
 

 

 

  

 

 

 

PERE ANTONI MATEU MULET 
(Palma 1903 – 1964) 

Ordenat prevere el 1925, es doctorà en Teologia a la Universitat Gregoriana de Roma el 1929. 

Fou rector, vicari, ecònom i arxipreste de diferents parròquies mallorquines (Establiments, 

s’Arracó, Campos, Llucmajor), així com també de Sant Nicolau de Palma. El 1947 guanyà les 

oposicions a Canonge Penitencier de la Seu, on romangué fins a la seva mort. A part, va ser 

prolífic en l’elaboració de conferències i escrits sobre moral, col·laborà en premsa, i publicà tota 

una sèrie d’estudis i obres relacionades amb la Catedral de Mallorca i la històrica bíblica.      

Alguns d’aquests títols són Monografía histórica de Nuestra Señora de la Salud de Palma de 

Mallorca (1931), Navidades evangélicas (1934), La adoración de los Magos (1946), Retablos y 

Capillas. Capillas claustrales (1955) i Los monumentos cardinales de España, vol. XX: Palma de 

Mallorca monumental (1958). 

 

  



 

 

 

 

 

 

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ  

 
1. Activitat personal 

1.1. Fulletons i altres impressions (1914-1964) 

1.2. Biblioteca Circulant Antoni Agustí (1929) 

1.3. Recordatori funerari d’altri (1937) 

 

2. Activitat professional 

2.1. Història (1921-1941)  

2.2. Exercicis espirituals (1922-1948) 

2.3. Esborranys i altres escrits (1923-1961) 

2.4. Conferències (1925-1964)  

2.5. Congregacions (1927)  

2.6. Sermons (1928) 

2.7. Escrits morals (1949-1964)  

2.8. Catedral de Mallorca (1962-1964) 

2.9. Història natural  

2.10. Filologia  

2.11. Música  

 

3. Correspondència 

3.1. Rebuda (1928-1947) 

3.2. Emesa 

 

4. Hemeroteca (1933-1960) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

INVENTARI  
 

1. Activitat personal 

1.1. Fulletons i altres impressions (1914-1964) 

1.2. Biblioteca Circulant Antoni Agustí (1929) 

1.3. Recordatori funerari d’altri (1937) 

Aquesta secció és prou diversa i extensa, ja que consta de documentació que Pere Antoni Mateu 

Mulet recopilà al llarg de la seva vida. Per aquest motiu, bona part és resultat de la seva 

trajectòria laboral.  

Conservam fulletons informatius (de la Sociedad Nacional de Crédito i de l’Administración 

Principal de Correos y Centro de Telégrafos de Palma), de contingut religiós (oracions, litúrgia, 

moral), i escrits de diferents entitats (Comisaría General de la Santa Cruzada, Asociación de la 

Oración y la Vela, Orden Tercera de San Francisco) o personalitats. 

A més, disposam de diverses impressions (1934-1964) vinculades sobretot a la seva dedicació 

religiosa. Una és una còpia d’un gravat del llit de la Mare de Déu i els tapissos flamencs de la 

Seu, per bé que una altra il·lustra un mapa amb trajecte entre ciutats de França, Alemanya i 

Itàlia. La resta es tracta de publicacions de producció pròpia (Rápidas) i d’altres autors 

relacionades amb la vessant religiosa i la seva personalitat. En concret, tenim la Reforma de los 

estatutos de la Mutual del Clero (1952), dues conferències (José María Gadea Vidal i Javier Alert 

Sola), tres quadernets de jubileu de quaranta hores i dos llibres de la Colección Moderna (Para 

llegar a ser un conversador ameno, Para dejar de ser tímido).  

Finalment, trobam el justificant de pagament per una subscripció a la Biblioteca Circulant Antoni 

Agustí de Tarragona, i el recordatori de la mort de son pare, Arnaldo Mateu Real. 

 

2. Activitat professional 

2.1. Història (1921-1941) 

Compost per escrits sobre història de Mallorca, l’Església, la Universitat Lul·liana, i doctrina i 

obra de Ramon Llull. També conservam descripcions de diferents conjunts arquitectònics  



 

 

 

 

 

 

(Castells de Bellver i Sant Carles, Palau de l’Almudaina, Palaus reials de Valldemossa, Manacor i 

Sineu) i notes biogràfiques de Josep M. Quadrado, Sant Agustí, Sant Ciril d’Alexandria, Sant Joan 

Crisòstom i Sant Tomàs d’Aquino, de qui té anotacions sobre el tomisme. 

 

2.2. Exercicis espirituals (1922-1948) 

Corresponen a apunts, propòsits i horaris per la pràctica d’aquests exercicis, així com també les 

experiències viscudes a través dels recessos espirituals.  

 

2.3. Esborranys i altres escrits (1923-1961) 

Aquesta sèrie és la més voluminosa i diversa de tot el fons, perquè recull escrits que posen de 

manifest la vessant més religiosa de Pere Antoni Mateu i que podem distingir entre: 

- Anotacions de diferents temàtiques (educació, literatura, filosofia, bibliografia, 

premsa, etc.). A més, també inclou un document de caire econòmic de 1941, 

l’escriptura d’un testament escrit per Pere Antoni Mateu en nom de Pere Josep 

Palmer Llinàs, Vicari in Capite de Galilea i signant del document; i un llistat d'edictes, 

del qual desconeixem l’autoria. 

 

- Escrits de caire religiós, com són de Teologia pastoral, Dret canònic, Antic i Nou 

Testament, espiritualitat, sagraments i litúrgia. Així com també, anotacions, 

descripcions de termes i institucions religiosos i citacions. 

 
- Publicacions. Esborranys de Tú que temes, Tú que engañas, Tú que podrías i Tú que 

suspiras, dels quals –i en concret només dels dos primers– els conservam publicats 

a Rápidas (inclosos a la sèrie § 1.1. Fulletons i altres impressions), impressió on Pere 

Antoni Mateu escrivia amb el pseudònim de Justino Ripalda. A part, hi trobam escrits 

relacionats amb la revista Razón y fe i una autocrítica de l’obra Los monumentos 

cardinales de España, vol. XX: Palma de Mallorca monumental. 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

2.4. Conferències (1925-1964)  

Conservam conferències de Pere Antoni Mateu i d’altri (com d’Antoni Maria Alcover i Joan 

Baptista Bisellach), algunes d’elles inclouen anotacions. La litúrgia i moral són els temes 

predominants (alguns dels de moral es troben, en format esborrany a la sèrie § 2.7. Escrits 

morals), però també es tracta la legislació matrimonial, la Bíblia com a font del dogma i fonts 

històriques de la conquesta de Mallorca. A més, conservam un llistat de sacerdots de Palma que 

estaven obligats a les conferències de litúrgia i moral, probablement fos obligació a assistir-hi. 

 

2.5. Congregacions (1927) 

Aquesta sèrie correspon, per una banda, a una llibreta amb anotacions sobre una única reunió 

de la Unión Apostólica, el tema de la qual era la cooperació del sacerdot a les missions 

parroquials. Per una altra, a un conjunt d’apunts sobre la fundació a Mallorca de les Hermanitas 

de los Pobres.  

 

2.6. Sermons 

Són 16 llibretes d’esborranys de sermons pronunciats per Pere Antoni Mateu sobre Jesucrist, 

Sant Josep i la Mare de Déu. També, n’hi ha de dedicats al dolor, penitència, salvació i devoció 

mariana. Alguns d’ells corresponen a la novena de la Immaculada que foren predicats a Sóller.  

 

2.7. Escrits morals (1949-1964) 

Correspon a tot un conjunt de casos de moral que Pere Antoni Mateu preparà per alguna 

conferència. Amb tot, també hi conservam esborranys d’aquests escrits i altres anotacions amb 

exemples de casos de moral. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

2.8. Catedral de Mallorca (1962-1964) 

Es tracta sobretot d’apunts sobre diferents elements d’art sacre de la Seu (capelles, el cor, 

retaules, relíquies, etc.), i anotacions relacionades amb la història i l’activitat de la Catedral. 

 

2.9. Història natural 

Conjunt d’escrits sobre química, astronomia, geologia, medicina, meteorologia, òptica, alquímia 

i biologia. 

 

2.10. Filologia 

Anotacions sobre gramàtica i ortografia de les llengües castellana, francesa i catalana. A part, hi 

ha un llistat d’anglicismes i gal·licismes amb la traducció castellana corresponent, anotacions 

històriques de la llengua llatina i altres apunts sobre l’escriptura, la lectura i ortotipografia. 

 

2.11. Música 

Correspon a esborranys i altres escrits sobre solfeig, notació, instrumentació i harmonització 

musicals, entre altres aspectes sobre història de la música. 

 

3. Correspondència  

3.1. Rebuda (1928-1947)  

Conservam 11 telegrames de diferents dignitats religioses i altres institucions adreçats al degà 

de la Catedral de Mallorca per la mort del bisbe Gabriel Llompart Jaume. 

A més, trobam dues cartes de Maria Antònia Salvà. La primera, la dirigeix a Pere Antoni Mateu 

en qualitat d’ecònom de Sant Nicolau de Palma i el felicita per l’opuscle La adoración de los 

Magos, pels seus estudis religiosos i aprofita per informar-lo de diferents aspectes familiars de 

l’escriptora. A la segona, dona l’enhorabona a Pere Antoni Mateu pel nomenament de Canonge 

Penitencier.  



 

 

 

 

 

3.2. Emesa 

Conservam una carta de Pere Antoni Mateu a les Germanes franciscanes de la Colònia de Sant 

Jordi sobre el jubileu de la Porciúncula, carta que fa part del fons ja que inclou, sembla ser, la 

resposta d’algú d’aquesta congregació. A més, tenim l’esborrany d’una carta de Pere Antoni 

Mateu dirigida a Mn. Salvador Rigo Rotger sobre la fundació de cases d’un orde religiós que no 

s’indica, però probablement es refereixi a les Hermanitas de los Pobres. Aquest mateix 

document inclou l’esborrany d’un pròleg. 

 

4. Hemeroteca (1933-1960) 

Inclou un Suplemento extraordinario d’El Debate (desembre 1933), un número d’El Luchador 

(agost 1952) i diversos retalls de premsa (del Correo de Mallorca, El Luchador i Diario de 

Mallorca), dels quals la majoria corresponen a conferències sobre moral; algunes d’elles 

radiades i d’altres corresponents a les seccions Campaña de moralidad i Junta Diocesana de 

Acción Católica.  
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