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15/1D.XX Diversions públiques 

 

15 Cultura 

 

15/1D.XX Diversions públiques 

 

Introducció 

 

La sèrie documental titulada Diversions Públiques, objecte de la present descripció, conserva el 

nom atorgat des del moment que, d’antic, va passar a formar part del Fons de l’Arxiu. Des d’un 

bon  principi s’inclogué a Diversos del Fons Municipal, (1M.II). 

En l’exercici continuat de les tasques de descripció dels fons històrics de l’Ajuntament de 

Barcelona, pròpies de l’Arxiu Històric de la Ciutat, recentment s’ha iniciat l’organització, 

classificació, ordenació i descripció de les onze caixes de documents identificades únicament 

pel nom, Diversions Públiques.  

En el procés d’estudi de la documentació s’evidencia la heterogeneïtat del conjunt, tant pel que 

fa als diferents tipus documentals que composen la sèrie, com a la variada procedència, a les 

diverses funcions per les quals va ser produïda la documentació, i per l’extensa cronologia, que 

s’estén al llarg de diferents etapes del govern de la ciutat, de (1632-1900), entre d’altres.  

Seguint la organització intel·lectual dels Fons Municipals de l’Arxiu en dos grans subfons, que 

en línies generals corresponen a l’època del Consell de Cent i a la de governs absolutistes i 

constitucionals, s’ha procedit a incorporar una nova sèrie, 15.1C.XXI Teatre, composta per uns 

pocs documents procedents del conjunt dels de Diversions Públiques que s’estenen de 1632 a 

1688.  

La resta de documents estan incorporats a 15.1D.XX Diversions Públiques. Aquesta és la que 

és objecte de descripció del present inventari.  

 

Característiques de la sèrie 

 

El conjunt de documents que constitueixen la sèrie objecte d’aquesta descripció està ubicat en 

dotze unitats d’instal·lació. De la 1 a la 9 i l’11 són caixes, que contenen documentació textual 

de mida estàndard. La unitat 10 i la 12 són carpetes; aquestes dues últimes contenen documents 
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de format gran, bans i plànols respectivament. Aquests documents han estat desdoblegats i 

protegit amb camises de paper neutre i ubicats en carpetes per una millor conservació.  

La sèrie documental s’estén de l’any 1718 al 1900, i els documents que la composen són de 

tipus molt divers: s’hi troben notes sense cap referència de qui ni de per què van ser esteses. 

També hi ha expedients, plànols, llibres de registre, memorials, bans, peticions, permisos, 

recursos, plets, etc., que contenen informació sobre afers personals i jurídics relacionats amb el 

món de l’espectacle com, deutes, pagaments, contenciosos, etc. Altres documents són de 

caràcter oficial i d’àmbit ciutadà, sobre seguretat, salut, sancions, documents que informen 

sobre diverses obres d’arquitectura, urbanisme, etc. projectades o dutes a terme per realitzar 

espectacles públics, o que hi tindran incidència. Per tant, és una sèrie composta per 

documentació amb dimensions i característiques molt diferents. 

Cal comentar que la major part d’aquesta documentació va ser produïda per la voluntat de 

l’administració d’oferir diversions públiques a la ciutat, la qual cosa tenia dues finalitats clares: 

d’una banda, procurar esbarjo als ciutadans controlat per l’autoritat; de l’altra era un sistema de 

proporcionar ingressos a l’Hospital de la ciutat. 

Els temes dels que tracta la documentació objecte d’aquest inventari són d’índole molt diversa: 

Sobre representacions teatrals de diversos tipus (sainets, drames, musical, clàssic, de circ), tant 

pel que fa al Teatre Principal com a altres indrets on es volien fer representacions. Una altra 

mena de documents tracten dels balls realitzats en sales habilitades, en pisos, etc. La sèrie conté 

també documentació diversa del Teatre del Liceu i de les places de toros, entre d’altra. 

 

Característiques de l’instrument de descripció 

 

En el procés d’organització i classificació dels documents calia conferir-los coherència i 

tractar-los d’una manera unitària, sense perdre de vista que la sèrie resultant del procés, havia 

de ser afí amb el tractament donat a les altres sèries. 

Ha resultat impossible refer l’organització de la documentació com deuria estar en origen, per 

trobar-se fraccionada, solta, incompleta i totalment barrejada. Per tant, el criteri seguit ha estat 

majoritàriament el cronològic, i dins d’aquest s’ha fet l’esforç d’agrupar aquella documentació 

que tenia una procedència o finalitat comuna, o generada per afers similars, o en un mateix any. 
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El total de registres elaborats pel present instrument de descripció, supera els 600. Un registre 

pot correspondre a un o a diversos documents, en funció de les necessitats plantejades per la 

documentació en el moment de la descripció. Per tant, les mateixes signatures que identifiquen 

els registres, i amb la finalitat d’agilitar la recerca, identifiquen cadascun dels documents 

descrits, que pot constar d’un o de diversos documents, els quals també han estat ordenats i 

identificats amb la signatura de l’agrupació documental a la que corresponen, i a més un darrer 

dígit que és el número d’ordre intern del dossier que s’ha format.  

 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-1 1718 – 1800 

Unitat d’instal·lació composta per diversa documentació relacionada amb el món 

de l’espectacle i altres diversions públiques 

1D.XX-1/1 

Procés iniciat a instàncies d’un 

comediant contra una companyia 

de comèdies. 1 quadern. 

07-03-1718 

/ 17-03-

1718 

   

1D.XX-1/2 

Informe sobre la suspensió de 

representacions teatrals, a causa 

de fer-se “rogatives” per la falta 

d’aigua. 1 doc. 

05-05-1730    

1D.XX-1/3 

Notes arran d’un acarament entre 

còmics i els seus agents, per causa 

del contracte. 1 doc. 

20-10-1733    

1D.XX-1/4 

Expedient d’un contenciós per 

incompliment de contracte de 

representacions. 1 quadern. 

30-01-1732 

/ 01-04-

1734 

   

1D.XX-1/5  

Recull de notes, àpoques i estats 

de comptes ocasionats per 

representacions de comèdies, 

òperes, saraus... 8 docs. 

1750 – 1779    

1D.XX-1/6 

Plet de Banieri Marecucci i 

Bernard Memorelli, actors, contra 

Nicodemus Manni, empresari. 1 

quadern. 

09-08-1766 

/ 06-09-

1766 

   

1D.XX-1/7 

Representació enviada al rei pels 

administradors de l’Hospital Gral. 

de Barcelona, informant de les 

activitats lúdiques. 3 plecs. 

07-03-1770    

1D.XX-1/8 

Disposicions per a la realització 

d’espectacles i diversions 

públiques. Hospital Gral. de la 

Sta. Creu. 1 quadern. 

25-01-1771    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-1/9 

Protocol municipal regulador de 

l’assistència de càrrecs de 

l’Ajuntament a balls de 

carnestoltes. 1 plec. 

13-01-1771 

/ 11-02-

1771 

   

1D.XX-1/10 

Concessió de poders per ser 

representat en els afers legals de 

Joan Fargas, empresari del teatre, 

a favor d’Ignasi Pallarès, notari. 1 

plec. 

10-02-1772 

/ 04-05-

1772 

   

1D.XX-1/11 

Representació en defensa de la 

realització de balls de màscares. 1 

plec. 

02-11-1773    

1D.XX-1/12 
Memòria sobre l’organització de 

balls públics. 1 plec. 

1767 – 1773    

1D.XX-1/13 

Súplica del pintor del teatre per 

continuar exercint la funció. 1 

plec. 

13-04-1774    

1D.XX-1/14 Unitat documental composta: 1775 – 1781    

1D.XX-1/14.1 

Informe notarial redactat a 

instàncies de Carles Vallès, 

empresari del Teatre del la Ciutat. 

1 quadern. 

02-07-1775    

1D.XX-1/14.2 

Compte de les costes per la 

instrucció d’autos. Els directors 

del teatre contra Carles Vallès, 

empresari. 1 doc. 

S. XVIII    

1D.XX-1/14.3 

Informe arran d’un litigi de Carles 

Vallès, empresari, sobre 

representacions teatrals. 1 plec. 

07-12-1781    

1D.XX-1/15 

Disposicions per a les dues 

companyies de comediants de la 

cort. Madrid. 1 quadern. Imprès. 

16-05-1777    

1D.XX-1/16 
Nota sobre l’assistència dels 

capitans generals al teatre. 1 doc. 

28-01-1778    

1D.XX-1/17 

Petició de l’administració de 

l’Hospital a l’Ajunta ment, per 

continuar amb l’arrendament del 

teatre. 2 plecs. 

20-06-1779    

1D.XX-1/18 

Informe sobre una representació 

dels diputats i personer del comú a 

l’Ajuntament, reclamant veu i vot 

en la direcció del teatre i casa de 

comèdies. 4 plecs. 

13-09-1779    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-1/19 

Segment d’un informe sobre la 

conveniència d’establir dies de 

descans per a les representacions. 

1 doc. 

03-03-1781    

1D.XX-1/20 

Petició d’informació respecte 

abonaments de les llotges i el 

corresponent cobrament. 1 doc. 

06-12-1781    

1D.XX-1/21 

Reial Resolució reguladora de les 

competències del subdelegat i de 

la jurisdicció ordinària, en matèria 

de representacions teatrals. 1 plec. 

Imprès. 

26-02-1782    

1D.XX-1/22 
Comunicat de la defunció d’un 

ballarí del teatre. 1 plec. 

02-09-1782    

1D.XX-1/23 

Disposició de cessament de la 

subdelegació de la protecció i 

judicatura de còmics, tant a  

Barcelona com a tot el Principat. 1 

quadern. 

01-08-1783    

1D.XX-1/24 

Memorial sobre l’administració de 

l’Hospital de la Sta. Creu. 1 

quadern. 

01-08-1783    

1D.XX-1/25 

Comunicat per l’administració de 

l’Hospital sobre la conveniència 

de continuïtat en el tipus de 

diversions públiques. 1 doc. 

27-10-1783    

1D.XX-1/26 

Recull de lletres relacionades amb 

acusacions contra un còmic per 

injúries. 3 docs. 

25-08-1786 

/ 11-01-

1787 

   

1D.XX-1/27 

Ofici relatiu a les despeses 

ocasionades per l’incendi de la 

casa teatre. 1 doc. 

28-10-1787    

1D.XX-1/28 

Lletra de l’Ajuntament de Lleida 

al de Barcelona, i resposta 

d’aquest, sol·licitant informació 

sobre quins càrrecs poden 

beneficiar-se d’assistència gratuïta 

a les representacions teatral. 1 

plec. 

08-07-1787 

/ 21-07-

1787 

   

1D.XX-1/29 

Disposicions sobre les 

representacions teatrals d’una 

companyia de comediants francesos. 

1 doc. 

20-10-1789    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX.1/30 

Informe sobre la utilització d’una 

sala provisional per a espectacles, 

per ser utilitzada per una 

companyia italiana d’acròbates i 

per realitzar-hi dos concerts de 

violí. 1 plec. 

07-03-1788    

1D.XX-1/31 

Contenciós de Jeroni Rodon, 

tirador d’or, contra Josep Galán, 

còmic, a causa d’un deute. 1 

quadern. 

22-08-1787    

1D.XX-1/32 

Contracte de relacions laborals als 

còmics Josep de la Yerba i Ma. 

Manuela de la Yerba. 1 quadern. 

Madrid - Barcelona. 

23-06-1788 

/ 23-01-

1789 

   

1D.XX-1/33 

Informe arran d’un contenciós entre 

dos empresaris del teatre de la ciutat 

a causa de la clau d’una llotja. 1 

plec. 1 doc. 

31-03-1790    

1D.XX-1/34 

Expedient instruït contra un 

assistent a una representació 

teatral per proferir insults contra 

les autoritats, arran d’un incident 

amb un còmic. 1 plec. 

13-09-1790 

/ 08-03-

1791 

   

1D.XX-1/35 

Nota de Vicens Martí, tramoista 

de la casa del teatre, confirmant la 

recepció de dues xeringues per 

apagar el foc. 1 doc. 

23-11-1790    

1D.XX-1/36 

Avís al públic. Convocatòria de 

concurs de tonades, de les que 

s’executen a les representacions 

teatrals. 1 doc. Imprès. 

Madrid,02-

12-1791 

   

1D.XX-1/37 

Còpia de la Reial Cèdula de 24-

01-1793, reguladora de les 

representacions teatrals a Madrid. 

1 doc. 

00-00-1793    

1D.XX-1/38 

Petició i concessió de permís per 

representar comèdies durant el 

carnestoltes. 1 plec. 

17-01-1794 

/ 22-01-

1794 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-1/39 

Expedient instruït a partir de les 

reclamacions econòmiques 

d’artistes de companyes italianes i 

espanyoles contra Antonio Tozzi, 

empresari, el qual va haver de 

suspendre les representacions a 

causa de la Reial Ordre d’11-08-

1794, que disposava la 

convocatòria de“rogatives” a 

favor de la Guerra Gran. 10 docs. 

09-01-1794 

/ 13-09-

1794 

   

1D.XX-1/40 

Petició de permís per realitzar 

representacions de 

“divertimentos”. 1 plec. 

25-11-1794    

1D.XX-1/41 

Expedient instruït per un plet 

interposat per Cayetano Neri i 

altres còmics, contra Antonio 

Tozzi, empresari de la casa del 

teatre de Barcelona. 1 plec. 

1794 – 1795    

1D.XX-1/42 

Edicte regulador del 

comportament del públic en les 

representacions teatrals, disposició 

de D. Juan Procopio de 

Bassecourt, comte de Sta. Clara i 

governador. 1 doc. 

20-06-1795    

1D.XX-1/43 

Petició de permís per fer una 

representació, no professional, a 

una casa particular. 1 plec. 

18-03-1795    

1D.XX-1/44 

Avís al públic dels períodes de 

venda d’abonaments de la casa del 

teatre, per les representacions de 

la companyia de comèdia 

espanyola i les de l’òpera italiana. 

1 doc. Imprès. 

 Març 1795    

1D.XX-1/45 

Recurs contra la pèrdua de drets 

d’un abonament de llotja i una 

lluneta del teatre. 1 plec. 

18-04-1795 

/ 27-04-

1795 

   

1D.XX-1/46 
Reclamació per l’abonament 

d’una llotja. 1 doc. 

02-04-1796    

1D.XX-1/47 

Denúncia d’un deute, interposada 

per J. Laviña per encàrrec d’un 

sastre madrileny, contra F. 

Bianchi, ballarí. 1 plec i 3 docs. 

02-05-1796 

/ 10-05-

1796 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-1/48 

Petició de dos ciutadans de 

l’intercessió de l’autoritat per 

aconseguir cadascun d’ells 

l’abonament d’una lluneta del 

teatre. 2 doc. 

14-08-1796 

/ 25-08-

1796 

   

1D.XX-1/49 

Trasllat d’un expedient iniciat a 

petició d’Antonio Tozzi, 

empresari del teatre, per 

aconseguir una moratòria de 

deutes. Aconseguint l’emulació 

pel Reial i Suprem Consell de 

Castella. 1 quadern. 

02-08-1797 

/ 25-09-

1797 

   

1D.XX-1/50 

Dossier informatiu de les despeses 

ocasionades pel funcionament del 

teatre. Elaborat a petició 

d’Antonio Tozzi, empresari. 4 

plecs. 

15-11-1797 

/ 24-11-

1797 

   

1D.XX-1/51 

Reclamació de la “segona buffa” 

de la companyia italiana 

d’honoraris que assegura li deu 

Antonio Tozzi, empresari del 

teatre. 1 plec. 

17-03-1798    

1D.XX-1/52 

Escriptura de renúncia de Fidel 

Arqués, fuster, a participar en la 

construcció del teatre del C/ de 

Jesús, a favor dels seus socis. 1 

quadern. 

09-06-1799    

1D.XX-1/53 

Notificació d’embargament a 

Josep Fatjó, propietari del teatre 

del C/ de Jesús. 1 doc. 

30-07-1799    

1D.XX-1/54 

Expedient iniciat a instància de 

Miguel Infante, autor de teatre, 

per la reclamació d’un deute i 

instruït per la realització d’un 

judici verbal. 1 quadern. 

02-09-1799 

/ 30-10-

1799 

   

1D.XX-1/55 

Expedient instruït arran de la 

demanda interposada per J. 

Antonio Pera, empresari del teatre, 

contra la família Espontini, músics 

i ballarines, per incompliment del 

contracte. 1 quadern. 

11-09-1799 

/ 15-02-

1800 

   

1D.XX-1/56 

Registre d’entrades i sortides de 

caixa. Imprès sense complimentar. 

1 doc 

S. XIX    

1D.XX-1/57 
Notes per organitzar la vigilància 

al teatre. 1 doc. 

[S. XIX]    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-1/58 
Memorial de definició d’un deute. 

1 doc. 

S. XIX    

1D.XX-1/59 

Esborrany de comunicat pels 

administradors de l’Hospital Gral., 

sobre la reial decisió d’observança 

literal dels contractes entre 

l’Hospital i empresaris. La 

responsabilitat de l’ordre públic és 

competència del governador, 

sotsdelegat del teatre. 1 doc. 

S. XIX    

1D.XX-1/60 

Notes relacionades amb la 

reclamació d’un deute al Sr. 

Maqueda, que havia estat 

apuntador del teatre. 2 docs. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/61 

Notes de l’administració de 

l’Hospital Gral. sobre l’abonament 

de llotges i llunetes al teatre. 2 

docs. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/62 
Notes sobre disposicions per 

entrades, balls, funcions... 2 docs. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/63 

Nota sobre possibles demandes de 

canvi d’ubicació a les llotges i 

llunetes, per part dels beneficiaris 

per la seva contribució econòmica 

a l’Hospital. 1 doc. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/64 

Relació d’assistència de càrrecs de 

l’Ajuntament, als balls públics de 

carnestoltes del teatre. 1 doc. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/65 

Memorial arran de la petició de 

diputats i personal del Comú pel 

gaudi de la llotja que la ciutat té a 

la casa teatre. 1 doc. 

[S. XVIII]    

1D.XX-1/66 

Relació de funcions per 

representar entre el 27 d’abril i el 

3 de juny. 1 doc. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/67 

Notes resum d’incidències en 

abonaments de llotges, 

representacions i actes... 1 doc. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/68 

Notes relacionades amb 

incidències a llotges, llunetes, 

sobre la continuïtat del privilegi 

de l’Hospital com únic teatre de la 

ciutat, censura d’obres... 1 doc. 

[S. XIX]    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-1/69 

Petició de l’Ajuntament de 

Barcelona adreçada al rei 

d’estricta aplicació de la RC de 

25-01-1771, reguladora del 

funcionament de la casa teatre de 

la ciutat. 1 doc. 

[S. XVIII]    

1D.XX-1/70 

Memorial per el bon 

funcionament del teatre de 

Barcelona. 1.doc. imprès 

[S. XVIII]    

1D.XX-1/71 
Avís al públic d’un concert al 

teatre. 1 doc. Imprès 

[S. XVIII]    

1D.XX-1/72   
Memorial sobre jurisdicció i 

contribucions de teatres. 1 doc. 

[S. XIX]    

1D.XX- 1/73 
Relació de tràmits administratius 

sobre la gestió del teatre. 1 doc. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/74 

Disposicions del cap superior 

polític de la província per el 

funcionament intern del teatre. 1 

doc. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/75 

Notes sobre la Comissió de 

Teatres, llotges, personal, 

recaptació, obreria, proveïments, 

ordre públic, etc. 2 docs. 

[S. XIX]    

1D.XX-1/76 

Comunicat al cos polític de festes 

de l’organització d’actes solemnes 

en els que estigui representat 

l’Ajuntament. 1 doc. 

[S. XIX]    

1D.XX-2 1800  1809 

Unitat d’instal·lació composta per documentació diversa, generada en l’exercici 

d’organització i realització d’actes públics d’esbarjo 

1D.XX-2/1 

Notes relacionades amb els 

orígens de la relació 

administrativa entre el teatre i 

l’Hospital, i de la posterior 

regulació normativa i intervenció 

de l’Ajuntament. 1 doc. 

00-00-1800    

1D.XX-2/2 

Instància de Josep Lallande, autor, 

sol·licitant la intervenció de 

l’autoritat obligant a M. 

Campuzano, còmic, al pagament 

d’un deute. 1 doc. 

00-00-1800    

1D.XX-2/3 

Expedient instruït a partir de la 

reclamació d’Antoni Lacoba, 

mercader, d’un deute a Josefa 

Llizó. 1 plec. 

01-03-1800 

/ 29-03-

1800 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-2/4 

Comunicat de l’Ajuntament de no 

haver rebut cap cèdula reguladora 

de les funcions del corregidor ni 

de l’Ajuntament. 1 doc. 

04-03-1800    

1D.XX-2/5 

Tres documents de l’Ajuntament 

de Saragossa remesos al de 

Barcelona. 

25-02-1800 

/ 05-04-

1800 

   

1D.XX-2/5.1 

Sol·licitud, de l’Ajuntament de 

Saragossa al de Barcelona, 

d’informació sobre les 

competències que la Reial Cèdula 

de 24-01-1793 li atorga. 

25-02-1800    

1D.XX-2/5.2 

Acusament de rebut i agraïment 

per la informació sobre pràctiques 

d’ordre públic al teatre. 

15-03-1800    

1D.XX-2/5.3 

Acusament de rebut i agraïment 

per la informació facilitada sobre 

el teatre. 

05-04-1800    

1D.XX-2/6 

Expedient instruït arran de la 

reclamació de Carlos Pazzi, 

comediant, d’un deute que amb ell 

va contreure Raimundo Martínez, 

còmic. 2 docs. 

29-05-1800 

/ 10-07-

1800 

   

1D.XX-2/7 

Sol·licitud dels administradors de 

l’Hospital a l’Ajuntament de 

disposicions per el  bon 

funcionament de les diversions 

públiques. 1 doc. 

16-06-1800    

1D.XX-2/8 

Expedient instruït  a partir de la 

denúncia feta per Domingo Botti, 

empresari del teatre, per deutes 

contra Miguel Rodriguez i Josefa 

Solís, actors. 1 exp. 

08-03-1801 

/ 04-05-

1801 

   

1D.XX-2/9 

Expedient instruït a partir de la 

instància de Pedro Mª Pedrelli, 

ballarí, denunciat l’incompliment 

de contracte de l’empresari del 

teatre, Domingo Botti. 1 exp. 

29-03-1801 

/ 08-04-

1801 

   

1D.XX-2/10 

Expedient instruït arran de la 

denúncia interposada per Agustín 

Ferrari, ballari, per deutes contra 

Júlia Genevet, ballarina. 1 exp. 

11-06-1801 

/ 28-07-

1801 
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15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-2/11 

Informe de la  disposició del 

governador de Barcelona de 

l’aplicació de la instrucció d’11-

03-1800 en el funcionament del 

teatre, i resposta de Madrid. 1 plec 

1 doc. 

16-07-1801 

/ 29-07-

1801 

   

1D.XX-2/12 

Compromís de treball, de la 

Pasqua de Resurrecció al 

Carnestoltes de 1803, de Maria 

Vázquez com segona dama, amb 

Domingo Botti, empresari del 

teatre. 1 doc. 

17-01-1802    

1D.XX-2/13 

Expedient instruït a partir del 

recurs de Josep Vallès, còmic, 

contra Domingo Botti, empresari 

del teatre, per incompliment de 

contracte. 1 exp. 

21-01-1802 

/ 10-03-

1803 

   

1D.XX-2/14.1-5 

Recull de recursos presentats per 

Domingo Botti, empresari, contra 

la realització de diversions 

públiques fora del teatre, els 

espectacles eqüestres, els balls al 

teatre i Agustí Llopis, comediant 

per incompliment de contracte. 3 

docs. 2 plecs. 

12-01-1802 

/ 23-02-

1802 

   

1D.XX-2/14.6 

Informe de la Junta del Teatre 

sobre els recursos i sol·licituds 

presentats per Domingo Botti, 

empresari sobre la gestió del 

teatre. 1 plec. 

05-03-1802 

/ 17-04-

1802 

   

1D.XX-2/15 
Memòria de les obres 

d’engrandiment del teatre. 1 plec 

[1802]    

1D.XX-2/16 

Acta de la reunió extraordinària de 

l’Ajuntament que tracta de l’ordre 

del corregidor de la ciutat, 

marquès de Vallesantoro,de 

suspensió de les representacions 

de la companyia còmica, al teatre. 

1 plec, 1 doc. 

19-04-1803 

/ 26-04-

1803 

   

1D.XX-2/17 

Expedient instruït a partir del 

recurs presentat per Antonio 

Pitxot contra la seva filla Carolina 

Pitxot, primera ballarina del teatre 

de Barcelona, reclamant el 

cobrament d’una pensió. 1 exp. 

Florència, 

20-06-1803 

/ Barcelona, 

13-02-1804 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-2/18 

Normes de funcionament per el 

teatre de la ciutat, emeses pel 

superintendent de teatres del 

regne. 1 quadern 

Madrid, 07-

04-1804 

   

1D.XX-2/19 

Còpia d’exposició de fets i 

proposta d’interrogatori, de 

Francisco Castellanos i Josefa 

Ramos, arran d’un contenciós per 

l’herència de M. Rosario 

Fernández. 2 plecs, 1 doc. 

Madrid, 06-

06-1804 

   

1D.XX-2/20 

Petició de Miguel Vacani, primer 

buffo, de mediació de l’autoritat 

per corregir els costums socials de 

la seva muller. 1 plec. 

09-01-1805 

/ 23-01-

1805 

   

1D.XX-2/21 

Plec de condicions laborals, de la 

Pasqua de Resurrecció de 1806 al 

Carnestoltes de 1810, entre 

Dionisio Ibañez i Vicenta 

Martínez, de la companyia còmica 

espanyola, contractats per 

Melchor Ronzi, empresari. 1 doc. 

14-10-1805    

1D.XX-2/22 

Expedient instruït a partir 

d’instància presentada pels músics 

que han treballat al Saló del Palau 

contra Josep Pintauro, mestre de 

capella, reclamant el pagament de 

les actuacions fetes i la continuïtat 

de la feina. 1 exp. 

16-03-1805 

/ 05-10-

1805 

   

1D.XX-2/23 

Expedient instruït arran d’un 

contenciós reclamant pagaments, 

de Mariana Albani i Chabrand, 

actiu de la companyia italiana, 

contra Josep Pintauro, mestre de 

capella i professor de música. 1 

exp. 

22-03-1805 

/ 28-03-

1805 

   

1D.XX-2/24 

Nota sobre l’acord pres pels 

administradors de l’Hospital de la 

Sta. Creu, l’Ajuntament i el 

Corregidor, d’augmentar 1 ral 

l’entrada general del teatre, 

quedant fixat el preu en 4 rals. 1 

doc. 

09-08-1805    
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extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-2/25 

Documents relacionats amb la 

sol·licitud, formulada l’any 1803 

pels diputats i personer del Comú, 

d’intervenir en la gestió del teatre 

i ser admesos a la llotja, com ho 

són els regidors. 2 docs. 

17-06-1806 

/ 16-12-

1806 

   

1D.XX-2/26 

Contracte de Melchor Ronzi, 

empresari, a María Vázques com 

primera actriu del teatre de 

Barcelona, de la Pasqua de 

Resurrecció de 1807 al darrer dia 

de Carnestoltes de 1808. 1 plec. 

00-00-1807    

1D.XX-2/27 

Lletra informat de les decisions 

normatives preses a Madrid per 

representar comèdies de sants i 

oratoris. 1 doc. 

Madrid, 28-

01-1807 

   

1D.XX-2/28 

Expedient instruït arran de la 

denúncia de María Vázquez, 

actriu de la companyia espanyola 

de teatre, contra Pedro Argentó, 

comerciant, per incompliment del 

contracte d’arrendament del pis 

que té llogat la recurrent. 1 exp. 

28-07-1807 

/ 22-09-

1807 

   

1D.XX-2/29 

Correspondència sobre les 

competències de l’Ajuntament de 

Barcelona, del corregidor i de la 

Junta del Teatre sobre la gestió i 

administració del teatre. 1 doc. 3 

plecs. 

Saragossa, 

28-11-1807 

/ Cadis, 29-

12-1807 

   

1D.XX-2/30 

Expedient informatiu de la 

solvència de Josep Casas, de 

Sarrià, pagès i terratinent. Tràmit 

iniciat per instància de Melchor 

Ronzi, empresari del teatre. 1 exp. 

12-12-1807 

/ 14-12-

1807 

   

1D.XX-2/31 

Recull documental de la denúncia 

interposada per Juana Campilli, 

primera ballarina del teatre, contra 

Melchor Ronzi, empresari, per 

incompliment de contracte. 

    

1D.XX-2/31.1 

1 exp. 14-08-1807 

/ 29-02-

1808 

   

1D.XX-2/31.2 

5 docs. 3 plecs. 04-03-1808 

/ 08-06-

1808 
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Digita-
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1D.XX-2/32 

Recurs de Pablo Surriol, mestre 

sastre, contra Vicente Tozzi, 

primer trompa del teatre, a causa 

d’un deute. 2 docs. 

12-02-1808 

/ 15-03-

1808 

   

1D.XX-2/33 

Recull de documents compost per 

recursos contraMelchor Ronzi, 

empresari, per deutes i 

incompliment de contracte a 

artistes del teatre. Memorials de la 

Junta del Teatre per tractar 

problemes econòmics acumulats 

durant la gestió de Melchor Ronzi. 

Acta i resolució de les 

deliberacions de la Junta del 

Teatre cancel·lant l’arrendament 

del teatre a l’empresari, convocant 

concurs públic per continuar la 

programació. Recursos de 

descàrrega a favor de M. Ronzi, 

disposicions, diligències, 

memorials de l’Ajuntament, etc. 

15 docs. 13 plecs. 2 exp. 

03-03-1808 

/ 21-05-

1808 

   

1D.XX-2/34 

Expedient instruït a partir de la 

denúncia interposada pels 

membres de la companyia còmica 

del teatre,contra Domingo Botti, 

empresari, per no pagar els salaris. 

1 exp. 

17-08-1808 

/ 15-06-

1809 

   

1D.XX-3 1807 – 1822 

Unitat d’instal·lació composta per aquella documentació generada per 

l’organització de representacions de teatre, circ, balls, etc. 

1D.XX-3/1 Recull documental que fa 

referència a una proposició de la 

companyia còmica d’un projecte 

econòmic per potencia l’activitat 

teatral. 

06-07-1811 

/ 08-08-

1811 

   

1D.XX-3/2 Recull compost per 5 unitats 

documentals: 

00-00-1812    

1D.XX-3/2.1-4 Súpliques dels components de la 

companyia dramàtica per que 

determinats actors no siguin 

donats de baixa del grup. 4 docs. 

00-03-1812 

/ 25-03-

1812 

   

1D.XX-3/2.5 Sol·licitud de José Rafo, actor, per 

deixar la companyia dramàtica. 1 

doc. 

12-06-1812    
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Micro-

films 

Digita-

lització 
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1D.XX-3/3 Recull documental compost per 7 

docs. de: 

1813    

1D.XX-3/3.1 Notes sobre la petició feta per 

Josep Gomis de gestionar la sala 

del teatre com a ball, quan no hi 

hagin representacions. 2 docs. 

11-01-1813 

/ 04-02-

1813 

   

1D.XX-3/3.2 Petició d’Andrés Caponata, amo 

de la casa cafè del costat del 

teatre, relacionada amb l’obertura 

d’una porta. 1 doc. 

28-01-1813 

/ 04-02-

1813 

   

1D.XX-3/3.3.1 Nota sobre el ball de màscares a 

realitzar a les sales de la Llotja el 

dia 23 del mes del document. 1 

doc. 

[febrer, 

1813] 

   

1D.XX-3/3.3.2 Avís al públic informant sobre el 

ball de màscares que s’efectuarà 

en una de les sales de la Llotja, el 

dimecres 24 de febrer. 1 imprès. 

[febrer, 

1813] 

   

1D.XX-3/3.4 Recull documental arran de la 

sol·licitud de Laure Lebrun al 

mariscal duc d’Albufera, d’una 

indemnització  per haver estat 

retirada la seva llicència de 

direcció del teatre. 2 docs. 

01-11-1813 

/ 16-11-

1813 

   

1D.XX-3/4 Dossier compost per quatre 

documents: 

1807 –1814    

1D.XX-3/4.1 Relació de preus de localitats del 

teatre dels anys 1807 i del 1814. 1 

plec. 

[1807 – 

1814] 

   

1D.XX-3/4.2 Nota sobre un error de l’empresari 

en el cobrament d’abonaments de 

llotges i llunetes del teatre. 1 doc. 

[1814]    

1D.XX-3/4.3 Ordre reguladora dels preus de les 

entrades per llotges i llunetes, 

també dels abonaments 

disponibles des de primers de 

juny. 1 imprès. 

22-05-1814    

1D.XX-3/4.4 Passi adreçat als regidors i 

directors del teatre, possiblement 

acompanyant un expedient sobre 

les despeses de les 

representacions, iniciat per Felipe 

Blanco, autor de la companyia 

còmica del teatre. 1 doc. 

10-10-1814    

1D.XX-3/5 Recull documental compost per 6 

docs. de: 

1815 – 1819    
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Micro-
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Digita-
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1D.XX-3/5.1 Nota sobre l’acord de 

l’Ajuntament per a l’assistència 

del regidors als balls de 

carnestoltes de 1815, enumeració 

dels balls i relació nominal dels 

designats. 1 doc. 

13-01-1815    

1D.XX-3/5.2 Memorial del personer i diputats 

del Comú per continuar gaudint de 

la llotja del teatre i de l’assistència 

als actes lúdics ciutadans en els 

que hi hagi representació de 

l’Ajuntament, tal com ho fan els 

regidors. 1 doc. 

03-10-1815    

1D.XX-3/5.3 Dossier compost per 

documentació generada arran de  

reclamacions de la comtessa de 

Peralada , pel gaudi de la llotja 

que tradicionalment se li assignà 

al teatre. 1 exp. 2 plecs, 1 doc. 

27-04-1815 

/ 13-11-

1819 

   

1D.XX-3/6 Unitat documental composta per 3 

docs. de l’any: 

1816    

1D.XX-3/6.1 Reglamento de la asociación de 

accionistas para las mejoras del 

teatro de la ciudad de Barcelona. 

1 quadern imprès. 

00-00-1816    

1D.XX-3/6.2 Llista de les comèdies 

representades, un cop finalitzada 

la quaresma. 2 docs. 

16-04-1816 

/ 23-05-

1816 

   

1C.XX-3/7 Dossier compost per un recull de 

25 docs. de l’any: 

1817    

1D.XX-3/7.1 Nota sobre una reclamació per la 

readjudicació d’una llotja. 1 doc. 

00-00-1817    

1D.XX-3/7.2 Nota d’assabentat de l’Ajuntament 

de l’inici de balls públics de 

màscares el proper 6 de febrer de 

1817. 1 doc. 

24-01-1817    

1D.XX-3/7.3 Conjunt de documents generats 

pel conflicte d’interessos  sorgit a 

causa de les rogatives 

programades per demanar la pluja, 

entre els representats de les 

diversions públiques a la ciutat, de 

l’església i de l’Ajuntament. 16 

docs. 

31-01-1817 

/ 12-05-

1817 
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Digita-
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1D.XX-3/7.4 Còpia de les notes sobre el 

protocol a dispensar a les 

autoritats locals en les seves 

assistències al teatre, enviades a 

sol·licitud de l’Ajuntament de 

Girona. 1 doc. 2 plecs. 

Març ,1917    

1D.XX-3/7.5 Notes sobre avisos teatrals a la 

premsa de les disposicions del 

govern, per no deixar abonar una 

sèrie de llunetes i llotges. 2 docs. 

31-03-1817    

1D.XX-3/7.6 Còpia de l’exposició d’un 

conflicte entre un noble i un 

militar sorgit al teatre de Sevilla 

arran de la voluntat de gaudir 

d’una llotja (s’esmenta 

l’existència d’una Reial Ordre 

reguladora). 1 plec. 

Madrid, 21-

08-1817 

   

1D.XX-3/7.7 Nota sobre temporada de balls 

públics per a 1818. 1 doc. 

30-12-1817    

1D.XX-3/8 Recull documental compost per 10 

docs. de: 

1818    

1D.XX-3/8.1 Relació nominal d’abonaments de 

les llotges del teatre per a la 

segona temporada, des de l’1 

d’octubre de 1817 al 3 de febrer 

de 1818. 1 plec. 

1817 – 1818    

1D.XX-3/8.2 Lletra del cònsol anglès reclamant 

la concessió d’una llotja del teatre. 

1 doc. 

22-03-1818    

1D.XX-3/8.3 Relacions nominals d’abonaments 

de llunetes per a la primera 

temporada, del 22 de març al 31 

d’agost de 1818, amb descripció 

del banc i número de seient, i 

d’abonaments de llotges per a la 

segona temporada, de l’1 

d’octubre de 1817 al 3 de febrer 

de 1818. 1 quadernet. 

1817 – 1818    

1D.XX-3/8.4 Expedient governatiu instruït a 

partir de les peticions de diversos 

ciutadans, músics i mestres de 

dansa, de permís per celebrar balls 

al seu domicili. 1 expedient. 

04-04-1818 

/ 22-12-

1818 
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Micro-

films 
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lització 
Observacions 

1D.XX-3/8.5 Pròrroga de les normatives, en 

matèria d’ordre públic pel teatre 

de la ciutat, per disposició del 

governador Francisco de Copons. 

2 impresos. 

06-08-1818    

1D.XX-3/8.6 Francisco de Copons, governador, 

nomena a Ignacio Martí Vidal 

escrivà del teatre per a la resolució 

de causes i gestions. 1 doc. 

11-08-1818    

1D.XX-3/8.7 Nota adreçada al secretari de 

l’Ajuntament, notificant que 

s’adjunta cartell per a exposició 

pública per l’arrendament del 

Teatre Còmic de Saragossa. 1 

plec. 

Saragossa, 

01-09-1818 

   

1D.XX-3/8.8 Expedient instruït a partir de la 

petició de Josep Munné a la 

direcció del teatre, perquè 

contractin de ballarina a la seva 

filla, Mariana. 1 expedient. 

19-10-1818 

/ 18-12-

1818 

   

1D.XX-3/8.9 Expedient instruït a partir de 

l’ofici del governador de Girona 

adreçat al de Barcelona reclamant 

el retorn de Maria Munné, 

ballarina, a la companya còmica 

de Girona que la té contractada. 1 

doc. 

08-11-1818 

/ 10-11-

1818 

   

1D.XX-3/9 Recull de documents compost per 

15 unitats documentals de l’any: 

1819    

1D.XX-3/9.1 Redactat sobre la mediació del 

“Duque del Infantado”, president 

del “[Consejo] Real” arran del 

recurs de la marquesa de Barberà 

al rei a causa d’un abonament a 

una llotja del teatre. 1 doc. 

Madrid, 26-

02-1819 

   

1D.XX-3/9.2 Expedient instruït arran de la 

instància presentada per Cayetano 

de Dou arran del conflicte sorgit 

entre ell i Ramona de Padellàs a 

causa de l’abonament de la llotja 

núm. 18. 1 expedient. 

03-04-1819 

/ febrer 

1821 

   

1D.XX-3/9.3 Transcripció d’un ofici rebut 

prohibint l’obertura dels teatres 

fins que no arribi una reial 

autorització. 1 doc. 

Madrid, 31-

03-1819 
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1D.XX-3/9.4 Nota estructurada en 10 punts, 

sobre normes de comportament 

per ser observades en els 

espectacles públics. 1 doc. 

abril, 1819    

1D.XX-3/9.5 Ordre de Francisco de Copons y 

Navía, tinent general de l’exèrcit i 

governador militar i polític, de 

cinc disposicions per ser 

complides en el teatre. 1 doc. 

02-04-1819    

1D.XX-3/9.6 Quadern en el que es descriu la 

situació i núm. de llotja, llunetes i 

entrades amb la relació nominal 

dels abonats per la primera 

temporada, de l’01-05-1819 al 

darrer dia de setembre. 1 quadern. 

maig - 

setembre 

1819 

   

1D.XX-3/9.7 Nota de la Reial Ordre de 26-05-

1819 i de la declaració de 16 de 

juny, reguladores de les prioritats 

a observar en la concessió 

d’abonaments de llotges. 1 doc. 

00-00-1819    

1D.XX-3/9.8 Acusament de rebut d’un ofici en 

resposta a un d’anterior 

comunicant una Reial Ordre. 1 

doc. 

16-06-1819    

1D.XX-3/9.9 Nota d’acompanyament d’una 

exposició de motius. 1 doc. 

02-07-1819    

1D.XX-3/9.10 Recull documental que fa 

referència als deutes de José 

Maqueda, apuntador de la 

companyia d’òpera de la Cort. 3 

docs. 

agost – 

setembre 

1919 

   

1D.XX-3/9.11 Instància de Francisco Berini, 

segon violí del teatre, exposant els 

fets i reclamant el lloc de primer 

violí, per estar la plaça vacant. 1 

plec. 

29-10-1819    

1D.XX-3/9.12 Comunicat de Xavier Castaños als 

administradors de l’Hospital de la 

Sta. Creu de la fi del contracte 

amb la societat d’accionistes del 

teatre. 1 doc. 

04-08-1819    
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1D.XX-3/9.13 Comunicats de José Infante, 

director d’escena, adreçades al Sr. 

governador i al director del teatre 

d’algunes incidències entre el 

personal i manca de disciplina. 3 

docs. 

20 i 21-08-

1819 

   

1D.XX-3/9.14 Notes diverses d’Antonio 

Cuniberti sobre representacions 

teatrals. 1 doc. 

01-12-1819    

1D.XX-3/9.15 Relació nominal dels components 

de la companyia italiana per l’any 

1820. 

[1819]    

1D.XX-3/10 Dossier compost per 21 unitats 

documentals de l’any: 

1820    

1D.XX-3/10.1 Petició de l’Ajuntament 

d’informació dels fets esdevinguts 

entre els Sr. Narciso de Sans i el 

capità general, durant el període 

de representacions a la plaça de 

les Drassanes. 1 doc. 

04-01-1820    

1D.XX-3/10.2 Notes informatives que fan 

referència a tràmits realitzats, en 

compliment de la petició (de 18 de 

febrer) del protector de teatres del 

regne, perquè l’actriu Joana 

Corona es desplaci al teatre de la 

Cruz de la cort. 3 docs. 

26-02-1820    

1D.XX-3/10.3 Ordre articulada en 10 punts, de J. 

Castellar, subdelegat de teatres, 

que dona normes de 

comportament i ús per a la 

consecució d’ordre, seguretat, 

bons costums, salut pública, etc. 

en els espectacles públics. 1 plec. 

01-04-1820    

1D.XX-3/10.4 Articulat de 10 punts, susceptible 

d’aplicació als espectacles públics, 

amb normes relacionades amb 

l’ordre públic, la seguretat, els 

bons costums, la salut pública, etc. 

1 plec. 

01-04-1820    

1D.XX-3/10.5 Ordre reguladora del 

funcionament del teatre, articulada 

en 7 punts, de J. Castellar, 

subdelegat de teatres de la 

província. 1 plec 

15-04-1820    
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1D.XX-3/10.6 Compromís estructurat en 8 punts 

de Joaquín Condominas, amb el 

regidors comissionats de 

l’Ajuntament, per contractar els 

serveis de begudes, àpats, guarda-

robes, etc. necessaris durant cinc 

nits de balls públics. 1 plec. 

28-05-1820    

1D.XX-3/10.7 Petició d’Antònia Fuentes, actriu, 

a l’autoritat de permís per realitzar 

una funció a benefici dels 

damnificats de l’illa de Mallorca. 

1 plec. 

26-07-1820    

1D.XX-3/10.8 Lletra d’acompanyament i 

comunicat del govern polític 

superior de Catalunya, adreçats a 

l’Ajuntament i relacionats amb un 

recurs, presentat al rei pels 

empresaris del teatre. 1 doc. 1 plec 

30-08-1820 

/ 31-10-

1820 

   

1D.XX-3/10.9 Recursos de quatre militars 

presentats a l’Ajuntament 

reclamant l’adjudicació d’una 

llotja del teatre. 2 plecs. 

04-09-1820 

/ 07-09-

1820 

   

1D.XX-3/10.10 Nota de premsa informativa per el 

diari del dia 8 de setembre, sobre 

els abonaments per a la propera 

temporada. 1 doc. 

00-09-1820    

1D.XX-3/10.11 Recull documental compost per 

documents relacionats amb la 

reclamació de la marquesa de 

Barberà d’un abonament de llotja 

del teatre. 2 plecs. 2 docs. 

19-09-1820 

/ 00-12-

1820 

   

1D.XX-3/10.12 Representació de J. Cornet, 

empresari del teatre, demanant se 

li mantinguin les condicions del 

contracte d’arrendament com únic 

lloc de la ciutat on fer actuacions 

artístiques. 1 plec. 

25-09-1820    

1D.XX-3/10.13 Recull documental arran de l’afer 

sorgit a partir d’una carta pública 

d’Andrés Prieto, director 

d’escena, contra Tomás Rey, 

censor del teatre. 2 impresos,  4 

plecs, 1 doc. 

01-10-1820 

/ 28-10-

1820 
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1D.XX-3/10.14 Recull documental a partir de la 

instància de Ma. Antonia Perales, 

autora, sol·licitant autorització per 

representar funcions a la ciutat. 1 

plec i 5 docs. 

11-10-1820 

/ 06-11-

1820 

   

1D.XX-3/10.15 Comunicat, de l’empresari del 

teatre a l’Ajuntament, de la 

negativa de l’usuari d’una llotja a 

retornar la clau tal com ha decretat 

l’Ajuntament. 1 doc. 

21-11-1820    

1D.XX-3/10.16 Còpia de l’escriptura 

d’arrendament del teatre dels 

administradors a José Cornet. 1 

quadern. 

24-11-1820    

1D.XX-3/10.17 Nota sobre l’encàrrec de 

l’Ajuntament a Juan Ros, regidor, 

d’indagar en matèria d’espectacles 

públics a la ciutat. 1 doc. 

29-11-1820    

1D.XX-3/10.18 Nota del govern polític superior 

de Catalunya a l’Ajuntament, 

d’acompanyament d’un recurs 

presentat per José Revol demanant 

permís per fer espectacles 

eqüestres. 1 doc. 

29-11-1820    

1D.XX-3/10.19 Notificació d’haver revocat els  

permisos per fer representacions 

teatrals al domicili particular del 

C/ Tripó. 1 doc. 

01-12-1820    

1D.XX-3/10.20 Nota, del govern polític superior 

de Catalunya a l’Ajuntament, 

d’acompanyament a un recurs 

d’Emilio Chivitotti per renovar el 

permís d’actuació a la companyia 

de volatines (acròbates, 

funàmbuls). 1 doc. 

14-12-1820    

1D.XX-3/10.21 Recull documental producte de les 

gestions de la Junta Nacional de 

Caritat, per realitzar el balls de 

carnestoltes, de caràcter benèfic. 5 

docs. 1 plec. 

24-12-1820 

/ 28-12-

1820 

   

1D.XX-3/11 Unitat documental composta per 

35 reculls de documentació: 

1821 - 1822    
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1D.XX-3/11.1 Conflicte en l’assignació de 

llotges del primer pis, arran de la 

vacant provisional del Sr. Juan de 

Erro,la petició d’una assignació 

d’Ambrosio Saforcada, i de la ja 

feta a la Marquesa de Barberà. 3 

docs. 1 plec 

09-09-1820 

/ 21-04-

1821 

   

1D.XX-3/11.2 Nota valorant l’adjudicació de 

procures. 1 doc. 

[1821]    

1D.XX-3/11.3 Recull documental relacionat amb 

fer pública la disponibilitat 

d’arrendament del teatre de 

Saragossa. 4 docs. 

Saragossa, 

05-01-1821 

/ Barcelona, 

17-01-1821 

   

1D.XX-3/11.4 Relació de 4 disposicions d’ordre 

públic,  pel comandant del piquet 

del Teatre de la Plaça dels 

Gegants. 1 doc. 

08-01-1821    

1D.XX-3/11.5 Relació de 8 disposicions, d’ordre 

públic pel comandant del piquet 

del Teatre Principal. 1 plec 

08-01-1821    

1D.XX-3/11.6 Docs. per tramitar l’autorització a 

la petició de Marcos Serrano, 

director de companyia de 

“volatines” (acròbates, funàmbuls) 

per celebrar un ball públic, a 

benefici de la companyia i de 

l’Hospital. 3 doc. 1 plec. 

08-01-1821 

/ 22-01-

1821 

   

1D.XX-3/11.7 Documentació relacionada amb el 

tràmit administratiu entre la Junta 

de Comerç i l’Ajuntament, arran 

de la petició de la Junta de Caritat 

pel permís d’utilitzar el saló de la 

Llotja per a la realització de balls 

de màscares. 1 plec. 2 docs. 

15-01-1821 

/ 04-02-

1821 

   

1D.XX-3/11.8 Comunicat a l’autoritat de José M. 

de Cabanes, de la petició 

d’autorització per representacions 

religioses, d’Antonia Perales 

autora de companyia còmica de la 

Pl. del Gegants. Nova petició de la 

interessada per l’assignació dels 

dies per a les representacions. 2 

docs. 

17-01-1821 

/ 28-02-

1821 
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1D.XX-3/11.9 Nota d’acompanyament d’un 

memorial, presentat per Magín 

Comas, demanant autorització per 

representar comèdies en un dels 

magatzems  de la ciutat. 1 doc. 

15-02-1821    

1D.XX-3/11.10 Recull documental arran d’un 

recurs de Josep Cornet, empresari 

del Teatre Principal, contra una 

sanció imposada per l’Ajuntament 

per haver fet balls sense 

autorització. Conté un imprès 31-

03-1816. 3 plec. 2 docs. 

 02-03-1821 

/ [00-03- 

1821] 

   

1D.XX-3/11.11 Informe de José M. Cabanes, 

alcalde, arran d’una lletra rebuda 

del cap polític de la província, 

denunciant l’obra que es 

representa al Teatre Principal El 

Monstruo de Cataluña, per 

immoral. 1 doc. 

03-03-1821    

1D.XX-3/11.12 Nota d’acompanyament de José 

M. Cabanes, alcalde, d’un 

memorial de Simón Sandinos 

demanant permís per organitzar 

diversions públiques. 1 doc. 

03-03-1821    

1D.XX-3/11.13 Recull documental arran de la 

sol·licitud d’Antonia Perales, 

autora, de permís per fer 

representacions durant la 

Quaresma. 4 docs. 

03-03-1821 

/ 17-03-

1821 

   

1D.XX-3/11.14 Informe del censor a 

l’Ajuntament, conforme no ha vist 

l’obra La huérfana de Barcelona 

Sta. Madrona. 1 doc. 

04-03-1821    

1D.XX-3/11.15 Documents generats a partir del 

recurs de Jaime Pons, comissari de 

guerra, perquè l’abonament de la 

llotja núm.6 del 2n pis, li sigui 

abonada conjuntament alb el baró 

d’Albi. 2 plecs 

06-03-1821 

/ 13-04-

1821 

   

1D.XX-3/11.16 Recurs de Cayetano de Pallejà 

perquè l’abonament de la llotja 

núm. 19 del 3r. pis, que és 

compartit, sigui fet al seu nom. 1 

plec 

17-04-1821    
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1D.XX-3/11.17 Recull de documents arran de la 

sanció imposada per l’Ajuntament 

a Josep Cornet, empresari del 

teatre Principal, per haver-se 

excedit en el permís  atorgat, per 

fer representacions durant la 

Quaresma. 4 docs. 2 plecs. 

17-03-1821 

/ 27-03-

1821 

   

1D.XX-3/11.18 Conflicte arran de l’adjudicació de 

la lluneta núm. 1 de galeria, 

abonada en temporades anteriors a 

Ma. del Carme Moltó. 1 doc. 1 

plec. 

11-04-1821 

/ 14-04-

1821 

   

1D.XX-3/11.19 Memorial per a la reobertura del 

Teatre de la Plaça dels Gegants, 

un cop finida la quaresma. 1 plec. 

15-04-1821    

1D.XX-3/11.20 Sol·licitud de Gerónimo Fargas 

d’autorització per celebrar balls 

particulars durant la Pasqua al 

domicili del C/ Sadurní, 10. 1 

plec. 

16-04-1821    

1D.XX-3/11.21 Passi del Gobierno Político 

Superior de 

Cataluña,acompanyant la llista 

d’actrius i actors del Teatre de la 

Plaça dels Gegants, de la 

companyia d’Antonia Perales, 

empresària. Tràmit amb finalitats 

d’ordre públic. 1 doc. 1 plec 

18-04-1821    

1D.XX-3/11.22 Acusament de rebut del Gobierno 

Político Superior de Cataluña, 

d’una resolució de l’Ajuntament i 

comunicant, que el Teatre de la 

Plaça dels Gegants romandrà 

tancat. 1 doc. 

21-04-1821    

1D.XX-3/11.23 Comunicat a l’Ajuntament, dels 

administradors del teatre, d’haver 

enviat a les Corts una 

representació sol·licitat la 

permanència del privilegi que 

gaudeix l’Hospital de ser l’única 

entitat que pot tenir un teatre. 1 

doc. 

24-04-1821    
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1D.XX-3/11.24 Acusament de rebut d’ofici de 

l’Ajuntament i informe, del 

Gobierno Político Superior de 

Cataluña, arran de la sol·licitud 

d’A. Casanovas, F. Velsolell i J. 

Fransi de permís per obrir un 

teatre a la ciutat, per fer 

representacions religioses . 1 plec. 

10-05-1821    

1D.XX-3/11.25 Notes i informes de la Comissió 

de Teatres sobre reprentacions de 

caràcter religiós i obertura de nous 

locals per a espectacles públics. 3 

docs. 

16-05-1821 

/ 19-05-

1821 

   

1D.XX-3/11.26 Recurs, denegat per l’autoritat,  de 

Domingo Casals sol·licitant 

permís per continuar les 

representacions en el seu teatre del 

C/ Amargós. Doc. adjunt llicència 

de 31-03-1821. 5 docs. 

03-06-1821 

/ 19-07-

1821 

   

1D.XX-3/11.27 Informe de la Comissió de 

Teatres, sobre el plec de 

condicions per a l’arrendament de 

la casa teatre. 1 doc. 

07-06-1821    

1D.XX-3/11.28 Lletra i còpia de José M. Cabanes, 

alcalde, on fa constar l’opinió del 

Jefe Político Superior sobre 

l’enganxada de cartells i 

representació d’una obra religiosa 

a la vila de Gràcia. 2 docs. 

11-07-1821    

1D.XX-3/11.29 Notificació a l’Ajuntament de José 

Cornet, empresari, d’haver passat 

al Jefe Político Superior  de la 

província la relació d’obres per ser 

representades durant el mes 

d’agost. Lletra del Jefe Político 

Superior de Cataluña a 

l’Ajuntament perquè notifiqui a 

l’empresari del teatre la 

obligatorietat de presentar al 

censor, a més de la relació d’obres 

programades, les susceptibles de 

ser incloses. 2 doc. 

19-07-1821 

/ 01-08-

1821 

   

1D.XX-3/11.30 Comunicat a l’Ajuntament de 

Tomás del Rey, censor del teatre, 

d’estar assabentat del seu torn de 

treball. 1 doc. 

24-07-1821    
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1D.XX-3/11.31 Dos documents sobre 

l’arrendament del teatre: 

1821-[1822]    

1D.XX3/11.31.1 Còpia notarial de l’escriptura 

d’arrendament de la “Casa teatre”, 

situat a la Rambla, per a les 

temporades de l’any 1822 a 1825, 

a favor de Antonio Fages. Notari 

Francisco Mas i Fontana. 1 

quadern 

07-09-1821    

1D.XX-

3/11.31.2 

 Observacions sobre l’escriptura 

del teatre. 1 doc. 

[1822]    

1D.XX-3/11.32 Dossier compost per documents 

relatius a l’ordre de tancament del 

teatre, per causes de salut pública, 

ordre de reobertura i sancions per 

incompliment de la darrera 

disposició. 17 docs. 2 plecs. 1 exp. 

12-09-1821 

/ 24-12-

1821 

   

1D.XX-3/11.33 Súplica d’autorització per fer 

representacions particulars de 

teatre d’aficionats. 1 doc. 

21-11-1821    

1D.XX-3/11.34 Nota de les condicions establertes 

en el permís concedit per 

l’Ajuntament a Martínez i Perales, 

per representar funcions en el 

Teatre de la Plaça dels Gegants. 1 

doc. 

[1821 – 

1822] 

   

1D.XX-3/11.35 Assabentat del cos polític de 

l’ofici rebut amb instruccions per 

indagar sobre l’afer de l’atac 

d’uns gossos a Juan Damians. 

Signat, M. [Vilatorre] Munmany. 

Nota donant instruccions per 

procedir immediatament. Signat, 

Ramon Cornet i Prats. 

20-12-

[1821] 

   

1D.XX-4 1822 – 1823 

Unitat d’instal·lació composta per 50 unitats documentals 

1D.XX-4/1 

Recull de 32 unitats documentals 

compostes per notes, informes,  

peticions, reclamacions, recursos, 

etc. relacionats amb el teatre i la 

celebració de balls públics. 

00-00-1822 

   

1D.XX-4/1.1 

Nota adreçada a l’alcalde 

demanant la publicació d’un 

edicte que anunciï els imminents 

balls públics. 1 doc. 

11-01-1822 
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1D.XX-4/1.2 

Documents relacionats amb la 

petició de Lorenzo Tizón, 

arrendatari del cafè i guarda-robes 

de la casa d’Antonio Nadal, 

d’autorització per fer un ball 

públic de màscares durant tota la 

nit de carnestoltes. 6 docs. 

15-01-1822 / 

14-02-1822 

   

1D.XX-4/1.3 

Còpia d’una lletra adreçada a 

l’alcalde, sol·licitant vigilància en 

el magatzem on se celebren els 

balls de màscares, amb finalitats 

d’ordre i de salut públiques. 1 doc. 

25-05-1822 

   

1D.XX-4/1.4 

Recull documental generat a partir 

de les reclamacions de Salvador 

Campmany i Manuel Carreras, 

metges del teatre i dels balls 

públics, per continuar gaudint dels 

privilegis d’entrades i lluneta. 1 

plec. 2 docs. 

28-01-1822 / 

25-03-1822 

   

1D.XX-4/1.5 

Dossier iniciat per la Comissió de 

Teatres a partir d’una reclamació 

de la Sra. vídua de Francesc 

Basigalupi, per continuar gaudint 

de la llotja 17 del segon pis del 

teatre. 1 quadern 

30-01-1822 / 

12-03-1822 

   

1D.XX-4/1.6 

Recull de documents a partir de la 

súplica de Pablo Julià a 

l’Ajuntament, per la concessió de 

permís per organitzar un ball 

públic de màscares en un 

magatzem de la Barceloneta. 4 

docs. 1 plec. 

31-01-1822 / 

15-02-1822 

   

1D.XX-4/1.7  

Petició i concessió de permís a 

Josep Cornet, empresari del teatre 

per oferir espectacle de volatines 

(acròbates, funàmbuls) durant la 

quaresma. 2 docs. 

18-02-1822 

   

1D.XX-4/1.8 

Relació de notes, valoracions i 

resolucions de la Comissió de 

Teatres de l’any 1822. 1 quadern. 

2 docs. 

19-02-1822 

/02-10-1822 
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1D.XX-4/1.9 

Documentació generada arran de 

la petició de permís d’Antonio 

Fages, soci i encarregat del teatre, 

per fer representacions durant la 

quaresma, tret dels divendres i de 

la Setmana Santa. 2 doc. 

20-02-1822 / 

21-02-1822 

   

1D.XX-4/1.10 

Recurs de Francisco Oteyza per 

no haver-li adjudicat la llotja núm. 

14 del segon pis. 1 plec. 1 nota. 

20-02-1822 / 

20-03-1822 

   

1D.XX-4/1.11 

Recull documental elaborat a 

partir de la reclamació per 

l’assignació d’una llotja de J. Ruiz 

de Pozas, comandant general del 

districte. Conté còpia documental 

d’un afer similar succeït a Sevilla, 

(Madrid, 21-03-1817) i una 

relació de disposicions en matèria 

de teatre de 1587 – 1819. 11 docs. 

i 1plec. 

06-03-1822 / 

14-01-1823 

   

1D.XX-4/1.12 

Documents generats a partir de la 

petició del director de 

l’establiment gimnàstic militar de 

la ciutat de permís per celebrar 

balls públics per espai de dos 

mesos. 4 docs. 

08-03-1822 / 

25-03-1822 

   

1D.XX-4/1.13 

Nota de la informació facilitada 

pel Sr. Ortells conforme sempre hi 

ha hagut un encarregat de la neteja 

de la llotja i de la saleta adjunta. 

Notes també sobre neteja de la 

llotja de presidència, il·luminació i 

responsable de porta. 2 doc. 

14-03-1822 / 

26-03-1822 

   

1D.XX-4/1.14 

Nota demanant a la Comissió de 

Teatres la raó per la qual no es va 

reservar una determinada llotja al 

recurrent. 1 doc. 

16-03-1822 

   

1D.XX-4/1.15 

Notes arran de la sol·licitud 

formulada per Antonio Fagès, soci 

i encarregat de l’empresa del 

teatre, d’autorització per 

augmentar els preus dels 

abonaments de les llotges del 

primer i segon pis. 1 doc. 

26-03-1822 
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1D.XX-4/1.16 

Comunicat arran de la reserva 

d’una llotja del teatre per el  

Capità General de la Província. 1 

doc. 

06-04-1822 

   

1D.XX-4/1.17 

Comunicats entre l’empresa del 

teatre i l’Ajuntament, arran del 

nomenament de José Mena com 

alcaidzelador, responsable i 

coordinador de la seguretat. 3 

docs. 

08-04-1822 / 

23-05-1822 

   

1D.XX-4/1.18 

Documents generats a partir de la 

sol·licitud d’Antònia Bacardí 

d’efectuar reformes a la llotja 24 

del segon pis, que té abonada. 2 

docs. 

11-04-1822 / 

15-04-1822 

   

1D.XX-4/1.19 

Expedient de l’arrendament del 

teatre pel proper any còmic, que 

s’iniciarà amb la Pasqua de 

Ressurrecció de 1823. Conté un 

suplement del Diario 

Constitucional de Barcelona, 

dimecres 16-10-1822. 2 docs. 

31-05-1822 / 

30-10-1823 

   

1D.XX-4/1.20 

Exposició i comunicat de l’ajudant 

de l’escrivà major i secretari de 

l’Ajuntament d’un acord al 

Corregidor. 1 doc. 

16-06-1822 

   

1D.XX-4/1.21 

Dossier compost per la sol·licitud 

de Francisco Berini, primer violí i 

director de l’orquestra del teatre, i 

del conjunt de professors de poder 

disposar de cor per a determinades 

representacions musicals, també 

demanen que els músics que en un 

futur hagin de formar part de 

l’orquestra hi accedeixin per 

oposició. 1 quadern. 

08-07-1822 / 

14-08-1822 

   

1D.XX-4/1.22 

Comunicació del Govern Polític 

de la Província a l’Ajuntament de 

Barcelona i aquest als alcaldes 

constitucionals de la ciutat, de la 

Reial Ordre de l’1-7-1822 per la 

que la concessió de permisos per 

realitzar espectacles públics 

correspon als alcaldes i caps 

polítics. 3 doc. 

11-07-1822 

/15-07-1822 
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1D.XX-4/1.23 

Instruccions del cap polític 

referents a l’actuació dels censors. 

1 doc. 

12-07-1822 

   

1D.XX-4/1.24 

Plec de condicions contretes d’una 

part l’Ajuntament i de l’altra 

Carolina Pellegrini, “prima 

donna”, amb el teatre. 1 plec. 

09-08-1822 

   

1D.XX-4/1.25 

Expedient iniciat a instàncies dels 

empresaris del teatre, reclamant 

autorització perquè les dones 

puguin assistir a les 

representacions utilitzant les 

llunetes del pati, amb finalitats de 

sanejament econòmic. 1 plec. 1 

exp. 

12-09-1822 / 

15-05-1823 

   

1D.XX-4/1.26 

Notes informant d’aldarulls al 

teatre per incompliment del 

programa i de mesures a prendre 

per instaurar l’ordre públic de cara 

al futur. 2 docs. 

17-09-1822 / 

18-09-1822 

   

1D.XX-4/1.27 

Informacions i compte sobre la 

il·luminació de dues sessions de 

teatre, arran de la reclamació dels 

empresaris. 1 doc. 1 plec. 

30-09-1822 / 

29-10-1822 

   

1D.XX-4/1.28 

Recull de documents generats a 

partir de la petició de José Ramis i 

Alejandro Basora d’autorització 

per oferir diversions públiques  en 

una casa teatre anomenada 

traspalacio. 1 doc. 1 plec. 

19-10-1822 / 

07-11-1822 

   

1D.XX-4/1.29 

Dossier compost per 

documentació generada a partir de 

la sol·licitud de  l’Ajuntament a la 

Junta Nacional de Comerç de 

Barcelona, de la  cessió del saló de 

la Llotja per realitzar els balls de 

carnestoltes a favor de la  Junta de 

Beneficència. L’expedient conté 

dos impresos: avís al públic de 

mesures d’ordre públic i una 

relació de productes de restauració 

i els preus. 7 docs. 1 exp. 

25-11-1822 / 

10-02-1823 
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Digita-
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1D.XX-4/1.30 

Lletra en la que es fa referència a 

un decret de les Corts de primer 

de novembre, i nota sobre Reials 

Ordres, ambdues en matèria de 

teatres. 2 docs. 

05-12-1822 

   

1D.XX-4/1.31 

Lletres de l’Ajuntament 

comunicant a la comissió directiva 

del teatre la concessió del préstec 

de seixanta mil rals per a la 

programació de la temporada 

d’òpera per a la temporada de 

1823. 2 docs. 

27-12-1822 

   

1D.XX-4/1.32 

Plec de condicions per a 

l’arrendament del teatre per 

celebrar-hi teatre, balls i altres 

diversions a per les temporades de 

1822-1825. 1 quadern. 

00-00-182 

   

1D.XX-4/2 

Conjunt documental compost per 

18 unitats, relacionades amb 

acords, programació, gestió 

econòmica, administrativa i de 

seguretat al teatre. Peticions i 

sol·licituds d’autorització per 

realitzar balls. Tràmit iniciat 

l’any: 

1823 

   

1D.XX-4/2.1 

Sol·licitud dels empresaris del 

teatre al Regidor Obrer de tres 

graelles i bombes d’aigua pels 

balls a realitzar al teatre. 1 doc. 

20-01-1823 / 

24-01-1823 

   

1D.XX-4/2.2 

Tres acords de la Comissió de 

Teatres referents a: despeses per 

il·luminació, no suspendre les 

representacions d’òpera i fer els 

balls públics més tard de l’hora 

prevista i entrada gratuïta a les 

funcions teatrals pels regidors. 3 

docs. 

25-01-1823 / 

13-02-1823 

   

1D.XX-4/2.3 

Dossier generat a partir del 

dictamen de la Comis sió de 

Pressupostos perquè les de la 

policia i seguretat, milícies, 

sanitat, obreria, instrucció i 

diversions públiques trametin a la 

primera els respectius 

pressupostos de despeses. 1 

quadern 

07-02-1823 / 

23-07-1823 
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films 
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1D.XX-4/2.4 

Memorial de l’empresari del teatre 

exposant els perjudicis que 

ocasionaria la supressió de 

llunetes davant la llotja de 

presidència i de les llotges 

contigües, segons projecte de la 

Comissió de Teatres de l’exercici 

anterior, i informe d’aquesta 

justificant l’actitud de l’empresari. 

2 doc. 

13-02-1823 / 

04-03-1823 

   

1D.XX-4/2.5 

Acords de l’Ajuntament i 

peticions de l’administració de 

socors per realitzar balls públics el 

magatzem d’Antoni Nadal. 4 docs. 

15-03-1823 / 

30-03-1823 

   

1D.XX-4/2.6 

Recull documental sobre les 

condicions d’arrendament del cafè 

i guarda-roba de les cases 

d’Antoni Nadal, on l’Ajuntament 

acordà celebrar balls públics el 

diumenge i dilluns de Pasqua. 3 

docs. 

27-03-1823 

   

1D.XX-4/2.7 

Petició de la junta administrativa 

de la tertúlia patriòtica de Lacy de 

llicència per fer quatre balls 

públics. 1 quadern. 

12-04-1823 / 

18-04-1823 

   

1D.XX-4/2.8 

Notes municipals arran de la 

denúncia d’un ciutadà, sobre 

l’incompliment de funcions de 

vigilància de la guàrdia de 

seguretat al teatre. 1 doc. 

15-05-1823 

/18-05-1823 

   

1D.XX-4/2.9 

Recull de documents generats per 

la obligació que té la comissió 

directiva del teatre per la 

publicitat de les funcions amb 

paper segellat. 3 docs. 1 plec. 

15-05-1823 / 

17-06-1823 

   

1D.XX-4/2.10 

Lletra de la Comandància General 

i notes de l’Ajunment sobre 

l’assistència d’un piquet de 

guàrdia, amb finalitat d’ordre als 

balls públics. 2 docs. 

03-08-1823 / 

09-08-1823 

   

1D.XX-4/2.11 

Dossier compost per la 

documentació generada pel tràmit 

administratiu, per l’arrendament 

de l’empresa del teatre, pel proper 

any còmic 1824-1825. 1 exp. 2 

docs. 1 plec. 

03-09-1823 / 

19-11-1823 
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1D.XX-4/2.12 

Notes entre la Comissió de 

Teatres i l’Ajuntament 

relacionades amb l’arrendament 

del teatre, i el compliment de 

contracte de l’actriu Carolina 

Pellegrini de la companyia 

italiana. 3 docs. 

20-09-1823 / 

29-10-1823 

   

1D.XX-4/2.13 

Expedient compost per 

documentació produïda per 

l’Ajuntament i el Governador amb 

l’objectiu d’emetre disposicions i 

mesures d’ordre i seguretat 

pública, amb vistes a què els 

assistents a funcions teatrals no 

abonats a llunetes o llotges no les 

utilitzin, a impedir el lliure accés 

de militars als bastidors, per fixar 

cartells en castellà i francès 

informant dels costums d’ordre. 

Modificació en la situació de la 

llotja de presidència  i la de 

l’Ajuntament. Conté un avís 

imprès. 1 expedient 

05-11-1823 / 

11-11-1823 

   

1D.XX-4/2.14 

Expedient iniciat per a la 

sol·licitud de permís per realitzar 

balls públics de màscares a 

benefici de la Casa de Caritat, en 

els saló de Llotja i en el magatzem 

d’Antoni Nadal. En l’elaboració 

del document intervenen les 

autoritats següents: Junta 

Municipal de Beneficència, 

Ajuntament, Administració de 

Socors, Capità General de la 

Província i el Governador francès. 

1 exp. 1 doc. 2 plecs. 

17-11-1823 / 

29-12-1823 

   

1D.XX-4/2.15 

Recull de peticions de permís de 

diversos ciutadans particulars per 

organitzar balls públics. 8 docs. 

19-11-1823 / 

22-12-1823 

   

1D.XX-4/2.16 

Còpia del plec de condicions 

d’arrendament del teatre per un 

període tres anys, signat pels 

administradors de l’Hospital 

General de la Santa Creu. 1 

quadern 

21-11-1823 
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1D.XX-4/2.17 

Reclamació de la Diputació 

Provincial d’un deute, deixat per 

Miguel Ribot i Menós, dipositari 

que fou de la Diputació, a la 

comissió directiva del teatre. 3 

docs. 

05-12-1823 / 

10-12-1823 

   

1D.XX-4/2.18 

Peticions de Pedro Pablo Espalter 

i Cañadó d’autorització per fer 

representacions dels Pastorets en 

el teatre que té a la casa 13, barri 

1r, caserna 1a, illa 2ª. I sol·licitud 

de Bartolomé Soler de permís per 

realitzar una reunió a la casa del 

lletrat Francisco Cabanyes. 3 docs. 

13-12-1823 / 

18-12-1823 

   

1D.XX-5 1824 – 1858 

Unitat d’instal·lació composta per 26 unitats documentals, cronològicament 

agrupades i ordenades 

1D.XX-5/1 

Recull de documents compost per 

3 unitats documentals sobre 

diversions públiques de l’any: 

00-00-1824 

   

1D.XX-5/1.1 

Peticions d’autorització de 

particulars per realitzar balls 

públics a la Barceloneta. 2 docs. 

15-01-1824 / 

18-01-1824 

   

1D.XX-5/1.2 

Recull de documents iniciats a 

instàncies de Felipe Cascante i 

José Puig, empresaris del teatre, 

per ser informats dels projectes de 

l’Administració de millores a la 

sala del teatre i possibles canvis a 

les llotges. 1 plec 5 docs. 

21-03-1824 / 

22-06-1824 

   

1D.XX-5/1.3 

Expedient iniciat per voluntat de 

Teresa Schieroni, segona actriu de 

companyia italiana del teatre, 

contra el seu marit Antonio 

Ferrari, per causa d’un embarg. 1 

exp. 

26-11-1824 / 

15-12-1824 

   

1D.XX-5/2 
Recull documental relacionat amb 

diversions públiques de l’any: 
1825 

   

1D.XX-5/2.1 

Lletra del capítol a l’Ajuntament 

sol·licitant informació arran de la 

llotja assignada. 1 doc. 

26-01-1825 

/28-01-1825 

   

1D.XX-5/2.2 

Notes d’una lletra de l’Ajuntament  

adreçada al Capità General, en les 

que es fa palès el seu mal estar per 

veure’s relegat de les seves 

atribucions envers el teatre. 1 doc. 

00-09-1825 
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1D.XX-5/3 
Unitat de documents iniciat el 

tràmit l’any: 
1827 

   

1D.XX-5/3.1 

Ofici de l’Ajuntament de 

Saragossa adreçat al secretari del 

de Barcelona, en el que es fa 

constar que s’ha adjuntat un 

cartell publicitari de l’arrendament 

del Teatre Còmic de Saragossa. 

Imprès. Al verso, nota manuscrita 

d’acusament de rebut, adreçada al 

secretari de l’Ajuntament de 

Saragossa. 1 doc. 

22-04-1827 / 

30-05-1827 

   

1D.XX-5/3.2 

Lletra de Gaetano Fontana, 

professor d’arpa, adreçada a 

Raimondo Carnicer, compositor i 

director del teatre. 1 plec. 

Marsella, 07-

08-1827 

   

1D.XX-5/3.3 

Expedient instruït a partir del 

contenciós presentat per Erasme 

Janer i de Gònima, actor i 

encarregat del teatre, contra 

Narciso Soler, argenter, a causa 

d’un deute, més dossier 

documental aportat per aquest 

últim. 3 quaderns. 

01-08-1827 / 

26-11-1830 

   

1D.XX-5/4 
Dossier compost per 

documentació generada l’any: 
1828 

   

1D.XX-5/4.1 

Ofici del Govern Militar i Polític 

de Barcelona, adreçat a 

l’empresari del teatre, disposant 

que la llotja 17 del primer pis 

sigui assignada al príncep Pio. 1 

doc. 

11-09-1828 

   

1D.XX-5/4.2 

Ofici del Govern Militar i Polític 

de Barcelona, adreçat a 

l’empresari del teatre, notificant-li 

que a la Sra. Josefa Janer i 

Gironella ha d’oferir-li una llotja 

de lloguer. 1 doc. 

12-09-1828 
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1D.XX-5/4.3 

Certificat de Juan Bautista 

Baladia, escrivà, de l’existència a 

l’escrivania major de 

l’Ajuntament de la documentació 

acreditativa de concessió a 

Baltasar Valdepeñas de llicència 

per la recaptació de l’arbitri de 

vint rals de billó per cada ball 

particular celebrat a la ciutat. 1 

quadern. 

30-09-1828 

   

1D.XX-5/5 

Recull de documents relacionats 

amb les diversions públiques de 

l’any: 

1830 

   

1D.XX-5/5.1 

Nota d’un ofici sobre teatre, 

aprovat per acord de 16 de març 

de 1830 recolzant-se en les R.C. 

dels anys 1771 i 1783, enviat al 

Capità General. 

S. .XIX 

   

1D.XX-5/5.2 

Expedient instruït per Benito 

Lafont, escrivà, a partir de la 

instància presentada per Salvadora 

Mateu, esposa de Juan Mateu, 

sol·licitant el reconeixement de la 

propietat del seu marit d’un teatre 

portàtil, construït l’any 1827. 1 

expedient. 

18-06-1830 / 

22-08-1830 

   

1D.XX-5/5.3 

Informe de l’assessor Vicente 

Díez Buergas sobre l’expedient 

instruït arran de la reclamació de 

Luís Rebaglia, primer tenor del 

teatre, contra l’empresari del 

teatre per incompliment de 

contracte. 1 plec. 

14-07-1830 

   

1D.XX-5/6 

Nota sobre un acord pres el 26 

d’abril de 1831, basat en l’informe 

del comissari de teatres Felipe de 

Bojons, disposant que els 

comissaris del teatre i els obrers 

inspeccionin l’estat d’una llotja 

destinada a l’autoritat. 1 doc. 

26-04-1831 

   

1D.XX-5/7 

Súplica de José Claramunt i 

Manuel Camps i altres veïns de la 

ciutat, d’autorització per 

representar un “ball de bastons” 

per celebrar les festes. 1 doc. 

 

   



 

 

| 40 

15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-5/8 

Oferiment de Juan Pau, director 

del gabinet de figures de cera, del 

producte total de l’entrada del 

dissabte 7 a benefici del 

l’equipament i armament de la 

Guàrdia Nacional. 1 doc. 

05-11-1835 / 

12-11-1835 

   

1D.XX-5/9 Agrupació de documents de l’any: 1836    

1D.XX-5/9.1 

Lletra de l’Ajuntament adreçada al 

Capità General, sol·licitat 

informació sobre la seva 

disposició del dia 11 del mes en 

curs relacionada amb l’ordre 

públic i la seguretat ciutadana. 1 

plec. 

18-02-1836 

   

1D.XX-5/9.2 

Esborrany d’un memorial adreçat 

a la reina Isabel II denunciant 

abusos del Gobernador Militat i 

Corregidor de  l’Ajuntament. 1 

quadern. 

12-04-1836 

   

1D.XX-5/9.3 

Còpia de l’escriptura 

d’arrendament de la casa del teatre 

a José Molín. 1 quadern. 

15-07-1836 / 

15-08-1836 

   

1D.XX-5/10 
Documents relacionats amb un 

constrenyiment de cobrament: 

24-08-1837 / 

25-08-1837 

   

1D.XX-5/10.1 

Lletra del primer alcalde, Fèlix 

Casañas, de Gràcia, adreçada a 

l’alcalde major, sol·licitant ajut 

per fer complir a Tomàs Campañà 

amb el pagament obligatori de dos 

duros per balls realitzats durant la 

festa major. 1 doc. 

24-08-1837 

   

1D.XX-5/10.2 
Nota de la resposta a la lletra, 

donant instruccions. 1 doc. 
25-08-1837 

   

1D.XX-5/11 

Recull documental relacionat amb 

l’ordre públic i la seguretat al 

teatre, de l’any: 

1938 

   

1D.XX-5/11.1 

Nota sol·licitant no autoritzar la 

representació al teatre d’obres 

dramàtiques desmoralitzadores. 1 

doc. 

13-02-1838 

   

1D.XX-5/11.2 

Nota del Guàrdia de Prevenció 

d’haver estat impossibilitat 

d’exercir la vigilància al teatre per 

ordre del president. I comunicat a 

Juan Busquets, alcalde segon de la 

Ciutat. 2 docs. 

25-02-1838 
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1D.XX-5/11.3 

Informe de l’alcalde segon de la 

Ciutat, Juan Busquets, a 

l’Ajuntament, descrivint 

l’incompliment de les disposicions 

relacionades amb les diversions 

públiques, publicades cada any en 

els bans. 3 docs. 1 plec. 

13-02-1838 / 

26-02-1838 

   

1D.XX-5/12 

Cartell anunciador de l’obra 

teatral La Corte del Buen Retiro. 1 

doc. 

02-12-1839 

   

1D.XX-5/13 Recull documental de l’any: 1840    

1D.XX-5/13.1 

Comunicat de l’Ajuntament, al 

rector de la Universitat Literària 

de la ciutat, del nomenament d’un 

comissionat per retirar de l’edifici 

els estris procedents del teatre. 

19-05-1840 

   

1D.XX-5/13.2 

Comunicació municipal al teatre 

de l’obligatorietat d’il·luminació 

extraordinària per celebrar la presa 

del castell  de Morella per part de 

l’exèrcit constitucional. 1 doc. 

04-06-1840 

   

1D.XX-5/13.3 
Nota per realitzar modificacions a 

la llotja de la presidència. 1 doc. 

24-08-1840 / 

26-08-1840 

   

1D.XX-5/14 Unitat documental de l’any:  1841    

1D.XX-5/14.1 

Lletra d’apercebiment de 

l’Ajuntament per la mala gestió i 

incompliment de contracte de 

l’empresa del teatre. 1 doc. 

03-04-1841 

   

1D.XX-5/14.2 

Dictamen de la secció de síndics, 

a causa d’una una resposta del cap 

superior polític de la província a 

un dictamen elaborat per lletrats, 

sobre el contracte de 27 de maig 

de 1839 entre l’administració de 

l’Hospital de la Sta. Creu, 

l’empresa i la intervenció del cap 

polític. 1 doc. 

03-04-1841 

   

1D.XX-5/14.3 

Consideracions a la reacció del 

cap polític de la província per les 

recomanacions dels síndics, i a la 

gestió i administració del teatre. 2 

docs 

[1841] 
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1D.XX-5/15 

Memorial amb referències a 

diversos reials privilegis i 

concessions a l’Hospital de la Sta. 

Creu, exposats per Juan de Altube, 

administrador president, a la 

Diputació Provincial a causa del 

projecte d’obres d’ampliació en el 

Teatre del Caputxins. 1 plec. 

26-12-1842 

   

1D.XX-5/16 

Dossier compost per recursos, 

peticions, comunicats, lletres, 

notes, entre d’altres documents 

corresponents a l’any: 

1843 

   

1D.XX-5/16.1 

Còpia del recurs d’Antonio Carrós 

a l’Ajuntament, reclamant per 

l’incompliment de contracte en 

l’arrendament del Teatre de 

Caputxins. 1 quadern. 

25-01-1843 

   

1D.XX-5/16.2 

Petició dels deixebles de l’escola 

de cecs, ubicada on havia estat el 

convent de Sant Gaietà, a la Junta 

Directiva d’autorització per 

celebrar balls públics. 1 doc. 

09-06-1843 

   

1D.XX-5/16.3 

Recull de documents: comunicat 

del cap polític superior de la 

província a l’Ajuntament d’haver 

autoritzat a l’empresari el 

tancament temporal del Teatre de 

la Santa Creu, pel risc de 

bombardeig a la ciutat, fet que 

provocà conflictes entre actors i 

empresaris de l’esmentat Teatre i 

del de Caputxins, per la qual cosa 

demana consell per resoldre’ls. 

L’Ajuntament aconsella la 

reobertura. 3 doc. 

29-06-1843 / 

30-06-1843 

   

1D.XX-5/16.4 

Notes amb suggeriments del cap 

polític i de l’administració per la 

programació teatral pels futurs 

propers tres anys. 1 doc. 

[1843] 

   

1D.XX-5/17 

Expedient instruït arran del plet de 

Rosa Carrillo, primera dama del 

Teatre Nou, contra Pelegrín Rialp, 

representant de l’empresa. 1 

expedient. 

13-09-1844 / 

11-10-1844 
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1D.XX-5/18 

Lletra, de l’administració de 

l’Hospital General de la Sta. Creu 

a l’Ajuntament de Barcelona, en la 

que es fa memòria del procés de 

demanda i concessió de dues 

llotges al primer pis, per estar 

disponibles en cas de voler-los 

utilitzar els reis en la seva visita a 

la ciutat. 1 doc. 

08-06-1845 

   

1D.XX-5/19 

Unitat documental composta de 

cinc reculls de documents 

relacionats amb el teatre, de l’any: 

1846 

   

1D.XX-5/19.1 

Informe sobre el manteniment de 

la llotja del teatre assignada a 

l’Ajuntament. 1 doc. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-5/19.2 

Ofici (d’acompanyament d’un 

plànol) en el que s’especifica, 

segons el color de les línies, del 

plànol al qual es refereix, les 

dimensions i reformes fetes a les 

façanes del teatre. 1 doc. 

06-05-1846 

   

1D.XX-5/19.3 

Inventaris parcials de vestuari i 

decoració per a obres de teatre. 3 

docs. 

00-00-1846 

   

1D.XX-5/19.4 

Expedient instruït a partir de la 

reclamació de Juan Bautista 

Verger, empresari del teatre 

durant l’exercici anterior,  per 

haver utilitzat el nou empresari 

Antonio Escat, sense permís els 

decorats i elements decoratius de 

la seva propietat dipositats al 

teatre. 1 expedient 

30-09-1846 / 

19-10-1846 

   

1D.XX-5/19.5 

Còpia del tràmit seguit per 

elaborar l’inventari de béns 

teatrals propietat de Juan Bautista 

Verger i ser trastlladats a un local 

propietat d’aquest. 1 quadern. 

19-10-1846 / 

22-10-1846 

   

1D.XX-5/20 

Unitat documental de disposicions 

municipals relacionades amb el 

teatre de l’any: 

1847 
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1D.XX-5/20.1 

Acord municipal sol·licitant, a 

instàncies del cap polític de la 

Província, a l’Arxiver de la 

corporació informació sobre la 

propietat de l’Ajuntament de la 

llotja del teatre, que en el moment 

gaudeix el Capità General. 

Informe de les dades conservades 

a l’arxiu. 1 plec i 2 docs. 

15-01-1847 

   

1D.XX-5/20.2 

Avís municipal al públic de les 

zones de fumadors al teatre. 

Valentín Esparó, alcalde 

constitucional. 1 imprès. 

02-04-1847 

   

1D.XX-5/20.3 

Avís municipal al públic de les 

zones de fumadors al teatre, 

especificant les sancions que 

s’imposaran als contraventors. 

Valentín Esparó, alcalde 

constitucional. 1 imprès 

02-04-1847 

   

1D.XX-5/21 

Comunicat, adreçat al jutge de 1ª 

instància, de la remissió de 61 

folis relacionats amb el contenciós 

que tramita el jutjat entre el cor 

del Teatre Principal i Santiago 

Figueras, empresari. 1 doc. 

28-01-1851 

   

1D.XX-5/22 
Unitat documental composta per 

diversos documents de l’any: 
1852 

   

1D.XX-5/22.1 

Contracte de treball, escriptura 

privada, entre l’empresa del teatre 

i Concepción Campuzano i Elías 

P. Mate perquè ambdós formin 

part de la companyia de 

declamació. 1 doc. 

24-08-1852 

   

1D.XX-5/22.2 

Contracte de treball, escriptura 

privada, entre l’empresa del teatre 

i Manuel Tornos per formar part 

de la companyia de declamació. 1 

doc. 

25-08-1852 

   

1D.XX-5/23 

Documentació generada arran de 

la petició de José Vila 

d’autorització per fer balls públics 

durant la primavera i l’estiu. 2 

docs. 1 plec. 

28-03-1857 / 

09-06-1857 

   



 

 

| 45 

15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-5/24 

Declaració de liquidació de 

creditor, de Maria del Carmen 

Moreno, apoderada general del 

Teatro Real, a favor de José 

Castellà, músic de l’orquestra. 2 

docs. 1 plec. 

Madrid,10-

05-1858 

   

1D.XX-5/25 

Registre d’ingressos i despeses, en 

el que es detallen número 

d’entrades venudes, tipus de 

localitats, obra representada, 

companyia, etc., i els diversos 

conceptes de despeses generades 

en cada representació. 1 quadern. 

Folis del 234 al 299 

17-11-1822 / 

01-01-1823 

   

1D.XX-5/26 

Llibre de registre d’ingressos i 

despeses, en el que es detallen 

número d’entrades venudes, tipus 

de localitats, obra representada, 

companyia, etc., i els diversos 

conceptes de despeses generades 

en cada representació. 1 volum. 

15-04-1827 / 

07-09-1827 

   

1D.XX-6 1827 -1829 

Unitat d’instal·lació composta per 3 llibres de registre 

1D.XX-6/1 

Llibre de registre d’ingressos i 

despeses, en el que es detallen el 

número d’entrades venudes, tipus 

de localitats, obra representada, 

companyia, etc., i els diversos 

conceptes de despeses generades 

en cada representació. 1 volum. 

08-09-1827 / 

20-03-1828 

   

1D.XX-6/2 

Llibre de registre d’ingressos i 

despeses, en el que es detallen el 

número d’entrades venudes, tipus 

de localitats, obra representada, 

companyia, etc., i els diversos 

conceptes de despeses generades 

en cada representació. 1 volum. 

06-04-1828 / 

22-08-1828 

   

1D.XX-6/3 

Llibre de registre de la segona 

temporada de teatre, d’ingressos i 

despeses, en el que es detallen el 

número d’entrades venudes, tipus 

de localitats, obra representada, 

companyia, etc., i els diversos 

conceptes de despeses generades 

en cada representació. 1 volum. 

23-08-1828 / 

04-04-1829 
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1D.XX-7 1829 – 1832 

Unitat d’instal·lació composta per 3 llibres de registre 

1D.XX-7/1 

Llibre de registre de la primera 

temporada de teatre, d’ingressos 

i despeses, en el que es detallen 

el número d’entrades venudes, 

tipus de localitats, obra 

representada, companyia, etc., i 

els diversos conceptes de 

despeses generades en cada 

representació. 1 volum. 

19-04-1829 / 

31-12-1829 

   

1D.XX-7/2 

Llibre de registre de la segona 

temporada de teatre, d’ingressos 

i despeses, en el que es detallen 

el número d’entrades venudes, 

tipus de localitats, obra 

representada, companyia, etc., i 

els diversos conceptes de 

despeses generades en cada 

representació. 1 volum. 

01-01-1830 / 

23-02-1830 

   

1D.XX-7/3 

Llibre de registre de la segona 

temporada de teatre, d’ingressos 

i despeses, en el que es detallen 

el número d’entrades venudes, 

tipus de localitats, obra 

representada, companyia, etc., i 

els diversos conceptes de 

despeses generades en cada 

representació. 1 volum. 

03-09-1831 / 

07-04-1832 

   

1D.XX-8 1848 – 1850 

Unitat d’instal·lació formada per 28 unitats documentals compostes per notes, 

rebuts i lliuraments del Teatre Principal, ocasionalment acompanyats de notes, 

justificants, lletres, rebuts, entre d’altres documents. 

1D.XX-8/1 
Lliuraments del núm. 6 al 15 i 

documents adjunts. 10 docs. 

08-02-1848 / 

29-02-1848 

   

1D.XX-8/2 

Lliuraments del núm. 16 al 34 

(manca el 29), alguns lliuraments 

porten documentació adjunta. 19 

docs. 

01-03-1848 / 

28-03-1848 

   

1D.XX-8/3 

Lliuraments del núm. 35 al 63 

(manca el 44); alguns lliuraments 

porten annexada documentació. 28 

docs. 

05-04-1848 / 

28-04-1848 
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1D.XX-8/4 

Lliuraments del núm. 67 al 96 

(manquen el 76, 77 i 81); alguns 

lliuraments porten documents 

adjunts. 27 docs. 

07-05-1848 / 

26-05-1848 

   

1D.XX-8/5 

Lliuraments del núm. 99 al 116 

(manquen el 100, 101, 114); 

alguns lliuraments porten 

documents adjunts. 14 docs. 

07-06-1848 / 

30-06-1848 

   

1D.XX-8/6 

Lliuraments del núm. 117 al 148 

(manquen el 126, 128, 134, i 137); 

alguns lliuraments van 

acompanyats d’altra 

documentació. 28 docs. 

05-07-1848 / 

30-07-1848 

   

1D.XX-8/7 

Lliuraments del núm. 150 al 170 

(manquen del 151-153, 156 i 163). 

16 docs. 

12-08-1848 / 

09-09-1848 

   

1D.XX-8/8  

Lliuraments del núm. 172 al 202 

(manquen el 175,182 –183); algun 

lliurament du documentació 

annexa. 28 docs. 

12-09-1848 / 

04-10-1848 

   

1D.XX-8/9 

Lliuraments del núm. 203 al 224; 

en algun cas hi ha documents 

d’acompanyament. 22 docs. 

14-10-1848 / 

24-10-1848 

   

1D.XX-8/10 
Lliuraments del núm. 225 al 245. 

21 docs. 

11-11-1848 / 

25-11-1848 

   

1D.XX-8/11 

Lliuraments del núm. 246 al 268; 

algun lliurament té documents 

annexos. 23 docs. 

12-12-1848 / 

30-12-1848 

   

1D.XX-8/12 

Els documents 1 i 2 són rebuts; 

del núm. 3 al 20, són lliuraments 

del 271 al 290. 21 docs. 

26-01-1849 / 

02-02-1849 

   

1D.XX-8/13 

Unitat documental composta per 

lliuraments, una lletra, notes, 

rebuts. 

00-02-1849 

   

1D.XX-8/13.1 i 

2  

Lliuraments 292 i 294, aquest amb 

dos docs. annexos. 

09-02-1849 / 

17-02-1849 

   

1D.XX-8/13.3 i 

4  

Comptes i rebuts estesos per 

Jaime Caba a l’empresa del teatre. 

25-02-1849 / 26-02-1849. 4 docs. 

02-02-1849 / 

26-02-1849 

   

1D.XX-8/14 
Unitat documental composta per 2 

rebuts. 
00-03-1849 

   

1D.XX-8/14.1  
Rebut estès per [A.] Guerra a 

l’empresa del Teatre Principal. 
21-03-1849 

   

1D.XX-8/14.2  

Rebut estès per Manuel González 

a l’empresa del Teatre 

Principal.26-03-1849. 2 docs. 

21-03-1849 / 

26-03-1849 
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1D.XX-8/15 
Unitat documental de tipus 

econòmic: 
00-04-1849 

   

1D.XX-8/15.1-

32  

Justificants de préstecs i 

lliuraments. Els 32 primers 

documents són rebuts, comptes, 

relacions i justificants de 

despeses, etc.  

01-04-1849 / 

27-04-1849 

   

1D.XX-8/15.33-

47  

 Del lliurament 298 al 312, se’ls 

ha donat els números correlatius  

del 33 al 47. El document 48 

també és un lliurament, però 

aquest no té núm. de lliurament, 

06-04-1849 / 08-04-1849. 48 docs. 

01-04-1849 / 

27-04-1849 

   

1D.XX-8/16 
Recull de documentació 

econòmica del mes de 
00-05-1849 

   

1D.XX-8/16.1-

16 

16 Justificants de lliuraments 

sense numerar 
08-05-1849 

   

1D.XX-8/16.17  
Rebut acreditatiu del cobrament 

de beneficis. 
22-05-1849 

   

1D.XX-8/16.18  

Lletra de José Estrella al baró de 

Segur (dipositari del teatre). 30-

05-1849. 18 docs. 

08-05-1849 / 

30-05-1849 

   

1D.XX-8/17 

Unitat documental composta per 

documents que justifiquen 

pagaments, préstecs... 

00-06-1849 

   

1D.XX-8/17.1-

17  

Justificants de préstecs i 

lliuraments sense numerar,  

08-06-1849 / 

21-06-1849 

   

1D.XX-8/17.18  

Rebut, estès per Raffaello Ancom, 

acreditant haver cobrat del Teatre 

de la Santa Creu determinada 

quantitat .22-06-1849. 19 docs. 

08-06-1849 / 

22-06-1849 

   

1D. XX-8/18 
Recull de documents econòmics 

del mes de  
00-07-1849 

   

1D. XX-8/18.1-

17  

Justificants de lliuraments sense 

numerar:  

08-07-1849 / 

17-07-1849 

   

1D. XX-8/18.18 

i 19  

Rebuts acreditatius de les 

mensualitats de juny i juliol del 

poeta Víctor Balaguer. 22-07-

1849 / 28-07-1849. 19 docs. 

08-07-1849 / 

28-07-1849 

   

1D. XX-8/19 
Unitat de documents de tipus 

econòmic.  
00-08-1849 

   

1D. XX-8/19.1-

18  

Justificants de lliuraments sense 

numerar.  

08-08-1849 / 

08-08-1849 

   

1D. XX-8/19.19  

Rebut estès pel poeta Víctor 

Balaguer per la seva mensualitat 

30-08-1849. 19 docs. 

08-08-1849 / 

30-08-1849 
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1D. XX-8/20 
Unitat de documents de tipus 

econòmic.  
00-09-1849 

   

1D. XX-8/20.1-

19 

Justificants de lliuraments sense 

numerar. 
00-09-1849 

   

1D. XX-8/20.20  

Rebut estès per Guilia Sanchioli 

pel sou assignat a la interpretació 

d’Ancare a l’òpera Semíramis. 

18-09-1849 

   

1D. XX-8/20.21  

Rebut estès pel poeta Víctor 

Balaguer per la mensualitat 

rebuda.30-09-1849. 21 docs. 

08-09-1849 / 

30-09-1849 

   

1D. XX-8/21 
Recull documental de tipus 

econòmic, 
00-10-1849 

   

1D. XX-8/21.1  

Còpia notarial d’una carta de 

pagament de Margarita Danielli a 

favor de Santiago Figueras. 

01-10-1849 

   

1D. XX-8/21.2-

19  

Justificants de lliuraments sense 

numerar. 08-10-1849. 19 docs. 

01-10-1849 / 

08-10-1849 

   

1D. XX-8/22 
Unitat composta per 

documentació econòmica de  
00-11-1849 

   

1D. XX-8/22.1-

18  

Justificants de lliuraments sense 

numerar. 
08-11-1849 

   

1D. XX-8/22.19  

Justificant de lliuraments extrets 

de la caixa del teatre per pagar 

l’arrendament a l’Hospital Gral. 

01-11-1849 

   

1D. XX-8/22.20  

Rebut estès per Víctor Balaguer al 

teatre, per la seva mensualitat del 

mes de setembre. 20 docs. 

10-11-1849 

01-11-1849 / 

10-11-1849 

   

1D. XX-8/23 
Justificants de lliuraments sense 

numerar. 18 docs. 
08-12-1849 

   

1D. XX-8/24 
Recull de documentació de 

caràcter econòmic. 
00-01-1850 

   

1D. XX-8/24.1-

17  

Justificants de lliuraments sense 

numerar.  
08-01-1850 

   

1D. XX-8/24.18  

Rebut estès pel poeta Víctor 

Balaguer pel cobrament del seu 

sou del mes de novembre. 18 

docs. 

11-01-1850 

08-01-1850 / 

11-01-1850 

   

1D. XX-8/25 
Unitat de documentació de tipus 

econòmic. 
00-02-1850 

   

1D. XX-8/25.1-

16  

Justificants de lliuraments sense 

numerar. 
08-02-1850 

   

1D. XX-8/25.17 

i 18  

Rebuts estesos pel poeta Víctor 

Balaguer, acreditatius del 

cobrament de les mensualitats de 

desembre 1849 i gener 1850. 11-

02-1850 / 28-02-1850. 18 docs. 

08-02-1850 / 

28-02-1850 
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1D. XX-8/26 
Agrupació de documentació 

econòmica. 
00-03-1850 

   

1D. XX-8/26.1-

15  

Justificants de lliuraments sense 

numerar. 
21-03-1850 

   

1D. XX-8/26.16  
Rebut estès per Octavio Bartolini 

pel cobrament de beneficis 
12-03-1850 

   

1D. XX-8/26.17  

Rebut estès per Luigia Caleji pel 

cobrament de beneficis 21-03-

1850. 17 docs. 

12-03-1850 / 

21-03-1850 

   

1D.XX-8/27 
Unitat composta per dos docs. de 

tipus econòmic, 
00-04-1850 

   

1D.XX-8/27.1  

Rebut de Víctor Balaguer, poeta 

del Teatre Principal, pel seu sou 

del mes de febrer. 

05-04-1850 

   

1D.XX-8/27.2  

Compromís de pagament d’una 

mensualitat, i beneficis a la Sra. 

Valesi. 

07-04-1850 

   

1D.XX-8/28 

Rebut de Víctor Balaguer, poeta 

del Teatre Principal, pel seu sou 

del mes de març.  

28-05-1850 

   

1D.XX-9 1845 – 1885 

Unitat d’instal·lació, composta per diverses tipologies documentals, amb 

informació sobre el Teatre del Liceu 

1D.XX-9/1 

Lletra de la Capitania General a 

l’Ajuntament oferint intercanviar 

les respectives llotges del Teatre 

del Liceu. 1 doc. 

11-08-1856 / 

12-09-1856 

   

1D.XX-9/2 
Unitat documental de notes 

d’abonaments:  
1857 – 1860 

   

1D.XX-9/2.1 

Notes d’abonaments per la 

primera temporada de funcions del 

Liceu, de l’1 d’octubre de 1857 a 

31 de gener de 1858. Detall del 

nom de les persones abonades i els 

llocs. 1 quadernet 

01-10-1857 / 

31-01-1858 

   

1D.XX-9/2.2 

Notes d’abonaments a principis de 

l’any còmic del Liceu de 1859-

1860.  Detall del nom de les 

persones abonades i els llocs. 1 

quadernet 

1859 – 1860 

   

1D.XX-9/2.3 

Nota d’abonaments econòmics per 

llotges del primer pis del Liceu 

per l’any còmic de 1859 – 1860. 1 

doc. 

04-02-1860 
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1D.XX-9/3 

Notes de cobraments i pagaments 

pels lloguers de cases, 

compromisos amb societats, de 

funcions al Liceu, per vestuari, 

decorats, etc. 1 quadernet 

1858 – 1859 

   

1D.XX-9/4 

Recull documental compost per 

documentació diversa relacionada 

amb les obres de reedificació del 

Liceu. 

1845 – 1873 

   

1D.XX-9/4.1 Projecte d’escala. Esbós. 1 doc. [S. XIX]    

1D.XX-9/4.2 

Projecte d’escala. Esbós. Per fer 

accessible el teatre des del C/ St. 

Pau. 1 doc. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-9/4.3 

Comunicat de pressupost de Fèlix 

[...] (signatura no identificada) a 

Josep Oriol Mestres. 1 doc. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-9/4.4. 

recto.  

Característiques tècniques de 

bigues i de la seva instal·lació a 

diversos nivells. 1 doc. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-9/4.4. 

verso.  

Relació de noms dels membres de 

la Junta de Govern i de la 

Comissió durant la reedificació. 1 

doc. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-9/4.5 

Lletra de Joaquim de Gispert a 

Josep Oriol Mestres, comunicant-

li el nomenament de segon 

arquitecte per a la reconstrucció 

del Teatre del Liceu, i les 

atribucions conferides amb el 

càrrec. 1 plec. 

04-08-1845 

   

1D.XX-9/4.6 

Comunicat de la Comissió 

Directiva per la construcció del 

nou teatre a Josep Oriol Mestres 

de l’acord pres de ser informada 

trimestralment de l’evolució de les 

obres. 1 doc. 

05-08-1845 

   

1D.XX-9/4.7 

Nota relacionada amb l’escriptura 

de 14 de març de 1846, que tracta 

de condicions pactades entre el 

Liceu i el Sr. Gabriel Darnich. 1 

doc. 

[14-03-1846] 
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1D.XX-9/4.8 

Passi, de Joaquim de Gispert a 

Josep Oriol Mestres, que 

acompanyava una relació estesa 

pels sis arquitectes nomenats per 

la Junta Directora del Liceu. 1 

doc. 

10-11-1846 

   

1D.XX-9/4.9 Plànol parcial del Liceu. 1 doc. 00-04-1847    

1D.XX-9/4.10 

Lletra de Ramon Salvans, 

secretari de la Comissió Directiva, 

a Josep Oriol Mestres demanant 

informació relativa a l’evolució de 

les obres i pressupostos. 2 fols. 

01-09-1851 

   

1D.XX-9/4.11 

Lletra (a la qual es va adjuntar un 

document) adreçada a Josep Oriol 

Mestres, demanant informació del 

cost d’unes obres realitzades a 

l’habitació del conserge del Liceu. 

1 doc. 

23-12-1851 

   

1D.XX-9/4.12 

Lletra de la direcció de la Societat 

del Teatre del Liceu a Josep Oriol 

Mestres, autoritzant-li la 

intervenció suggerida al vestíbul 

del teatre i advertintne la urgència 

de finalització pel ball del següent 

dijous al del dia de la data. 1 doc. 

04-02-1855 

   

1D.XX-9/4.13 

Rebut de caixa i justificants de 

pagaments del primer semestre de 

l’any. 8 docs. 

30-06-1860 

   

1D.XX-9/4.14 

Lletra de Josep Oriol Mestres a 

Ignacio Llaseras, comunicant-li el 

risc que representa la instal·lació 

de banyeres al teatre, així com 

l’acord en aquesta valoració amb 

els arquitectes Elies Rogent i 

Miquel Garriga. També informa 

arran de les instal·lacions d’aigua i 

gas. 1 doc. 

07-01-1861 

   



 

 

| 53 

15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

D.XX-9/4.15 

Lletra del Sr. E.V. Vilaseca, 

indicant l’existència en teatres 

d’altres països de llotges a 

disposició de persones que 

guarden dol, adreçada a 

l’arquitecte director de la 

reedificació del Liceu, en resposta 

a la publicació d’un anunci 

sol·licitant suggeriments per 

millorar les instal·lacions. 1 doc. 

26-04-1861 

   

1D.XX-9/4.16 

Proposta de Josep Oriol Mestres i 

relació de personal i sous per a 

l’oficina de direcció, així com la 

d’antics treballadors, tasques i 

sous. 1 doc. 

20-04-1861 

   

1D.XX-9/4.17 

Lletra adreçada a Josep Oriol 

Mestres, en la que Celedonio 

Ascacibar, director president de la 

Junta de Govern del Teatre del 

Liceu, li comunica la 

conveniència de visitar els 

principals teatres d’Europa i 

consultar amb tècnics i experts 

sobre construcció i millores pels 

teatres de primer ordre. 1 doc. 

30-04-1861 / 

02-05-1861 

   

1D.XX-9/4.18 

Memorial de [José Jornavi], artista 

daurador i de decorats, en el que 

exposa les seves habilitats oferint 

els seus serveis per a les obres del 

Teatre del Liceu. 1 doc. 

18-07-1861 

   

1D.XX-9/4.19 

Relació d’observacions al plec de 

condicions per l’arrendament del 

teatre, presentades per la Comissió 

de Reedificació a la Junta de 

Govern. Signat, José M. 

Lopategui. 1 plec. 

04-10-1861 

   

1D.XX-9/4.20 

Nota del director de les obres de 

reedificació del Liceu, aclarint el 

per què de la reducció de places. 1 

doc. 

27-12-1861 

   

1D.XX-9/4.21 

Nota sobre el compromís adquirit 

per la Junta Directiva d’efectuar 

diversos pagaments. 1 doc. 

00-00-1862 
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1D.XX-9/4.22 

Dues notes sobre els lliuraments 

247 i el 234 per abonar a 

Cayetano Gaya  les quantitats 

degudes per diversa decoració del 

prosceni i platea. 1 doc. 

[08-03-1862] 

   

1D.XX-9/4.23 

Relació i compte de materials de 

construcció. Signat, Ramon 

Enche. 1 doc. 

15-06-1862 

   

1D.XX-9/4.24 

Relació de quatre comunicats de 

caràcter econòmic a la Comissió, 

del núm. 331 al 334. 1 doc. 

15-06-1862 / 

19-06-1862 

   

1D.XX-9/4.25 

Comunicat de Eusebio [....] a 

Agustín Baró de remetre-li un 

compte i de l’acomiadament dels 

fusters. 1 doc. 

28-06-1862 

   

1D.XX-9/4.26 

Citació d’Ignasi Girona per Josep 

Oriol Mestres, per veure el 

pressupost de l’empostissat pel 

ball de màscares. Signat, Pio del 

Castillo. 1 doc. 

21-07-1862 

   

1D.XX-9/4-27 
Dos documents que constitueixen 

una unitat de corrèspondència: 
 

   

1D.XX-9/4.27.1  

Lletra de Stephenson Clarke a 

Josep Oriol Mestres reclament uns 

dibuixos. 1 doc. 

30-07-1862 

   

1D.XX-9/4.27.2  

Resposta de Josep Oriol Mestres a 

Stephenson Clarke d’agraïment i 

anunciant el retorn dels dibuixos. 

1 doc. 

03-08-1862 

   

1D.XX-9/4.28 

Un full amb dos documents: 

recto Avís per a Josep Oriol 

Mestres de reunió amb la 

Comissió Directiva del Cercle del 

Liceu. 1 doc. 04-08-1862 

verso Esborrany de certificat de 

José M. Lopategui, president de la 

Comissió de Reedificació del 

Gran Teatre del Liceu, a favor de 

Remigio Sánchez per les tasques 

d’oficial i d’interventor 

desenvolupades a plena 

satisfacció. 1 doc. 08-01-1863 

1862 – 1863 

   



 

 

| 55 

15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-9/4.29 

Ofici en el que la Comissió 

demana a Josep Oriol Mestres el 

plec de condicions per a la 

subhasta de l’empostissat per la 

sala de ball. Signat, Pío del 

Castillo. 1 doc. 

11-08-1862 

   

1D.XX-9/4.30 

Ofici de la Comissió de 

Reedificació per a Josep Oriol 

Mestres, en el qual es remet la 

reclamació de la Sra. Bacardí, vda. 

de Mora, i es reclama el plec de 

condicions per a la construcció de 

l’empostissat per la sala de ball. 

Signat, José M. Lopategui i 

Joaquín V. de Pedralbes. 1 doc. 

23-09-1862 

   

1D.XX-9/4.31 

Avís de la Comissió de 

Reedificació de reunió a la sala de 

juntes del teatre per a Josep Oriol 

Mestres. Signat, Pío del Castillo. 1 

doc. 

27-09-1862 

   

1D.XX-9/4.32 

Avís de la Junta de Govern per a 

Josep Oriol Mestres pel 

reconeixement d’obres efectuades 

a les llotges i a altres zones 

reedificades. Signat, Celedonio 

Ascacibar, president i José 

Vilumara, secretari. 1 doc. 

05-10-1862 

   

1D.XX-9/4.33 

Ofici de la Junta adreçat a la 

Comissió de Reedificació, 

comunicant les queixes 

formulades per l’empresari a 

causa de goteres i humitats als 

sostres dels tallers del teatre i 

apuntant solucions. Signat, 

Celedonio Ascacibar, president i 

José Vilumara, secretari. 1 doc. 

01-11-1862 

   

1D.XX-9/4.34 Dos fulls de correspondència:     

1D.XX-9/4.34.1 

Lletra de Remigio Sánchez, 

adreçada al President de la 

Comissió de Reedificació, 

sol·licitant un certificat de la seva 

conducta i del temps treballat com 

interventor de les obres del Liceu. 

Nota d’admissió de la petició. 1 

doc. 

28-11-1962 / 

13-12-1862 

   



 

 

| 56 

15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-9/4.34.2 

Còpia del certificat emès per 

Josep Oriol Mestres, acreditatiu de 

les aptituds de Remigio Sánchez 

per petició de l’interessat. 1 doc. 

12-07-18[63] 

   

1D.XX-9/4.35 

Avís d’assistència a una reunió de 

la Comissió de Reedificació, per 

Josep Oriol Mestres. Signat, Pío 

del Castillo. 1 doc. 

20-12-1862 

   

1D.XX-9/4.36 

Avís per a Josep Oriol Mestres 

d’assistència a una reunió de la 

Comissió de Reedificació aportant 

les  mides en pams quadrats de les 

mesures del teatre. Signat, Pío del 

Castillo. 1 doc. 

24-12-1862 

   

1D.XX-9/4.37 

Lletra a Josep Oriol Mestres 

comunicant-li la fuita d’aigua de 

la canonada del sostre del taller de 

fusteria i els desastres ocasionats. 

Signat, Pío del Castillo. 1 doc. 

31-12-1862 

   

1D.XX-9/4.38 

Lletra a Josep Oriol Mestres 

comunicant-li el despreniment de 

guix i una esquerda en el sostre 

que va del passadís als seients de 

platea. Signat, Pío del Castillo. 1 

doc. 

26-01-1863 

   

1D.XX-9/4.39 

Rebut i justificants de pagament 

per obres realitzades al Liceu 

durant el segon semestre de 1862. 

8 docs. 

31-01-1863 

   

1D.XX-9/4.40 

Còpia del comunicat que Josep 

Oriol Mestres va trametre a la 

Comissió, amb el qual adjuntà el 

resum de despeses ocasionades 

per les obres, copia del llibre 

elaborat a la oficina de direcció 

que també remet conjuntament 

amb el de talonaris, el de 

comandes, i els dos en que 

s’anotava el personal. Fa constar 

que a part envia còpia del resum 

de despeses perquè la Comissió la 

trameti a la Junta de Govern i 

comuniqui que els comptes estan 

tancats i la memòria finalitzada. 1 

doc. 

10-03-1863 
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1D.XX-9/4.41 
Dues cartes sobre la finalització 

de les obres: 
 

   

1D.XX-9/4.41.1 

Esborrany d’una lletra enviada per 

Josep Oriol Mestres a la Comissió 

de Reedificació, en la qual 

comunica la remissió de l’àlbum 

arquitectònic del teatre,  per ser 

enviat a la Junta de Govern. Amb 

aquesta acció dóna per finalitzada 

l’obra i tramet un seguit 

d’observacions i agraïments. 1 

doc. 

07-08-1863 

   

1D.XX-9/4.41.2 

Lletra de la Comissió de 

Reedificació del Teatre a Josep 

Oriol Mestres, en resposta a la 

seva del darrer 7 d’agost, en la 

qual li dóna explicació d’haver 

complert l’encàrrec rebut. Signat, 

José M. Lopategui, Joaquín V. de 

Pedralbes, secretari. 1 doc. 

17-09-1863 

   

1D.XX-9/4.42 
Liquidacions econòmiques i altres 

docs. adjunts: 
1857 – 1863 

   

1D.XX-9/4.42.1 

Liquidació del producte de 113 

localitats, segona temporada. 1 

plec. 

1857 – 1858 

   

1D.XX-9/4.42.2 

Liquidació i distribució de la 

recaptació del primer semestre de 

1858. Conté els rebuts del 1r. i 2n. 

trimestre de la contribució 

territorial de l’any 1858. 3 docs. 

06-03-1858 / 

30-06-1858 

   

1D.XX-9/4.42.3 

Liquidació i distribució dels 

productes de la casa, vestuari, 

decorats pel segon semestre de 

1859. Conté els rebuts del 3r i 4t 

trimestre de la contribució 

territorial. 3 docs. 

12-08-1859 / 

31-12-1859 

   

1D.XX-9/4.42.4 

Liquidació i distribució del 

producte dels lloguers de la “Casa 

Cercle” i d’altres recaptacions del 

segon semestre de 1862. Conté els 

rebuts del 3r i 4t trimestre de la 

contribució territorial. 3 docs. 

30-07-1862 / 

31-12-1862 
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1D.XX-9/4.42.5  

Liquidació i distribució del 

producte dels ingressos  

proporcionats per 80 localitats 

cedides a l’empresa durant la 

primera temporada de funcions de 

1862 -1863. 1 plec. 

31-01-1963 

   

1D.XX-9/4.43 
Recull de comptes i rebuts per 

obres realitzades al Liceu. 7 docs. 
1857 – 1863 

   

1D.XX-9/4.44 

Quadern registre dels informes i 

oficis enviats per Josep Oriol 

Mestres, mestre d’obres i director 

de les de Reedificació del Teatre 

del Liceu, a la Comissió de dites 

obres i a la Junta de Govern. 1 

quadern. 

20-04-1861 / 

02-05-1863 

   

1D.XX-9/4.45 

Lletra de la Junta de Govern a 

Josep Oriol Mestres, informant-li 

de la voluntat de tres abonats del 

teatre de realitzar obres d’accés a 

una banyera i llotges contigües del 

tercer pis. Les costes serien a 

càrrec dels interessats. Signat J.M. 

Pera, director president.1 doc. 

27-06-1869 

   

1D.XX-9/4.46 

Unitat documental composta per 

dos fulls, tracta dels costos de la 

reedificació del Liceu: 

1863 – 1873 

   

1D.XX-9/4.46.1 

Lletra de Josep M. Pera, advocat, 

del 3 de febrer de 1873 a Josep 

Oriol Mestres, en la que li tramet 

la voluntat de la Junta de Govern 

de tractar alguns temes relacionats 

amb les obres de reedificació del 

teatre. 

 

   

1D.XX-9/4.46.2 

Resposta de Josep Oriol Mestres 

al Sr. Pera, on exposa alguns 

aclariments sobre el cost de les 

obres, del tracte rebut i la devoció 

que sent pel Teatre del Liceu. 

 

   

1D.XX-9/4.46.3 

Les lletres inclouen un document 

amb data de 26 de març de 1863, 

que conté notes i comptes 

aclaridors de les quantitats 

invertides en les obres de 

reedificació. 3 docs.  

26-03-1863 / 

15-02-1873 
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1D.XX-9/5 

Unitat documental composta per 

informacions resumides i 

aclaridores dels tipus d’obres 

efectuades, materials i estris 

utilitzats, operaris que hi 

intervingueren, etc. a la 

reedificació del Liceu a partir del 

mes d’abril de 1861, en el que es 

va cremar: 

1861 – 1863 

   

1D.XX-9/5.1 

Llibre registre, ordenat per 

diversos conceptes i 

cronològicament, de les despeses 

que foren autoritzades per la 

Direcció. 1 vol. 

1rs-04-1861 

/ 09-03-1863 

   

1D.XX-9/5.2.1.  

recto  Avís del Cercle del Liceu a 

Josep Oriol Mestres perquè 

assisteixi a una reunió de la 

Comissió Directiva. 

12-10-1862 

   

1D.XX-9/5.2.1.  
verso Esbós de llotges i notes de 

mides. 
 

   

1D.XX-9/5.3 
Notes de les dimensions de les 

llotges. 
20-10-1862 

   

1D.XX-9/6 
Unitat documental de tipus jurídic 

i administratiu: 
1881 – 1885 

   

1D.XX-9/6.1 

Reglament d’ordre intern del 

Teatre del Liceu. 1 quadernet. 11 

pàg. Imprès. 

06-10-1881 

   

1D.XX-9/6.2 

Certificat de constància d’estar 

enregistrat amb data d’1 d’abril de 

1884, al llibre de registre de 

sentències de la Sala Segona,  el 

fallo d’absolució a favor de la 

Junta de Govern del Liceu, en el 

plet interposat per alguns 

propietaris contra aquesta Junta de 

Govern per incompliment 

d’acords. 1 quadern. 19 fulls. 

Imprès. 

02-04-1884 
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1D.XX-9/6.3 

Sentència núm. 118 del Tribunal 

Suprem de Justícia, a favor de la 

Junta de Govern del Teatre del 

Liceu i contra el recurs de 

cassació interposat per alguns 

propietaris, per anul·lar els acords 

presos per la Junta General 

d’accionistes per l’aprovació d’un 

nou Reglament Social. 1 quadern. 

12 pàg. Imprès. 

Madrid, 16-

01-1885 

   

1D. XX-10 1796 – 1876 

Unitat d’instal·lació composta per 21 documents impresos, bans, avisos, notícies, 

per ser exposats en espais públics amb la finalitat d’informar a la ciutadania 

d’activitats, mesures, i disposicions relacionades amb el teatre. 

1D. XX-10/1 

Edicte de Juan Procopio de 

Bassecourt, comte de Santa Clara i 

governador militar i polític de 

Barcelona i el seu districte, en el 

que es disposa no llogar a preus 

superiors dels establerts per 

l’autoritat les localitats del teatre 

així com tot un seguit de mesures 

de comportament cívic 

obligatòries pels usuaris, 

relacionades amb la seguretat i 

l’ordre públic. 44 x 31,5 cm. 

26-03-1796 

   

1D. XX-10/2 

Avís al públic de l’Hospital de la 

ciutat, que té la privativa del 

teatre, de la nova programació de 

representacions i de la posada a la 

venda dels abonaments de llotges, 

llunetes i entrades. 39 x 27,5 cm. 

Impressor: Generas, Francisco 

[1754 - 

1800] 

   

1D. XX-10/3 

Avís al públic de posar a la venda 

abonaments per la temporada de 

teatre d’hivern que s’iniciarà al 

provisional i continuarà al nou. Es 

comuniquen el preus de les 

localitats, així com algunes 

avantatges pels que contribueixin 

amb les necessitats de l’Hospital, 

també es fan saber les condicions 

per poder conservar es 

abonaments, etc. 42,5 x 27,5 cm. 

Impressor: Generas, Francisco  

[1754 - 

1800] 
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1D. XX-10/4 

Avís al públic de la celebració de 

balls públics de màscares a partir 

del 9 de novembre en el magatzem 

d’Antonio Nadal, C/ Conde del 

Asalto. Els beneficis seran a favor 

de la Casa de Caritat, per reial 

concessió. L’avís conté catorze 

articles que reglamenten el 

funcionament dels balls i 

l’observança de la seguretat i 

ordre públic. 41 x 29,5 cm. 

[S. XVIII-

XIX] 

   

1D. XX-10/5 

Avís al públic de la reial 

autorització per organitzar balls de 

màscares a benefici dels pobres de 

la ciutat. L’avís conté dotze 

articles que especifiquen que els 

balls se celebraran al Teatre i a 

Llotja, els preus, també diversos 

serveis d’hosteleria, mèdics, 

normes de conducte i per a les 

disfresses, així com mesures de 

seguretat i ordre públic. 48 x 33 

cm. 

[S. XVIII-

XIX] 

   

1D. XX-10/6 

Avís al públic de la celebració de 

balls públics de màscares a favor 

de la Casa de Caritat i que se 

celebraran a alguns magatzem 

d’Antonio Nadal i altres a Llotja. 

L’avís està completat amb tretze 

articles que assabenten els usuaris 

dels serveis que es garantiran, així 

com de les obligacions a observar 

en matèria de seguretat i ordre 

públic. 41,5 x 29,5 cm. 

[S. XVIII-

XIX] 

   

1D. XX-10/7 

Avís al públic d’inici de balls de 

màscares a benefici de la Casa de 

la Caritat, el diumenge 3 de 

desembre al magatzem d’Antonio 

Nadal, C/ Conde del Asalto. 

Catorze articles regulen l’accés al 

Teatre i a Llotja, els serveis que es 

donaran al públic i l’exigència del 

compliment de tot un seguit de 

mesures relacionades amb la 

seguretat i l’ordre públic. 42,5 x 

30 cm. 

1815 – 1816 
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1D. XX-10/8 

Avís al públic d’inici de balls de 

màscares a benefici de la Casa de 

la Caritat, el diumenge 3 de 

desembre al magatzem d’Antonio 

Nadal, C/ Conde del Asalto. 

Catorze articles regulen l’accés al 

Teatre i a Llotja, els serveis que es 

donaran al públic i l’exigència del 

compliment de tot un seguit de 

mesures relacionades amb la 

seguretat i l’ordre públic. 42,5 x 

30 cm. 

1815 – 1816 

   

1D. XX-10/9 

Avís al públic d’inici de balls de 

màscares a benefici de la Casa de 

la Caritat, el diumenge 8 de gener 

a la casa de la Llotja de Comerç. 

L’avís està completat per quinze 

articles que informen el públic 

dels serveis que s’estableixen, així 

com de les mesures de seguretat i 

ordre públic d’obligat 

compliment. 52 x 35 cm. 

[S. XIX] 

   

1D. XX-10/10 

Edicte del marquès de 

Vallesantoro, governador militar i 

polític de Barcelona, regulador de 

la venda d’abonaments i localitats 

del teatre, així com de la conducta 

que haurà d’observar el públic. 42 

x 29 cm. 

12-04-1800 

   

1D. XX-10/11 

Edicte de Pedro Sarsfield, 

governador militar i polític interí 

de la ciutat, en el que ordena 

l’observança de l’ordre públic i 

bones costums entre els assistents 

a les representacions teatrals, 

d’òperes i de balls. 42 x 30,5 cm. 

02-07-1814 

   

1D. XX-10/12 

Edicte de Rafael de Velarde y 

Navia, governador militar i polític 

interí i sots-delegat de teatres de la 

ciutat, ordenant el compliment de 

cinc articles que completen el 

comunicat així com els tipus 

possibles de sanció. 43 x 31 cm. 

25-03-1815 
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15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D. XX-10/13 

Manament de José de Castellar y 

de Lladó, cap polític de 

Catalunya, president de la 

Diputació, de la Junta Superior de 

Sanitat i de les corporacions de 

gremis i comerç. El document 

conté deu articles reguladors de la 

seguretat i l’ordre públic en el 

teatre. 42,5 x 31 cm. 

01-04-1820 

   

1D. XX-10/14 

Edicte publicat per Fernando 

Gómez de Butron, cap polític de 

Barcelona, president de la 

Diputació i de la Junta Superior de 

Sanitat. La publicació dona 

compliment a la difusió d’un 

decret, de les Corts 

extraordinàries, per restablir 

l’activitat teatral. 43 x 31 cm. 

20-11-1822 

   

1D. XX-10/15 

Ordre reguladora d’actituds 

cíviques, ordre públic i seguretat 

al teatre, dels alcaldes José 

Anglasell i Rafael Maria Comes i 

Escribà. 43,5 x 31,5 cm. 

11-11-1823 

   

1D. XX-10/16 

Avís de l’Ajuntament de 

Barcelona publicitant una funció 

al teatre, a benefici de famílies de 

la vila de Reus que han quedat 

orfes i sense recursos, a causa dels 

fets de Morella i Vilallonga. 43,5 

x 31,5 cm. Impressor: I. Estivill 

[07-04] 1838 

   

1D. XX-10/17 

Edicte dels alcaldes 

constitucionals Juan Busquets, 

Sebastián Martí, Buenaventura 

Sans, Pedro Marsal i Mariano 

Barallat, en el que en tretze 

articles queda constància de les 

normes i mesures decretades per 

fomentar el civisme i conservar la 

seguretat i l’ordre públic al teatre. 

43 x 31 cm. 

09-04-1839 

   

1D. XX-10/18 

Edicte de l’alcalde constitucional 

José Parladé, redactat en nou 

articles per fomentar la 

convivència cívica al teatre. 43 x 

31,5 cm. Impressor: Antonio Brusi 

22-04-1845 
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15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D. XX-10/19 

Edicte de l’alcalde constitucional 

Erasme de Gener i de Gònima, per 

l’observància pública d’onze 

disposicions per fomentar el 

civisme, la seguretat i l’ordre 

públic al teatre. 44 x 31,5 cm. 

Impressor: Antonio Brusi  

12-04-1846 

   

1D. XX-10/20 

Edicte de l’alcalde constitucional 

accidental Valentín Esparó,  

redactat en setze articles que 

contenen les disposicions 

tradicionals d’obligatòria 

observança al teatre, relacionades 

amb seguretat i ordre públic. 42,5 

x 31,5 cm. Impressor: Antonio 

Brusi  

02-04-1847 

   

1D. XX-10/21 

Reglamento interior para los 

teatros de Barcelona. Aquest 

reglament està compost per setze 

articles i signat per Cástor Ibáñez 

de Aldecoa, governador. 45 x 33,5 

cm. Impressor: F. Sánchez 

12-04-1876 

   

1D.XX-11 1803 – 1895 

Unitat d’instal·lació composta per documentació relacionada amb l’habilitació, 

construcció i manteniment de places de toros i l’organització de curses de braus a 

les places de la Barceloneta i de les Drassanes 

1D.XX-11/1 

Dossier compost per dos 

documents generats pel conflicte 

d’interessos entre Josep Vila i 

Carrera contra Antonio Sagalés i 

Jaime Sendrós per incompliment 

d’acords presos per la construcció 

d’una plaça de braus a la 

Barceloneta.  

08-09-1803 / 

21-04-1804 

   

1D.XX-11/1.1 

Recurs de Josep Vila i Carrera 

contra Antonio Sagalés i Jaime 

Sendrós per no haver respectat les 

condicions establertes per 

contracte en escriptura pública de 

15 de juliol de 1802, redactat per 

construir una plaça de toros. 1 

plec, 

08-09-1803 
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15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-11/1.2 

Expedient instruït arran de la 

demanda presentada per Josep 

Vila i Carrera contra Antonio 

Sagalés i Jaime Sendrós per no 

haver respectat les condicions del 

contracte signat pels dos primers, 

per compartir les despeses i 

beneficis generats per la 

construcció i explotació d’una 

plaça de toros. 1 exp. 

15-12-1803 / 

21-04-1804 

   

1D.XX-11/2 

Unitat documental composta per 

documentació relacionada amb 

demandes d’enderrocament de la 

plaça de toros, de rescabalament 

econòmic i reedificació pels danys 

ocasionats. 

 

   

1D.XX-11/2.1 

Recurs de Magdalena Barrile, 

veïna de la Barceloneta, contra 

Josep Vila i Carrera, Antonio 

Sagalés i Jaime Sendrós, 

empresaris de la plaça de toros de 

la Barceloneta, per haver-se vist 

obligada a deixar la seva casa de 

lloguer durant la construcció de la 

plaça, sense que aquests li hagin 

abonat les despeses ocasionades 

per les esmentades obres. 1 plec i 

1 doc. 

03-01-1804 / 

14-08-1804 
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15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-11/2.2 

Expedient governatiu contra els 

empresaris de la plaça de toros. 

Incoat pels recursos de Baltasar de 

Bacardí, propietari de cases a la 

Barceloneta, i per inquilins 

d’aquestes, demandant 

l’abonament dels lloguers pagats 

per les cases durant tot el temps 

que no les han pogut habitar a 

causa de les obres d’enderroc de la 

plaça, ja que el motiu de la seva 

construcció va ser pel fet puntual 

de la visita de la família reial. 

Passada aquesta, l’edifici sols crea 

incomoditats per causes d’higiene 

i risc d’incendi. També es reclama 

reparar els desperfectes ocasionats 

a les cases per causa de les obres, 

així com la reconstrucció del mur 

de l’hort. 1 exp. 

09-01-1805 / 

18-12-1807 

   

1D.XX-11/2.3 

Recurs de Jaime Sendrós 

interposat a Josep Bargay per 

negar per escrit que un expedient 

hagi passat de governatiu a 

contenciós. 2 docs. 

04-01-1808 / 

20-02-1808 

   

1D.XX-11/3 

Recull compost de documents 

generats pels tràmits 

administratius ocasionats per 

peticions d’empresaris per 

organitzar espectacles a la plaça 

de les Drassanes i de les autoritats 

locals gestionar els actes. 7 docs. 

20-03-1820 / 

10-01-1821 

   

1D.XX-11/3.1 

Còpia d’un memorial de Clemente 

Vilardell, empresari de la 

construcció de la plaça de cavalls 

a la caserna de les Drassanes, en el 

qual exposa que els projectes d’us 

de la plaça han fracassat. Súplica 

permís per realitzar curses de 

toros. Les curses són autoritzades, 

però a condició de contribuir amb 

la hisenda pública. 1 doc. 

20-03-1820 

   

1D.XX-11/3.2 

Unitat de documents generats per 

l’aplicació de mesures de 

seguretat preses pels espectacles 

taurins: 
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15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
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extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-11/3.2.1 

Lletra del cap superior polític de 

Catalunya a l’Ajuntament 

exposant el greu perill que 

representa fer focs artificials a la 

plaça de braus de les Drassanes, o 

a qualsevol altre lloc de les 

rodalies de la caserna, on estan 

emmagatzemats nombrosos 

efectes inflamables. 1 doc. 

09-05-1820 

   

1D.XX-11/3.2.2 

Ordre de Narciso Sans i Rius als 

empresaris de les curses de toros i 

a qualsevulla altra persona de no 

fer focs de cap mena a la plaça de 

les Drassanes ni a les rodalies. 1 

doc. 

17-05-1820 

   

1D.XX-11/3.2.3 

Avís del govern superior polític de 

la província de Catalunya a 

l’Ajuntament, autoritzant 

l’utilització dels focs d’artifici que 

acompanyen les curses de braus, 

sempre que no suposin cap risc ni 

perill. 1 doc. 

17-05-1820 

   

1D.XX-11/3.3 

Instància a l’Ajuntament de 

Clemente Vilardell, demanant 

l’exempció del pagament de drets 

d’entrada d’animals a la ciutat 

destinats al consum, donat que els 

toros per a les curses de braus van 

destinats a la diversió pública. 1 

doc. 

10-05-1820 

   

1D.XX-11/3.4 

Còpia de la petició de Clemente 

Vilardell, empresari, formulada a 

l’Ajuntament per obtenir 

autorització per fer espectacles de 

“volatines” (acròbates, funàmbuls, 

etc.). 1 doc. 

08-07-1820 / 

24-07-1820 

   

1D.XX-11/3.5 

Dos documents que tracten sobre 

la regulació dels preus públics de 

les entrades: 

 

   

1D.XX-11/3.5.1 

Còpia i concessió de permís a la 

petició de Clemente Vilardell, 

empresari de curses de braus, per 

celebrarne sis o vuit més, a 

condició de no variar els preus de 

les localitats entre d’altres. 1 doc. 

09-09-1820 
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15/1D.XX Diversions públiques 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-11/3.5.2 

Informe de Narciso Sans i Rius, 

alcalde, sobre l’augment de preus 

aplicat a les darreres curses de 

toros. 1 doc. 

24-10-1820 / 

25-10-1820 

   

1D.XX-11/3.6 

Recull documental generat pel 

conflicte d’interessos sorgit entre 

l’empresari Clemente Vilardell i 

l’administració a causa de  les 

curses de toros organitzades a la 

plaça de les Drassanes. 5 docs. 2 

plecs. 

25-10-1820 

/07-11-1820 

   

1D.XX-11/3.7 
Quatre documents generats per les 

peticions de Clemente Vilardell: 
1820 – 1821 

   

1D.XX-11/3.7.1 

Instància de Clemente Vilardell, 

sol·licitant autorització per oferir 

curses de toros i espectacle de 

“volatines”. 1 doc. 

20-12-1820 / 

22-12-1820 

   

 1D.XX-

11/3.7.2  

Còpia de memorial en el que 

s’esmenten les peticions cursades 

per Clemente Vilardell i les 

respostes de l’administració. 1 

plec. 

00-00-1820 

   

1D.XX-11/3.7.3 

Informe de Narciso Sans i Rius, 

alcalde, dels tràmits administratius 

efectuats a causa de les sol·licituds 

cursades per Clemente Vilardell. 1 

plec. 

08-01-1821 / 

10-01-1821 

   

1D.XX-11/3.7.4 

Esborrany i còpia de l’informe 

passat a Narciso Sans i Rius, 

alcalde, redactar per Juan Reinals i 

José Ignacio Claramunt sobre les 

activitats empresarials de 

Clemente Vilardell. 1 plec, 2 docs. 

03-01-1821 / 

05-01-1821 

   

1D.XX-11/4 

Recull de set documents compost 

per notes i esborranys arran de 

curses de toros:  

1834 

   

1D.XX-11/4.1 

Notes que manifesten l’opinió de 

la Comissió sobre competències 

per programar curses de braus, i 

d’oficis enviats a diverses 

autoritats sobre sanitat, obres, etc. 

1 doc. 

16-07-1834 
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Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-11/4.2 

Esborrany d’ofici de la Comissió 

enviat a la Junta Municipal de 

Sanitat, sol·licitant informació 

sobre la salubritat de la carn dels 

braus sacrificats a la plaça, per el 

consum públic. 1 doc. 

16-07-1834 

   

 1D.XX-11/4.3  

Esborrany de notes de la Comissió 

en les que es recullen 

observacions fetes al governador 

civil com la necessitat de ser 

informada sobre quina autoritat ha 

de presidir les curses de toros, 

quines normes s’observen a 

Madrid i Saragossa, si les gestions 

entre el Corregidor i obrers s’han 

dut a terme amb finalitats de 

seguretat del públic a la plaça, així 

com amb la Junta Municipal de 

Sanitat per preservar la salut 

pública. 1 doc. 

17-07-1834 

   

1D.XX-11/4.4 

Acord de l’Ajuntament, en el 

moment d’haver finit la reial 

gràcia que gaudia la Junta de la 

Casa de Caritat, d’adreçar al rei 

una representació sol·licitant no 

s’autoritzin més espectacles de 

curses de toros a la ciutat. 1 doc. 

18-07-1834 

   

1D.XX-11/4.5 

Nota de la Comissió adreçada al 

Corregidor perquè aquest disposi 

que l’agutzil es posi d’acord amb 

els obrers per reconèixer la plaça 

de braus. 1 doc. 

18-07-1834 

   

1D.XX-11/4.6 

Esborrany de memorial de 

l’Ajuntament adreçat al 

Governador civil de la província, 

exposant l’evolució 

experimentada de les autoritats 

civils que presideixen les funcions 

de curses de braus i de teatre, 

demanant al governador que 

decideix a quina li pertocarà 

presidir les curses de braus dels 

dies 25, 26 i 27 del mes en curs. 1 

plec. 

19-07-1834 
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Dates 

extremes 

Micro-

films 

Digita-

lització 
Observacions 

1D.XX-11/4.7 

Compromís de Buenaventura Pons 

de pacte amb els empresaris de la 

plaça de braus de pagar vint duros 

per cadascun dels toros que es 

matin a les curses dels dies 15, 16 

i 17 del mes en curs. Per vendre la 

carn dels animals s’avé a la 

normativa establerta. 1 doc. 

12-08-1834 

   

1D.XX-11/5 

Recull de tres documents sobre 

alimentació i salut, civisme, i 

seguretat pública. 

1835 

   

1D.XX-11/5.1  

Miguel Pou, administrador interí 

de la plaça de toros, exposa que 

l’empresa a la qual representa, té 

en exclusiva el privilegi atorgat 

per la Casa de Caritat, 

d’organitzar curses de braus. 

Súplica: permís per esquarterar els 

animals sacrificats a la plaça i 

vendre la carn al públic. 1 doc. 

11-04-1835 

   

1D.XX-11/5.2 

Còpia de súplica de l’Ajuntament 

a la reina Isabel II perquè ordeni 

la supressió de curses de toros a la 

ciutat de Barcelona. En ella 

exposa el per què de la petició, 

així com suggereix altres tipus 

d’espectacles amb els quals es 

contribuiria al finançament de la 

Casa de Caritat. 1 plec. 

30-06-1835 

   

1D.XX-11/5.3 

Notes d’una ordre per prendre 

mesures de seguretat pública en 

els espectacles taurins. 1 doc. 

[1835] 
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lització 
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1D.XX-11/6 

Unitat composta per la 

documentació generada durant el 

projecte, construcció i 

modificacions de la plaça de braus 

de la Barceloneta i projectes de 

renovació urbanística de la zona. 

Els documents que a l’actualitat 

constitueixen la unitat documental 

1D.XX-11/6  i la 1D.XX-12, 

d’antic han format part de la sèrie 

de Diversions Públiques de 

l’Arxiu. Aquestes dues 

agrupacions de documents es 

trobaven en una carpeta amb un 

rètol: Plaza de toros de la 

Barceloneta, procedencia 

Fontserè. 

1834 – 1895 

   

1D.XX-11/6.1 Recull de documents sense data:     

1D.XX-11/6.1.1 

Nota sobre la permuta del terreny 

de la Junta de la Casa de Caritat i 

l’Ajuntament. 

S. XIX 

   

1D.XX-11/6.1.2 

Nota de diversos fets esdevinguts 

per la construcció de la plaça de 

toros com permutes, tràmits 

administratius, etc. 

S. XIX 

   

1D.XX-11/6.1.3 

Notes sobre les transmissions de 

terrenys i raonament sobre la 

manca de superfície detectada a la 

totalitat. 

S. XIX 

   

1D.XX-11/6.1.4 

Càlculs de superfícies, amb 

referència al C/ Ample i Simón 

Oller. 

S. XIX 

   

1D.XX-11/6.1.5 

Plec de condicions per a la 

construcció de la plaça de braus. 4 

docs. 1 plec 

[1834 – 

1835] 

   

1D.XX-11/6.2 

Unitat documental composta per 

documents generats l’any 1834 

per la construcció de la plaça de 

braus:  

 

   

1D.XX-11/6.2.1 

Còpia d’una lletra de Josep 

Fontserè, arquitecte de la plaça de 

toros, informant d’algunes 

característiques de l’esmentada 

plaça. I còpia del comunicat enviat 

al secretari de l’Academia de San. 

Fernando. 1 doc. 

27-05-1834 
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1D.XX-11/6.2.2 

Lletra de la Junta de la Casa de 

Caritat al Bisbe de Barcelona, 

sol·licitant dispensa per els 

treballadors de l’obra de la plaça 

de braus per treballar els dies de 

festa i precepte. El Bisbe dispensa 

l’autorització. 1 plec. 

20-06-1834 / 

21-06-1834 

   

1D.XX-11/6.2.3 

Lletra de Martín Fernández de 

Navarrete a Josep Fontserè, 

comunicant haver examinat els 

dissenys del projecte de 

l’arquitecte, en sessió de la junta 

ordinària de l’Academia de San  

Fernando del dia 22 del mes. 1 

doc. 

27-06-2834 

   

1D.XX-11/6.2.4 

Súplica a la Junta de la Casa de 

Caritat de Josep Fontserè per què 

aquesta faciliti els mitjans 

necessaris per finalitzar les obres 

de la plaça de toros, 

interrompudes el dia 19. 1 doc. 

20-11-1834 

   

1D.XX-11/6.3 

Compte d’honoraris de 

l’arquitecte Fontserè per la 

construcció de la plaça de toros, 

del juny de 1834 a abril de 1835. 1 

doc. 

01-06-1834 / 

24-04-1834 

   

1D.XX-11/6.4 

Notes i comptes diversos arran de 

la construcció de la plaça de toros 

de Barcelona, relacionades amb 

expropiacions, valoracions, 

compres i vendes de terrenys, etc. 

1 doc. 

1848 – 1888 

   

1D.XX-11/6.5 

Unitat de documents relacionats 

amb la construcció de la plaça de 

toros durant l’any: 

1868 

   

1D.XX-11/6.5.1 

Certificat de Josep Fontserè sobre 

l’inici i evolució de les obres de 

construcció de la plaça de braus de 

la ciutat. 1 plec. 

21-10-1868 

   

1D.XX-11/6.5.2 

Nota de la superfície del terreny 

contigu a la plaça de toros 

especificat en el plànol, i 

valoració. 1 doc. 

[21-10-1868] 

   

1D.XX-11/6.5.3 
Comptes, valoració de terreny, de 

funcions, etc. 1 doc. 
[21-10-1868] 
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1D.XX-11/6.5.4 
Cinc notes de diverses compres i 

vendes de terrenys. 1 doc. 
[21-10-1868] 

   

1D.XX-11/6.5.5 

Notes de l’arquitecte de la plaça 

de braus en les que especifica la 

superfície de la plaça i annexos, 

així com valoracions 

econòmiques. 1 doc. 

09-12-1868 

   

1D.XX-11/6.6 

Còpia de certificat de Josep 

Fontserè i Domènech, denegant 

autorització per fer funcions a la 

plaça, a causa de les deficiències 

estructurals i que signifiquen perill 

per el públic. Nota annexa 

conforme la plaça està llesta pel 

seu us. 1 doc. 

23-03-1869 / 

01-04-1869 

   

1D.XX-11/6.7 

Ressenya d’Antoni Rovira i Trias, 

arquitecte municipal, del projecte 

d’urbanització del perímetre 

circumscrit pel passeig S. Carles, 

passeig Nacional i C/. Ginebra, 

per l’obertura d’un carrer paral·lel 

al C/ Ginebra desembocant al 

passeig Nacional i a la plaça de 

braus. Inclou el plànol 

d’urbanització de la zona i el 

d’emplaçament. 2 docs. 

02-04-1875 / 

31-08-1875 

   

1D.XX-11/6.8 
Dos documents dels generats per 

la valoració d’una casa: 
1881 – 1882 

   

1D.XX-11/6.8.1  

Informe d’Eduard Fontserè pel Sr. 

Antonio Miret Nin, arran d’haver 

complert l’encàrrec d’inspeccinar, 

mesurar i valorar la casa núm. 20 

del C/ Ample. 1 doc. 

07-06-1881 

   

1D.XX-11/6.8.2 

Lletra d’Antonio Miret i Nin a 

Eduard Fontserè, adjuntant-li un 

bitllet de mil rals, que són els 

honoraris per la valoració feta 

d’una casa. 1 doc. 

09-01-1882 
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1D.XX-11/6.9 

Lletra d’Antonio Miret i Nin a 

Eduard Fontserè, notificant-li que 

el Sr. Torelló, president de la 

Junta de la Casa de Caritat, li ha 

fet saber el nomenament, de  

l’arquitecte Josep Oriol Mestres, 

encarregant-li els temes 

relacionats amb els terrenys de la 

plaça de toros. 1 doc. 

23-07-1883 

   

1D.XX-11/6.10 

Plec de condicions i pressupost 

tipus per fer obres de consolidació 

de la plaça de toros de Barcelona. 

1 quadern. 

00-11-1886 

   

1D.XX-11/6.11 

Recull de dos documents amb 

notes sobre projectes 

arquitectònics i urbanístics, la 

realització, canvis posteriors i 

tràmits jurídics i administratius. 

1887 

   

1D.XX-

11/6.11.1  

Notes diverses del procés de 

construcció de la plaça de toros de 

Barcelona, tràmits, designació 

arquitecte, etc. 

1834 – 1850 

   

  

Nota de designació de nou 

arquitecte i de les obres de 

consolidació i renovació de la 

plaça. 1 doc. imprès. 

1870 – 1887 

30-03-1787 

   

1D.XX-

11/6.11.2  

Nota informant que el notari 

Fernando Moragas i Ubach, fou 

qui autoritzà les escriptures 

d’expropiació de terrenys per a 

l’emplaçament de l’estació del 

tren de Mataró. 1 doc. 

10-12-1887 

   

1D.XX-11/6.12 

Lletra de Joaquim Miret i Sants 

demanant a Eduard [Fontserè] 

informació referent a la venda de 

terrenys propers a la plaça: preus, 

dates, notaris que hi han 

intervingut... 1 doc. 

09-02-[1889] 
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1D.XX-11/6.13 

Recull de notes relacionades amb 

compra vendes de terrenys, 

expropiacions, obres, tràmits 

administratius, etc. relacionats 

amb les obres a la plaça de braus, 

amb la finalitat de recopilar 

proves per presentar en el plet 

amb la Casa de la Caritat. 1 

quadern 

10-02-1892 

   

1D.XX-11/6.14 

Dossier compost per la 

documentació generada per E. 

Fontserè arran dels estudis 

realitzats sobre la construcció de 

la plaça de toros de Barcelona: 

27-04-1895 

   

1D.XX-

11/6.14.1  

Quadre de valoració de terrenys, 

relacionats amb les obres de la 

plaça de braus, de 1825 a 1892 

realitzat per E. Fontserè. 1 doc. 

00-04-1895 

   

1D.XX-

11/6.14.2  

Quadern compost per vuit plànols 

d’Eduard Fontserè escala 1/1000, 

els quals reflecteixen l’evolució i 

canvis dels terrenys destinats i 

també dels relacionats amb la 

construcció de la plaça de braus, 

com són els límits, projectes, 

noms de propietaris, 

transmissions, mesures, etc. dels 

anys 1825 al 1895. 1 quadern. 

27-04-1895 

   

1D.XX-

11/6.14.3  

Dictamen tecnogràfic i 

retrospectiu de la superfície i valor 

del terreny de la plaça de toros de 

Barcelona, d’Eduard Fontserè. 1 

quadern. 

27-04-1895 

   

1D.XX-12  

1D.XX-12 

Unitat composta per 32 documents 

cartogràfics, plànols. Aquesta 

documentació, d’antic s’havia 

conservat sense organitzar, amb la 

que hores d’ara constitueix la 

unitat documental 1D.XX-11/6, en 

una carpeta amb la identificació: 

Plaza de toros de la Barceloneta, 

procedencia Fontserè: 

1835 – 1900 
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1D.XX-12/1 

Dibuix. [Plaça de braus de la 

Barceloneta]. Planta de la 

baranda 

Tècnica: llapis 

Suport: paper 

Format: 21,5 x 12,5 cm. 

S. XIX 

   

1D.XX-12/2 

Esquema d’una planta. Dos dels 

límits corresponen al C/ Ample i 

al C/ Simón Oller. 

Autor: [Eduard Fontserè] 

Tècnica: llapis 

Suport: paper 

Format: 21 x 19 cm. 

[1881] 

   

1D.XX-12/3 

Plànol. Planta de la plaça de toros 

entre el C/ Ginebra, el ferrocarril i 

el dipòsit Gurri. 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 30 x 21 cm. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-12/4 

Plànol parcial de localització de la 

plaça de braus entre el C/ Ginebra, 

el camí del cementiri i la propietat 

Gurri. 

Anotació: “Cels” José Ubach y 

Serrano representante de la 

Compañía de los Almacenes 

Generales de Depósito. 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 30 x 21 cm. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-12/5 

Plànol parcial que llinda, per un 

costat, amb la carretera del Portal 

de Mar al de En Carles, per un 

altre amb el projecte d’una 

carretera cap a la Barceloneta. 

Descriu la situació, les mides dels 

terrenys i els noms dels 

propietaris: Pons, Aleixí i albereda 

de la Casa de Caritat. 

Tècnica: llapis i tinta 

Suport: paper 

Format: 63 x 43 cm. 

[S. XIX] 
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1D.XX-12/6 

Plànol de situació de la planta de 

la plaça de toros entre la propietat 

de Botey, la de Vandelli i el C/ 

Ginebra. 

Nota, consten les mides de 

superfície de la plaça i les de les 

llindes. 

Tècnica: llapis i tinta 

Suport: paper 

Format: 73 x  55 cm. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-12/7 

Plànol de situació de la propietat 

de Botey, posteriorment de Gurri. 

Presenta tres llindes: una amb 

diverses propietats, una segona 

amb la carretera, i en un tercer lloc 

amb el camí que va a la plaça de 

braus. 

Notes a llapis 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 62,5 x 43,5 cm. 

Escala: pams catalans 

[S. XIX] 

   

1D.XX-12/8 

Plànol de terreny de José Vandely 

i de la modificació parcial 

d’aquest a causa d’una permuta 

amb el de la Casa de Caritat. 

Autor: José Fontserè, arquitecte 

Plano de la Porción de terreno 

sobre la acequia Real en el 

parage nombrado el Barrio 

derruido de Ginebra,... 

Les llindes del plànol són, amb la 

projectada carretera de la 

Barceloneta,  amb la plaça de 

toros de la Casa de Caritat, el 

terreny de J. Celedoni, el 

d’Anastasio Miguel i un camí. 

Nota. Conté un resum manuscrit 

sobre la evolució de la propietat 

des de 1819 a 1835. 

Tècnica: tinta, notes a llapis 

Suport: paper 

Format: 31,5 x 22 cm. 

Escala: pams catalans. 

00-08-1835 
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1D.XX-12/9 

Plànol del solar d’Aloixi Antoni 

Soler, expropiat pel ferrocarril . 

Autor: [José Fontserè] 

Llindes: terrenys de Pons, 

carretera del Portal de Mar al d’En 

Carles, antic escorxador expropiat 

pel ferrocarril l’any 1848, de José 

Botey i el de Torres i Botet. 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 31,5 x 22 cm. 

Escala: en canes i pams catalans. 

[S. XIX] 

   

1D.XX-12/10 

Plano Geométrico que demuestra 

la pieza de tierra sobrela Acequia 

Real en el parage nombrado el 

Barrio derruído de Ginebra... 

Autor: José Fontserè, arquitecte i 

agrimensor. 

Plànol de la propietat de Vandelli 

que llinda amb la de la plaça de 

braus. 

Nota Les mides expressades en 

pams quadrats. 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 56 x 37 cm. 

Escala: pams quadrats. 

28-09-1836 

   

1D.XX-12/11 

Croquis del terreny de la plaça de 

toros, els límits i la orientació. 

Autor: José Fontserè 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 43,5 x 32 cm. 

Escala: en pams. 

[1844] 

   

1D.XX-12/12 

Terreno de la plaza de toros. 

Autor: José Fontserè 

Còpia d’un plànol de la plaça de 

toros i dels límits amb els terrenys 

confrontats. 

Tècnica: tinta, llapis 

Suport: paper tela 

Format: 61 x 31 cm. 

Escala: pams catalans 

24-08-1867 
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1D.XX-12/13 

Quatre plànols parcials, de la zona 

de la plaça de braus, d’horts i 

terrenys, de diversos propietaris, 

tots ells propers o confrontats amb 

els solars de la plaça. 

Autor: [Eduard Fontserè] 

Nota El plànol té dos dibuixos, un 

representa uns porxos, l’altre, una 

sanefa. 

Tècnica: tinta 

Suport: paper tela 

Format: 138,5 x 62,5 cm. 

Color: dues tintes 

Escala: pams catalans 

[00-08-1871] 

   

1D.XX-12/14 

Plànol parcial del projecte dels 

nous corrals de la plaça de toros. 

Autor: [el Director], [Eduard 

Fontserè] 

Tècnica: tinta 

Suport: paper tela 

Format: 72,5 x 37 cm. 

Color: dues tintes 

Escala: 1/100 

[1871] 

   

1D.XX-12/15 

Plànol parcial del projecte dels 

nous corrals de la plaça de toros. 

Autor: [Eduard Fontserè] 

Tècnica: tinta 

Suport: paper tela 

Format: 72,5 x 37 cm. 

Color: dues tintes 

Escala: 1/100 

[1871] 

   

1D.XX-12/16 

Esplicacion. M.D.F.S.N. Línea 

que limita el terreno de la 

propiedad de la Plaza de Toros... 

Autor: Eduardo Fontserè, Juan 

Cortés 

Plànol parcial de la plaça de braus, 

extensió dels corrals i els seus 

límits. 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 41 x 31,5 cm. 

Escala: 1/500 

11-12-1873 
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1D.XX-12/17 

Plànol de situació de la plaça de 

toros i de les propietats 

confrontades. 

Autor: Eduard Fontserè 

Còpia del plànol que es troba al 

Llibre d’Acords, foli 163, 14 de 

febrer de 1835. 

Tècnica: llapis 

Suport: paper calc 

Format: 64 x  39,5 cm. 

22-09-1877 

   

1D.XX-12/18 

Plano de Barcelona levantado por 

el arquitecto D. José Más y Vila 

en 1842. 

Còpia de plànol parcial de carrers 

i places de la Barceloneta, zones 

d’arbrat, plaça de toros, baluard 

d’En Carles i línies del port i la 

platja. 

Autor: E. Fontserè 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 31 x 21,5 cm. 

 

07-10-1878 

   

1D.XX-12/19 

Plano dedicado al Excmo.o. Sr. 

Don Francisco Javier de Castaños 

(año 1816) 

Còpia d’E. Fontserè d’un plànol 

parcial de la Barceloneta i del 

port. Situa la reial caserna, la Pl. 

Major, la de St. Miquel, la caserna 

de St. Miquel, el C/. Sta. Anna, la 

caserna d’infanteria i la de 

cavalleria, l’església de St. 

Miquel, el derruït escorxador i 

cases i el baluard d’En Carles. 

Autor: Eduard Fontserè 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 31 x 21,5 cm. 

07-10-1878 
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1D.XX-12/20 

Plànol d’una planta al carrer 

Ample cantonada Simón Oller, 

núm. 1. 

Autor: E. Fontserè 

Tècnica: tinta 

Suport: paper tela 

Format: 44 x 29 cm. 

Color: dues tintes, modificacions a 

llapis 

Escala: 1/100 pams. 

07-06-1881 

   

1D.XX-12/21 

Alçat [plaça de braus]. 

Autor: [E. Fontserè] 

Tècnica: llapis 

Suport: paper canson 

Format: 64 x 48 cm. 

Escala: 1/50 

[1883] 

   

1D.XX-12/22 

Plaza de Toros. -Grada de Sol- 

puertas de entrada a la cuadra de 

caballos. 

Alçat. 

Autor: [E. Fontserè] 

Tècnica: llapis 

Suport: paper canson 

Format: 64 x  48 cm. 

 

00-02-1883 

   

1D.XX-12/23 

Plànol parcial de la zona de la 

plaça de toros i sobreposat un 

projecte de remodelació 

urbanística. 

Autor: [José Mª Jordan] 

Tècnica: tinta 

Suport: paper tela 

Format: 46 x 34 cm. 

Color: dues tintes 

[1885] 

   

1D.XX-12/24 

Plànol de projecte de remodelació 

urbanística del terme comprès 

entre el C/ Ginebra, els passeig 

Nacional i el d’En Carles i el fort 

d’En Carles. 

Autor: José Mª Jordan, enginyer 

Tècnica: tinta 

Suport: paper tela 

Format: 48 x 30 cm. 

Color: dues tintes 

Escala: 1/2000 

26-05-1885 
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1D.XX-12/25 

Planta de la plaça de toros. 

Autor: Eduard Fontserè 

Tècnica: llapis 

Suport: paper canson 

Format: 63,3 x 48 cm. 

Escala: 1/200 

01-11-1886 

   

1D.XX-12/26 

Plànols parcials de l’entrada a la 

planta baixa i de les escales que 

duen a les llotges del primer pis i a 

la zona de tertúlia. 

Autor: Eduard Fontserè 

Tècnica: tinta 

Suport: paper canson 

Format: 48 x 63,3 cm. 

Color: dues tintes amb aquarel·la 

Escala: 1/50 

07-11-1887 

   

1D.XX-12/27 

Proyecto de decoración de la 

fachada de la Plaza de Toros 

(Croquis). 

Alçat de la façana de la plaça de 

braus i secció de l’alçat i del 

perímetre. 

Autor: Eduard Fontserè 

Tècnica: tinta 

Suport: paper canson 

Format: 63,3 x 48 cm. 

Color: dues tintes amb aquarel·la 

Escala: 1/50 

07-11-1887 

   

1D.XX-12/28 

Plànol de la confluència del Camí 

de la Cadena amb el carrer Santa 

Anna, delimitats pels terrenys del 

ferrocarril de Mataró, els de la 

plaça de braus i els dels hereus 

d’en Gurri. 

Autors: Eduard Fontserè i Juán 

Caballé y Fábregas 

Tècnica: tinta 

Suport: paper tela 

Format: 74,5 x 44,5 cm. 

Color: dues tintes 

Escala 1/200 

15-07-1891 
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1D.XX-12/29 

Plànol de projecte d’obertura d’un 

carrer a la propietat dels hereus 

d’en Gurri. Les llindes d’aquest 

són amb el C/ de Sta. Anna, amb 

el camí de la Cadena, amb el 

terreny de l’asil i el vèrtex dóna al 

C/ Ginebra. 

Autors: Eduard Fontserè i Juán 

Caballé y Fábregas 

Tècnica: tinta 

Suport: paper canson 

Format: 108 x 48 cm. 

Color: dues tintes 

Escala: 1/200 

20-10-1891 

   

1D.XX-12/30 

Plànol amb finalitats 

d’expropiació pel projecte de 

reurbanització de zona delimitada 

pel C/ Ginebra, C/ Pinzón, nou 

passeig d’En Carles i el Passeig 

Nacional. 

Autors: Eduard Fontserè 

Tècnica: tinta 

Suport: paper 

Format: 44 x 31 cm. 

Color: dues tintes 

Escala: 1/1000 

00-11-1895 

   

1D.XX-12/31 

Plànol para un recurso al 

Ayuntamiento, en contra el 

dictamen del arquitecto José 

Torras Argullol. 

Projecte de reforma urbanística 

sobre els terrenys de diversos 

propietaris situats entre el C/ 

Ginebra, la Catalana de Gas, el 

passeig de Cementiri i el C/ de 

Hernán Cortés. 

Autor: [Eduard Fontserè] 

Tècnica, tinta 

Suport: paper 

Format: 44,2 x 32,2 cm. 

Color: dues tintes 

Escala: 1/1000 

00-11-1899 
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1D.XX-12/32 

Anteproyecto, propuesto por la 

Dirección del ferrocarril de 

T.B.F. 

Plànol parcial de les vies del tren, 

de la plaça de toros i zona 

afectada, i el desplaçament del 

passeig d’En Carles. 

Autor: [Eduard Fontserè] 

Tècnica, tinta 

Suport: paper tela 

Format: 91,5 x 32 cm. 

Color: dues tintes 

00-05-1900 

   

 


