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Nota biogràfica: 

ROSER OLIVER I ALBERTÍ (1925-2006) 

Roser Oliver i Albertí va exercir la docència durant més de quatre dècades. Nascuda a Castell d’Aro el 5 

de febrer de 1925, va cursar el batxillerat a Sant Feliu de Guíxols, en plena guerra civil, i després estudià 

Magisteri a Girona. El 1950 es va presentar a les oposicions, que va superar com a número 15 de la 

promoció. Va exercir la docència a Canet d’Adri, Alòs de Balaguer, Darnius, Vilabertran i, finalment, el 

1975, a la Farga de Salt, sempre a la província de Girona. 

Malgrat que, igual que molts professionals de l’ensenyament, va haver de fer els estudis i, 

posteriorment, exercir la docència en castellà a causa de la repressió franquista, tant aviat com va poder 

va assistir a cursos de reciclatge de la llengua catalana fins a obtenir el títol de mestra de català, amb 

professors com ara Salvador Oliva i Modest Prats. 

Roser Oliver era una persona amb inquietuds literàries i una gran apassionada del paisatge i el país. Fruit 

d’aquestes inquietuds vitals, va escriure unes memòries en les quals va reflectir una bona part de la 

història catalana del segle passat. 

 

 

INVENTARI LLEGAT ROSER OLIVER ALBERTI 

En una capsa d’arxiu definitiu 

ROA 1 

Libro de visitas de inspección … Escuela unitaria de niñas de Vilabertrán, Vilabertrán, de 23 de 

noviembre de 1942 a 27 de febrero de 1962. Diversos autors. 

Llibreta manuscrita de 40 fulls numerats, a ratlles, escrits de l’1 al 3 verso, 21 x 16 cm. 

ROA 2 

[Libro de visitas de inspección … Escuela unitaria de niñas de Darnius], Darnius, a 13 de junio de 1957, a 

8 de abril de 1959. Diversos autors. 

Llibreta manuscrita sense paginar, a ratlles, escrites les dues primeres pàgines, 21 x 16 cm. 
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ROA 3 

Ejercicio teórico-práctico de labores / Ma. del Rosario Oliver, nº 19 

Llibreta feta a mà, amb fulls solts foradats i relligats amb un llaç de llana. Cobertes de cartolina folrada 

per fora de roba de sac brodada, i per dins de cotó florejat. Conté peces de roba amb labors i 

explicacions manuscrites. 6 fulls, 17 x 24 cm. 

 

ROA 4 

Posesiones españolas en África / Ma. Rosario Oliver Alberti, nº 45 ; Gerona, mayo 1947 

Llibreta feta a mà, amb tapes negres, manuscrita. Conté mapes manuscrits i il·lustracions de diaris i 

postals enganxats. 61 fulls (5 fulls de map. pleg.): il. (algunes col.) ; 17 x 23 cm. 

 

ROA 5 

[Llibre de dedicatòries] / Diverses autores. De Gerona, 17-4-48 a G. maig del 48 

Bloc de 64 fulls blancs, sense paginar, manuscrit. 47 pàgines escrites, algunes en català. 11 x 16 cm. 

 

ROA 6 

Francia / Ma. Rosario Oliver Alberti 

Llibreta d’espiral de 8 fulls blancs, manuscrita, escrita per les dues cares, amb mapes dibuixats a mà i 

pintats, i fotografies retallades de la premsa enganxades. 25 x 33 cm. 

 

ROA 7 

Ejercicio de geografía / Ma. del Rosario Oliver, nº 45 . – Gerona, 1947 

Àlbum de cartolina fet a mà, amb 16 fulls solts de paper perforats enganxats amb dos clips 

d’enquadernar. Dues postals amb vistes de Ceuta i de Tetuán enganxades a la coberta. Conté escrits i 

mapes acolorits fets a mà. 27 x 35 cm. 
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ROA 8 

Álbum de historia / Ma. Rosario Oliver, nº 98  

Àlbum de cartolina fet a mà, amb 28 fulls solts de cartolina perforats enganxats amb dues anelles. Conté 

una col·lecció de cromos d’història d’Espanya a color, imatges d’art o història retallades de la premsa, 

escrits i mapes fets a mà. 26 x 33 cm. 

 

En una carpeta de 38 x 53 cm. 

ROA 9 

Recortes de periódicos / Ma. Rosario Oliver, nº 45 . – [Gerona, 1947] 

Àlbum de cartolina fet a mà, amb 18 fulls solts de paper perforats enganxats amb dos clips 

d’enquadernar. Conté fotografies retallades de La Vanguardia i Los Sitios enganxades amb cola sobre 

notícies d’actualitat  de l’any 1947. 36 x 49 cm. 
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