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15/1C.XXI TEATRE 

 

La documentació del Fons Municipal d’antic agrupada a Diversos ha estat objecte de la 

revisió de fons practicada l’any 2005. Diversos (1M) estava formada per tres sèries 

documentals: Cerimonial (I), Diversions públiques (II) i Bans municipals i fulls diversos 

impresos (III), pel que fa a la antiga sèrie II Diversions Públiques, amb unes dates extremes 

de 1632 a 1876, en practicar-ne el tractament documental i respectant la tradicional divisió del 

Fons Municipal s’ha decidit dividir-la en dues: la documentació corresponent al període de 

govern del Consell de Cent passa a formar una nova sèrie documental 15/1C.XXI), i la 

produïda a partir de setembre de 1714 al de l’Ajuntament borbònic i constitucional (1D.XX). 

En el cas de la sèrie 1CXXI passà a anomenar-se Teatre, mentre que la 15/1D.XX conserva el 

títol de Diversions Públiques. 

Aquestes dues noves sèries estan compostes per unitats documentals simples i compostes, 

produïdes, reunides i utilitzades per l’autoritat pública competent en matèria d’organització, 

control, autorització, etc. d’espectacles a la ciutat, en l’exercici de les activitats i funcions que 

li eren pròpies. 

La documentació objecte de descripció està constituïda per una sola unitat d’instal·lació, sense 

prejudici de que en un futur pugui créixer. 

Pel que fa a la llengua utilitzada en la documentació és el català i el castellà. 

 

Signatura Descripció Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 

Observacions 

1C.XXI-1/1 Expedient instruït arran d’un 

afer econòmic, Joan Martínez, 

autor de comèdies i Dionisa 

Suares, la seva esposa, contra 

Lluïsa Robles. 1 quadern.  

15.11.1632 – 

26.11.1632 

   

1C.XXI-1/2 Dossier fruit de l’interrogatori 

practicat a Joan Martínez i 

Dionisa Suarez, actors de 

comèdies, sobre la 

representació d’obres teatrals a 

la ciutat. 1 quadern. 

13.12.1632    
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Signatura Descripció Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 

Observacions 

1C.XXI-1/3 Dossier elaborat amb la 

documentació fruit de la venda 

a l’encant de diverses peces de 

roba, propietat de Dionisa 

Suarez i Joan Martínez, autor 

de comèdies, per pagar deutes. 

1 quadern. 

gener-

setembre 

1633 

   

1C.XXI-1/4 Dossier elaborat arran de la 

reclamació de Bartomeu 

Castillo, velluter, del pagament 

d’un deute a Joan de la Calle, 

representant de comèdies. 1 

quadern. 

07.04.1636 - 

17.06.1636 

   

1C.XXI-1/5 Recull documental arran de la 

denúncia, interposada per 

Alexandre de Guzmán, 

comediant resident a 

Saragossa, de no haver donat a 

Maria de Medina, actriu i la 

seva muller, consentiment per 

viatjar a Mallorca amb la 

companyia de comediants amb 

la qual està representant a 

Barcelona. 9 docs. 

09.10.1688 – 

31.10.1688 

   

 

 


