
 

QUÈ EN
SAPS DE
L'ARXIU DE
REUS?

 

D'ofici argenter, fou administrador del
santuari de la Mare de Déu de
Misericòrdia i més tard arxiver.

Membre d'una notable
nissaga d'arxivers, fou arxiver
entre els anys 1863 i 1882.
També fou nomenat
bibliotecari municipal. Bofarull
reordenà els fons de l'Arxiu i
els inventarià de nou. 

Text basat en el llibre  Aproximació a la Història de l'Axiu Municipal de Reus, d'Ezequiel Gort

En aquest moment es crea la plaça
de cronista de la ciutat, que
s'haurà de fer càrrec també de
l'Arxiu i de la Biblioteca Municipal.

L'època moderna 
(III)

Combinava les tasques pròpies del
càrrec amb altres ocupacions
municipals. Com a arxiver, segons
les Actes Municipals, s'havia de fer
càrrec de tots els expedients,
papers i llibres que hi havia a
l'Arxiu, i era l'encarregat de
guardar-ne les claus.

Celdoni Vilà  (1752-1821)
fou arxiver municipal entre els
anys 1801 i 1806.

CELDONI VILÀ, ARXIVER

Com a arxiver transcrigué i resumí les
actes del primer llibre del Consell i
ho feu en les mateixes pàgines del
llibre...

JOSEP RIPOLL I VERNIS, NOU
ARXIVER

ANDREU DE BOFARULL I
BROCÀ

La nova sala de l'Arxiu, en aquesta
època, la trobem al darrer pis de
l'Ajuntament, en un lloc més ampli,
ventilat i il·luminat que l'anterior.

A l'Arxiu es conserven diversos
dels seus inventaris:
 

Índices de los legajos y
encuadernaciones

EL CÀRREC DE CRONISTA,
ARXIVER, BIBLIOTECARI

BERNAT TORROJA,
ARXIVER MUNICIPAL

Polític i advocat, fou arxiver municipa
entre 1889 i 1904.
A ell se li deu una nova reordenació
de l'Arxiu a finals del segle XIX.

1801-1806

1833

1863-1882

Nova ubicació de l'Arxiu

"Político"

Catálogo de pergaminos

1889-1904

Va escriure una sèrie de llibretes
temàtiques on hi recollia informació per
ordre cronològic. Avui només se'n
coneixen algunes, totes de temàtica
reusenca i que esdevenen una font molt
valuosa perquè molta de la
documentació que hi transcrigué, avui
ha desaparegut.


