
IMMA OLLICH 

LA HISTORIA MEDIEVAL I LES NOVES TECNIQUES 
D'ANALISI PER ORDINADOR: ELS TESTAMENTS DE VIC 

DEL SEGLE XIII 

O. Introducció 

En els darrers anys, les aplicacions de la informitica han arribat a gairebé 
tots els camps de i'activitat humana. En els estudis histbrics, perb, aquesta apli- 
cació ha quedat relegada quasi exclusivament a treballs d'histbria moderna i con- 
temporania', on I'ahundhncia de dades continuades possibiliten i'ús dels ordi- 
nadors. A molta més distancia, trohem algunes aplicacions en el camp arqueo- 
logic2. 

En historia medieval, I'únic estudi reeixit és el d'un cadastre, el del «Cataste» 
florentí, portat a terme conjuntament per investigadors nord-americans i mem- 
bres del CNRS frances. Les fonts utilitzades són referents al segle xv i propor- 
cionen dades sobre el conjunt de la població de Florencia a les darreries de 
1'Edat Mitjana'. 

El problema que es presenta al voler aplicar els ordinadors en estudis d'his- 

1. En esrudis d'histbria moderna i contemporania destaquen els trebaíis de: ALEXANDER, 
AYDELOTTE, CLUBB-ALLEN, CORTI, FORMIGANO, HIGOUNET, JANIA i OZESSKER, sobre YO- 

racions i mmportament polítics en general en els segles xix i xx. Els de: ARMSTRONG, GAU- 
Tien, HENRY, LEES, LITCHFISLD, WARNER i DYOS, sobre demografia i censos. Els de KRIE- 
GEL i STERLINGPOLLACK, sobre estadística. Els de DAUMARD-FURET, sobre la utiiització 
d'ordinadors en arxius. Els de MEYER i PETER, sobre historia de la medicina. 

A l'estat espanyol, bom ha utilitzat tambe els ordinadors cn estudis sobre la desamor- 
tització (segles xvin-xxx), on cal destacar els treballs de HEER, MARTELES MPEZ i RUEDA. 

2. El 1970 es va celebrar el ler, CoNoqui Internacional, a Marsella, sobre «Arqueolo- 
gia i Computadors». Els ordinadors s'utilitzen en estudis arqueotogics, tant a l'estranger 
(treballs de FORSSTROM, a Noruega; i de GARDIN i LEENHARDT, a Franga, sobre ceramica 
medieval), com a l'estat espanyol (treballs de MONTANYA, sobre ceramica feta a m&, i ex- 
cavacions de GRAN AYMERICH-SAADÉ). 

3. HERLIHY, David i KLAPISCH, Christiane: Ler Torcanr e/ leurs familles. Une étude 
du catasto tlorentin du 1427. - Éd. de l'ficole des Hautes Études. - Paris 1978. - 703 
pagines. 

Tot i que hi estaven treballant des de fa anys, els resultats complets no s'han publi- 
cat fins fa poc, de manera que no bem pogut utilitzar aquesta obra com a punt de refe- 
rencia o com una experiencia anterior. 
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tbria medieval, $S que normalment no hi ha series seguides de documentació. 
Amb freqüencia les fonts són parcials, fragmentiries, isporadiques o, simple: 
ment, s'han pefdut. Aixh impossibilita l'ús de I'ordinador, car una de les seves 
bases de treball és, precisament, I'abundincia de dades de manera continuada. 
Aquest tipus de documentació, amh series seguides i contínues, a l'Edat Mitjana 
només la proporcionen els arxius notarials. 

L'Arxiu de la Cúria Fumada de Vic és un han exemple. Les seves series, 
que comencen ~ r s  el 1230, arriben fins el segle XVIII d'una manera seguida. 
A més, aquest arxiu presenta viries característiques que faciliten i'aplicació de 
tecniques sistemitiques de tipus electrbnic en el seu estudi: 

a) Abundancia de documentació. 
Els m a ~ a l s  de la Cúria Fumada contenen series seguides, no documents 
solts. 

b) Diversitat de documentació. 
L'arxiu té viries seccions: Manuals Anbnims, Processos, Llibres de Jueus, 
Llibres de Testaments, Capítols Matrimonials, Varia, etc., que permeten 
la confrontació de dades. 

C) Riquesa de documentació. 
Tot i tractant-se de registres notarials, hi ha gran abundancia de dades 
en cada! document, de manera que proporcionen informació variada i 
forga completa. 

Tots aquests punts, sumats amb un altre aspecte, i'antigüitat de les fonts 
notarials vigataues enfront de les procedents d'altres arxius', van fer-me pensar 
en el gran interPs que podia tenir una anilisi d'aquesta documentació mitjan- 
cant ordinadors. Aquest és el tema de la tesi doctoral en que estic treballant, 
i de la qual aquest article és un avant; de la metodologia utilitzadas. 

En el procés de treball que intento explicar a continuació hi ha dues fases: 
1) el treball d'arxiu, i 2) l'anilisi per ordinador. 

1. El treball d;'auxiu 
1.1 Les fonts. 

Els documents utilitzats per a realitzar el treball són de tipus notarial, 
procedents de l'esmentat arxiu de la Cúria Fumada de Vic. Es tracta de re- 

4. Per exemple, les fonts docuinentals de tipus notarial a Barcelona no comencen fins 
a finals del segle XIII. 

5. La tesi doctoral, realitzada sota la direcció del Dr. Manuel Riu, porta el títol: 
Apoithió a I'estqii de les estructures socio-econ~rniques de Catalunya en el segle X I I I  
(Aplicació sistem2tica d'ordinadors a la docurnentació medieval de la Plana de Vic). 



gistres o copies dels originals que, en el seu moment, s'entregaven a I'interes- 
sat, mentre que en els Kbres de notaris quedava constancia de I'operació efec- 
tuada. 

Hom ha de cercar els orígens de les notaries de Vic cap a finals del se- 
gle XII, quan es van establir les Escrivanies Públiques, depenents del Capítol 
de la Catedral. Els primers manuals s'han perdut, de manera que ara comp- 
tem amb documentació a partir de 12306. 

L'Arxiu de la Cúria Fumada, nom que s'aplica comunment als arxius no- 
tarial~ vigatans, esta ordenat per seccions, segons el contingut dels manuals. 
La documentació referent ai segle XIII es concentra en tres grans grups: 

- Manuais Anbnims 
- Llibres de Jueus 
- Liibres de Testaments. 

El treball esta fet prenent com a base els Llibres de Testaments. La tria 
d'aquesta documentació en concret, comporta algunes avantatges respecte les 
altres fonts notarials: 

- Homogeneitat en la informació. És una característica molt més pausible 
en els testaments que en els Manuals Anbnims, i que té una gran impor- 
tancia de cara a realitzar un estudi amb dades continuades com aquest. 

- Riquesa d'informació i més abundancia de dades. Per exemple, mentre 
un contracte de compra-venda ofereix únicament les dades mínimes ne- 
cessaries per a realitzar la transacció, un testament sol proporcionar de- 
talls de grans riquesa per a I'historiador. 

- Existencia de dades «secundaries» o «complementaries», és a dir, d'in- 
formació que no forma part del contingut essencial del document i que 
es dóna a més a més, parallelament a la redacció. En els testaments, aquesr 
tipus de dades és abundant. 

Els llibres de testaments són manuals ja especialitzats en tot el que es refe- 
reix a les possessions d'una persona i a les seves disposicions una vegada morta. 
Els testaments continguts en ells són una síntesi de l'otiginal, pero tot i així 
són documents molt més Uargs que els dels Manuals Anbnims, ja que normal- 
ment només s'abreujen les fórmules notarials. 

El primer llibre de Testaments, que abasta del 1238 al 1251, ha estat buidat 

6. Sobre l'origen de les escrivanies de Vic, vegi's: JW~NT,  Eduard: Le Scriptorium 
de la cathédrale de Vich. - Resum d'una conferencia donada el 6 de julio1 del 1973. - 
Publicat a «Les Cahiers de Sr. Michel de Cwa», pp. 65-69. 

Respecte als manuals anbnims, d. OLLICH, 1.: fndex dels manuds andnims de la Cúria 
Fumada de Vic. - Exemplar mecanografiat, Vic, 1976. - 50 pags. (en premsa). 



14 IMMA OLLICH 

en la seva totalitat. Té un total de 190 folis i ha proporcionat 616 documents, 
que han estat desglossats en més de 6.000 fitxes d'entrada per a l'ordinador. 

1.2 El biiidatge de la documentació. 

En el cas dels testaments de Vic es tractava de lograr un huidatge siste- 
mitic, exhaustiu i prictic a la vegada. L'exhaustivitat ve donada quan s'ohtenen 
lotes les dades contingudes en un document. La sistematització es produeix a 
l'ohtenir aqueixes dades sempre en un mateix ordre. Si bé alguns investigadors 
poden discutir la importancia del huidatge exhaustiu, sí és totalment necessiria 
una sistematització en qualsevol investigació histbrica. 

Els testaments solen ésser llargs i amb gran abundancia i varietat de contin- 
gut. Els metodes clissics de transcripció o ntilització de fitxes normals, resul- 
taven inadequats davant la gran quantitat i diversitat d'informació continguda. 
D'aquí en va sortir la idea d'utilitzar una fitxa especial per als testaments. 

Les dades que presenta un testament solen ser en aquest ordre: informació 
sobre el testador, llegats a institucions eclesiastiques, llegats famiiiars i altra 
informació (incloent-hi marmessors i testimonis). Perb, de cara a agrupar la in- 
formació en una fitxa facil d'analitzar, hom pot fer els següents apartats, classi- 
ficant segons el tipus d'informació que transmet el testament: 

l .)  Informació referida al testament en si mateix: 
- Referencia 
- Data de redacció 
- Preu que paga el testador pel document 
- Executors testamentaris: marmessors i testimonis. 

2) Informació referida al testador: 
- Nom i cognoms 
- Estat civil 
- Ofici 
- Causa que motiva la redacció del testament 
- Lloc on escull sepultura. 

3) Infortiació referida als heneficiaris: 
- Església i institucions eclesiistiques . (=E)  
- Família (=E) 
- D'dtres (senyor feudal, niats, amics) ( = A )  

4)  Informació referida als béns Uegats: 
- en iefectiu 
- hén's mohles 
- héns immobles 
- situació d'aquests béns. 



5) D'altres dades: 
- deutes, prometences per a complir, condicions especials, etc. 
- observacions i notes importants. 

De fet, hom pot considerar dues parts bisiques en un testament: les ((dades 
principals», i les «dades secundiries~. Pero, en el sistema que explicaré a conti- 
nuació, totes les dades passen a tenir una importhcia primordial, degut a la 
possibiíitat de comparació amb d'altres testaments, i també amb d'altres tipus 
de documentació. 

1.3 La fitxa especial per als testaments. 

En la fitxa especial per als testaments, tamany foli, en forma apaisada, la 
distribució de les dades és la següent': 

La part superior de la fulla queda reservada per a l'apartat 1 (=Informació 
sobre el testament en si) i l'apartat 2 (=Informació sobre el testador). La in- 
formació sobre el testament s'agrupa a la part esquerra de la fulla, i les dades 
sobre el testador a la part dreta. 

El testament queda registrat en tres Ilocs: 

a) en la referencia o signatura, on es cita l'Arxiu, la secció, el foli, etc. 
Per exernple, Arxiu de la Cúria Fumada, Secció Llibres de Testaments, 
Llibre 1 (1238-1251), foli 134, testament nP 3, s'abrevia així: CF, 
Test. 1 (1238-51), fol. 134 -3. O bé: CF, Test. 1, fol. 134 -3. 

b) en la data, ja que gairebé sempre els testaments segueixen un ordre 
cronolbgic. 

c) en el número de la fitxa. Tots els testaments ténen, del primer a l'úl- 
tim, un número correlatiu, de 1'1 al 616. Aixo permet localitzar-los amb 
facilitat. 

La resta de la fulla, que és la majar part, va destinada a la informauó total 
del testament, o sigui a les disposicions del testador: I'apartat 3 (=Informació 
sobre els beneficiaris) ocupa la part esquerra de la fulla; l'apartat 4 (=Informa- 
ció sobre els béns llegats) ocupa la part central, amb les respectives subdivisions 
d'espai per a béns en efectiu, béns mobles i béns immobles; i l'apartat 5 (=D'al- 
tres dades) ocupa la part dreta. 

La gran avantatge que suposa la utilització d'aquest tipus de fitxa, o d'un 
altre semblant, és la de tenir sempre a punt i ordenat el material. La informació 
queda així preparada per a la seva anilisi i comparació amb la d'altres fitxes. 

7. Vegi's la Fitxa 1 = Fibra especial per a testaments. 



16 IMMA OLLICH 

Al tenir cada lloc un significat concret, s'evita la repetició de moltes paraules. 
La correspondencia vertical de la informació permet saber a qui va destinat 
cada llegat testamentari en concret. 

Per suposat, hi ha una especie de codi intern que cada investigador utilitza 
per al seii ús particular. Per exemple, en I'espai reservat a «Beneficiaris», quan 
es tracta d'una deixa a una capella en concret, s'escriu la totalitat del nom, pera 
si aquest lloc és nomenat amb freqüencia, arriba un moment en que s'utilitzen 
apbcops o sigles abreujades. Així: SPV significa ací «Catedral de Sant Pere 
de Vic», o 0p.f.m. significa «OPUS fratrum minorum», per a citar només dos 
casos molt repetits en la documentació estudiada. 

FITXA 1. Eitxa especial per a testaments. 

Quan un beneficiari esta subratllat o incluit en un requadre, significa que 
és i'hereu universal del testador. 

En cas de que hi hagi alguna frase o paragraf interessant pel seu contingut, 
o per la seva formulació notarial, o per les seves característiques paleografiques 
o lingüístiques, es copia entre cometes. Si es tracta d'un tras llarg, una fletxa 
remet a la part posterior de la fulla, normalment en blanc, pera que hom pot 
utilitzar per a aquestes transcripcions parcials. 



Per a fer-nos una idea de com funciona, podem comparar la FITXA 1, buida, 
amb la FITXA lb ,  completada ja amb un testamenta. 

La idea bisica a i'elaborar aquesta fitxa de treball és: 
1) que contingui la totalitat de la informació 
2) que sigui el més clara possible, per a facilitar un maneig ripid de les 

fitxes, i el seu pas en llenguatge codiiicat per a l'ordinador. 

2. L'analiJi per ordinador 

Fins aquí be descrit les operacions realitzades per a lograr un buidat total 
deis testaments, en la fase de trebalí d'arxiu. Una vegada extreta la totaütat 
de la informació continguda en el primer manual (1238-1251), la fase següent 
és preparar aquesta informació en llenguatge apte per a l'ordimador. 

El primer problema amb que ens trobem al voler utilitzar els ordinadors 

8. Vegi's la Fitxa 1 b = Fitxa completada amb el testament de G d e m  Barrat. 
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en l'analisi de la documentació medieval, és la inexistencia d'un codi preesta- 
blert o d'un treball anterior en aquest camp de la histbria. Per tant, l'experiencia 
és totalment nova. Ha calgut fer moltes proves abans de lograr algun resultat 
positiu. 

El procés seguit, en ordre correlatiu, és el següent: 

1. Elaboraciú d'un d i  alhnumrrie I 
\1 Fims espeehls <es[. 

2. ~i~~~ de la fulh de mdificació 

l 

OUTPUTS / SORTIDES 

M 
LLISTATS TAULES 

2.1 Elaboració d'uu codi alfanumeric. 

A l'hora de donar a l'ordiiador la informació continguda en els testaments, 
hom necessita un codi especial per a que la miquina ho pugui entendre i pugui 
treballar amb les dades. 

El codi utilitzat aquí ha estat creat especialment al fer aquest treball, ja que 
no comptaven amb cap experiencia anteriorP Hem utilitzat e1 sistema combinat 

9. No he pogut utüitzar l'estudi citat anteriorment (nota 3) sobre el cadasue florentí 
del segle m, ja que el codi que presento va ésser elaborat quan encara no s'havia puhli- 
cat res sobre I'esmentat estudi. De totes maneres, robra publicada fa pos no indou el 
sistema seguit ni el codi utilitzat. 



alfanumeric, les lletres per als noms i cognoms de les persones citades, i les 
xifres per a la resta de la informació. 

Per fer aquest codi, primer és necessari delimitar els camps i, tot seguit, fer- 
ne una descripció, un per un. 

2.1.1 Delimitació dels camps 

Hom anomena camp a l'espai ocupat en una fitxa especial, per cada infor- 
mació que s'ha de transmetre a l'ordinador. En les fitxes utilitzades normal- 
ment, hom disposa d'un espai totai de vuitanta (80) dígits o columnes, on es 
poden delimitar camps de diferents extensions. 

Per a saber quants camps hi ha d'haver en un treball concret, cal saber pri- 
mer quanta informació diferent hi ha. En el cas dels testaments, vaig agafar com 
a base la «Fitxa especia1 per als testaments»", on es conté la totalitat de la in- 
formació. Seguint aquesta fitxa, van sortir els següents camps, delimitats en 
l'espai que consta a la dreta com a «columnes»: 

Camp 1 -Signatura (N? o Referencia del document) 
Camp 2-TipusdeDocument . . . . . .  
Camp 3-Dataredacciódocument . . . . .  
Camp 4-Causa redacci6 testament . , . , 

Camp 5-Númerodepersona . . . . . .  
Camp 6 -Nom i cognom de la persona . . .  
Camp 7 - Professió/Ofici . . . . . . .  
Camp 8 -ResidPncia/Procedincia . , . , , 

Camp 9-Sexe . . . . . . . . .  
Camp 10 - Estat Civil . . . . . . . .  
Camp 11 -Nombre de fiiis i fiUes . . . . .  
Camp 12 - Parentiu . . . . . . . .  
Camp 13 - Relaciona1 . . . . . . . .  
Camp 14 - Tipus de transacci6 . . . . . .  
Camp 15 -Unitat . . . . . . . . .  
Camp 16 - Quaotitat . . . . . . . .  
Camp 17 - Lloc on escuU sepultura . . . .  

TOTAL COLUIMNES . . . .  80 
TOTAL DfGITS . . . . .  80 

Per tant, la informació referida al testament en si mateix, al testador, als 
beneficiaris, ais béns Uegats, i d'altres dades -segons consta a la primera fitxa 
de testaments-, queda agrupada en 17 camps. 

Cal esmentar que, tot i que aquest tipus de codi ha estat elaborat preuent 

10. Descrita a l'apartat 1.3 = Fitxa especial per a testaments. 



20 IMMA OLLICH 

com a base els testaments i de cara a la seva anilisi, és prou ampli per a ser 
utilitzat també amb altres tipus de dmmentació notarial: compres i vendes, 
préstecs, etc. 

2.1.2 Descripció dels camps. 

Segueixo i;n mateix esquema en la descripció de cada camp d'informació: 

a) nom del camp 
b) descripció s e n d a  
C) toula de codis associada 
d) columnes del camp 

Per exemple:" 

Camp 2 

a) nom del camp: TIPUS DE DOCUMENT 
b) descripció: Aquest camp dóna la identificació de cada document especifi- 

cant si es ttacta d'un testament, un sacramental, un codicii, una 
compra-venda, una donació, etc. 

C) taula de codis associada: 

testament O 1 intercanvi O 8 
sagramental " O 2 préstec O 9 
codicil ' O  3 Uoguet 1 O 
venda O 4 cessió drets 1 1 
donació O 5 herencia 1 2  
possessió O 6 comanda 1 3  
manumissió O 7 1 4  

d) columnes del camp: 2 - 6. 
se li reserven 2 columnes, que suposen un total de 99 entrades diferents 
dintre d'aquest camp. 

2.2 Disseny de la fuiia de codificació. 

Una vegada delimitada l'extensió dels camps, hom procedeix al disseny de 
la fuiia de codificació. Es tracta d'una fuiia apaisada, tamany foli, amb espais 
separats de 80 columnes verticals (que corresponen als 80 dígits de les targes 

11. Per a evitar sobrecb~ega de dades, em limito a donar un sol sremple de mm 
funciona aquest codi. Hom pot trobar el mdi complet a la tesi doctoral citada abans 
(nota 5). 



perforades). En aquesta fulla vam separar amb una línia més gruixuda l'espai 
destinat a cada un dels disset camps que contenen la informació dels testaments. 
El resultat és la fulla adjunta n? 2." 

En aquesta fulla, cada línia horitzontal correspon a una fitxa d'entrada a 
I'ordinador, o sigui, a una targeta perforada. Cada fulla pot contenir 25 fitxes 
d'entrada. 

Cal aclarir que, en el sistema seguit aquí, cada fitxa d'entrada no correspon 
a un testament, sinó a una persona diferent. Qualsevol persona anomenada en un 
testament té una fitxa particular. Per tant, cada persona, pot tenir varies fitxes 
d'entrada, segons els cops que surti en els diferents testaments. Per aixb no hi 
ha només 616 fitxes, que correspondrien al nombre total de testaments, sinó 
uns quants milers, que corresponen a totes les cites que hi ha en aquests tes- 
taments. 

Distingirem, doncs, entre: 

FITXA DE TESTAMENTS (tipus 1). Correspon una per cada testament. 
N'hi ha 616, nombre total de testa- 
ments estudiats. 

FULLA DE CODIFXCACIO (tipus 2). Cada fulla conté la informació codi- 
ficada de 25 fitxes d'entrada. 

FITXA D'ENTRADA (tipus 3). Correspon una a cada cop que una persona 
és citada en un testament, encara 
que hagi surtit abans. N'hi ha apro- 
ximadament unes 6.000. 

Quan el disseny de la fulla de codificació esta fet, cal procedir a la cbpia 
d'aquestes fulles, amb cicloestil o qualsevol altre sistema. Aquí.és on es passari 
tota la documentació extreta de I'arxiu i que consta en les fitxes de testaments. 

2.3 Codificació. 

La codificació consisteix en passar tot el material que fins ara constava en 
fitxes normals, en ilenguatge codificat. El procés és el següent: 

Cada testament o «fitxa de testaments* (tipus 1) que conté la informació de 
primera m& procedent de i'arxiu, es desglossa en varies fitxes (tipus 3, fitxa d'en- 
trada), segons el nombre de persones que constin en el testament. Tota la infor- 
mació continguda en la fitxa de testaments (l), va passant a la fulla de codifi- 
cació (2), desglossada en fitxes d'entrada (3) ,  mitjancant l'ajuda del codi esta- 

12. Vegi's la Fulla 2 = Fulla & codificació. 



FULLA 2. Fulla de codificació. 

FULLA 2 b. Fulla de codificació amb el testament de Guillem Barrat. 



blert. Així, cada testament es converteix en vhries fitxes d'entrada, formades per 
un conjunt de lletres i números. Per exemple, el testament n." 5, de GUILLEM 
BARRAT (citat com a exemple de fitxa de testament ja completa, lb), una ve- 
gada preparat en llenguatge d'ordinador queda tal com es veu en la fulla ad- 
junta nP 2 b." 

Aquest testament ha quedat desglossat en set fitxes d'entrada, amb el se- 
güent significat:" 

FITXA D'ENTRADA 1: 

A005 01 2381013 5101 GUILLEM BARRAT +40 001 12 020103 
es desxifra així: 
A = Manual de Testaments, Llibre 1. 
005 = testament n.' 5. 
0 1  = el document és un testament. 
2381013 = 13 d'octubre del 1238. 
51 = causa del testament: viatge a Valencia. 
01 = és la primera persona citada en el testament = testador. 
GUILLEM BARRAT = nom i cognom, sense codificar. 
+40 = ciutada (deduit). 
001 = viu a Vic, partida del bisbe. 
1 = sexe masculí. 
2 = estat civil, casat. 
020103 = té 2 fills i 1 filla, en total 3 ftlls, 

El procés segueix igual per a la totalitat dels 616 testaments. Lec fulles de 
codificació omplertes en total són 250, amb 6.248 fitxes d'entrada. 

2.4 Perforació de les fulles de codificació: les targes perforades. 

Tot el que he explicat fins ara és quelcom que el mateix investigador pot 
realitzar: elaborar un codi, dissenyar la fulla de codificació, codificar. Pero 
ara entrem en un terreny on hom necessita directament I'ajuda d'especialistes 
i tecnics en ordinadors. 

Per a que el computador pugui treballar, la informació continguda en les 
fulles de codificació ha de passar a unes targes especials. Aquesta operació rep 
el nom de perforadó. Les targes ténen una mesura standart de 18,7X8,3 cm, 
amb uns espacic preestablerts de 80 dígitse3. 

13. Vegi's la Fuiia 2 b = Fulla completada amb el testament de GuiUem Barrat. 
14. D6no com exemple només la primera fitxa d'entrada del testament de Guillern 

Barrat, ja desxifrada. Les alues segueixen el mateix sistema. 
15. Vegi's exemple de tarja perforada. 
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Exemple de tarja pedorada. 

La perforació es fa mitjancant una perforadora, miquina especial que hom 
acciona de manera semblant a una miquina d'escriure eiectrica, i que perfora 
els dígits corresponents a cada informació. Al mateix temps, imptimeix mecanica- 
ment la part superior de la tarja. Cada tarja perforada correspon a una fitxa 
Centrada, esmentada a l'anterior apartat 2.2. 

Normalment, aquesta feina la realitzen persones especialitzades -perforis- 
tes-, que solen fer-ho amb rapidesa i precisió. En el cas concret d'aquest treball, 
la perforació va ser portada a terme pel Servei de Perforació del Centre de 
Calcul de la Universitat Central de Barcelona, gricies a un servei gratnlt que la 
universitat va oferir als investigadors. Una vegada perforada, les targes podien 
ésser donades a I'ordinador per a la seva anilisi corresponent. 

Pera, per necessitats tecniques, hem utilitzat I'ordenador del Centre de Cklnil 
de la Universitat Politecnica de Barcelona (CCUPB), lloc on hom ha fet també 
els programes." Per tant, la documentació preparada en targes perforades va 
haver de passar a udisketts~, pas previ al trasllat en cinta magnktica, sistema 
amb el qual funciona aquest ordinador. El trasllat de la informació va tenir 
Uoc a la central d'IBM a Barcelona. 

La cinta magnetita presenta avantatges enfront les targes perforades: 

- ocupa menys lloc (la totalitat de les 6.248 fitxes, que en targes perfora- 
des Ocupaven 4 caixes, ara es conté en una sola cinta). 

- més rapidesa en el tractament de la informació. 

16. Agiaeixo a Mard Vergés, antic director del Centre de CAlcul de fa U~versitat 
Politecnica de Barcelona, la seva amabilitat en animar-me al mmen$as aquesta feina, i en 
posar-me a l'abast les instdacions del CCWB. 



2.5 Programació. 

Programar consisteix en donar una serie d'ordres i instruccions a l'ordinador 
per a que analitzi la documentació que se li ha entrat a la memoria. 

Amb les dades de la memoria i el programa adient, l'ordinador pot comen- 
car el procés aritmetico-logic i de control a la vegada." 

La programació no és una feina senzilla. És necessari un tkcnic analista o un 
programador que coneixi bé el tipus de llenguatge en quk cal fer els programes. 
En aquest treball en concret hom ha fet servir el llenguatge FORTRAN amb 
algunes variants." 

2.6 Primeres proves: iiistats i taules 

L'última part del procés són els resultats. Amh les dades (memoria) i els 
programes (procés), l'ordinador pot comensar a donar resultats. Les sortides 
o resultats s'anomenen, en llenguatge d'informitica, OUTPUTS. Aquí n'hem fet 
de do!: tipus: llistats i taules. 

2.6.1. Els llistats 

Com el seu nom indica, hom designa com a llistat a una llista, donada en un 
ordre concret, del total d'informació proporcionada a la miquina. 

Hom pot ohtenir ilistats per la totalitat de dades entrades a l'ordinador. 
Només cal programar en quin ordre es vol que l'ordinador agrupi la informació 
(cronologic, per professions, per procedencia, per sexes, etc.). 

2.6.2 Les taules 

Una taula, o quadre de doble entrada, conté la informació procedent de dos 
camps diferents. Un d'ells es disposa horitzontalment (són les FILES, ORDE- 
NADES o VARIABLES), i l'altre verticalment (són les COLUMNES, ABCISES 
o VARIA). 

El hombre de files és indeterminat, corresponent a una variable, mentre que 
el nombre de columnes, per necessitats tecniques del programa, és, com a maxim, 
de dotze. Aixo obliga a agrupar els camps en un nombre constant d'un mixim 
de 12 hlocs. 1, a l'hora d'efectuar una taula, ha calgut ajuntar alguns camps. 

La disposició de les dades en una taula és la següent: 

17. Per a una descripuó bisica del funcionament dels ordinadors, remeto a l'apar- 
tat 0.5.1.1. de la tesi doctoral citada a la nota 5. 

18. L'execució dels programes ha anat a carrec de Lluís Oliveüa, actual director 
del CCUPB, a qui agraeixo la seva coilaboració. 



26 IMMA OLLICIi  

P.+ 

1 -& 
z - 
3 - 
4 - 
5 -+- 
6 -  
1 - 
8 -& 

' 7 ZmAL FINAL 
00121 

~'ordinador analitza la informació, efectuant els chlculs necessaris i dispo- 
sant els resuftats cn el 1Ioc corresponent (total de cada columna, total de cada 
fila i total final, que ha de quadrar). 

A mes, l'prdinador proporciona una taula complementhria amb els tants per 
cent (%) co+esponents. 

Hom poti ohtenir tantes taules creaudes com camps diferents hi hagi en la 
informació donada a l'ordinador. 

1 Hom p o ~  arribar a les següents conclusions, en tot aquest procés: 
3.1 Possibilitat efectiva d'aplicar els ordinadors en estudis d'historia medieval, 

en conéret amb fonts de tipus notarial que proporcionen dades continuades. 
Hi ha /n problema de temps a l'efectuar el codi i els programes d'anblisi 
de dades, degut a que hi ha poques experihncies en aquest camp. Amh tot, 
cal que quan I'aplicació dels ordinadors en histdria medieval surti 
de la fase experimental, i hi hagi codis i programes preestablerts, la seva 
utilitzap ser& molt més facil i estesa. 

3.2 U t i l i t z v  com a «banc de dadesu. 
La documentació traslladada en llenguatge d'informatica és un arxiu o hanc 
de dades. El total d'informació continguda en les targes perforades, «dis. 
ketts» b cinta magnhtica, pot actuar també com una copia o registre de les 
dades procedents de l'arxiu. 



3.3 Gran varietat de combinació de dades. 
L'ordinador posibilita l'acció combiiatbria entre cainps diversos d'infor- 
mació, continguts en les targes perforades o cinta magnktica. La totalitat 
de dades pot combinar-se entre si, formant taules i quadres estadístics (amb 
% incluits), massa complicats per a ésser fets manualment. 

3.4 Rapidesa i exactitud en els resultats. 
Un punt clau en l'anhlisi de dades per ordinador és la rapidesa amb que 
efectúa els calculs. Mentre en l'elaboració d'un taula amb medis manuals 
hom hi empraria un temps considerable, l'ordinador pot resoldre-ho en 
segons. 1, a aquesta rapidesa, s'hi afegeix una altra característica: l'exac- 
titud, no sempre fhcil de lograr en els cilculs manuals. 




