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In memoriam Jaume Riera i Sans, arxiver (1941-2018)
Jaume Riera i Sans (Sant Feliu de Llobregat, 28 d'agost de 1941 Tarragona, 2 d'agost de 2018) va iniciar la seva carrera professional com
a arxiver, a la qual havia accedit per oposició el 28 de febrer de 1979, a
l'Arxiu de l'Audiència Territorial de Barcelona. El 4 de juny de 1983 va
prendre possessió com a Cap de secció de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
on va romandre fins a la seva jubilació forçosa, després de prolongació
de servei, el 22 de desembre de 2010. En aquest Arxiu va exercir
successivament les funcions de Secretari (des del 27 de desembre de
1988) i Cap del departament de referències (des del 21 d'octubre de
1994). La seva vinculació amb l'Arxiu com a investigador s'havia iniciat
en 1967 i es va perllongar fins al seu traspàs.
Del seu treball, extremadament rigorós, basat en el coneixement
exhaustiu de la documentació i en un agut sentit crític, resten abundants
mostres a l'Arxiu. Queda també una àmplia bibliografia, de la qual aquí
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Jaume Riera i Sans (Sant Feliu de Llobregat, 28 de agosto de 1941 Tarragona, 2 de agosto de 2018) inició su carrera profesional como
archivero, a la que había accedido por oposición el 28 de febrero de
1979, en el Archivo de la Audiencia Territorial de Barcelona. El 4 de
junio de 1983 tomó posesión como Jefe de sección del Archivo de la
Corona de Aragón, donde permaneció hasta su jubilación forzosa,
después de prolongación de servicio, el 22 de diciembre de 2010. En
este Archivo desempeñó sucesivamente las funciones de Secretario
(desde el 27 de diciembre de 1988) y Jefe del departamento de
referencias (desde el 21 de octubre de 1994). Su vinculación con el
Archivo como investigador se había iniciado en 1967 y se prolongó
hasta su fallecimiento.
De su trabajo, extremadamente riguroso, basado tanto en el
conocimiento exhaustivo de la documentación como en un agudo
sentido crítico, quedan abundantes muestras en el Archivo. Queda
también una amplia bibliografía, de la que aquí se expone una pequeña
muestra representativa de la variedad de sus intereses.
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