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 Treballant en un arxiu 

 Pere Audí Ferrer 

 D’ençà que l’Arxiu Comarcal del Priorat va obrir les seves portes vaig esdevenir 

un visitant asidu per tal com estic investigant sobre la història del Priorat entre 1900 i 

1936. Des del primer moment em ballava pel cap una idea: què passaria si un dia 

anava a investigar amb els meus alumnes de Cicle Mitjà de l’escola Anicet Villar de 

Marçà? Com reaccionarien? Què podíem aprendre tots plegats? 

 Anava passant el temps i, de forma redundant, la idea en venia al cap fins que, 

superats tots els dubtes, vaig decidir començar a treballar-la, després de comentar la 

idea amb la direcció de l’escola que em donà llum verda. Primer els vaig comentar la 

meva afició per la història, cosa que la majoria sabien, i que, per això, de vegades 

m’agafava una o dues setmanes de vacances extres. On vas? em preguntaren alguns. 

Doncs als arxius, a les hemeroteques, a entrevistar gent que tenen més anys que els 

vostres avis, els digué jo. I què són els arxius, les hemeroteques?, fou la següent 

pregunta. Els vaig dir que un dia hi aniríem a investigar sobre la història de Falset, que 

primer visitaríem l’edifici, aprendríem que s’hi fa allí,… i que després veuríem alguns 

documents molt antics i que treballaríem amb ells, no directament, perquè els 

documents són únics i no podríem treballar tots amb el mateix. Treballaríem amb una 

fotocòpia. 

 La següent sessió els vaig preguntar si a l’època dels seus vesavis, cap a 

començament del segle XX, la gent sabia llegir i escriure i què passava en l’actualitat. 

Com havíem fet un mural amb un eix cronològic on havien enganxat fotos dels seus 

avis, pares, d’ells i, en algun cas dels seus vesavis; com havíem fet un arbre 

genealògic de la seva família, la pregunta no els fou gaire estranya però n’ignoraven la 

resposta. Aleshores, el vaig dir jo, on ho podríem anar a investigar. A l’arxiu, va dir 

algú.  

 El problema era saber quin document necessitàvem. Aleshores fou quan els 

vaig parlar dels padrons, uns llibres que cada cinc anys elaboren els ajuntaments amb 

un conjunt de dades. I entre aquelles dades figurava si la persona en qüestió sabia o 

no llegir i escriure. Pel que fèia a l’actualitat de seguida sorgí la idea de fer una 

enquesta entre els seus familiars. 

 Un cop realitzada varem poder comprovar com la majoria sí que en sabia de 

llegir, avui dia. Quedava per esbrinar què succeïa en el passat. 

 La següent sessió els vaig presentar, amb el projector, una fotografia d’un full 

del padró de 1915. I, a partir de la fotografia, van anar analitzant, sempre partint d’allò 

que ells podien intuir, la informació presentada. (Com el document està redactat en 

castellà, aquesta part del treball la van fer a la classe de castellà). Un cop presentat el 
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document, els vaig donar el primer full de l’annex. Allí hi havia un llistat dels diferents 

aspectes que recull el document (adreça, nom, ofici,…) També hi figurava un quadre 

per a recollir les dades. Vam repassar, donat que ja ho havíem treballat, què era un 

quadre de recollida de dades i vam practicar una mica la mecànica de fer palets al 

quadre corresponent a partir de les dades de la fotografia projectada. L’elaboració del 

quadre la vaig realitzar jo. També es pot mirar d’elaborar entre tota la classe i, un cop 

decidit què ha de contenir, que el dissenyin els alumnes amb un processador de 

textos. 

 Al cap de poc visitarem l’arxiu. En Jaume Teixidor, el director que evidentment 

estava al corrent de tot, i un ajudant, el Toni Olmos, ens anaren ensenyant les 

diferents dependències, explicant el funcionament, la finalitat de l’arxiu en general i de 

cada espai en concret. Vam poder observar documents en pergamí, el Toni i el Jaume 

van transcriure algun paràgraf d’un document medieval, vam observar diferents tipus 

de lletra,… I, sobretot, vam poder fer girar els volants que obren i tanquen les portes 

dels armaris on es conserva la documentació. 

 Els objectius que em vaig proposar foren: 

1. Conèixer per a què serveixen els arxius: llocs on es conserven en bones 

condicions documents únics; llocs que es dediquen a la difusió d’aquesta 

documentació; llocs que no són un magatzem més o menys ben ordenat de papers 

2. Aprendre que els arxius són espais oberts, al servei dels ciutadans. 

3. Aprendre com s’accedeix a la documentació: consulta de catàlegs, omplir la 

butlleta,… 

4. Aprendre que hi ha espais on cal treballar sense causar molèsties a la resta 

d’usuaris. 

 A continuació tocava fer d’investigador. Vam passar a la sala de consulta, vam 

consultar el catàleg per tal de localitzar el document, vam omplir la butlleta de sol·licitut 

de documents i ens van lliurar, després de veure el document original, una fotocòpia 

d’un full del padró, una de diferent per a cadascú. A partir d’allí va començar la feina 

de buidar cadascú el seu full i d’anar fent palets al quadre corresponent. 

Posteriorment, van omplir la taula de freqüències individual. Aquesta part del 

treball es pot realitzar a la classe treballant cadascú una fotografia del document a 

l’ordinador. A més, segons quina documentació es vulgui utilitzar es pot descarregar 

directament de la xarxa a través del portal PARES, per exemple. En qualsevol cas, cal 

que el docent l’hagi localitzat i treballat prèviament per tal de poder orientar als 

alumnes i preparar les eines de buidatge. 

 Els objectius d’aquesta part del treball eren: 

1. Conèixer diferents tipus de documentació. 
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2. Establir diferències entre el passat i el present: el canvi com a motor de la 

història i com a expressió del pas del temps. 

3. Aprendre a partir del treball de camp i de l’anàlisi dels resultats aspectes 

puntuals de la nostra història. 

 El dia següent, a l’escola, vam posar en comú tota la informació al segon full de 

l’annex: cadascú anava cantant els seus resultats i la resta els anotava al seu full. 

Finalment, van elaborar la taula de freqüències col·lectiva, vam elaborar un grafic de 

barres, vam fer una redacció sobre la visita a partir d’un esquema elaborat entre 

tots,…Totes aquestes tasques es poden realitzar utilizant l’ordinador: processador de 

textos per a passar en net la redacció, full de càlcul per a recollir les dades i obtenir els 

resultats, elaboració de la gràfica a partir de les dades,... Si l’escola disposa de pàgina 

web es pot penjar el resultat per a compartir-lo amb la resta de la comunitat educativa. 

També es poden penjar algunes fotos de la visita i de l’arxiu en qüestió. Una cosa que 

els agrada molt és disposar d’un llapis electrònic personal i carregar-s’hi la feina per a 

emportar-se-la a casa. 

Evidentment, també vam discutir el resultat de la investigació: hi havia molta 

gent, sobre tot dones, que no sabien ni llegir ni escriure. A partir d’aquí vam parlar del 

perquè, tema que s’escapa al contingut d’aquest escrit però que resultà molt 

interessant. 

 Els objectius d’aquesta darrera part de l’activitat foren: 

 1. Fomentar el treball cooperatiu: si cadascú hagués hagut de fer tota la feina 

hauria trigat molt. 

 2. Elaboració d’una redacció (basada en fets viscuts) a partir d’un esquema 

previ. 

 3. Elaboració d’una gràfica de barres a partir de dades reals extretes d’un 

document real: les gràfiques com a representació abstracta d’una realitat. 

 Podeu preguntar-vos, per què el padró de 1915 i per què de Falset. La resposta 

és senzilla: perquè és un document que he buidat de forma sistemàtica i que conec 

bastant bé. Crec que aquesta és una raó necessària, no suficient, però sí necessària 

per a poder realitzar una activitat d’aquesta mena: si ens atrevim a desplaçar-nos amb 

una colla de nens a un espai que no és estrictament un espai escolar (a mí els 

desplaçaments em fa molta por, entre altres coses per allò de la responsabilitat), 

penso que hem de conèixer tan bé com puguem l’espai i la documentació amb què 

anem a treballar. A més, Falset pels nostres alumnes és una localitat prou coneguda i 

propera com per a que la sentin gairebé com a pròpia: tots hi van sovint ( a comprar, a 

l’escola de música, a la biblioteca, a jugar a l’equip de futbol…), hi tenen coneguts, fins 

i tot algun familiar,… D’altra banda, tractant-se d’un document relativament recent, el 
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tipus de lletra, malgrat les dificultats que aviat comentaré, no presenta massa 

problemes de lectura. I, finalment, és el que cronològicament s’acosta més al padró en 

el qual poden figurar els seus avis. D’altra banda, no podem treballar amb els padrons 

de Marçà donat que s’han perdut. Suposadament es van cremar durant l’estiu del 

1936. I dic suposadament perquè l’experiència m’ha esnsenyat que no es pot 

descartar que estigui en alguna golfa ben remullat per l’inevitable gotellera que sol 

haver-hi al damunt. 

 Podeu preguntar-vos, de fet sempre ens ho preguntem, quina valoració en faig. 

Doncs molt positiva. Els alumnes van quedar gairebé tots encantats de la visita. Ja sé 

que pensareu que ves què he de dir, però és la veritat. Es va treballar en ordre i cert 

silenci a la sala de consulta, un dels meus obejctius. Van fer el buidatge amb pocs 

errors i qui els tingué els va rectificar tornant a fer cadascú el seu buidatge erroni fins 

que va ser correcte. I sobretot van disfrutar, més que menys, treballant llengua, 

mates,…  

 Errors de planificació? En vaig cometre, evidentment. Dos que valguin la pena 

de comentar. Per una banda vaig menysprear la dificultat de lectura de la lletra de 

l’època, lligada com la que practiquem habitualment avui en dia quan escrivim a mà. El 

redactor del document, però, era bastant aficionat a la floritura i això els feia dubtar: la 

floritura de l’escrivent era floritura o era una vocal? Quan torni a fer l’experiència 

prèviament hauré de treballar aquest aspecte. 

 En segon lloc, no vaig aprofitar suficientment la visita a l’arxiu. Hagués hagut de 

preparar un qüestionari sobre l’arxiu: les diferents dependències, la funcionalitat de 

cadascuna, quina és la finalitat de l’arxiu,…  

Pere Audí Ferrer 

Mestre de Primària 

Escola Anicet Villar 
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Z.E.R. Les Vinyes                                                                    Escola Anicet Villar-Marçà 

Nom ___________________ Data _________________________________________ 

Dades que conté el Padró de 1915 

Número de orden 

Habitación 

Apellidos y nombres 

Fecha del nacimiento 

Naturaleza (pueblo y provincia) 

¿Sabe…  leer? escribir? 

Estado 

Profesión 

Residencia habitual 

Tiempo 

Número 

Altas 

Bajas 

 

 

Quadre de recollida de dades (individual) 

Homes que 

saben llegir i 

escriure 

Homes que no 

saben llegir o no 

saben escriure 

Dones que 

saben llegir i 

escriure 

Dones que no 

saben llegir o no 

saben escriure 

Sense dades 

     

     

     

     

Si hi ha ratlleta, vol dir que encara no han començat a anar a escola. Ho posarem a 
l’apartat sense dades. 

 

 

Taula de freqüències (individual) 

Homes que 

saben llegir i 

escriure 

Homes que no 

saben llegir o no 

saben escriure 

Dones que 

saben llegir i 

escriure 

Dones que no 

saben llegir o no 

saben escriure 

Sense dades 
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Z.E.R. Les Vinyes                                                                    Escola Anicet Villar-Marçà 

Nom ___________________ Data _________________________________________ 

 
 

Quadre de recollida de dades (col·lectiu) 
 

Homes que 
saben llegir i 

escriure 

Homes que no 
saben llegir o no 
saben escriure 

Dones que 
saben llegir i 

escriure 

Dones que no 
saben llegir o no 
saben escriure 

Sense dades 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Taula de freqüències (col·lectiva) 
 

 Homes que 
saben llegir i 

escriure 

Homes que 
no saben 
llegir o no 

saben 
escriure 

Dones que 
saben llegir i 

escriure 

Dones que 
no saben 
llegir o no 

saben 
escriure 

Sense 
dades 

Valors 
absoluts      

Percenatges 
     

 


