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Catàlegs 

Àlbums 

Conferències 

Enciclopèdies 



Estudis sobre artistes 

Estudis sobre edificis 

Revistes 

Tractats 



Matèries: 

 Arqueologia  
Arquitectura 
Art (general)  
Arts decoratives  
Col·leccionisme  
Dibuix  
Escenografia 
Escultura 
Gravat  
Indumentària  
Joies 
Marbres  
Ordes religiosos 
Pintura 
Teoria de l'art  

      











 

 

Formulari de cerca Formulari de cerca 







 



www.uab.cat/biblioteques/arthispanic 



 
  
 
         
      L’Arxiu està format per un extens 

corpus documental que va des de la 
fundació de la Societat l’any 1838, 
amb la construcció del teatre  i la 
seva inauguració el 1847, passant 
per l’incendi i reconstrucció del 
1861, o per la constitució del 
Consorci del Gran Teatre del Liceu la 
temporada 1981-1982. La 
documentació es tanca l’any 1999. 

 
         
 
 

 



Patrocinadors 



 

Arbre de classificació 



 
  
 
  

         La documentació sobre la Direcció de 
l’Entitat fa referència a temes legals i 
de l’administració de la Societat del 
Gran Teatre del Liceu. El període que 
abasta va des de mitjans del segle XIX 
fins a finals del segle XX.  

      Consta de les Actes de la Junta 
Permanent, de les Actes de les Juntes 
Generals, de les Memòries de la Junta 
de Gobierno i dels Estatuts i 
Reglaments de la Societat.   

 



 



 

  

     El Libro del conserje és un 

dietari, no un document 
legal, i recull els 
esdeveniments de la vida 
diària que passaven a l’edifici, 
que anotava l’empleat 
encarregat, sempre de forma 
manuscrita. 

       

 



 



 



 



 



 



 



 

Portada del 
primer volum del 
Llibre del Conserje 



 

Primera pàgina 
del primer volum 

del Llibre del 
Conserje 



 
  
 

        Documentació tècnica (sobretot 
plànols) generada des de la 
construcció de l’edifici, abans del 
1847 fins el projecte de 
reconstrucció realitzat desprès de 
l’incendi de 1994. Conté 
informació sobre diverses 
reformes, ampliacions i sobre les 
reconstruccions posteriors a 
l’incendi de 1861 i a la guerra civil. 
Es una tipologia documental molt 
variada i extensa i conforma un 
ampli ventall des del punt de vista 
arquitectònic i del disseny teatral. 

 
 

 



 

Anteproyecto de marquesina ( Salvador Vinyals i Sabaté, 1898) 



 

  

 

     Els cartells fan referència a la 

difusió de diferents temporades 
operístiques, de determinades 
representacions i de balls de 
màscares. És important el seu 
valor des del punt de vista del 
disseny gràfic i de les 
tendències publicitàries. 

 

 



 

Baile de máscaras del sábado 
25 de febrero de 1922 



 

  

 

   Es conserva una col·lecció de 
fotografies que s’inicia a 
mitjans del segle XIX i que 
ens mostra cantants, balls de 
màscares o d’altres activitats 
dels socis.  

      Entre els suports que trobem 
en aquesta col·lecció hi 
trobem plaques de vidre, 
negatius o paper. 

 

 



 



 



 

 

     Dins de l’apartat de les 

escenografies trobarem tant 
dibuixos com fotografies. Els 
dibuixos sobre paper poden ser 
tintes o aquarel·les, i alguns 
incorporen plànols de les 
disposicions corpòries de les 
decoracions associades.  

 

 



 

 

     Cal destacar que l’escenografia 

està vinculada amb el 
desenvolupament escènic de 
la mateixa, algunes d’elles en 
plaques de vidre o fotografies 
que reprodueixen aquesta 

realització. 
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