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Dos dels arxivers municipals de Reus al segle XIX: Celdoni Vilà i Torroja (1752-1821)

i Andreu de Bofarull i Brocà (1810-1882). IMMR 7494 i 7483.



Carpeta de l'Expedient

relatiu a la creació d'un Museu 

Municipal, 1933. Fons municipal de

l'Arxiu Comarcal del Baix Camp.



Ofici adreçat a Salvador Vilaseca,

aran de la constitució del Patronat

del Museu Municipal de Reus,

per l'alcalde Enric Cavallé (24

d'octubre de 1933). Arxiu IMMR.



Primera plana del primer llibre d'actes

del Patronat del Museu Municipal

de Reus, 1933-1942. IMMR.



Notes sobre la constitució i els membres del Patronat de Museus de Reus (ca 1939). IMMR.



Salvador Vilaseca Anguera

(Reus, 1896 - 1975)

Metge i prehistoriador.

Director del Museu de Reus entre 

1933 i 1975. 

Retrat de Salvador Vilaseca, als anys quaranta. Arxiu IMMR.



Façana principal de cal Rull, als anys trenta. 

S'hi instal·là el Museu Municipal "Prim-

Rull", inaugurat el 14 d'abril de 1934. 

Cal Rull, l'any 1905.



L'Arxiu Històric, instal·lat a les sales superiors de cal Rull. Arx. fotogràfic IMMR.



L'Arxiu Històric, instal·lat a les sales superiors de cal Rull. Arx. fotogràfic IMMR.



Ventura Gassol i Rovira

(la Selva del Camp, 1893 - Tarragona, 1980)

Poeta i polític. Primer conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya 

durant la guerra Civil.

Retrat de V. Gassol, extret del llibre d’E. Fort, 

Ventura Gassol. Un home de cor al servei de 

Catalunya (1979).



Coberta del llibre de Carles Pi Sunyer,  

La Guerra. 1936-1939. Memòries, versió

catalana, revisada i editada el 1986,

de la primera edició mexicana de 1975.



El 1936, Duran fou nomenat cap de la Secció d’Arxius 

del Servei del Patrimoni Històric, Artístic i Científic

de la Generalitat de Catalunya. Entre el 1936 i

1939 assumí la responsabilitat del salvament

del patrimoni documental català. Els fons 

arxivístics locals es dipositaren a les mateixes 

localitats, però a partir del 1937, a causa dels 

bombardeigs i la mobilitat dels fronts de batalla,

la major part dels arxius catalans van ser 

traslladats a Viladrau, per garantir la seva 

seguretat, i van construir caixes biblioteques

que s’instal·laven als baixos dels edificis, i que

es protegien amb sacs de sorra. Fou necessari

doncs, amagar els papers de procedència 

sobretot eclesiàstica, i esquivar els controls

revolucionaris. En va sortir un inventari general

aproximat de quinze mil metres lineals de 

documents més cent cinquanta mil pergamins.

Acabada la guerra va superar un procés militar

de depuració per la seva activitat de salvament

d’arxius, i per haver sortit tres vegades a 

l’estranger i haver retornat a Barcelona. 

Reprengué al cap de poc la seva activitat a l’Arxiu

Municipal de Barcelona.
A. Duran i Sanpere i E. Toda.



Informe d'Agustí Duran i Sanpere sobre el salvament realitzat pels arxivers republicans (15 d'abril de 1939). MAB.

>



Informe d'Agustí Duran i Sanpere sobre el salvament realitzat pels arxivers republicans (15 d'abril de 1939). MAB.

>

>



Informe d'Agustí Duran i Sanpere  sobre el 

salvament realitzat pels arxivers republicans 

(15 d'abril de 1939). Arxiu del Museu 

d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona.

>



Pere Rius Gatell

(Reus, 1898 - 1973)

Conservador del Museu de Reus

i delegat del Servei de Museus de

la Generalitat de Catalunya a Reus.

Retrat de Pere Rius, cap al 1940. Arxiu de la família Rius.



Quatre de les fitxes manuscrites de peces del Museu redactades per Rius. Originals: ACBC.



Primer full d'un informe

redactat per Pere Rius el 26

d'abril de 1937. Per error, hi 

apareix que el Museu s'havia

inaugurat el 1932. Fons 

municipal de l'Arxiu Comarcal

del Baix Camp.



Cinquè full de l'informe 

de 1937. Fons municipal 

de l'ACBC.



Cinquè full de l'informe de 

1937. Fons municipal de

l'ACBC.



Ofici d'Agustí Duran i Sanpere a Salvador Vilaseca, 19 de novembre de 1937. IMMR.



Esborrany mecanoscrit

de la sol·licitud municipal

adreçada al cap de la Secció

d'Arxius de la Generalitat

(novembre de 1937). IMMR.



Versió modificada del text

anterior. IMMR.

>
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Primera plana d'un ofici de Duran a Vilaseca, 27 de gener de 1938. Arxiu de l'IMMR.



Segona plana d'un ofici de Duran a Vilaseca, 27 de gener de 1938. Arxiu de l'IMMR.



Una de les cambres de Ca Gai, al 

carrer de Prat de la Riba, cap als anys 

vint. En plena guerra Civil, s'hi 

començà a instal·lar el nou Museu 

Comarcal de Reus.



Imatge de com va quedar ca Gai després de la guerra. La casa i els magatzems annexos 

van ser destruïts i incendiats el gener de 1938 pels bombardeigs de l'aviació feixista.



Darrera plana de la llista 

d’objectes (la majoria 

religiosos) del magatzem del

Museu de Reus a Vilaplana 

del Camp, que van ser 

embalats, posats en caixes i 

transportats als dipòsits de 

la Generalitat. Pere Rius, 12 

de juny de 1938. IMMR.



Situació geogràfica de Can Pol, a 

Montfullà (al terme de Bescanó, a 

prop de Girona), on es van 

instal·lar alguns dels dipòsits 

patrimonials de la Generalitat de 

Catalunya. N'hi havia d'altres al

mas de Perxers (Agullana) i a Can 

Descalç (Darnius), a part dels 

d'Olot, de Viladrau, de Poblet i de 

Pedralbes. Els del Govern de la 

República s'establiren al castell de 

Figueres i a la mina de la Vajol.



Eduard Toda i Güell

(Reus, 1855 - Poblet, 1941)

Excònsol i historiador. President 

del Patronat de Poblet i comissari de 

la Generalitat de Catalunya al 

monestir.

Eduard Toda, l'1 de juny de 1937. Arxiu  de Maria Pallach.



«Segons dades aportades per Jaume-Enric Zamora, en el dipòsit de l’antic monestir

cistercenc de Poblet, el desembre del 1937 i per ordre d’Agustí Duran i Sanpere,

s’hi havien aplegat els arxius parroquials i municipals dels pobles d’Anglesola,

Verdú, Vilagrassa i Vinaixa (de  les Garrigues i l’Urgell), així com els de la Selva 

del Camp, i estaven esperant els de Montblanc. El febrer del 1938 arribaven els 

de Reus (parroquial, comunitat de preveres, notarial i municipal). L’abril del mateix

any, sis camionades havien traslladat des de Tortosa els fons històrics de la catedral,

ajuntament, notarial, premsa, etc.; però  per  les urgències del viatge la 

documentació estava bruta i barrejada. El maig del 1938 els arxius notarial i parroquial

de Montblanc es porten a Barcelona, juntament amb l’arxiu personal del montblanquí

Joan Poblet i Teixidor; després de Pedralbes, i per a major seguretat, es tragina fins

a Viladrau, juntament amb la resta de paperam.

El retorn dels fons salvaguardats té lloc entre el 1939 i 1940. El juliol del 1939 es 

produeix la devolució de l’arxiu capitular de Tortosa,  a l’octubre es lliuren al 

notari-arxiver de la capital de les terres de l’Ebre els protocols no centenaris 

(des del 1840). El mateix mes és Reus la que recupera  una primera part dels 

seus arxius; el novembre serà el torn de la Selva del Camp i Verdú. El gener de l’any

1940 la devolució es completa a Reus (fons municipal, parroquial, comunitat

de preveres i confraria de la Sang), el març del 1940 la parròquia de Santa Coloma de

Queralt recupera el seu arxiu  igual que les institucions local i eclesiàstiques tortosines.»

[D'un article de Josep M. Grau (2004). El de J.-E. Zamora es publicà el 2000 a la revista Lligalls.]



Full amb indicació de la 

situació de les caixes

del Museu de Reus, al final

de la guerra Civil. IMMR.



Declaracions al Diario Español de l'alcalde accidental de Reus, E. Aguadé Parés (11 de març de 1939).



Els arxius 'abandonats'

per les «bandas rojas».

Nota del Diario Español,

16 de març de 1939.


