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Salvar el Padró d'Habitants!
Quan la descurança es converteix en ignorància

Dades arxivístiques
CAT AMR 1.1. Fons Ajuntament de Roses, sèrie 3.2.2. Padró Municipal d'Habitants,
Padró d'habitants de l'any 1910. Castellà.
Història arxivística
Des de la seva producció l'any 1910 aquest padró s'ha conservat enmig de la resta de
documentació municipal, en un lligall amb altres padrons d'habitants més recents. En el
seu cas, és més pertinent que mai qualificar la seva sort de "s'ha conservat", perquè els
padrons de població més antics no tingueren la mateixa fortuna i sembla ser que foren

eliminats per la ignorància humana. El desconeixement del seu valor històric per
documentar el nombre de persones, amb les seves dades identificatives, que vivien a
Roses provocaren que algun funcionari municipal els eliminés. Fa anys, era corrent que
quan entrava un nou treballador municipal fos destinat temporalment a l'arxiu, situat a
les golfes de l'ajuntament, amb la missió d'eliminar arbitràriament la documentació que
no es considerava necessària pel funcionament diari de la maquinària consistorial.
D'aquesta manera, s'eliminaren, com a mínim, els padrons municipals d'habitants de
l'anomenada "època estadística", és a dir, dels anys 1857, 1860, 1877, 1887, 1897 i
1900. Gairebé res: la quantitat d'informació valuosa que s'ha perdut!
Contingut
El padró municipal d'habitants modern és un registre administratiu de les totes les
persones empadronades en una població. Contenen una sèrie d'informacions,
determinades legalment, de cada veí o veïna que no han anat canviant gaire amb el pas
del temps. Bàsicament, es recullen les següents dades: nom i cognoms, relacions de
parentiu amb la resta de membres de la família (pare, mare, fill/a, etc.), data de
naixement, població de naixement, estat civil, professió, temps de residència a la
població, carrer de residència, dades de formació acadèmica i allò tan útil
d'"observacions".

Detall d'una pàgina del Padró Municipal d'Habitants de 1910

Cal esmentar que l'ordenació dels empadronats no és alfabètica, sinó per carrers. Això
ha provocat, i continua provocant, que la recerca d'una persona es faci molt laboriosa si
no es coneix el carrer on vivia. Actualment, però, els mitjans informàtics permeten
superar aquesta greu limitació i les recerques són molt més immediates i poden ser molt
més complexes.

Context
La importància de la sèrie documental del padrons d'habitants és cabdal per a l'estudi
de la història local i general. Poder saber quants habitants tenia una població; d'on
provenien; poder quantificar el temps mitjà que fa que residien al poble i analitzar, així,
els processos immigratoris; o radiografiar l'estructura professional a partir de les feines
que es declaraven són només algunes de les possibilitats que ofereixen els padrons
d'habitants.
Són, per tant, una font primària excepcional per poder relacionar els processos
demogràfics amb els contextos econòmics que provoquen el creixement d'una població
o, a vegades, la seva davallada. El cas de Roses no és una excepció i al llarg dels segles
hom comprova que quan la vila ha ofert bones i reals espectatives vitals, la població ha
crescut amb l'aportació d'efectius humans provinents d'altres indrets, atrets per les
oportunitats. I, en aquest punt, no valen ni discursos polítics buits de contingut ni
projectes socials d'aparador, perquè els arguments de la realitat sempre s'acaben
imposant per la força dels fets.
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