D’altres documents fan referència als drets de
la població, com un de 1281 segons el qual cap
home ni cap dona podia ser sotmès a tortura o,
reflex també de la violència de l’època, el que ens
parla d’un ferit d’un tret de ballesta en una baralla
de carrer, de cap a 1300; o bé la violència feudal,
esmentada en un document de 1207, la qual va
provocar la primera intervenció règia a la vila,
posant tots els seus homes i dones sota la seva
especial protecció.
La mostra que es pot veure aquest estiu a l’Ar
xiu no presenta, però, els pergamins originals, ja que
la seva antigor i característiques no fan aconsellable
una exposició perllongada. Es tracta de reproducci
ons fotogràfiques a tamany real. Per la seva compren
sió, van acompanyades d’un breu regest i s’especifi
ca si corresponen a documents originals o bé si són
trasllats posteriors, així com també s’indica la data
de cada document: primer, d’acord amb el nostre

còmput i després, entre claudàtors, la data tal com
l’esmenta el document.
L’exposició ha anat acompanyada de dues con
ferències. La primera sobre la vila de Reus als segles
xii i xiii, i els seus documents,a càrrec d’Ezequiel Gort
i la segona sobre la gènesi dels documents a l’Edat
Mitjana, a càrrec de Daniel Piñol, en referència als
protocols notarials-Aquestes activitats es complemen
taran amb la presentació el proper mes de setembre
del primer volum del Catàleg de pergamins de l ’A r
xiu Històric Municipal de Reus.
D’altra banda, la reproducció digital que s’ha
portat a terme possibilitarà, més enllà de la realitza
ció de la present exposició, el facilitar la consulta
d’aquests textos a estudiants i investigadors. En aquest
sentit, l’Arxiu es proposa, en la mesura de les seves
possibilitats, avançar en la reproducció digital dels
seus documents més antics.

Trasllat de 1349 del primer document que esmenta Reus, fet el 3 de juny de 1154.
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