TABAQUERS I TABAQUERES
La vida quotidiana a principis del segle XX
Molts dels objectes que utilitzem normalment avui dia, com ara el telèfon mòbil,
l’ordinador o el rentavaixella, eren impensables fa només 100 anys. Els avenços de la
ciència i la tècnica ens han permès fabricar-los i utilitzar-los per a fer la nostra vida
molt més confortable.
La vida quotidiana dels tabaquers i tabaqueres que heu pogut observar durant la visita
al Museu del Tabac és un bon exemple de com vivien la majoria dels andorrans ara fa
un segle.

Viure fa 100 anys
A començaments del segle XX el tabac era ja el principal conreu d’Andorra i les
fàbriques de tabac la seva principal indústria. Molta gent del poble treballava llavors
com a tabaquers o tabaqueres. Alguns treballaven a la fàbrica, però d’altres lligaven
tabac a casa després de feinejar al camp per arrodonir els seus ingressos.
A continuació et proposem que senyalis quines pertinences creus que es podien trobar
a casa d’un tabaquer andorrà qualsevol ara fa uns cent anys. No pensis només si
l’objecte ja existia, sinó també si creus que un treballador qualsevol podia disposar-ne:

SÍ
Banyera
Llum d’oli
Telèfon
Barretina
Televisió
Anorac
Carbó
Xampú
Esclops
Carretó
Formatge
Rentadora
Rellotge de paret
Estufa elèctrica
Càntir

NO

Un cop hagis acabat, posa en comú les teves respostes amb els teus companys i
companyes de classe i contrasteu els resultats. Tots hi esteu d’acord? Debateu per
què considereu que un obrer de començaments de segle podia tenir o no cadascun
dels objectes.

En acabar l’activitat
Finalitzat el debat, comenteu les qüestions següents sobre els canvis que ha
experimentat la vida quotidiana de les persones:
-

Pregunta als pares i avis quins objectes feien servir de petits que ara ja no
estiguin en ús o que hagin canviat molt. Hi ha hagut molts canvis? Quin és
l’estri o objecte que us ha sorprès més que no tinguessin els pares i/o avis?

-

Un dels avenços més importants del darrer segle va ser l’arribada de
l’electricitat i l'aigua corrent a les llars. Feu un llistat de tots els estris i accions
que això va fer possible.

