L’Arxiu canvia d’ubicació
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El 1867 no només va portar
un augment substancial en la feina
d’Andreu de Bofarull, sinó també
una millora que sembla prou im
portant, ja que es va fer una nova
sala d’arxiu, al darrer pis de l’Ajunta
ment. El nou espai també es devia
pensar per ubicar-hi la biblioteca mu
nicipal, aleshores, de nova creació.
Va caldre fer nova l’escala
que accedia a les golfes, així com
un corredor, amb finestres, per unir
l’escala amb l’Arxiu i les dues por
tes de les golfes.
A la sala de l’Arxiu, es va fer
nou el sól, les parets, una escaleta
doble amb barana de ferro, i es van
revocar i blanquejar les parets i el
sostre. El pressupost total per fer
tot això va ascendir a sis mil cinccents vuitanta rals de velló.10
Aquest espai, segons afirma
Bernat Torroja (arxiver entre 1889
i 1904), tenia finestes que donaven
a la plaça del Mercadal.

La reordenació de
l’Arxiu
Andreu de Bofarull va refer
completament l’Arxiu, reordenant Pàgina del catàleg de pergamins fet per Andreu de Bofarull.
els fons i inventariant-los de nou.
D’ell es conserven diversos inven
carlinades, fortificacions (inclou un document de
taris en els quals es pot veure la seva intervenció
1374)...
arxivística. Són els següents: “Político”, “Indices de
És tracta d’un volum de cent noranta-set pàgi
los legajos y encuadernaciones”,i “Catalogo de per
nes
i
format
en foli. En el seu contingut s’observa
gaminos”.
que l’ordre —dels lligalls i dels documents que con
Peí que fa al contingut de cada un dels quals,
tenen— és cronològic. La numeració dels lligalls és
és el següent:
en números romans i la dels documents en aràbigs.
— aPolítico”. Sota aquest títol es recull l’inven
Cal constatar que es manté una numeració an
tari de vint-i-tres lligalls amb documentació compre
terior dels documents: estan numerats, però els nú
sa entre els anys 1542 i 1873,relatius a diverses guer
meros no sempre coincideixen amb l’estricte ordre
res: Rosselló, Separació, Successió, Francès, Trienni,
cronològic. A més, s’observa també el manteniment
d’una altra ordenació potser més antiga, feta per lle
tres (lligall iii). En aquest cas es veu com es combi10.
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Millores públiques.
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