordre
cronològic d'ingrés, és aquesta:

— Fons Cúria del Comte d'Empúries, de Sóller, amb diversos protocols
notarials del segle XIV i XV i altres llibres de l'esmentada Cúria —de
fadigues, obligacions i extraordinaris— dels segles XIV a XVI. Van ser
adquirits en temps de Josep Maria Quadrado.

— Fons Convent de Nostra Senyora del Socors, de Palma, que
comprèn cinc llibres de professions dels religiosos agustins de l'esmentat
convent des de l'any 1525 a 1823, amb abundant ornamentació pictòrica
de caràcter freqüentment popular. Van ser adquirits per compra el 1901
juntament amb un altre volum sobre confiscacions de béns encausats per
la Inquisició de Mallorca (1489-1491) i un Llibre de cartes i examens de
l'Offici i Collegi de Carnicers de 1672 a 718.

— Fons Hereus de Jeroni Rosselló i Ribera amb documents de la
Casa del Temple, de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, de Menorca, etc.,
dels segles XIV a XVIII. Va ser donat a l'Arxiu el 1902 per Ana Zabaleta,
Maria Rosselló i Agustín Tenreyro, hereus de Jeroni Rosselló.

— Fons Orde i Hospital de Sant Antoni de Viana, integrat per un
cartulari sobre l'orde dels Antonians de Mallorca, amb documentació del
segle XIII al XV. Va ingressar a l'Arxiu el 1903 mitjançant compra.

— Fons Cúria del Pariatge. Conté cinc lligalls de causes criminals de
l'esmentada Cúria dels segles XV al XVIII. Van passar a l'Arxiu el 1908
mitjançant compra i complementa la documentació analitzada
anteriorment.

— Fons Pere Antoni Sancho, director jubilat de l'Arxiu del Regne de
Mallorca, que el 1937 va lliurar un lligall de papers de l'extingit Sindicat
de Regs de l'Horta de Palma corresponent al segle XIX.

— Fons Germans Moragues de Oleza, amb documentació
corresponent en la seva major part a la família Fontichelli, comerciants i
encarregats de l'Administració de Cabals Comuns de Mallorca en els
segles XVII i XVIII. Van ser donats el 1940.

— Fons Catalina Ferrá, que el 1948 va donar un llibre de patents del
Reial Convent de Jesús Extramurs, de Palma, del segle XIX.



— Fons Jaume Cirera Prim, que va lliurar com a donatiu el 1951 un
llibre de Rúbricas de las notas de Juan Servera, Notario de 1859 i el
1952 un Inventario de los efectos muebles, papeles y demás que existía
en el Tribunal, Casas y Oficinas de la Inquisición de Mallorca recibido de
oficio a consecuencia de la abolición del Tribunal en 1820.

— Fons Isasi, que conté alguns llibres de comptabilitat de particulars
dels segles XV al XVIII. Va ser donat el 1955.

— Fons Marià Gual de Torrella i Villalonga, que el 1959 va fer donació
de diversos registres de cartes reials, així com de cartes reials originals
soltes dels segles XVI i XVII.

— Fons D. A. Lestapis, que el 1960 va lliurar fotocòpia d'una llista
d'emigrats i sacerdots refractaris residents a Mallorca i Menorca del final
del segle XVIII.

— Fons Cavalleria de Santa Maria del Camí, ingressat a l'Arxiu el 1963,
juntament amb documentació del Col·legi Notarial, al qual havia estat
lliurat per Jaume d’Oleza i España.

— Fons Joan Pons i Marquès, que va ser director de l'Arxiu del Regne
de Mallorca. Conté diversos manuscrits donats per ell el 1970 procedents
de la Cartoixa de Valldemossa, que contenen documentació des del
segle XI al XIX.

— Fons Joan Cabot Canet, que va fer donació el 1971, juntament amb
la seva filla Antònia Cabot Trujillo, d'un pergamí de 1321 amb unes
ordinacions relatives als cavallers que mantenen cavalls armats en
l'antiga Baronia del Comte d'Empúries, i un altre de 1607 sobre
concessió d'emfiteusi del rafal de Calvià.

— Fons Societat Arqueològica Lul·liana, compost de diversos
donatius, un de 1971, amb un Llibre de franqueses, diversos de Lletres
reials del Reial Patrimoni, de Lletres comunes de la Governació, de la
Batlia de Mallorca, etc., dels segles XIV a XVIII. Una segona donació va
ser realitzada el 1975 amb dos volums de la Taula Nummulària. I
finalment una tercera entrega, el 1976, d'altres dos llibres de l'esmentada
institució.

— Fons Guillem Llinás Socías, que el 1973 va donar documentació
relativa a la família Brizuela, de València, i el 1979 un llibre sobre Son
Ximenes, de Palma, del segle XVII i XVIII.

— Fons Ramon Rosselló Vaquer, que el 1977 va fer donació d'una
fotocòpia de la Relación general de la visita que don Luis Vich, Virrey de
Mallorca, a hecho de dicho Reyno en el año 1575. El 1995 va donar set
rotlles de microfilm corresponents a pergamins referents a Mallorca dels
segles XIII a XVI, conservats a la Secció de Clero de l'Arxiu Històric
Nacional.



— Fons Miquel Arbona Oliver, donant el 1976 d'un còdex de privilegis
de Mallorca procedent, probablement, de la Cúria del Batle de Sóller,
amb còpies de documentació des del segle XIII.

— Fons Francesc Sevillano Colom, director de l'Arxiu del Regne de
Mallorca, que va fer donació el 1976 de documents de la Vicaria i
Benefici de l'Església de Galilea, del segle XIX.

— Fons Jaume Bover Pujol. Està constituït per diferents donacions: el
1977 de documents relatius a l'Ajuntament d'Andratx i al de Calvià,
generalment de caràcter econòmic o fiscal, del segle XX, procedents de
l'Arxiu de Vicenç Vicens i Vicens, així com un fragment de pergamí de
1397 sobre venda d'un hospici; el 1978 fotocòpia d'uns plànols de la
badia de Palma i de les badies d'Alcúdia i Pollença, i el 1981 de dos
documents, un de relatiu a Lluc, de 1527, i un altre sobre establiment
d'un terreny del Reial Patrimoni al Molinar de Llevant, de 1825.

— Fons Antoni Fernández Suau, que va donar el 1978 documentació
relativa a la Cavalleria de la Galera, de Felanitx, del segle XVIII.

— Fons Andreu Muntaner Darder. Està constituït per documents sobre
l'Església de Sant Nicolau de Portopí, de 1888, i plànols del port de
Palma i de Portopí, del segle XIX, en fotocòpia, donats el 1978.

— Fons Font de la Vila, consistent en un plànol de quatre metres de
longitud, pintat amb aquarel·la, que representa la conducció d'aigua des
de la font de la Vila fins a la ciutat de Palma. És un còpia realitzada en el
segle XVIII d'un plànol anterior. Va ser adquirit per compra el 1978 a
Lluís Ripoll.

— Fons Cartes des de Bugia. Es tracta de quinze cartes escrites a
l'esmentada ciutat africana per diferents persones i dirigides al
procurador reial de Mallorca Gregori Burguès, entre 1543 i 1553. Van ser
adquirides pel Centre Nacional del Tresor Documental i Bibliogràfic, que
les va lliurar a l'Arxiu el 1980.

— Fons Mercè Pou Tomás. El 1980 va fer donació de documentació
corresponent al bufet del seu pare, l'advocat Ferran Pou Moreno, i al seu
avi patern, dels segles XIX i XX.

— Fons Cúria del Batle Reial de Montuïri, format per un llibre del segle
XIV amb les actuacions judicials de l'esmentat batle. Ha estat adquirit per
compra el 1982 a Joan Ordinas Torres.

— Fons Jaume Serra i Barceló, consistent en una còpia de la Reial
Presó de Palma (1754-1755) amb un plànol de Joan Ballester. Els
originals es troben a l'Arxiu General de Simancas. La donació va ser de
Jaume Serra i Barceló el 1982.

— Fons Miquel Alenyar Fuster, format per documentació de caràcter
familiar dels segle XIX i XX. Va ser donat el 1985 per Miquel Alenyar
Fuster.



— Fons Serra de la Creu, col·lecció miscel·lània de 236 documents de
diverses procedències, institucionals i privades, entre els segles XVI i XX.
Va ser dipositada a l'Arxiu per Rafael Serra de la Creu i Bennàssar en 11
lliuraments entre 1986 i 1988.

— Fons Bartomeu Font Obrador, consistent en un llibre manuscrit
sobre l'administració de la família Ferrer, de Binissalem, i un rotlle de
microfilm amb un llibre dipositat a la Biblioteca de Catalunya. Donació
feta a la Conselleria d'Educació i Cultura el 1992.

— Fons Antoni Mut Calafell, constituït per cinc plànols a escala de
diversos tipus d'embarcació de vela i de motor. Ingressà a l’Arxiu el 1993
per donació del llavors director Antoni Mut Calafell.

En aquesta mateixa Secció de Diversos, hi hem de situar diverses
recopilacions documentals de naturalesa miscel·lània, sobre la base de
recollir i copiar tota classe de documents, tant d'interès històric com
artístic o literari, moltes vegades sense un autèntic pla preconcebut i en
les quals es poden trobar les notícies més diverses i insospitades.




