
JOAQUIM FOLCH I TORRES

20 Nombre de registres:

TítolReferència

FP14 JOAQUIM FOLCH I TORRES

1 FONS JOAQUIM FOLCH I TORRES

Escrits, apunts en relació a la biografia de l'escultor espanyol Gregorio Fernández (1576-1636)10754

Esborranys  de pintors catalans de paisatge (Lacoma, Vayreda, Berga i Boix, etc.). 
Apunts d'articles molt probablement del vol. IX de "Anales y Boletín de los Museos de Barcelona", 
1951; 18 fotos, blanc i negre,  (la majoria obres del Museu).

10755

Documentació diversa de l'Exposició Internacional de Turisme de Barcelona, 1934. 
Cesarino Giardini," La pittura Internazionale all XIV esposicione di Venezia" i dos esbossos de 
dibuixos de l'Altar de l'Estany.

10756

Documentació diversa  (anotacions manuscrites algunes d'elles en llatí)10757

Referències a l'Art Medieval i al "Tapís de Girona". 
37 fotografies del Tapís de Girona

10758

2 FONS JOAQUIM FOLCH I TORRES

Correspondència: 11 cartes de Joaquim Folch i Torres a diversos remitents, 49 cartes de diversos 
remitents a Joaquim Folch i Torres, telegrames. Llibreta amb anotacions manuscrites  i altra 
documentació

10759

Il·lustracions i documentació diversa en relació a la portada del catàleg "El Arte Romànico" ?, 
Barcelona 1926

10760

"Cèramica Iberica", 1914 (publicació en alemany). Apunts manuscrits en relació a la ceràmica 
espanyola de reflexos metàl·lics i 3 retalls premsa

10761
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ARXIUS D'ART



TítolReferència

Apunts manuscrits sobre la tècnica dels teixits. Relació de puntes ingressades l'any 1891.
7 il·lustracions de puntes diverses amb anotacions

10762

3 FONS JOAQUIM FOLCH I TORRES

Fitxes impreses soltes, algunes duplicades pertanyents a peces del Museu d'Art de Catalunya (no 
tenen cap referència)

10764

Textos mecanografiats corresponents a la publicació de "Història de l'Art Català". Hi ha correccions a 
mà

10765

Textos mecanografiats corresponents a la publicació de "Història de l'Art Català". Hi ha correccions a 
mà

10766

4 FONS JOAQUIM FOLCH I TORRES

Publicació: discurs del Comte de Güell titulat "Elogi de la cultura catalana", Casa de Llotja , abril de 
1935 (conté dedicatòria manuscrita); altra documenació

10767

Anotacions en relació a la conversa sobre "La Vida Privada dels Museus d'Art de Barcelona", amb el 
President  de l'Associació d'Amics dels Museus de Catalunya, Sr.Casas Abarca

10768

Inventaris molt diversos, propaganda bibliogràfica, escrit /manuscrit en relació a "La pintura als 
països de la Corona d'Aragó als segles XIV i XV".

10769

Comissió mixta de traspassos de serveis a Catalunya, celebrada el 21 de gener de 1936 [2 fulls 
mecanografiats]

Consideracions al voltant de l'article de Folch i Torres: "Les pintures de Sant Miquel de Cruïlles" 
[manuscrit i firma il.legible]

10770

Inventari dels objectes propietat de Folch i Torres, dipositats al Poble  Espanyol, agost de 193610771

2 Inventaris de les Obres d'Art de la Col.lecció Bosch Catarineu dipositades al Museu de Barcelona, 
desaparegudes l'any 1939...i relació de les obres que han estat sempre exposades

10772

Junta de Museus [varis] i també documentació relacionada amb despeses de l'Exposició del 192910773

Museografia [varis]10774
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