
Nota insidiosa publicada en un diari no identificat, el 23 de març de 1939.

Arxiu de l'IMMR.



Còpia feta amb paper carbó de la

sol·licitud de S. Vilaseca per a la

devolució de l'arxiu de protocols

notarials de Reus, dipositada a 

l'antic monestir de Pedralbes.

24 de novembre de 1939. IMMR.



Resposta de l'arxiver

Josep M. Font i Rius, 

"agente del Depósito

de Pedralbes". IMMR.



Paràgrafs de la notícia «Detención de un rojo», publicada en un diari de 

Barcelona el 16 de juliol de 1941, en referència a Pere Rius, 

qui havia estat detingut en tornar de França:

«[...] este sujeto fue directivo durante el período rojo del Museo 

de aquella localidad, cargo del que se valió para apoderarse de 

cuanto de valor aquel Museo  atesoraba [...]. [Fue un] elemento 

rojo que actuó como patrullero durante la dominación 

marxista. [...] El detenido, según parece, robó varios lingotes de 

oro [sic!] del Museo Arqueológico de Reus, y era opinión 

general que se los había llevado a Francia; pero ahora, tras ser 

detenido, su esposa [...] ha manifestado que el Rius los ocultó en 

tres sitios distintos antes de huir, pero que ella los había 

entregado a las oficinas de Recuperación. Parece ser que este 

extremo se ha comprobado.»



Primera plana de l'esborrany de la

declaració de S. Vilaseca en favor de P.

Rius, circa 1941. Arxiu de l'IMMR.



Segona plana de l'esborrany de la

declaració de S. Vilaseca en favor de P.

Rius, circa 1941. Arxiu de l'IMMR.

"Con una temeridad digna del

mayor elogio, pudo salvar el 

Archivo Histórico de la Real

Congregación de la P. Sangre,

con su importante documentación

[...]. También se debe principalmente

a su intervención la salvación del

valiosísimo Archivo Prioral, que

contiene una enorme cantidad de

documentos [...]."



Coberta del llibre Los Monumentos 

Arqueológicos y el Tesoro Artístico de 

Tarragona y su Provincia durante los 

años 1936-39, editat per la RSAT i a 

cura de P. Batlle (1942).

A dalt, paràgraf del capítol referent a 

Reus, redactat per S. Vilaseca



Primera plana d'un article de J. Massó

sobre el salvament dels arxius reusencs.

Informatiu Arxiu, núm. 6, gener de 2003.

El llibre, publicat l'any 2004,

conté aquest i altres estudis

sobre preservació d'arxius.



Notícia sobre els fons documentals referents

a Bernat Calvó, apareguda al Diario

Español el 24 d'octubre de 1943, arran dels

actes del setè aniversari del sant. IMMR.



Primera plana d'un article

de Lluïsa Vilaseca sobre l'Arxiu

Històric, publicat a la revista

Biblioteconomía (1947).



Segona plana d'un article

de Lluïsa Vilaseca sobre l'Arxiu 

Històric, publicat a la revista

Biblioteconomía (1947).



Retall d'un dels articles de la sèrie "Notas de Archivo", de Lluïsa Vilaseca, publicats

al setmanari Reus entre 1953 i  1975. Aquest aparegué el 16 de març de 1957.



Museo Municipal de Reus. Guía (1961), de

Salvador i Lluïsa Vilaseca. A dalt, 

paràgraf de la descripció de la Sala XII.



Detalls de dos dels llibres de cor que s'exposaven al Museu inuagurat el 1961. Arxiu Mas.



Pàgina 29 de la Guía de 1961.



Recepció oficial a la premsa local, 21 de gener de 1964. Fot. Niepce, arx. fot. IMMR.





Primera plana d'un article signat

per "Arnau Navàs" (Pere Anguera)

a la Revista del Centro de Lectura,

desembre 1972: "[...] és una llàstima

que no s'hagi fet encara un catàleg

minuciós del nostre arxiu".



Segona plana de l'article de

Pere Anguera. A dalt, el suposat

autoretrat de Goya, donat per

Juan Juderías Cano al Museu de

Reus i fins ara conservat a l'Arxiu.



L'Arxiu Històric, reinstal·lat a cal Rull. Any 1972. Arxiu fotogràfic de l'IMMR.











El Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca, inaugurat l'abril de 1984. Arxiu IMMR.


