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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) 

    

Nom: Lluís   

Cognom 1: Aige  

Cognom 2: Ferrer  

Sexe: Home  

Naixement  Any 4 desembre de 1898    

Població Gandesa    

Comarca Terra Alta 

(Tarragona) 

   

Mort Any    1990 

Població    Lleida 

Comarca (si escau)    Segrià (Lleida) 

País    Espanya 

Causa de mort (si     
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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 

1923    

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Població Lleida    

Comarca Segrià (Lleida)    

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     
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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  Escola de 

Hierbatineo 

  

Anys que hi treballa     

Població  Hierbatineo   

Comarca  Asturias   

País  Espanya   

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______ 

  

Professió (i pràctica 

professional). * 1 

desplegable per a 

cada feina realitzada i 

Treball que realitza  Mestre d’escola   

Centre de treball  - Escola de la Seu 

d’Urgell 

  

Anys que hi treballa  1930-1933   
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ordenat 

cronològicament. 

Població  Seu d’Urgell   

Comarca  Alt Urgell (Lleida)   

País  Espanya   

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______ 

  

Professió (i pràctica 

professional). * 1 

desplegable per a 

cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Treball que realitza  Mestre d’escola   

Centre de treball  Escola de 

Menàrguens 

  

Anys que hi treballa  1933-36   

Població  Menàrguens   

Comarca  Noguera (Lleida)   

País  Espanya   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 
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Motiu pel qual 

plega 

 1. Cridat/da a 

files. No va 

ser destinat 

per ser al 

final de la 

guerra. 

2. Depurat/da 

3. Altres______ 

  

Càrrecs professionals 

(*1 desplegable per a 

cada càrrec i ordenat 

cronològicament)  

Càrrec  Inspector escolar 

cap republicà a 

Lleida (Delegat de 

primera 

ensenyança)  

  

Centre de treball on 

desenvolupa el 

càrrec 

(en cas de ser 

inspector, destacar 

el següent: 

“inspector, cap 

centre específic”) 

    

Anys que el 

desenvolupa 

    

Població  Lleida ciutat.   
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Comarca  Segrià (Lleida)   

País  Espanya   

Motiu pel qual 

plega 

 - Separat del 

magisteri i donat de 

baixa en l’escalafó. 

  

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 

Democràtica 

12. PSUC 

13. POUM 

14. Altres: 
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Comunista 

Anys que hi milita     

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 

6. Partit Radical 

7. Acció Catalana 

8. Acció 
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Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 

10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtica 

12. PSUC 

13. POUM 

14. Altres:  

Anys que hi milita  No s’especifiquen 

els anys 

  

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   
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2. CNT/AIT 

3. Altres:  

Anys que hi milita     

Població  Lleida   

Comarca  Segrià (Lleida)   

País  Espanya   

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

 President de la 

FETE. 

  

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: CENU 

  

Anys que hi milita     

Població  Lleida   

Comarca  Segrià (Lleida)   
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País  Espanya   

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

 President del 

Comitè local del 

CENU. 

  

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 

    

 

Càrrec que 

desenvolupa 

    

Anys que exerceix 

el càrrec 

    

Població     

Comarca     

País     

Càrrecs que     
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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) 

    

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: 

(Camp, localitat, 

país, període en 

  1. Bram, 

 al 17 de març de 

1939. 

2. Argelés 

3. Mathaussen 
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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 

en l’ensenyament de 

   1. Si 

2. No 
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nou a l’estranger? 

Feines i/o treballs que 

desenvolupa a l’exili 

   - Projecte d’indústria 

de joguines de fusta  

 

Persones amb les 

quals freqüenta en 

l’exili i contactes que 

estableix 

   - Farrús Sola  

Localitats i països on 

resideix a l’exili 

(També introduir els 

anys de residència a 

cada localitat si fora 

possible) 

   - França:  

- c/c Argelers. 

- c/c Bram (al 17 de 

març de 1939). 

 - Mèxic (arribà el 

27/07/1939 

acompanyat de la 

seva dona i la seva 

sogra). 

 

Si hi ha retorn a 

Catalunya, data o any 

de retorn 

    Data o any: torna 

però no es coneix 

la data 

Localitat de retorn  

 

  

 

 

  

Localitat: Retorna 

a Catalunya. 

Si retorna, exerceix en 

l’ensenyament de 

    1. Sí 

2. No 
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nou? 

Si exerceix 

ensenyament en el 

retorn, a On ho fa? 

    Nom 

escola:____ 

Localitat:__ 

Referències 

bibliogràfiques que 

parlen d’ell/a 

- Grup Claror; Fc. de Luis, Magisteri i sindicalisme a Catalunya, p. 198. 

- Llibre: Mestres i exili,  per Conrado Vilanou Torrano, Josep Montserrat Molas, pp, 202 

- Arxiu històric del I.N.A.H. Expedient nº 2149 

- Fitxa número 1 extreta de Batec, pp. 96. Historia de vida de un grupo de maestros. De 

Fernando Jiménez Mier y Terán.  

- Llistat de 100 refugiats espanyols al camp de concentració de Bram. Ministeri de l’Interior 

Francès. Carcassonne (Comissarie special de l’Aude) 17 de març de 1939. 

- Correspondència de Josep Vilalta Pont a Maria Florensa (1939-1940), p. 4. 

 

Observacions sobre la 

seva activitat política / 

sindical 

  

Publicacions Llibres (Sí/No)  

Articles pedagògics (Sí/No)  

Altres articles (Sí/No)  

Altres observacions a 

tenir en compte 

- Va ser accionista de la Cooperativa española de la técnica Freinet (1935) a Lleida. 

- La seva dona es mestra exiliada: Enriqueta Pocurrull Fontana 

- Fill de Buenaventura Aige Tarradellas (comerç) i de Dolors Ferrer Ramón. Té una 

germana que es deia Dolors. 

 

 

Fonts informatives 1. Família  
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(Cliqueu més d’una 

opció si és necessari) 

2. Documents escrits 

3. Premsa 

4. Internet 

5. Altres: article Javiier Giménez Gracia (FETE Terres de Lleida) 

 

Telèfons de contacte 

amb els familiars 

 

 


