
FONS ARXIVÍSTIC DE L’ARXIU DE L’ARXIDUC LLUÍS SALVADOR 

D’ÀUSTRIA DE LA FAMÍLIA CILIMINGRAS CASASNOVAS A L’ARXIU 

GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA 

 

El dia 12 de setembre de 2010 l’ajuntament de Valldemosa va signar un acord de 

dipòsit del llegat documental de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria amb la família 

Cilimingras Casasnovas, titular del fons documental esmentat. 

 

Per complir amb allò que preveu la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i 

patrimonio documental de les Illes Balears, aquest fons s’ha de conservar en 

condicions adients per a la consulta i se h’ha d’evitar el deteriorament i la pèrdua 

d’informació. 

 

Es tracta d’un projecte summament  interessant  que servirà per posar a l’abast 

de la investigació històrica aquest fons tan important donada la categoria  de la  

persona productora dels documents, l’Arxiduc Lluís Salvador, pertanyent a la Casa 

d’Austria tan relacionat amb les Illes Balears en general i amb Mallorca en 

particular i molt especialment amb Valldemossa on residí llargues temporades i on 

tenia nombroses propietats. Insigne investigador i literat, aficions innates que 

hagué de compaginar amb càrrecs de govern. S’integrà plenament en la societat 

cultural illenca i es relacionà i col�laborà amb els principals personatges del món 

intel�lectual. 

 

La finalitat d’aquest projecte impulsat per l’Ajuntament de Valldemossa, que 

compta amb l’assitència tècnica de la Secció d’Arxius i Patrimoni Documental, 

depenent del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, és  de promoure i 

garantir el tractament dels documents i per tant, la gestió d’aquest fons, la 

preservació i la difusió, amb la finalitat de posar-los a l’abast de la investigació 

històrica. 

 

Per aquests motius l’organització d’aquest fons és molt important no solament per 

a Mallorca i Valldemossa en particular, ja que per la seva dimensió és universal. 



 

És una sort immensa que el fons s’hagi conservat i que la familia Cilimingras ho 

vulgui posar a l’abast de la investigació deixant-ho en mans de l’Ajuntament de 

Valldemossa, com a responsable de la conservació i difusió del patrimoni 

documental del seu municipi. 

 

Es tracta d’un fons fragmentat i quantitativament no voluminòs però donada la 

categoria del seu productor i la seva vinculació amb les Illes Balears i en especial 

amb Mallorca i Valldemossa on passà llargues temporades, és d’especial interès la 

seva conservació. 

 

Aquest fons no està inventariat, registrat en cap tipus de fitxer. No podem 

precisar en concret  les dates exactes dels documents. Sabem que els més 

abundants són del segles XIX i principis del XX fins a la data de la mort de 

l’Arxiduc (1915). Encara que no es pot descartar  que ni pugui haver d’anteriors i 

de posteriors  a aqueixes dates. 

 
Les fases del projecte son: 
 
1. ORGANITZACIÓ DEL FONS: INVENTARI I CATALOGALITZACIÓ 
 
2. EXPOSICIÓ PÚBLICA 
 
3. ENTRADA XARXA EUROPEA D’ ARXIUS ARXIDUC A INTERNET 
 
4. PROMOCIÓ VALLDEMOSSA DESTÍ CULTURAL 
 
 

La duració  de projecte es de 2 anys (2014), i en aquesta tasca comptam amb 

l’assistència de la Dra. Helga Schwendinger i amb l’investigador i expert en la 

figura de S’arxiduc el sr. Wolfgang Löhnert, així com els tècnics del departament 

de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, els membres de l’embaixada 

d’Àustria a Espanya, membres dels Arxius Generals de S’Arxiduc a Viena (Austria) 

i a Praga (Rep. Txeca), i amb la ciutat de Brandis (Rep Txeca) i la Illa de 

Zakynthos (Grècia). 


