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EL TREBALL DELS TABAQUERS 
Els oficis artesans  
 
Molts dels oficis de la primera meitat del segle passat eren feines artesanes que es 
realitzaven amb les mans i el saber de les persones que les feien. La introducció de 
màquines va augmentar la rapidesa i va fer que moltes d’aquestes feines 
desapareguessin.   

La feina dels tabaquers i les tabaqueres que heu conegut al Museu del Tabac va ser 
un dels principals treballs artesans d’Andorra. 

 

 

 

El treball artesà 
 
Avui dia hi ha pocs artesans, però quan es treballava a Cal Reig la majoria de les 
feines eren artesanes. 

A continuació et plantegem diferents definicions d’artesà. Després de llegir-les 
atentament, pensa en la feina dels tabaquers i tabaqueres i tria la que tu creguis 
correcta.  

 
 
Un artesà és la persona que... 
 

 ... treballa només amb les mans per crear objectes únics i diferents entre si. 

 ... elabora productes utilitzant sobretot les mans. 

 ... treballa amb les mans perquè no té mitjans per a comprar maquinària. 

 ... elabora productes idèntics utilitzant només màquines per a fer-ho. 
 
 
 
Quan hagis escollit la definició correcta, digues quins dels oficis següents creus que 
són artesans: 

 Modista   Fuster 

 Mecànic de cotxes  Metge 

 Missatger  Botiguer 

 Terrissaire   Conductor de camions  

 Perruquer  Joier 
 

 
Un cop fet, poseu en comú el que heu triat cadascú i argumenteu les vostres respostes 
per arribar a una conclusió consensuada.  
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En acabar l’activitat 
 
Un cop hagueu acordat les definicions i classificat els oficis, comenteu les qüestions 
següents:  
 

 
 Quines habilitats creus que ha de tenir un bon artesà?  

 
 Tot artesà fa productes. Recordant la visita al Museu del Tabac, digues quins 

productes elaboraven els tabaquers i les tabaqueres de manera artesana.  
 
 Molts oficis artesans antics han desaparegut amb el pas del temps i l’evolució 

tècnica. Mira el llistat següent i digues quins creus que encara existeixen avui 
dia i què creus que produïa cadascun d’ells: 

 
 
 

 

 Cisteller   Puntaire 
 Boter  Esclopaire  
 Surer  Espardenyer 


