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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: Carolina   

Cognom 1: Zavala  

Cognom 2: 

Miniague 

 

Sexe: Dona  

Naixement  Any     

Població Andoin (Guipuzcoa)    

Comarca     

Mort Any    19 de novembre 

de 1990 

Població    Barcelona 

Comarca (si escau)    Barcelonès 



 

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

(Barcelona) 

País    Espanya 

Causa de mort (si 

escau) 

    

Formació (* 1 

desplegable per a 

cada formació rebuda 

ordenat 

cronològicament) 

Estudis realitzats  - Estudis de Magisteri 

a Sant Sebastià 

(Euskadi) 

   

Escola Normal on 

fa els estudis 

1. Girona 

2. Lleida 

3. Tarragona 

4. Barcelona 

5. Generalitat 

(BCN) 

6. Altres_____ 

   

Any que finalitza 

els estudis 

No s’especifiquen els 

anys d’estudi 

   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Població Sant Sebastià    

Comarca País Basc.    
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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  - Escola de la 

Granadella  

  

Anys que hi treballa  1934-36   

Població  La Granadella   

Comarca  Les Garrigues 

(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 

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 CENU de 

Barcelona 

  

Anys que hi treballa  1936-1939   

Població  Barcelona   

Comarca  Barcelonès 

(Barcelona) 

  

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______ 

  

Càrrecs professionals 

(*1 desplegable per a 

Càrrec     

Centre de treball on     
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cada càrrec i ordenat 

cronològicament)  

desenvolupa el 

càrrec 

(en cas de ser 

inspector, destacar 

el següent: 

“inspector, cap 

centre específic”) 

Anys que el 

desenvolupa 

    

Població     

Comarca     

País     

Motiu pel qual 

plega 

    

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 
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8. Acció 

Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 

10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtica 

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 

estableix 

    

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 
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Militància sindical Sindicat on milita  1. UGT/FETE 

2. CNT/AIT 

3. Altres:  

  

Anys que hi milita  No s’especifiquen 

els anys 

  

Població  No s’especifica la 

població 

  

Comarca     

País     

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

    

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 Partit / sindicat on     
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desplegable per a 

cada càrrec i ordenat 

cronològicament) 

desenvolupa el 

càrrec 

Càrrec que 

desenvolupa 

    

Anys que exerceix 

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) 

    

Recorregut exili Data en que marxa 

(00/00/0000) 

    

 Frontera / punt pel 

qual surt del país 

  Catalunya / França  

 Amb qui surt del   1. Amb el  
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país? 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 

que es està en 

cada camp, etc.) 

(Clicar més d’una 

opció si es dóna la 

situació) 

  1. Bram 

2. Argelés 

3. Mathaussen 

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 
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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 

nou a l’estranger? 

   1. Si 

2. No 

 

Feines i/o treballs que 

desenvolupa a l’exili 

   - Crea Maracaibo 

escola pública 

(Escuela Normal) del 

1940-44 

- Al 1945 Crea 

Instituto Rural Dr. 

Raúl Cuenca1951.  

- El matrimoni 

Barrull-Zavala també 

crea escola privada 

"Instituto Cervantes" 

a Maracaibo. 
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Persones amb les 

quals freqüenta en 

l’exili i contactes que 

estableix 

     

Localitats i països on 

resideix a l’exili 

(També introduir els 

anys de residència a 

cada localitat si fora 

possible) 

   - França. 

- Perpinyà (agost-

desembre 1936) 

donat que estava de 

vacances amb els 

pares a Sant 

Sebastià, torna a Bcn 

– Barcelona, 1936 

- 

 França (1939) 

- Bourdeus 

- Sto. Domingo 

 - Veneçuela a 

Maracaibo (març 

1940) 

 

Si hi ha retorn a 

Catalunya, data o any 

de retorn 

    Data o any: 

- 1981 

Localitat de retorn     Localitat: 
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- Barcelona  

Si retorna, exerceix en 

l’ensenyament de 

nou? 

    1. Sí 

2. No 

Si exerceix 

ensenyament en el 

retorn, a On ho fa? 

    Nom escola:____ 

 

Localitat:__ 

Referències 

bibliogràfiques que 

parlen d’ell/a 

- Centre Comarcal Lleidatà 

- MARQUES SUREDA, MARTIN FRECHILLA, La labor educativa de los exiliados 

españoles en Venezuela. 

- La Vanguardia Digital. Edición del martes 20 de noviembre de 1990, pp.38. 

Recuperat des de: http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1990/11/20/pagina-

38/33458221/pdf.html 

 

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 

- Dona del mestre Josep Barrull Sunyer. Tenim l'esquela de la Vanguardia (19/11/1990). 

 

 

Fonts informatives 

(Cliqueu més d’una 

1. Família 

2. Documents escrits 

 

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1990/11/20/pagina-38/33458221/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1990/11/20/pagina-38/33458221/pdf.html
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opció si és necessari) 3. Premsa 

4. Internet 

5. Altres 

Telèfons de contacte 

amb els familiars 

 

 


