DIA 9 DE JUNY. DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
DONACIONS I ADQUISICIONS QUE ES PRESENTEN:
Donació de Joan Murenu:
- Fulletó Almuerzo ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Ibiza a Su
Excelencia el Jefe del Estado Don Francisco Franco Bahamonte. Ibiza a 9 de octubre
de 1955.
- Fulletó Comida ofrecida por el Excmo. Ayuntameinto del Ibiza al Excmo. Sr.
Gobernador Civil de la Provincia con motivo de su visita a Ibiza. Ibiza, 4 de junio de
1956.
El Governador Civil de la Província era Plácido Álvarez-Buylla y López Villamil. L'Ajuntament
d'Eivissa li oferí un sopar en el Hotel Ibiza.
- Fulletó Almuerzo ofrecido por los Ayuntamientos de las islas de Ibiza y Formentera al
Excmo. Sr. Gobernador Civil y al Ilm. Sr. Delegado del Gobierno con motivo de la
creación de la Delegación del Gobierno en estas islas. Ibiza, 6 de abril de 1957.
El Governador Plácido Álvarez-Buylla tornà a visitar l'illa per donar possessió a José Pontijas
Fernández com a primer Delegat del Govern de les Pitiüses amb motiu de la creació de la
Delegació del Govern.
Donació de Rosa Babi:
- Llibre Antigüedades ebusitanas de Carlos Román. Editat a Barcelona l'any 1913 a la
Tipografía La Académica de Serra hermanos y Russell.
Adquisicions:
- Diario Balear. Del número 1 de 1 de gener de 1819 al número 364 de 31 de diciembre de
1819.
El Diario Balear s'editava a Palma, a la impremta de Felip Guasp. Començà a publicar-se l'1
de novembre de 1814. L'abril de 1815 deixà d'editar-se a consecuència d'una real ordre que
prohibia tots les publicacions periòdiques menys la oficial com La Gaceta. L'impressor va
obtenir una llicència i reaparegué l'1 d'abril de 1816.
Era molt llegit i tenia un gran tiratge.

- Posters: Plaza de toros Ibiza. Any 1969
- Caricatura de Josep Costa, Picarol, que representa el Quixot. Cap a l'any 1905.
Amb motiu del tercer centenari de don Quixot, l'any 1905 aquest personatge va reaparèixer
en la societat de l'època. Al setmanari satíric, Esquella de la Torratxa, Picarol també li dedicà
uns dibuixos.
- Edició facsímil del manuscrit Arbre de filosofia d'amor de Ramon Llull. L'original, del
segle XIV, procedeix del Col·legi de la Sapìència i està custodiat avui a la Biblioteca
Diocesana de Mallorca. És una obra destacada dins la producció mística de Ramon Llull, on
relata la seva trobada amb una bella dama en el bosc, Filososfia d'Amor. Aquesta dama plora
perquè la seva germana, Filosofia del Saber, és a dir, la Ciència, té més servidors que ella.
És un exemplar que ve a completar la col·lecció facsímil de manuscrits i primeres edicions
d'obres cabdals per al coneixement de la nostra història i literatura.

