
INVENTARI. 
 
1.SÈRIE DE FITXES DE REFERÈNCIES. 
 
Extensió: 4 fitxers i 2 capses. 
 
1.1.Subsèrie de fitxes de referències bibliogràfiques i de buidatge documental de 
temes referents a la història de Mallorca. 
 -Fitxes sobre oficis, cofraries i gremis (S.XIV-XVI).Capsa 1 
 -Fitxes sobre jueus, vol. I i II. Capsa 1 
 -Fitxes i notes sobre història dels jueus a Mallorca. Capsa 1 
 -Fitxes sobre cristianisme. Capsa 1 

-Fitxes sobre història de Mallorca i Corona d’Aragó. Capsa 1 
1.2.Fitxes de referències a escriptors i artistes de Mallorca. 
 -Fitxes de referències a escriptors i artistes de Mallorca.Fitxer 1. 

-Fitxes de referències o cites de la intervenció d’escriptors d’època 
contemporànea. Fitxer1. 

1.3.Fitxes per a la realització d’un índex toponomàstic. 
 -Fitxes per a la realització d’un índex toponomàstic. Fitxer 2. 
 -Fitxes sobre índex onomàstic.Capsa 2 
1.4.Fitxes de vocabulari. 
 -Fitxes de vocabulari català-castellà. Fitxer 3  i Capsa 2 
 -Fitxes de vocabulari. Definicions i referències a on apareixen els termes. 

Fitxer3. 
1.5.Fitxes de toponimia de Palma. 
 -Fitxes sobre toponimia de Palma. Fitxer 4. 
 -Fitxes de referències a carrers de Palma. Fitxer 4. 
 -Fitxes de noms llatins de toponimia.Capsa 2. 
 
 
 
2.SÈRIE D’ANOTACIONS I MATERIALS PER A LA REALITZACIÓ 
D’OBRES. 
 
Extensió: 5 capses  
 
-Material per a la biografia de Pere d’Alcantara Penya. Capsa 1. 
-Material sobre la història de Mallorca. Prehistòria, història antiga i època  del Regne     
Privatiu. Capsa 1. 
-Material sobre Joan I a Mallorca. (S.XIV). Capsa 1. 
-Material sobre taula numulària I i II. Capsa 1. 
-Material  i anotacions sobre teatre històric I i II. Capsa 1. 
-Material i notes sobre història de Mallorca S.XIII i XIV. Capsa 1. 
-Material i notes sobre l’època del regnat de Jaume I. Capsa 2. 
-Material i notes d’història de Mallorca des de la prehistòria fins el segle XIII. Capsa 2. 
-Material i notes sobre  història de Mallorca al S.XIV. Capsa 2. 
-Material i notes sobre història de Mallorca (S.XIV-XVIII). Capsa 2. 
-Material i notes sobre l’esglèsia i la cultura a Mallorca a l’època medieval. Capsa 2. 
-Material i notes sobre temes diversos. Capsa 2. 
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-Material i notes sobre escriptors i poetes, la majoria d’ells religiosos d’època medieval. 
Capsa 3. 
-Material i notes sobre Ramon Llull i el lul.lisme. Capsa 3. 
-Material i notes sobre bibliografia històrica mallorquina. Capsa 3. 
-Material i notes per Història de Mallorca .Vol.II. Capsa 4 
-Material i notes per Història de Mallorca .Vol.III. Capsa 4 
-Material i notes per Història de Mallorca .Vol.V. Capsa 5 
-Material i notes sobre història  geològica de Mallorca. Capsa 5 
 
 
 
3.SÈRIE D’ESBORRANYS D’OBRES. 
 
Extensió: Set capses  
 
3.1.Subsèrie d’esborranys d’obres inèdites  o en preparació.  
 -Esborrany per història de Sóller. Capsa 1. 
 -Esborrany per biografia Jaume II. Capsa 1. 
  Carpetes:  -Jaume II de Mallorca. Capsa 1. 

-Fundació , repoblament i urbanització.Menorca feudataria 
durant regnats de Jaume I i  Jaume II.Conquesta 
d’Eivissa.????? 
-Jaume II. (1957-58). Templaris.(1958). 
-Comerç i navegació. (1963-64). 

-Esborrany per a la biografia del bisbe de Mallorca Pere Cima. X bisbe de 
Mallorca. (1378-1390). Capsa 1. 
-Manuscrit d’obra de teatre sobre un graciós. Capsa 1. 
-Manuscrit :Tomo 2. Miscelanea de Antonio Pons. Poemes.(1903) Capsa 1. 
-Manuscrit: La premsa mallorquina. (1908). Capsa 1. 
-Manuscrit :Diccionario paleogràfico de Antonio Pons. (1909). Capsa 1. 
-Manuscrit :Tudats. Drama en tres actes. Capsa 1. 
-Manuscrits de rondalles . Capsa 1. 

 -Manuscrit :2ª plagueta de composicions. Capsa 1. 
-Manuscrit :Apuntes de pedagogía arreglados al programa vigente en la 
Escuela Normal de Maestros. Capsa 1. 
-Manuscrit: Adoració a es cinc llagues de Jesús. Capsa 1. 
-Esborrany :La passió de Jesús i la Santa Faç. Capsa 1. 
-Esborrany: Els gremis a Mallorca. Capsa 2. 
-Esborrany :Història  de Mallorca .Vol.VIII. Capsa 2. 
-Esborrany : La Vida dels avis. Capsa 2. 
-Esborrany :Notes folklòriques. Capsa 2. 
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3.2.Subsèrie d’esborranys d’obres publicades.  
  
-Esborrany: Los judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII-XV.1984. 
Capsa 1. 
-Esborrany: Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca: segles XIV-
XV.1930. Capsa 1. 
-Esborrany: Pregons del XVI segle a Mallorca: trelladats mot a mot de 
l’original a ara i estampats amb un proemi.1929. Capsa 1. 
-Esborrany:Besllums, narració històrica del XVIIe sigle.1951. Capsa 1. 
-Esborrany i material: Llibre del mostassaf de Mallorca.1949. Capsa 1. 
-Esborrany: Los halcones  de Mallorca en el siglo XIV.1956 .Capsa 2. 
-Esborrany: “Los judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII i XIV”, a 
Revista Hispania.1960 Capsa 2. 
-Esborrany: Carles V a Mallorca i l’expedició a Alger.1936. Capsa 2. 
-Esborrany del pròleg de Constitucions e Ordinacions del Regne de Mallorca, 
(segles XIII-XV). 1934. Capsa 2. 
-Esborrany: Parlament de gràcies fet en el dinar d’homenatge que li fou ofert 
pels deixebles i amics. 1951. Capsa 2. 
-Esborrany i notes de La espada en Mallorca en el siglo XIV.1951. Capsa 2. 
-Esborrany: Mossen Mateu Gelabert ferm apologista de Ramon Llull. 1962. 
Capsa 2. 
-Esborrany: Els reis de la casa de Mallorca. (1243-1349). 1957. Capsa 4. 

 -Esborrany: Biografia Pere d’Alcantara Penya.1923.  
(Inclou la conferència  de Pere d’alcantara Penya sobre Mallorca, articles 
repòsits de Bartomeu Ferrà i esborrany de Quadrado a Madrid. Epistolari 1841-
46). Capsa 4. 
 

3.3.Subsèrie d’esborranys d’Història de Mallorca. 
  
-Esborrany d’Historia de  Mallorca. Vol.I. Capsa 5. 
-Esborrany d’Historia de  Mallorca. Vol.III. Capsa 3. 

 -Esborrany d’Historia de  Mallorca. Vol.IV. Capsa 3. 
 -Esborrany d’Historia de  Mallorca. Vol.V. Capsa 4. 

-Esborrany d’Historia de  Mallorca. Vol.VI. Capsa 3. 
 -Esborrany d’Historia de  Mallorca. Vol.VII. Capsa 4. 

-Esborrany de capítols no inclosos a Historia de  Mallorca. Vol.V. Capsa 3. 
 -Esborrany de capítols no inclosos a Historia de  Mallorca. Vol.VII. Capsa 3. 
 -Esborrany sobre Història de Mallorca en època de Jaume I. Capsa 3. 
 
 
 
4.SÈRIE D’ORIGINALS HISTÒRIA DE MALLORCA.   
 
Extensió: una capsa. 
 
-Original: Història de Mallorca. Vol. II. 
-Original: Història de Mallorca. Vol. IV. 
-Original: Història de Mallorca. Vol. V. 
-Original: Història de Mallorca. Vol. VI. 
-Original: Història de Mallorca. Vol. VII. 
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5.SÈRIE DE TRANSCRIPCIÓ DE DOCUMENTS.  
 
Extensió: una capsa compartida amb el material gràfic. 
 
-Transcripció de poesies històriques. 
-Transcripció de documents referents a Pere de Cima, bisbe de Mallorca (1378-1390). 
-Transcripció de cartes de Mario de Pasa, mestre en arts i medicina, sobre Ramon Llull 
(1478-1483). 
-Transcripció de correspondència de Tomàs Aguiló amb Josep M. Quadrado, P. 
Piferrer, M. Rubió, R.Ors i M. Aguiló. 
-Transcripció del document relatiu al suicidi d’Amor Ben Xullell, jueu de Mallorca i la 
pena de passejar el cos per la ciutat que li corresponia. 
-Transcripció de suplicacions 1334 i 1365. 
-Transcripció de permissos reials o del governador per a comerciar i relitzar viatges.  
 
6. SÈRIE DE MATERIAL GRÀFIC.  
 
Extensió: Una capsa compartida amb les transcripcions i una capsa grossa de 
mudances. 
 
6.1.Subsèrie de material gràfic divers. 
 -Felicitacions de nadal. 
 -Làmines diverses. 
 -Material gràfic per Història de Mallorca. 
 -Material gràfic per Judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII i XIV. 
 -Fotografies de la crònica de Pere Marsili, versió llatina de la crònica de JaumeI.  
 
6.2 Subsèrie de fotografies  i gravats de personatges. 

-Fotografies emmarcades de Pere d’Alcantara Penya, Josep M. Quadrado, 
Miquel Costa i Llobera (1854-1922). 
-Fotografia dels redactors i col.laboradors del diari La Almudaina. 
-Fotografia del cinquantenari de la Societat Arqueològica Lul.liana (1880-1930). 
-Fotografia de dos homes, un assegut i un altre dret amb capells a la mà. 
-Gravats de Carles Aribau, Pau Piferrer i Manel Milà i Fontanals. 
-Gravats d’Antoni de Capmany , Jaume Balmes i Pau Clarís. 
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7.SÈRIE DE SERMONS, DISCURSOS I CONFERÈNCIES.  
 
Extensió: 1 capsa. 
 
-Material per al discurs realitzat el dia que es posà una làpida a la casa on nasqué i 
visqué Mossén Rullan.(1929) 
-Discursos pronunciats per Antoni Pons. 
-Material i original de la conferència de La formació de la dona al s.XVIII. La seva 
influència cultural i social. 
-Material per a la conferència Mallorca i el Conquistador. 
-Material per a la conferència La justícia. 
-Sermons d’Antoni Pons. 
 
 
 
8.RETALLS DE PREMSA.  
 
Extensió: Dues  capses. 
 
-Retalls d’articles de Jeroni Pons a El Sóller, sobre el santuari de Santa Catalina al port 
de Sóller. Capsa 1. 
-Retalls d’articles de Pedro Ferrer Gibert a Baleares, sobre Pere d’Alcantara Penya. 
Capsa 1. 
-Retalls d’articles de Guillem Forteza a El Correo de Mallorca. 1923. Capsa 1. 
-Retalls d’articles de Miquel dels Sants Oliver. Capsa 1. 
-Retalls d’articles d’opinió de Baleo(pseudònim d’Antoni Pons) a La Última Hora 
(1960-1970). Capsa 1. 
-Retalls sobre temàtica cultural a Mallorca de diversos diaris. Capsa 1. 
-Retalls sobre toponimia de Palma. Noms de carrers de membres de la Dinastia 
Privativa. Capsa 1. 
-Retalls sobre Jaume I  a Mallorca de diaris diversos. Capsa 1. 
-Retalls sobre la Conquesta de Mallorca. Capsa 1. 
-Retalls de bands, ordres i determinacions de l’època de la Guerra Civil Espanyola. 
Capsa 1. 
-Retalls de referències  d’obres publicades d’Antoni Pons. Capsa 1. 
-Retalls sobre artistes, escriptors i científics. Capsa 1. 
-Retalls d’escrits d’Antoni Pons.Rondalles amb el pseudònim de Modest de Sou, a La 
Ignorància Setmanari Popular Mallorquí . Retalls d’escrits a La Aurora, Llevant , 
Sóller i Revista Antoniana. Capsa 2. 
-Retalls sobre eclipses, sanitat i condicions de vida, geologia, art i fotografia, 
anarquisme i república. Capsa 2. 
-Retalls d’articles sobre turisme, vida local, antiga plaça de bous, referències a aspectes 
de patrimoni de Mallorca a diversos diaris. Capsa 2. 
-Retalls sobre cultura catalano-balear de diversos diaris. Capsa 2. 
-Retalls sobre cultura popular i folklore. Capsa 2. 
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9.SÈRIE DE DOCUMENTS DIVERSOS. 
 
Extensió: Una capsa. 
 
-Factures. 
-Notes diverses sens classificar. 
-Llistes de persones i institucions a qui Antoni Pons ha regalat les seves obres i notes 
per un esbós biogràfic. 
-Proves d’Imprenta d’Història de Mallorca. 
-Notes manuscrites d’altres persones. 
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