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Inventari
2 Fons Teatre Principal 

2.1 Grup de Series Administració 

2.1.1 Sèrie Correspondència 

Unitat catalogació 1512                                                                   0000001641
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència amb el Govern Civil de Tarragona informant del nou nomenament d'encarregat de la

censura en la persona de Gregori Miró, oficial de primera.
Cronologia 25.11.1887  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1511                                                                   0000001649
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. 
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Esborrany fragmentari d'una carta enviada per la Junta a l'arquebisbat demanant vendre el teatre.
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1571                                                                   0000001728
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència referent a les reformes que es van realitzar al teatre en motiu del lloguer per

l'Ateneu de Tarragona.
Cronologia 12.06.1906  - 21.06.1907
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1570                                                                   0000001727
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència diversa entre la Junta de l’Hospital i l’Ateneu de Tarragona referent al retard en el

pagament del lloguer del Teatre.
Cronologia 13.03.1907  - 11.02.1916
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1588                                                                   0000001743
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l’Ateneu de Tarragona a la Junta de l'Hospital per demanar una rebaixa en el preu del

lloguer del Teatre.
Cronologia 06.12.1913  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1569                                                                   0000001726
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació sobre la venda a la Borsa de Barcelona de dos títols de deute amortitzable que

l'Ateneu de Tarragona tenia dipositats a la caixa de l’Hospital.
Cronologia 30.02.1916  - 04.03.1916
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1604                                                                   0000001702
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l'ajuntament establint mesures d'higiene per aplicar al Teatre.
Cronologia 01.06.1918  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1607                                                                   0000001705
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l'ajuntament de Tarragona informant de l'augment en la retribució que el Teatre havia de

pagar per poder gaudir del sevei dels bombers.        
Cronologia 11.10.1918  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1605                                                                   0000001703
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del Govern Civil de Tarragona referent a la realització d'una reforma a les cadires del pati de

butaques sense la qual no es permetia la seva obertura.
Cronologia 30.07.1923  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1575                                                                   0000001732
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència referent al malentès que hi va haver entre l'Orfeó Tarragoní i la Junta de l'Hospital

per la cessió de dues llotges a la Filarmònica de Tarragona.
Cronologia 22.12.1924  - 12.01.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1576                                                                   0000001733
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Orfeó Tarragoní i la Junta de l'Hospital referent a la instal·lació d'aparells

avisadors i extintors d'incendis segons la Real Ordre de 7 de febrer 1925.
Cronologia 30.04.1925  - 02.08.1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
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Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1601                                                                   0000001699
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l'Orfeó Tarragoní al prior de l'Hospital, mossèn Antoni Parera.
Cronologia 19.02.1926  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1579                                                                   0000001736
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Orfeó Tarragoní i la Junta de l'Hospital referent a la projecció de pel·lícules al

Teatre Principal.
Cronologia 15.02.1929  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1574                                                                   0000001731
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència referent a unes obres que s'havien de realitzar al Teatre durant el lloguer de l’Orfeó

Tarragoní.
Cronologia 26.08.1930  - 13.09.1930
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1606                                                                   0000001704
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència relativa a  l’endarreriment de l’Orfeó Tarragoní en el pagament del lloguer.            
Cronologia 12.08.1931  - 01.08.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Català i castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1573                                                                   0000001730
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Petició de l’Orfeó Tarragoní per treure unes peces del decorat del Teatre fora d’aquest. 
Cronologia 25.09.1931  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1578                                                                   0000001735
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Comunicació de la Junta Comarcal de Sanitat per l’adequació de certes parts del teatre a les noves

normes higièniques .	
Cronologia 07.12.1933  
Volum i Suport Camisa en format foli.

3



Arxiu Històric Hospital Sant Pau i Santa Tecla - AHSPT

Arx
iu

 H
is

tò
ric

 H
os

pi
ta

l S
an

t P
au

 i 
San

ta
 T

ec
la

Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.2 Sèrie Arrendaments 

2.1.2.1 Subsèrie Teatre 

Unitat catalogació 1513                                                                   0000001640
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. 
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol El llogater del teatre Eduardo Sampons demana, a través d'Hermengolo Garcia Sanclar, pagar en dos

plaços el lloguer del mateix en temporada baixa. 	
Cronologia 06.07.1854  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 24                                                                   0000000024
Unitat instal·lació Capsa 88
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Arriendo del teatro de esta capital propiedad del pio hospital de pobres enfermos de la misma

otorgada por el prior de la ilustre Administración del mismo a favor de don José Sáez vezino de la
misma por precio de 10.000 reales".

Cronologia 29.10.1860  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1516                                                                   0000001639
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 2.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Arriendo a favor de Don Miguel Queralt concindido en 10 octubre de 1887".
Cronologia 19.05.1885  - 10.10.1887
Volum i Suport Camisa en format foli. 6 documents.
Abast i Contingut 19.05.1885, Tarragona. "Condiciones para la subasta del arriendo del Teatro".

18.06.1885, Taragona. Acta de la subhasta.
01.09.1887, Tarragona. Carta de la Junta al goverbador civil perque el llogater pugui obrir el teatre al
públic.
03.09.1887, Tarragona. Carta del Govern civil a la Junta donant permís per obrir el teatre.
03.10.1887, Tarragona. Carta de la Junta a Miquel Queralt referent als pagaments atrassats.
10.10.1887, Tarragona. Rescissió del contracte amb Miquel Queralt.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1520                                                                   0000001635
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 6.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Arriendo a favor de Don José Grau Fortuny otorgándole según acuerdo de 11 noviembre 1887

reformado según contrato privado de 31 diciembre de 1888 por el precio de 2000 pesetas anuales por
6 años que finirán en 30 noviembre 1894 y con la obligación de verificar a su costas las obras
ordenadas por el señor Gobernador. Rescindido en 11 Enero de 1892 según consta del acta de la
sesión del dia 7 de dicho mes”.

Cronologia 08.06.1888  - 09.11.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 54 documents.
Abast i Contingut Inclou:

Sol·licituds d'algunes obres i millores proposades per Josep Grau.
Factures de les diverses obres realitzades i correspondència diversa.
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30.06.1891, Tarragona. "Inventario del mobiliario, decoración y accesorios existentes en el Teatro
Principal. Formalizado en 30 junio de 1891".

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1521                                                                   0000000038
Unitat instal·lació Capsa 88
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente de subasta para el arriendo del teatro que resultó decsierta. Arriendo a favor de Don

Vicente Mendez Queipo por el termino de un año desde primero octubre del 1893 a 30 septiembre
1894. Rescindido en 30 diciembre 1893”.

Cronologia 04.08.1890  - 13.12.1893
Volum i Suport Camisa en format foli. 26 documents.
Abast i Contingut Inclou:

27.05.1893, Tarragona. "Condiciones para la subasta del arriendo del Teatro".
06.06.1893, Tarragona. Anunci de la subasta del lloguer del Teatre al Butlletí Oficial de la Província.
18.09.1893, Tarragona. "Contrato privado de arriendo del Teatro principal de Tarragona otorgado por
la muy ilustre Junta del Hospital de San PAblo y Santa Tecla a favor de Don Vicente Méndez Queipo
y Aleu por el termino de un año a contar desde primero octubre de 1893 a 30 septiembre de 1894".
(2).
04.08.1890-13.12.1893, Tarragona. Correspondència diversa referent al lloguer del Teatre per part de
Vicente Queipo. 

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1518                                                                   0000001637
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 8.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Arriendo a favor de Don Francisco Poblet según acuerdo 18 febrero 1892. Rescindido en 30 Abril

1893”.
Cronologia 01.03.1893  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1522                                                                   0000001674
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 11.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Arriendo a favor de Don José Guivernau y Martí desde primero enero 1894 a 30 junio del mismo

año".
Cronologia 30.12.1893  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1523                                                                   0000001650
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 12.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente de subasta para el arriendo del teatro que resultó desierta y arriendo a Don Pablo

Cornadó desde el 24 noviembre 1894 a 6 enero 1895”.
Cronologia 21.07.1894  - 02.01.1895
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 21.07.1894, Tarragona. Condicions per la subhasta del lloguer del teatre.

01.08.1894, Tarragona. Carta de la Junta al governador civil per publicar al B.O.P l'anunci de la
subhasta del lloguer del teatre.
02.08.1894, Tarragona. B.O.P amb l'anunci de la subhasta del lloguer del teatre.
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01.09.1894, Tarragona. Acta de la sessió de la subhasta del lloguer del teatre a la que no s'hi van
presentar sol·licituds.
29.09.1894, Tarragona. Sol·licitud de Josep Grau Fortuny per llogar el teatre.
24.11.1894, Tarragona. Esborrany de contracte de lloguer del teatre entre la Junta i Pau Cornadó.
02.01.1895, Tarragona. Carta de Pau Cornadó donant per acabat el contracte de lloguer del teatre. 

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1535                                                                   0000001661
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Contracte del lloguer del teatre a favor de Josep Gil Alufre.
Cronologia 10.01.1895  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut Conté un esborrany.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1536                                                                   0000001662
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Contracte del lloguer del teatre a favor de Josep Gil Alufre i Jaume Melet Rubio.
Cronologia 10.02.1895  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1524                                                                   0000001651
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 14.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Arriendo a favor de Don Francisco Faro y Claramunt. Rescindido en 27 Febrero de 1896”.
Cronologia 25.08.1895  - 27.02.1896
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 25.08.1895, Tarragona. Carta de Francesc Faro amb les condicions de l'arrendament del teatre.

09.10.1895, Tarragona. Contracte d'arrendament del teatre entre la Junta i Francesc Faro.
27.02.1896, Tarragona. Copiador de la carta anunciant a Francesc Faro la rescissió del contracte.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1525                                                                   0000001652
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 15.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Adición a las condiciones generales de arriendo según acuerdo de la sesión del dia 12 marzo 1896".
Cronologia 12.03.1896  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1527                                                                   0000001654
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 17.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Arriendo otorgado a favor de Don Miguel Pigran y Ferrer en 31 diciembre de 1897 por el precio de

2.000 pesetas y término de un año y 21 dias o sea desde el dia 10 de enero de 1898 a 31 enero de
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1899”.
Cronologia 31.01.1897  - 14.04.1898
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 31.01.1899, Tarragona. Contracte de lloguer del teatre entre la Junta i Miquel Pigran Ferran.

Carta de Miquel Pigran a la Junta demanant l'ampliació de termini del pagament trimestral del lloguer
del teatre. (sense data).
14.04.1898, Tarragona. Carta de la Junta a Miquel Pigran ampliant el termini pel pagament del lloguer
del teatre.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1528                                                                   0000001675
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 18.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Subasta para el arriendo del Teatro principal declarada desierta. Concurso para dicho arriendo

otorgado a favor de Don José Guivernau y Martí por un año prorrogable que empezará a contarse
desde el dia 15 febrero de este año y finirá en 28 febrero de 1900. Terminado el arriendo en 28
febrero 1900”.

Cronologia 20.01.1899  - 15.01.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Abast i Contingut 20.01.1899, Tarragona. Condicions per la subhasta del teatre.

20.01.1899, Tarragona. Carta de la Junta al governador civil per publicar l'anunci de la subhasta del
lloguer del teatre al B.O.P.
22.01.1899, Tarragona. Exemplar del Diari de Tarragona amb l'anunci de l'inici de la subhasta pel
lloguer del teatre.
22.01.1899, Tarragona. Exemplar del diari La Opinión amb l'anunci de l'inici de la subhasta pel lloguer
del teatre.
06.02.1899, Tarragona. Acta de la subhasta que va resultar deserta.
05.02.1899, Tarragona. Carta de la Junta al Diario de Tarragona perque publiquin la notícia de
l'ampliació de termini per la presentació de interessats en el lloguer del teatre.
07.02.1899, Tarragona. Exemplar del Diario del Comercio.
07.02.1899, Tarragona. Exemplar del diari La Opinión.
07.02.1899, Tarragona. Exemplar del Diario de Tarragona.
08.02.1899, Tarragona. Sol·licitud d'Agustí Gil Casals per llogar el teatre.
11.02.1899, Tarragona. Sol·licitud de Josep Guivernau per llogar el teatre.
31.03.1899, Tarragona. Contracte de lloguer del teatre entre la Junta i Josep Guivernau Martí.
03.05.1899, Tarragona. Esborrany de carta enviada per la Junta a Agustí Gil acceptant la seva
sol·licitud pel lloguer del teatre.
01.10.1899, Tarragona. Sol·licitud d'Alfons Rostas per llogar el cafè del teatre.
09.10.1899, Tarragona. Resposta de la Junta.
15.01.1900, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Guivernau informant de la fi del contracte de
lloguer del teatre.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1538                                                                   0000001664
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Condicions per la subhasta del Teatre i la casa-cafè annexa.
Cronologia [Primera dècada del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1534                                                                   0000001660
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 26.
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Concurso para el arriendo del Teatro principal adjudicado a Don Francisco Colom y Escoda en 3
octubre 1901 quedó traspasado este arriendo a favor de Don Anselmo Guasch y Robusté. Finó el
arriendo el 28 febrero de 1906 según prórroga concedida por la Junta en sesión del dia 3 de octubre
de 1901. En sesión del 5 de enero de 1903 se acordó rescindir el contrato de arriendo a Don Anselmo
Guasch por incumplimiento de las bases”. 

Cronologia 25.01.1900  - 05.03.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 18 documents.
Abast i Contingut 25.01.1900, Tarragona. Condicions pel lloguer del teatre principal.

07.06.1900, Tarragona. Relat de la rescissió del contracte amb Benito Piñol.
20.06.1900, Tarragona. Sol·licitud de Francesc Colom per llogar el teatre.
05.06.1900, Tarragona. Esborrany de carta enviada per la Junta a Francesc Colom adjudicant-li el
lloguer del teatre.
27.06.1900, Tarragona. Contracte de lloguer del Teatre entre la Junta i Francesc Colom.
27.06.1900, Tarragona. Dipòsit de dos títols de deute perpetu a la caixa de l'Hospital per part de
Francesc Colom.
31.07.1900, Tarragona. Carta de Francesc Colom a la Junta referent a la cessió dels drets del lloguer
del teatre a Anselm Guasch.
30.09.1901, Tarragona. Carta de Francesc Colom a la Junta demanant autorització per traspassar
tots els drets de lloguer del teatre a Anselm Guasch.
03.12.1902, Tarragona. Carta de la Junta a Anselm Guasch demanant la relació d'obres que es
posarien en escena.
Llistat de les obres (sense data).
07.01.1903, Tarragona. Carta de la Junta a Anselm Guasch informant-lo de la rescissió del contracte.
13.01.1903, Tarragona. Carta d'Anselm Guasch a la Junta referent a la rescissió del contracte.
21.01.1903, Tarragona. Resposta de la Junta.
31.01.1903, Tarragona. Carta enviada al Diario de Tarragona per anunciar la subhasta pel lloguer del
teatre.
15.02.1903, Tarragona. Carta d'Anselm Guasch a la Junta referent al pagament de la quota trimestral
pel lloguer del teatre.
Condicions d'Anselm Guasch pel lloguer del teatre.(sense data).
24.02.1903, Tarragona. Esborrany de carta de la Junta rellogant el teatre a Anselm Guasch.
05.03.1903, Tarragona. Resposta d'Anselm Guasch.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1532                                                                   0000001658
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 24.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Concurso para el arriendo del Teatro principal por 2 años prorrogables que empezarán a contarse el

dia primero de marzo de 1900 adjudicado a Don Benito Piñol y Descarrega por la cantidad de
2.132,50 pesetas anuales. Rescindido en 30 julio 1900 según acuerdo de la Junta en sesión del dia
25 del mismo mes”.

Cronologia 01.02.1900  - 26.10.1904
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Abast i Contingut 01.02.1900, Tarragona. Esborrany de carta per enviar als diaris La Opinión, Diario de Tarragona,

Diario del Comercio i La Província de Tarragona per anunciar la subhasta del lloguer del teatre.
16.02.1900, Tarragona. Sol·licitud de Bonaventura Redón Serra per llogar el teatre.
16.02.1900, Tarragona. Sol·licitud de Benito Piñol Serra per llogar el teatre.
16.02.1900, Tarragona. Sol·licitud d'Anselmo Guasch per llogar el teatre.
16.02.1900, Tarragona. Sol·licitud de Baptista Capdevila per llogar el teatre.
17.02.1900, Tarragona. Esborrany de carta enviada per la Junta a Benito Piñol acceptant la seva
sol·licitud de lloguer del teatre.
27.02.1900, Tarragona. Contracte de lloguer del teatre entre la Junta i Benito Piñol Descarrega.
14.05.1900, Tarragona. Carta de Benito Piñol a la Junta per rescindir el contracte
21.05.1900, Tarragona. Resposta de la Junta.
23.05.1900, Tarragona. Carta de Benito Piñol a la Junta per rescindir el contracte.
08.06.1900, Tarragona. Resposta de la Junta.
25.06.1900, Tarragona. Còpia de l'acta referent a la fi del contracte de lloguer del teatre amb Benito
Piñol.
25.06.1900, Tarragona. Esborrany de carta enviada per la Junta a Benito Piñol informant-lo de la
rescissió del contracte.
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27.07.1900, Tarragona. Carta de la Junta de l'Hospital a Benito Piñol reclamant el pagament de
177.71 pessetes.
24.10.1904, Tarragona. Carta de Benito Piñol a la Junta.
26.10.1904, Tarragona. Resposta de la Junta.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1581                                                                   0000001737
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Arriendo del Teatro a favor de Don José Munté y Bargalló”. 
Cronologia 02.03.1903  - 01.08.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1568                                                                   0000001725
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al arriendo del Teatro que se adjudicó a la sociedad Ateneu de Tarragona e

incidencias sobre el mismo”. 
Cronologia 18.12.1905  - 14.05.1907
Volum i Suport Camisa en format foli. 14 documents.
Abast i Contingut 18.12.1905, 02.01.1906, 03.01.1906, 16.01.1906, 29.01.1906, 05.02.1906, 09.02.1906, 05.03.1906,

02.05.1906, 08.05.1906, 12.06.1906, 15.06.1906, 19.06.1906, 07.07.1906, 13.05.1906, 09.04.1907,
10.05.1907, 14.05.1907, 04.06.1907, 05.06.1907, 15.06.1907, 15.06.1907, 15.06.1907, 21.06.1907,
01.07.1907, 05.03.1908, 23.03.1908, 24.03.1908, 12.05.1908, 31.12.1908, 23.10.1909, 27.10.1909,
09.03.1909, 10.03.1909, 20.03.1909, 27.03.1909, 28.01.1913, 29.01.1910, 13.02.1913, 24.02.1913,
26.02.1913, 15.10.1913, 18.10.1913, 06.12.1913, 21.12.1913, 08.10.1914, 13.10.1914, 27.11.1914,
20.01.1915, 14.10.1915, 06.12.1915, 10.02.1916, 11.02.1916, 01.03.1916, 20.03.1916, Tarragona.
Còpia de les actes referents a aquest expedient.
Relació dels fets més destacats de l'expedient. (sense data).
02.01.1906, Tarragona. Esborrany de l'anunci publicat als diaris.
03.01.1906, Tarragona. Exemplar del Diario del Comercio.
03.01.1906, Tarragona. Exemplar del diari Heraldo de Tarragona
03.01.1906, Tarragona. Exemplar del diari La Cruz
03.01.1906, Tarragona. Exemplar del diario de Tarragona.
03.02.1906, Tarragona. Condicions de l'Ateneu de Tarragona pel lloguer del teatre.
Bases pel lloguer del teatre proposades per l'Ateneu de Tarragona. (sense data).
05.03.1906, Tarragona. Contracte de lloguer del teatre entre la Junta i l'Ateneu de Tarragona.
02.05.1906, Tarragona. Carta de l'Ateneu a la Junta referent a la realització d'unes obres de millora.
09.10.1906, Tarragona. Inventari d'alguns béns del teatre.
14.05.1907, Tarragona. Carta de la Junta al president de l'Ateneu de Tarragona referent a la retirada
d'una taula.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1470                                                                   0000001687
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Espediente relativo al arriendo del teatro que se adjudicó a Don José Munté y Bargalló e incidencias

sobre el mismo”. 
Cronologia 10.02.1916  - 02.05.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 16 documents.
Abast i Contingut 10.02.1916, 12.02.1916, 28.02.1916, 01.03.1916, 20.03.1916, 25.04.1916, 30.04.1916, 18.10.1916,

25.12.1916, 23.01.1917, 24.01.1917, 28.02.1917, 02.05.1917, 11.05.1917, Tarragona. Còpia de les
actes referents a aquest expedient.
12.02.1916, Tarragona. Exemplar del Diario de Tarragona.
12.02.1916, Tarragona. Exemplar del diari La Cruz.
23.02.1916, Tarragona. Sol·licitud de Josep Munté Bargalló, llogater del cafè del teatre, per llogar el
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teatre.
23.02.1916, Tarragona. Carta de la comissió Poliorama de Tarragona per ampliar el termini del lloguer
del teatre.
24.02.1916, Tarragona. Condicions de Josep Sabater Bargalló pel lloguer del teatre.
01.03.1916, Tarragona. Sol·licitud de Josep Munté Bargalló, arrendatari del cafè del teatre, per llogar
el teatre.
13.03.1916, Tarragona. Contracte de lloguer del teatre entre la Junta i Josep Munté Bargalló.
15.05.1916, Tarragona. Nota dels desperfectes del teatre.
16.03.1916, 24.03.1916, Tarragona. Factures (4).
25.12.1916, Tarragona. Carta de Josep Munté Bargalló a la Junta per rescindir el contracte de lloguer
del teatre.
24.01.1917, Tarragona. Resposta de la Junta.
02.05.1917, Tarragona. Carta de Josep Munté Bargalló a la Junta reclamant la devolució dels titols de
deute perpetu dipositats a la caixa de l'hospital.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1472                                                                   0000001688
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al arriendo del teatro”. 
Cronologia 23.01.1917  - 31.12.1917
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 23.01.1917, 26.01.1917, 16.02.1917, 28.02.1917, 31.12.1917, Tarragona. Còpia de les actes

referents a aquest expedient.
31.12.1917, Tarragona. Sol·licitud de Josep Cornadó per llogar el teatre.
26.01.1917, Tarragona. Exemplar del Diaro de Tarragona anunciant el lloguer del teatre.
26.01.1917, Tarragona. Exemplar del diari La Cruz anunciant el lloguer del teatre.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1044                                                                   0000001684
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Contrato de arriendo a favor de Don José Munté y Baragalló que comienza a regir en primero de

febrero".
Cronologia 10.01.1918  - 18.03.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 10.01.1918, 06.03.1918, 18.03.1918, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.

14.03.1917, Tarragona. Carta de Josep Munté demanant utilitzar l'electricitat del teatre en la projecció
de pel·lícules a l'aire lliure.
18.03.1918, Tarragona. Contracte del lloguer del teatre entre la Junta i Josep Munté Bargalló

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1559                                                                   0000001695
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al contrato de arriendo a favor de Don Juan Guinovart y Canals que comienza a

regir en primero de febrero”.
Cronologia 07.11.1919  - 28.06.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut 02.11.1919, 08.11.1919, 17.01.1920, 17.01.1921, 20.01.1921, 31.01.1921, 28.02.1921, 29.12.1921,

28.01.1922, Tarragona. Còpia de les actes relacionades amb aquest expedient.
18.03.1918, Tarragona. Inventari dels béns teatre.
17.01.1920, Tarragona. Sol·licitud de Joan Guinovart, arrendatari del cafè del teatre, per llogar el
teatre.
27.01.1920, Tarragona. Carta de Josep Campmany a la junta oferint 2.525 pessetes anuals pel
lloguer del teatre.
Condicions de Josep Guinovart pel lloguer del teatre. (sense data).
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28.02.1920, Tarragona. Contracte del lloguer del teatre entre la Junta i Joan Guinovart.
28.01.1922, Tarragona. Contracte del lloguer del teatre entre la Junta i Joan Guinovart.
28.06.1927, Tarragona. Carta de Joan Guiovart a la Junta demanant uns diners que li pertocaven.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1611                                                                   0000001709
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Exemplars dels diaris La Cruz i Diario de Tarragona anunciant la subhasta de l'arrendament del

Teatre.
Cronologia 20.01.1920  
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1561                                                                   0000001718
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del arriendo del Teatro Principal y un piso de la Casa-café del teatro al Orfeó Tarragoní”. 
Cronologia 04.1924 - 05.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Abast i Contingut 30.04.1924, Tarragona. Contracte entre la Junta i l'Orfeó Tarragoní per llogar el teatre i el primer pis

del cafè del teatre. (3).
12.05.1924, Tarragona. Inventari dels béns del teatre. (4).
Esborrany d'algunes condicions de l'Orfeó Tarragoní pel lloguer del Teatre. (3).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1580                                                                   0000001746
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació referent al dipòsit de la llibreta d'estalvis propietat de l'Orfeó Tarragoní com a garantia

pel lloguer del Teatre.
Cronologia 04.06.1924  - 06.06.1924
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.2.2 Subsèrie Cafè del Teatre 

Unitat catalogació 1541                                                                   0000001667
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 1.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Arriendo a favor de Don José Soler y Gousé en 8 julio 1886” 
Cronologia 08.07.1886  - 16.09.1886
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut 08.07.1886, Tarragona. Condicions per l'arrendament del cafè del teatre.

16.09.1886, Tarragona. Còpia de l'acta de la Junta referent a la recissió de contracte del lloguer del
cafè del teatre.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1542                                                                   0000001676
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 2.
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Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Arriendo a favor de Don José Grau y Fortuny en 12 octubre 1886”.
Cronologia 08.10.1886  - 07.01.1892
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 08.10.1886, Tarragona. Sol·licitud de Josep Grau Fortuny per llogar el cafè del teatre.

12.10.1886, Tarragona. Condicions que promet Josep Grau en el lloguer del cafè del teatre.
18.02.1889, Tarragona. Sol·licitud de Josep Grau perque es construeixi una habitació per la roba
bruta de l'hospital militar.
13.06.1890, Tarragona. Carta de Josep Grau a la Junta demanant que se li rebaixi el preu del lloguer
del cafè del teatre.
06.08.1890, Tarragona. Resposta de la Junta a Josep Grau.
15.10.1890, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Grau notificant-li que no es rebaixarà el preu del
lloguer del cafè del teatre.
07.01.1892, Tarragona. Còpia de l'acta referent a aquest expedient.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1544                                                                   0000001678
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 4.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Arriendo a favor de Don Francisco Poblet”.
Cronologia 18.02.1892  - 10.06.1892
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 18.02.1892, Tarragona. Còpia de l'acta referent al lloguer del cafè del teatre per Francesc Poblet.

06.05.1892, Tarragona. Carta de Josep Guivernau a la Junta demanant que el conserge no tanqui la
porta que comunica amb el cafè durant les representacions teatrals.
12.05.1892, Tarragona. Resposta de la Junta.
10.06.1892, Tarragona. Carta de Francesc Poblet a la Junta referent a les obres realitzades al cafè.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1545                                                                   0000001679
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 5.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Arriendo a favor de Don José Guivernau y Martí. Rescindido en 30 junio 1902”.
Cronologia 26.04.1893  - 13.03.1902
Volum i Suport Camisa en format foli. 9 documents.
Abast i Contingut 26.04.1893, Tarragona. Carta de Josep Guivernau a la Junta per ampliar el periode de lloguer del

teatre i cafè.
30.09.1893, Tarragona. Contracte de lloguer del teatre entre la Junta i Josep Guivernau.
21.12.1893, Tarragona. Carta de Josep Guivernau a la Junta referent a l'establiment de llocs de
beguda al teatre.
27.03.1897, Tarragona. Còpia de l'acta referent a unes obres a realitzar al teatre.
05.10.1899, Tarragona. Carta de Josep Guivernau a la Junta demanant el traspàs del cafè a Josep
Francesc Blanc.
07.10.1899, Tarragona. Còpia de l'acta referent a la fi de la rebaixa del lloguer del teatre.
09.10.1899, Tarragona. Esborrany de carta de la Junta a Josep Guivernau no acceptant el traspàs del
lloguer a Josep Francesc Blanc.
12.10.1899, Tarragona. Carta de Josep Guivernau a la Junta informant de la fi del sub-arrendament
amb Josep Francesc Blanc.
13.05.1902, Tarragona. Carta de Josep Guivernau a la Junta demanant la recissió del contracte.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1548                                                                   0000001670
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 8.
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol “Concurso para el arriendo de la casa café del teatro adjudicado a favor de Don José Munté y
Bargalló. En 2 mayo de 1906 se autorizó al señor Munté para subarrendar al Ateneu de Tarragona las
dependencias de la casa café que no le son necesarias para su servicio”.	

Cronologia 11.04.1902  - 31.03.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 30 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1550                                                                   0000001672
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 10.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Cesión a la Sociedad Ateneu de Tarragona del segundo piso de la casa-café para destinarlo a

clases".
Cronologia 19.05.1906  - 12.06.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 19.05.1906, 12.06.1906, Tarragona. Còpia de les actes d'aquest expedient.

19.05.1906, Tarragona. Carta d'Antoni Escofet, president de l'Ateneu de Tarragona, a la Junta
demanant que se'ls cedeixi el segon pis del cafè de teatre per destinar-lo a classes.
12.06.1906, Tarragona. Resposta de la Junta acceptant la petició.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1585                                                                   0000001741
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo al arriendo de la Casa café del Teatro adjudicado a favor de Don Juan Guinovart

y Canals”.
Cronologia 08.03.1919  - 28.05.1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 20.03.1919, 21.03.1919, 28.03.1919, 31.03.1919, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest

expedient.
08.03.1919, Tarragona. Sol·licitud d'Enrique Pajares Dalmau per llogar el teatre.
12.03.1919, Tarragona. Sol·licitud de Pau Garriga per llogar el teatre.
12.03.1919, Tarragona. Sol·licitud de Joan Guinovart per llogar el teatre.
31.03.1919, Tarragona. Inventari dels béns del cafè del teatre.
28.05.1919, Tarragona. Carta de Joan Guinovart a la Junta referent a arreglar la façana de l'edifici del
teatre.
Esborrany de carta enviada per la Junta a Joan Guinovart referent a la unió dels contractes del lloguer
del teatre i cafè del mateix. (sense data).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1584                                                                   0000001740
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al contrato de arriendo de los bajos y entresuleo de la Casa-café a Don Juan

Guinovart Canals”.  
Cronologia 28.03.1919  - 31.03.1939
Volum i Suport Camisa en format foli. 11 documents.
Abast i Contingut 28.03.1919, Tarragona. Contracte de lloguer del cafè del teatre entre la Junta i Joan Guiovart.

20.12.1923, Tarragona. Carta de Joan Guinovart a la Junta demanant prolongar el lloguer del teatre.
30.05.1921, Tarragona. Contracte de lloguer del cafè del teatre. (3).
19.07.1924, Tarragona. Certificat d'entrega del deute interior com a garantia del contracte de lloguer
per part de Joan Guinovart. (4).
31.03.1939, Tarragona. Contracte de lloguer del cafè del teatre. (2)

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1587                                                                   0000001747
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Documentació relativa al lloguer del Cafè del Teatre per part de Joan Guinovart segons el decret de

22 de juliol de l'any 1948 referent als arrendaments rústics i urbans.
Cronologia 04.1947 - 16.07.1949
Volum i Suport Camisa en format foli. 88 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.3 Sèrie Representacions teatrals 

Unitat catalogació 1509                                                                   0000001642
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. 
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol La Junta de l’hospital demana a la Sociedad Tarraconense para el Alumbrado por Gas no pagar el

suministre de gas la nit del 27 de novembre de 1890. 
Cronologia 27.11.1890  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1539                                                                   0000001665
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Corespondència referent a la prohibició d'escenificar drames sacres durant la Quaresma de l'any

1891.
Cronologia 12.03.1891  - 17.04.1891
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1529                                                                   0000001655
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 19.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Función dada en el teatro a beneficio de este Hospital la noche del 19 enero 1899".
Cronologia 17.01.1899  - 19.01.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 10 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1560                                                                   0000001696
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al cumplimiento de la cláusula tercera del contrato de arriendo en lo referente a la

obligación que tiene la sociedad arrendataria de presentar a la junta, antes de su representación, la
lista de las obras que trate de poner en escena”.

Cronologia 08.05.1906  - 16.09.1914
Volum i Suport Camisa en format foli. 45 documents.
Abast i Contingut Inclou: Fulletons de la temporada 1906-1907 i 1909 del Teatre,

Circular de la Sociedad de Autores Españoles relativa a la introducció del cinematògraf als teatres
espanyols de 19.12.1912 i 
correspondència diversa.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1603                                                                   0000001701
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Copiador d'una carta referent a la representació de l’obra “El paquebot Tenanty” per part de l'Orfeó

Tarragoní el contingut de la qual anava en contra de l’article número 2 del contracte d'arrendament.
Cronologia [Dècada de 1920].
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1602                                                                   0000001700
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta del degà de la Junta a Josep Gols i Veciana referent a les representacions que es realitzen al

Teatre.
Cronologia 24.11.1930  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.4 Sèrie Personal contractat 

2.1.4.1 Subsèrie Conserges 

Unitat catalogació 1508                                                                   0000001644
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 4.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del conserje Don Jaime Blanch y Sebellé nombrado en 15 Abril 1887 declarado cesante

en 24 Noviembre de 1896” 	
Cronologia 29.04.1887  - 24.11.1896
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 29.04.1887, Tarragona. Esborrany de carta enviada per la Junta a Jaume Blanch concedint-li la

plassa de conserge del teatre.
30.05.1887, Tarragona. Esborrany de carta enviada per la Junta a Ramon Clavell acomiadant-lo del
càrrec de conserge del Teatre.
13.11.1896, Tarragona. Carta de Francisco Faro, arrendatari del Teatre a la Junta queixant-se de
l'actitud del conserge i poca netedat del Teatre.
19.11.1896, Tarragona. Recull de firmes enviades a Francisco Faro, arrendatari del Teatre,
queixant-se de la poca pulcritud del conserge del Teatre.
20.11.1896, Tarragona. Carta de Juan Sanús, lampista, referent a l'estat dels aparells de gas.
21.11.1896, Tarragona. Carta de Francisco Faro, arrendatari del Teatre a la Junta queixant-se de
l'actitud del conserge i poca netedat del Teatre.
24.11.1896, Tarragona. Carta de la Junta a Jaume Blanch acomiadant-lo.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1526                                                                   0000001653
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 16.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente del conserje Don José Font y Prats nombrado en sesión del dia 24 noviembre 1896.

Fallecido en 8 abril de 1900".
Cronologia 16.11.1896  - 19.04.1900
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Abast i Contingut 16.11.1894, Tarragona. Sol·licitud de Enrique Fernández Ferrer per ocupar la plaça de conserge del

teatre.
23.11.1896, Tarragona. Sol·licitud de Josep Font per ocupar la plaça de conserge del teatre.
24.11.1896, Tarragona. Sol·licitud de Mariano Olivo Domènech per ocupar la plaça de conserge del
teatre.
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24.11.1896, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Font nomenant-lo conserge del teatre.
22.11.1897, Tarragona. Carta de Josep Font a la Junta demanant l'abonament de 2 pessetes per les
funcions de les tardes dels dies festius.
23.11.1897, Tarragona. Resposa de la Junta a Josep Font.
19.04.1900, Tarragona. Còpia de l'acta referent a la defunció de Josep Font i la concessió d'una paga
a la vidua.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1533                                                                   0000001659
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 25.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente personal del conserje Don Bartolomé Corbella y Cañellas nombrado en sesión del dia 19

abril de 1900”. 
Cronologia 16.04.1900  - 07.01.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 16.04.1900, Tarragona. Sol·licutud de Bartomeu Corbella per ocupar la plaça vacant de conserge del

teatre.
19.04.1900, Tarragona. Sol·licitud d'Enrique Fernández Ferrer per ocupar la plaça vacant de conserge
del teatre.
04.1900, Tarragona. Sol·licitud d'Antoni Font, fill de l'anterior conserge Josep Font, per ocupar la
plaça vacant de conserge del teatre.
20.04.1900, Tarragona. Esborrany de carta de la Junta a Bartomeu Corbella nomenant-lo conserge
del teatre.
07.01.1903, Tarragona. Esborrany de carta de la Junta a Bartomeu Corbells perque no faciliti les
claus del teatre al seu anterior llogater, el senyor Anselm Guasch. 

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1590                                                                   0000001745
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Sol·licitud del conserge Bartomeu Corbella d'un augment de sou.
Cronologia 07.11.1919  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1562                                                                   0000001719
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Nombramiento de conserje del Teatro a favor de Don Tomás Corbella”.
Cronologia 18.01.1921  - 21.02.1921
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut 18.01.1921, Tarragona. Sol·licitud de Bartomeu Corbella Ossó, fill de Bartomeu Corbella, per ocupar

la plaça de conserge del teatre.
24.01.1921, Tarragona. Sol·licitud de Joan Alegret per ocupar la plaça de conserge del teatre.
10.02.1921, Tarragona. Sol·licitud de Tobias Ibáñez Calpe per ocupar la plaça de conserge del teatre.
10.02.1921, Tarragona. Sol·licitud de Joan Ferré Moragas per ocupar la plaça de conserge del teatre.
14.02.1921, Tarragona. Sol·licitud de Artur Pardines Magarolas per ocupar la plaça de conserge del
teatre.
16.02.1921, Tarragona. Sol·licitud de Joan Baptista Forcadell Estellé per ocupar la plaça de conserge
del teatre.
19.02.1921, Tarragona. Sol·licitud de Tomàs Corbella, fill de Bartomeu Corbella, per ocupar la plaça
de conserge del teatre.
21.02.1921, 31.03.1922, Tarragona. Còpia de l'acta nomenant a Tomàs Corbella conserge del teatre.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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2.1.4.2 Subsèrie Taquillers 

Unitat catalogació 1567                                                                   0000001724
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de taquillero del Teatro Principal a favor de Don Manuel Garcia

Blay”. 
Cronologia 29.11.1918  - 20.12.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 29.11.1918, 18.12.1918, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest expedient.

29.11.1918, Tarragona. Sol·licitud de Manuel Garcia Blay per ocupar la plaça de taquiller.
20.12.1918, Tarragona. Carta de la Junta a Manuel Garcia nomenant-lo taquiller.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.4.3 Subsèrie Tramoista i guarda roba 

Unitat catalogació 1564                                                                   0000001721
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo al nombramiento de tramoista y guarda ropia a favor de Don Daniel Rovira y

Bosch”.
Cronologia 11.05.1908  - 11.07.1908
Volum i Suport Camisa en format foli. 5 documents.
Abast i Contingut 11.05.1908, 01.07.1908, 07.07.1908, 11.07.1908, Tarragona. Còpia de les actes referents a aquest

expedient.
11.05.1908, Tarragona. Sol·licitud de Joan Olivo per ocupar la plaça de tramoista i guarda roba del
teatre.
01.07.1908, Tarragona. Sol·licitud de Daniel Rovira Bosch per ocupar la plaça de tramoista i guarda
roba del teatre.
11.07.1908, Tarragona. Carta de la Junta a Daniel Rovira nomenant-lo tramoista i guarda roba del
teatre. (2).

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.4.4 Subsèrie Rellotger 

Unitat catalogació 1510                                                                   0000001643
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. 
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Sol·licitud de Josep Besses Torné, rellotger de l'Hospital, de mantenir les mateixes condicions que el

seu pare, Josep Besses Prats també rellotger de l'Hospital.
Cronologia 15.12.1888  - 30.10.1890
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut 15.12.1888, Tarragona. Carta de Josep Besses Torné, rellotger, a la Junta per mantenir les mateixes

condicions que el seu pare.
16.10.1890, Tarragona. Carta del Josep Besses a la Junta reclamant el seu dret a butaca.
30.10.1890, Tarragona. Carta de la Junta a Josep Besses afirmant el seu dret a butaca.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.5 Sèrie Arxiu 

2.1.5.1 Subsèrie Inventaris 

Unitat catalogació 1540                                                                   0000001666
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Índice de los expedientes del legajo 'Arriendos de la casa-café y otros locales'".
Cronologia 1886 - 1919
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Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1467                                                                   0000001685
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Índice de los expedientes contenidos en el legajo 'Hospital: arriendos casa-café y otros locales'".
Cronologia 1886 - 1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1557                                                                   0000001693
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Índice de los expedientes que contiene el legajo: 'Teatro'".
Cronologia 1886 - 1925
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1610                                                                   0000001711
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Índice de los expedientes contenidos en el legajo: 'Hospital: donativos, legados, obras'".
Cronologia 1893 - 1935
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.6 Sèrie Béns mobles i immobles 

2.1.6.1 Subsèrie Inventaris 

Unitat catalogació 1515                                                                   0000001648
Unitat instal·lació Capsa 88
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventari dels mobles y demés cosas existexen en lo theatro los quals quedaran a càrrech del senyor

Joseph Roch per la concervació y descàrrech del dit senyor lo dia que farà entrega de tot lo que rebrà
lo dia primer o segon de quaresma del ayñ 1826".

Cronologia 07.04.1825  
Volum i Suport Camisa en format foli. .
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1514                                                                   0000001647
Unitat instal·lació Capsa 88
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario de los enseres que existen en el teatro de esta ciudad, hoy día de la fecha".
Cronologia 01.12.1885  
Volum i Suport Camisa en format foli. .
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1468                                                                   0000001686
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Inventaris de diferents dependències del Teatre.
Cronologia 1886 - 1919
Volum i Suport Camisa en format foli. 8 documents.
Abast i Contingut Inclou: 

Inventari de l'Hotel del Teatre. (2)
Inventari de la Fonda del restaurant del Teatre. (2)
Inventari del bar restaurant Marinada. (2)

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 45                                                                   0000001715
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario del mobiliario, decoraciones, piezas sueltas y demás accesorios existentes en el Teatro

Principal y del mobiliario y demás útiles y efectos de la Casa-Café que a tenor de lo estipulado en la
condición del contrato de arriendo se formaliza entre la muy ilustre Junta del Hospital propietaria y el
arrendatario Don Francisco Poblet”.

Cronologia 1892 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1469                                                                   0000001712
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Relación o inventario de todas las decoraciones y demás piezas de maquinaria que existen en el

citado Teatro hoy dia de la fecha en mediano y mal estado que es como sigue".
Cronologia 08.12.1896  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 159                                                                   0000001682
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Inventario del mobiliario, decoración, piezas sueltas, aparatos de gas y demás accesorios existentes

en el Teatro principal que a tenor de lo estipulado en la condición del contrato de arriendo fecha de
ayer se formaliza entre la Junta administrativa del Hospital, propietaria, y por delegación de la misma
los muy ilustres señores Don José Vilar Tomás y Don Rafael Cuchi y Molas, vocales de la misma y el
arrendatario Don Benito Piñol y Descarrega".

Cronologia 1899 
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 46                                                                   0000001716
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de los aparatos de gas, griferia para los mismos globos y demás”.
Cronologia [Primera meitat del segle XX].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 40                                                                   0000001713
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de todos los muebles, efectos y decorado, electricidad y aparatos de gas, incendios y
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otros existentes en el Teatro Principal”. 
Cronologia 08.02.1906  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 47                                                                   0000001717
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Inventario de los trastos pertenecientes al Teatro Principal”.
Cronologia 08.04.1909  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1586                                                                   0000001742
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Ynbentario del decorado del Teatro Principal".
Cronologia 1918 
Volum i Suport Camisa en format foli. 1 document en format octau. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 42                                                                   0000001714
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Inventario que presenta el conserje del Teatro Principal al señor secretario de la muy ilustre Junta del

Hospital de San Pablo y Santa Tecla”. 
Cronologia 16.05.1918  - 22.05.1918
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Abast i Contingut Inclou: "Inventario de las luces electricas y aparatos de gas".
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.1.6.2 Subsèrie Mobiliari i decorats 

Unitat catalogació 1556                                                                   0000001692
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Relació del decorat utilitzat en diverses representacions que es van realitzar al Teatre. 
Cronologia [Dècada de 1890].
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1543                                                                   0000001677
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 3.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Adquisición de varios muebles y útiles que eran del arrendatario Don José Grau Fortuny en 7 enero

de 1892".
Cronologia 04.01.1892  - 07.01.1892
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1599                                                                   0000001697
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts de Manuel Ilustes conforme el conserje del Teatre ha entregat cert mobiliari de la seva

propietat.
Cronologia 05.06.1906  - 19.11.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1566                                                                   0000001723
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Expediente con motivo de oficio del señor Gobernador requiriendo la decoración de la sala de

espectáculos”.
Cronologia 01.07.1916  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1600                                                                   0000001698
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Nota de l'ajuntament de Tarragona relativa a que els agents municipals i autoritats locals facilitin el

trasllat dels mobles del Teatre fins a la casa del carrer La Rosa número 13.
Cronologia 26.08.1939  
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.2 Grup de Series Economia 

2.2.1 Sèrie Comptes 

2.2.1.1 Subsèrie Ingressos 

Unitat catalogació 1537                                                                   0000001663
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol "Relación de los ingresos rendidos por los impresarios a este santo Hospital durante las funciones de

la temporada presente".
Cronologia 10.1884 - 12.1884
Volum i Suport Camisa en format foli.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1554                                                                   0000001690
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Rebuts del pagament del lloguer per part de l'arrendatari del Cafè del Teatre Joan Guinovart.
Cronologia 22.08.1921  - 20.10.1936
Volum i Suport Camisa en format foli. 47 documents format octau.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 154                                                                   0000000200
Unitat instal·lació Capsa 88
Nivell de desc. Unitat documental composta
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Títol Rebuts dels cupons de la fiança de l'Orfeó Tarragoní per garantir l'arrendament del Teatre Principal.
Cronologia 1925 - 1937
Volum i Suport Camisa en format foli. 32 documents format quart.
Llengües Castellà i català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.2.1.2 Subsèrie Despeses 

Unitat catalogació 1555                                                                   0000001691
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Factura de Juan Vilanova a Antoni Rosell per la compra d'onze tamborets pel Cafè del Teatre.
Cronologia 04.10.1899  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.3 Grup de Series Edifici 

2.3.1 Sèrie Obres i reformes 

2.3.1.1 Subsèrie Teatre 

Unitat catalogació 1507                                                                   0000001645
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 3.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para la reforma total del teatro pendiente de la devolución aprovados de los planos,

presupuesto y memoria que ha dicho objecto se mandaron al Gobierno civil en 19 marzo 1888”.
Cronologia 08.10.1886  - 11.03.1888
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1547                                                                   0000001669
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 7.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Revoque y pintura de la fachada”.
Cronologia 27.03.1887  - 12.04.1897
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1506                                                                   0000001646
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 5.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Colocación y explotación de un telón del boca anunciador concedido y contrato a Don José Martínez

y Aparici que quedó de propiedad de este Hospital en 30 octubre de 1890 de conformidad a la
condición quinta del contrato”. 

Cronologia 18.06.1887  - 30.10.1890
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Abast i Contingut 18.06.1887, Tarragona. Contracte entre la Junta Administrativa i Josep Martínez Aparici.

23.12.1887, Tarragona. Carta de Josep Artal a la Junta anunciant l'estrena del nou teló.
01.12.1889, Tarragona. Carta de Josep Martínez a la Junta demanant una rebaixa en el lloguer del
teló.
30.12.1890, Tarragona. Resposta de la Junta a Josep Martínez.

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1519                                                                   0000001636
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 9.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para la reforma de la habitación del conserje”. 
Cronologia 22.08.1892  - 23.12.1895
Volum i Suport Camisa en format foli. 15 documents.
Abast i Contingut Inclou l'expedient: "Retención judicial de los créditos que consta éste Hospital tiene el maestro albañil

Don José Maria Rossell por obras verificadas por ésta del mismo en la habitación del conserje del
Teatro".

Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1517                                                                   0000001638
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 7.
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol “Nueva instalación de gas en el escenario del Teatro Principal”.
Cronologia 30.07.1893  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1546                                                                   0000001668
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 6.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente para la construcción de una escalera independiente que de acceso al primer piso. No

realizada”.
Cronologia 23.04.1896  - 04.05.1896
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut Inclou plànols de la reforma.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1530                                                                   0000001656
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 21.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente para la construcción de nuevos aparatos para gas en la sala de espectáculos del Teatro

principal”. 
Cronologia 04.07.1899  - 04.08.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1531                                                                   0000001657
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al  lligall: 'Teatro: documentos y contratos desde 1884 a 1900'. Expedient número 22.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Reformas en el patio platea procenio número primero verificadas por los abonados al mismo” 
Cronologia 13.11.1899  - 20.11.1899
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Abast i Contingut Inclou un petit plànol de l'escenari del teatre.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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Unitat catalogació 1582                                                                   0000001738
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente relativo a la instalación del alumbrado eléctrico en el escenario del teatro”.
Cronologia 17.09.1902  - 20.05.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1572                                                                   0000001729
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Plànols, pressupostos i memòria de les obres de reforma del Teatre.
Cronologia 31.03.1906  - 21.06.1907
Volum i Suport Camisa en format foli. 7 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1565                                                                   0000001722
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Concesión por el ayuntamiento de media pluma de agua eventual con carácter gratuito que se

destina al Teatro y los sobrantes al Hospital”.
Cronologia 15.09.1906  - 06.12.1906
Volum i Suport Camisa en format foli. 4 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1589                                                                   0000001744
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre la Junta de l’Hospital i Joan Penedès Terré, president accidental de l’Ateneu

de Tarragona, referent al canvi del quadre elèctric del Teatre.
Cronologia 27.11.1914  - 22.01.1915
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1563                                                                   0000001720
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Expediente sobre reforma de la platea del Teatro Principal solicitada por el Orfeó Tarragoní”.
Cronologia 21.09.1927  - 12.11.1929
Volum i Suport Camisa en format foli. 20 documents.
Abast i Contingut Inclou dos plànols de la distribució del pati de butaques.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1577                                                                   0000001734
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol Correspondència entre l'Orfeó Tarragoní i la Junta de l'Hospital referent a l'arrenjament d'unes

goteres.
Cronologia 14.10.1932  - 21.10.1932
Volum i Suport Camisa en format foli. 2 documents.
Llengües Català.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via
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internet des del web de l'Arxiu.

2.3.1.2 Subsèrie Cafè del Teatre 

Unitat catalogació 1549                                                                   0000001671
Unitat instal·lació Capsa 88
Signatura antiga Pertanyent al lligall: Arriendos del Café del teatro y tiendas. Expedient número 9.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol "Expediente relativo al derribo y nueva construcción de un techo de una de las habitaciones de la

casa-café".
Cronologia 06.04.1902  - 14.08.1903
Volum i Suport Camisa en format foli. 3 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1608                                                                   0000001706
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l'arrendatari del Cafè del Teatre, Joan Guinovart, relativa a l'estat de la comuna del Teatre

sol·licitant autorització per construir un nou pou.  
Cronologia 11.11.1925  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1612                                                                   0000001710
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de Joan Guinovart a la Junta de l’Hospital demanant autorització per efectuar una nova

conducció d’aigua al Teatre que millori el cabal que fins al moment els cedia l’Ajuntament.
Cronologia 23.08.1928  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1609                                                                   0000001707
Unitat instal·lació Capsa 89
Nivell de desc. Unitat documental simple
Títol Carta de l'arrendatari del Cafè del Teatre, Joan Guinovart, relativa a la reforma de la comuna i la

millora de la façana del local
Cronologia 06.02.1929  
Volum i Suport Camisa en format foli. 
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

2.3.2 Sèrie Pòlisses i assegurançes 

Unitat catalogació 1583                                                                   0000001739
Unitat instal·lació Capsa 90
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Seguro contra incendios del Teatro y de la Casa-café anexa y del mobiliario del primero contratado

con la compañía La Catalana por el término de 10 años que finirán en 8 de julio 1911”. 
Cronologia 08.10.1886  - 08.07.1911
Volum i Suport Camisa en format foli. 21 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.

Unitat catalogació 1558                                                                   0000001694
Unitat instal·lació Capsa 89
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Signatura antiga Pertanyent al lligal: 'Teatro'. Expedient número 34.
Nivell de desc. Unitat documental composta
Títol “Seguro contra incendios del teatro y de la Casa-café contigua y del mobiliario del primero, contratado

con la compañia La Catalana por el término de 5 años que finiràn en 8 de julio de 1916".
Cronologia 1911 - 1950
Volum i Suport Camisa en format foli. 12 documents.
Llengües Castellà.
Requeriments tèc. Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via

internet des del web de l'Arxiu.
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