
 

 

 

 

 

 

MATIES COMPANY MAS 
(Palma 1849 – 1917) 

Ordenat prevere el 1870, va treballar a la presó entre 1874 i 1883, any en què es llicencià en 

Dret Canònic a Toledo; i el 1886 es va doctorar en Teologia a València. A part dels diversos 

càrrecs que ocupà, també fou professor de llatí al Seminari. Obtengué la Canongia Lectoral el 

1886 i el 1889 fou nomenat Xantre a la Seu de Mallorca.  
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INVENTARI  
 

1. Activitat professional 

1.1. Sermons i altres escrits (1857-1858)  

En aquesta secció conservam tres homilies i un esborrany de sermó que podríem atribuir a 

Maties Company Mas. Amb tot, també hi trobam una sèrie de sermons, l’autor dels quals podria 

ser Bartomeu Castell; i un escrit amb contingut històric de Nicolau Company. 

 

1.2. Llicències (1883-1916) 

Corresponen a autoritzacions emeses per diferents bisbes de Mallorca (Mateu Jaume Garau, 

Jacint M. Cervera i Cervera i Pere Joan Campins), Menorca (Joan Comes Vidal, Joan Torres Ribas) 

i Barcelona (Enric Reig Casanova); així com també pel bisbe titular de Sió i vicari castrense 

d’Espanya (Jaume Cardona Tur) i pel vicari de la Catedral de Mallorca (Antoni M. Alcover Sureda).  

Les llicència atorgades li permeteren, per una banda, traslladar-se a la Diòcesi de Toledo durant 

un mes per llicenciar-se en Dret Canònic i, per una altra, administrar el sant sagrament de la 

penitència a diferents diòcesis. 

 

1.3. Nomenaments (1888-1914)  

És la secció més remarcable del fons, ja que posa de manifest la gran activitat que dugué a terme 

Maties Company, una vegada ja ocupava la Canongia Lectoral. Durant aquest període, va rebre 

una sèrie de nomenaments episcopals, així com també per part d’altres entitats, com són: 

- Defensor del matrimoni 

- Cap de l’Obra Pia dels Sants Llocs de Jerusalem 

- Examinador sinodal  

- Custos de l’Oratori de Sant Alonso Rodríguez a Bellver  

- Visitador del Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència de Palma i dels Germans Terciaris 

de Sant Agustí de Binissalem 



 

 

 

 

 

- Membre del tribunal d’oposicions a canongia (en tres ocasions)  

- Co-jutge delegat i jutge del procés apostòlic de canonització de les beates Catalina 

Tomàs i Sor Francinaina Cirer 

- Provisor i vicari general del Bisbat de Mallorca  

- Confessor ordinari de les Germanes de la Puresa de Maria Santíssima  

- Custodi d’acervos píos   

- Xantre 

- Vocal de la Junta de Beneficència de Balears i de la Junta Protectora del Círculo de 

Obreros Católicos de Palma 

- Suplent consiliari de la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat 

- Delegat dels actes commemoratius del XVI centenari de Constantí 

- Director de l’Associació de mestres de Santa Teresa de Palma 

 

1.4. Juraments i reconeixements (1891-1902) 

Conservam dos juraments que Maties Company féu al rei Alfons XIII, durant la regència de la 

reina Maria Cristina d’Habsburg-Lorena, en qualitat de predicador supernumerari i capellà 

d’honor, expedits a Madrid per part de Jaume Cardona Tur, secretari interí de la Capellania 

Major de Palau. 

Quant als reconeixements, conservam, per una banda, el títol amb què la Creu Roja Espanyola li 

concedí la medalla commemorativa pels serveis que havia prestat a les darreres Campanyes 

d’Ultramar i Repatriació dels seus exèrcits. I, per una altra, el títol amb què l’Assemblea Suprema 

de la Creu Roja Espanyola li atorgà la Gran Placa d’Honor i Mèrit. 

 

1.5. Obra pia (1906-1910)  

La documentació d’aquesta secció és de caire econòmic i correspon, la major part, a la gestió 

feta pels administradors de l’obra pia de Cristòfol Llompart Riusech, ecònom i rector de l’església 

de Marratxí. A més, conservam una factura de Cristòfol Llompart al Banc d’Espanya i tota una 

sèrie de pagaments del mateix prevere gestionats a través de l’obra pia per la celebració de  



 

 

 

 

 

 

misses pel dia de la seva mort, l’acabament de les obres de la Casa-Convent de les Filles de la 

Misericòrdia, Terciàries de Sant Francesc de Marratxí; per la inversió en l’església de Marratxí, i 

per l’Obra de la Propagació de la Fe, entre d’altres. A part, també hi ha una almoina de Cristòfol 

Llompart per la celebració de misses pels pares de la Residència dels Caputxins. Alguns d’aquests 

documents sobre la gestió dels béns d’aquesta obra pia estan signats per Maties Company, 

Xantre. 

 

2. Correspondència (1891-1916) 

De les cartes conservades, en general corresponen a rebudes per Maties Company en agraïment 

a les tasques desenvolupades, reconeixement d’institucions locals i nacionals (Real Patronato 

del Buen Suceso de Madrid, Bisbat de Mallorca, Delegació d’Hisenda de les Illes Balears i 

Instituto de Adoratrices de Madrid). Amb tot, també n’hi ha una en què se li encomanà la revisió 

i censura de l’estudi a publicar de Josep Miralles, Nuestra Señora de la Salud i, a més, conservam 

una còpia d’una comunicació entre tercers (Josep Palou dirigint-se al Capítol) sobre el projecte 

d’elaboració d’un tapís. 

 

3. Biblioteca 

Es tracta d’un sol volum de meditacions, la Quarta parte de las meditaciones, sobre los misterios 

de la pasión de Jesucristo Nuestro Señor. Introducción de la oración mental, cerca de la pasión 

de Christo Nuestro Señor.  
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