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PROPOSTA DE FITXA SOBRE ELS MESTRES EXILIATS (4a versió) 

La idea és que cada informació es posi a la columna que correspongui tenint en compte el període en que es va produir (República, Exili, Retorn) 

Tota aquella informació de la primera columna que correspongui al temps en que la persona ha estat al camp de concentració, a banda de posar-la –com li 

correspon- a l’apartat exili (si és que no ha estat en un camp de concentració a Espanya) anirà precedida de CC, que vol dir camp de concentració. 

Aspecte genèric a 

contemplar 

Aspectes 

específic 

Abans de la 

República  

Durant la República 

(Catalunya / 

Espanya) 

Durant l’exili Retorn 

(Catalunya / 

Espanya) 

Periodització : posar els anys que, en 

funció  de la persona, dura cadascun 

dels períodes(Si fora possible posar els 

anys naturals. Per exemple: 1939-1958) 

1929-31 1931-39 1939-1976 1976-1987 

Nom: Enric   

Cognom 1: Adroher  

Cognom 2: Pascual  

Sexe: Home  

Naixement  Any:  10 de juny de1908    

Població:  Girona    

Comarca:  Girona    

Mort Any:     1987 

Població:     Barcelona 

Comarca:     Barcelonès 

(Barcelona) 

País:     Espanya 
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Causa de mort (si 

escau) 

    

Formació (* 1 

desplegable per a 

cada formació rebuda 

ordenat 

cronològicament) 

Estudis realitzats  Estudis de magisteri    

Escola Normal on 

fa els estudis 

1. Girona 

2. Lleida 

3. Tarragona 

4. Barcelona 

5. Generalitat 

(BCN) 

6. Altres_____ 

   

Any que finalitza 

els estudis 

1924-1928    

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Població Girona    

Comarca Gironès (Girona)    

País Espanya    

Formació (* 1 

desplegable per a 

cada formació rebuda 

Estudis realitzats  Llicenciatura en 

Pedagogia a la 

Universitat de 
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ordenat 

cronològicament) 

Madrid 

Escola Normal on 

fa els estudis 

1. Girona 

2. Lleida 

3. Tarragona 

4. Barcelona 

5. Generalitat 

(BCN) 

6. Altres: 

Universitat 

de Madrid 

   

Any que finalitza 

els estudis 

(No s’especifica els 

anys que va 

estudiar). 

   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

- Amb un grup 

d’estudiants 

madrilens el 

desembre de 1930, 

va marxar a Jaca i 

va col·laborar amb 

Fermín Galán i 

García Hernández 

en la fallida 

insurrecció que 

pretenia la 
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proclamació de la 

República. 

Població Madrid    

Comarca Madrid    

País Espanya    

Assistència a escoles 

d’estiu i cursos 

1. Sí 

2. No 

    

Si és que sí, quantes 

escoles d’estiu ha fet? 

     

Formació a l’estranger 1. Sí 

2. No 

    

En cas que sí, a quin 

país/països es va 

formar?  

     

Professió (i pràctica 

professional). * 1 

desplegable per a 

cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Treball que realitza  Mestre d’escola   

Centre de treball  Pi i Margall 

(Patronat de 

Barcelona) 

  

Anys que hi treballa     

Població  Barcelona   

Comarca  Barcelonès 

(Barcelona) 

  

País  Espanya   
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Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual 

plega 

 1. Cridat/da a 

files 

2. Depurat/da 

3. Altres_____ 

 

  

Càrrec professional (i 

pràctica professional). 

* 1 desplegable per a 

cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Treball que realitza  Director de Colònies 

Escolars a Girona. 

  

 Centre de treball  Departament de 

Colònies Escolars. 

  

Anys que hi treballa  1929-1931   

Població  Girona   

Comarca  Gironès (Girona)   

País  Espanya   

Persones amb les     



 

Fons Salomó Marqucs. Magisteri Exiliat de Catalunya (Universitat de Girona). CC-BY 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

Motiu pel qual 

plega 

 1. Cridat/da a 

files 

2. Depurat/da 

3. Altres_____ 

  

Militància política (*1 

desplegable per a 

cada militància i 

ordenat 

cronològicament) 

Partit on milita 1. Partit 

Republicà 

Català 

2. ERC 

3. Unió 

Socialista 

4. BOC 

5. PSOE 

6. Partit 

Radical 

7. Acció 

Catalana 

8. Acció 

Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 

15.    

 



 

Fons Salomó Marqucs. Magisteri Exiliat de Catalunya (Universitat de Girona). CC-BY 

10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtic

a 

12. PSUC 

13. POUM 

14. Altres: FAI 

Anys que hi milita 1928    

Població     

Comarca     

País     

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 

    

Militància política (*1 

desplegable per a 

cada militància i 

Partit on milita  1. Partit 

Republicà 

Català 
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ordenat 

cronològicament) 

2. ERC 

3. Unió 

Socialista 

4. BOC 

5. PSOE 

6. Partit 

Radical 

7. Acció 

Catalana 

8. Acció 

Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 

10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtic

a 

12. PSUC 

13. POUM 

14. Altres 

Anys que hi milita  - Al març de 1931 

va ser nomenat 

membre del seu 

comitè executiu, 

  



 

Fons Salomó Marqucs. Magisteri Exiliat de Catalunya (Universitat de Girona). CC-BY 

càrrec que renovà 

en el segon congrés 

del Boc.  

Població     

Comarca     

País     

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 

    

Militància política (*1 

desplegable per a 

cada militància i 

ordenat 

cronològicament) 

Partit on milita  1. Partit 

Republicà 

Català 

2. ERC 

3. Unió 

Socialista 

4. BOC 

5. PSOE 
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6. Partit 

Radical 

7. Acció 

Catalana 

8. Acció 

Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 

10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtic

a 

12. PSUC 

13. POUM 

14. Altres:  

Anys que hi milita     

Població     

Comarca     

País     

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 
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estableix 

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 

    

Militància política (*1 

desplegable per a 

cada militància i 

ordenat 

cronològicament) 

Partit on milita  1. Partit 

Republicà 

Català 

2. ERC 

3. Unió 

Socialista 

4. BOC 

5. PSOE 

6. Partit 

Radical 

7. Acció 

Catalana 

8. Acció 

Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 

10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtic

a 
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12. PSUC 

13. POUM 

14. Altres: 

marxisme 

Anys que hi milita  1930   

Població     

Comarca     

País     

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 

    

Militància sindical Sindicat on milita  1. UGT/FETE 

2. CNT/AIT 

3. Altres 

  

Anys que hi milita  Abans de la guerra.   

Població  Girona   

Comarca  Gironès (Girona)   



 

Fons Salomó Marqucs. Magisteri Exiliat de Catalunya (Universitat de Girona). CC-BY 

País  Espanya   

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

 Secretari General 

de la Federació 

Catalana de 

Treballadors de 

l'Ensenyament. I 

promotor de 

varies seccions. 

  

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 

    

Càrrecs polítics (*1 

desplegable per a 

cada càrrec i ordenat 

cronològicament) 

Partit / sindicat on 

desenvolupa el 

càrrec 

 BOC   

Càrrec que 

desenvolupa 

 - Membre del 

comitè executiu. 

- El novembre de 

1931 va formar part 
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de la comissió 

designada amb 

l’objectiu de 

redactar la tesi 

internacional del 

BOC. 

Anys que exerceix 

el càrrec 

 - Març del 1931, i 

renovà al 1934 el 

càrrec. 

  

Població     

Comarca     

País     

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

    

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran del càrrec  

    

Motiu pel qual no 

exerceix més el 

càrrec (si és el cas) 

    

Càrrecs polítics (*1 

desplegable per a 

Partit / sindicat on 

desenvolupa el 

 Partit Obrer 

d’Unificació Marxista 
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cada càrrec i ordenat 

cronològicament) 

càrrec 

Càrrec que 

desenvolupa 

 - Membre del 

comitè executiu 

  

Anys que exerceix 

el càrrec 

    

Població     

Comarca     

País  Espanya   

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

 - El juliol de 1936, 

quan va esclatar la 

guerra civil, fou un 

dels membres mes 

actius del comitè 

executiu del POUM: 

s’encarregà 

d’organitzar l’escola 

d’aviació, la caserna 

Lenin i l’hotel 

Falcón, nova seu 

del POUM. 

- L’agost de 1936 

va substituir Josep 

Rovira com a 
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representant del 

POUM en el comitè 

central de Milícies 

Antifeixistes de 

Catalunya. 

- Comissari general 

de Transports de 

Catalunya. 

- Formà part del 

Comissariat de 

Guerra de 

Catalunya. 

- Al desembre de 

1936 participà en el 

comitè central 

ampliat del POUM, 

- Després dels fets 

de maig de 1937, 

durant la repressió 

contra el POUM, 

reorganitzà el 

comitè executiu i 

ocupà el càrrec de 

secretaria polític 
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fins que fou 

detingut el 19 

d’agost de 1937 

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran del càrrec  

    

Motiu pel qual no 

exerceix més el 

càrrec (si és el cas) 

    

Recorregut exili Data en que marxa 

(00/00/0000) 

  1939  

 Frontera / punt pel 

qual surt del país 

  Catalunya/França  

 Amb qui surt del 

país? 

  1. Amb el 

batalló/exèrcit 

2. Amb una 

colònia infantil 

3. Sol/a 

4. Amb la família 

5. Altres________ 

 

 Camps de 

concentració pels 

quals passa: 

  1. Bram 

2. Argelés 

3. Mathaussen 
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(Camp, localitat, 

país, període en 

que es està en 

cada camp, etc.) 

(Clicar més d’una 

opció si es dóna la 

situació) 

4. Agda 

5. Septfonts 

6. Cotlliure 

7. Barcarès 

8. Sant Cebrià 

9. Altres_______ 

 Participa en 

companyia de 

treballadors durant 

la seva estada en 

camps de 

concentració? 

  1. Sí 

2. No 

 

 Persones amb les 

quals freqüenta en 

els camps de 

concentració i 

contactes que 

estableix 

    

Recorregut retorn Localitats a les 

quals s’està fora del 

camp: (país, 

localitat i període) 

    

Si hi ha exili, exerceix    1. Sí  
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en l’ensenyament de 

nou a l’estranger? 

2. No 

Feines i/o treballs que 

desenvolupa a l’exili 

   - Impulsor de les 

Proposicions per a una 

Declaració de Principis 

del moviment 

Socialisme i Llibertat, 

signat el 25 de març de 

1943, per militants de 

la CNT, la FAI, el PSOE, 

la UGT, el POUM i 

diverses organitzacións 

socialistes europees.  

- Col·laborador de 

revistes com Mundo, 

Socialismo y Libertad. 

Treball relacionat amb 

la política. 

- El febrer de 1947 fou 

un dels organitzadors 

del Moviment Socialista 

pels Estats Units 

d’Europa, organisme 

que va reunir 
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socialistes i 

sindicalistes de 

diversos països 

europeus i que havia 

de transformar-se en el 

Moviment d’Esquerra 

Europea: en fou 

secretari general fins el 

1964. 

- Dirigí des de 1964 

fins al 1976 el Centre 

Europeu de l’Empresa 

Pública, organisme que 

agrupava les grans 

empreses públiques 

dels nous països que 

integraven el Mercat 

Comú i dels països 

associats. 

- Participà en el 

Congrés de la Haia, 

d’on sorgí el maig de 

1948 la constitució del 

Moviment Europeu. 
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- Entre 1948 i 1974 fou 

secretari general del 

Consell Federal 

Espanyol del Moviment 

Europeu, on organitzà 

el juny de 1962 el 

“contuberni de Munic”, 

primera reunió des de 

la guerra civil de 

l’oposició espanyola de 

l’interior i de l’exili, que 

agrupa els sectors 

monàrquics fins a 

socialistes.  

- Entre 1973 i gener de 

1976 fou president del 

Casal Català de 

Brussel·les.  

 

 

Persones amb les 

quals freqüenta en 

l’exili i contactes que 

estableix 

   - Estava en contacte 

amb altres refugiats 

d’arreu d’Europa que 

es reunien al Centre 
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Cultural Iberico-Mexicà. 

Localitats i països on 

resideix a l’exili 

(També introduir els 

anys de residència a 

cada localitat si fora 

possible) 

   - França (1939). 

- Mèxic (juliol 1940). 

- França: 

- Paris 1945. 

- Bèlgica (Brussel·les), 

acabada la segona 

Guerra Mundial.  

 

Si hi ha retorn a 

Catalunya, data o any 

de retorn 

    - 1976 a 

Barcelona 

després de la 

mort del dictador, 

sent membre del 

Consell Nacional 

del Partit dels 

Socialistes de 

Catalunya. 

 

Localitat de retorn     Localitat: 

Barcelona 

Si retorna, exerceix en 

l’ensenyament de 

nou? 

    1. Sí 

2. No 

Si exerceix     Nom 
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ensenyament en el 

retorn, a On ho fa? 

escola:_____ 

Localitat:___ 

Referències 

bibliogràfiques que 

parlen d’ell/a 

- Santiago Coquard. 

- Entrevista amb Antònia Adroher;  

- Fc. de Luis, Magisteri i sindicalisme a Catalunya p. 40, 65, 75, 81, 67..  

- Diccionari biogràfic del moviment obrer als països catalans, escrit per María Teresa 

Martínez de Sas, Pelai Pagès, pp. 36-37. 

 

Observacions sobre la 

seva activitat política / 

sindical 

- Més conegut amb el sobrenom de Gironella 

- Va estar a la presó Model de Barcelona des del 25 agost 1937 fins el 20 agost 1938, quan 

fou traslladat a la presó d’estat del carrer Déu i Mata de Barcelona. Processat amb la resta 

de membres del comitè executiu del POUM pel Tribunal d’Espionatge i Altra Traïció de la 

República, i jutjat per espionatge i alta traïció, fou condemnat a quinze anys de “separación 

de la convivencia” per delicte de rebel·lió en sentència del 29 d’octubre de 1938. 

- Va participar en els moviments revolucionaris del període final de la monarquia d’Alfons 

XIII. 

 

Publicacions Llibres (Sí/No) 

 

 

 Articles pedagògics (Sí/No): 

- Articles seus sobre ensenyament a La Nueva Era (Victor Alba). 

 

 Altres articles (Sí/No) 

- Col·laborador habitual de la revista “Batalla”, l’any 1936 va publicar a “La nueva era”, la 

revista teòrica del POUM, articles sobre economia i temes escolars.  

 

Altres observacions a - Germà d'Antònia Adroher.   
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tenir en compte - Documentació a ARXIVADOR VERD.  

- LLibre Riera Llorca.  

- LLibre Lluís M. de Puig.  

- E. Ramionet, August Vidal entre Llagostera i Moscou. Una història personal dins de 

la història del segle XX, Ajuntament de Llagostera, 2011 p. 147ss. En parla sovint 

perquè eren amics i varen compartir treball a Madrid durant la República.  

Fonts informatives 

(Cliqueu més d’una 

opció si és necessari) 

1. Família 

2. Documents escrits 

3. Premsa 

4. Internet 

5. Altres_________ 

 

Telèfons de contacte 

amb els familiars 

 

 


