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 Nota de premsa  
 
                                                                                                     

EL MUME REMEMORA EL 70è ANIVERSARI DE LA 
MORT DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
REPUBLICANA, LLUÍS COMPANYS 

 

 

Conferència: Companys. Nacionalista?  

a càrrec d’Anna Sallés, professora d’Història Contemporània de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

Concert d’homenatge: Orfeó Jonquerenc  

 
 
 
 
Dissabte 16 d’octubre, a partir de les 18:00h 
Lloc: Sala d’exposicions temporals del MUME 
 
Entrada gratuïta 
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A mitjan d’octubre d’enguany es compleixen setanta anys de l’afusellament del 

president de la Generalitat republicana, Lluís Companys, per part de la dictadura 

franquista. Mitjançant una persecució implacable d’agents feixistes espanyols que 

actuaven dins de França, amb l’ajuda de la Gestapo i del Govern de Vichy, Lluís 

Companys fou capturat i extraditat a l’Espanya franquista. Després de ser sotmès a 

tortures i a un judici il·legal, fou condemnat a mort i, finalment, executat a Montjuic 

el 15 d’octubre de 1940. Arran d’aquests tràgics successos, que van suposar l’únic 

assassinat d’un president elegit democràticament durant el període de la Segona 

Guerra Mundial, el MUME ha organitzat un acte commemoratiu que tindrà lloc el 

dissabte 16 d’octubre a les 18h. D’una banda, la professora d’Història contemporània 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Sallés, impartirà la conferència 

“Companys. Nacionalista?” i, de l’altra, després de la conferència, l’Orfeó Jonquerenc, 

sota la direcció de Quim Mandado, interpretarà un breu repertori d’homenatge. 

 

Anna Sallés Bonastre és professora d´Història contemporània de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. L´eix de la seva recerca gira al voltant del  republicanisme i 

el nacionalisme català d´esquerres, molt especialmente durant el període de la 

Segona República. Entre altres treballs ha publicat: Quan Catalunya era d´Esquerra 

(edicions 62, 1986), La República i la guerra civil (Vicens Vives, 1992). I, entre les 

obres col.lectives, ha col.laborat en el vol. 9 de la col.lecció Història. Política, Societat 

i Cultura dels Països Catalans, dirigida per Borja de Riquer, amb el capítol :El nou 

sistema de partits ( Enciclopèdia Catalana, 1999); en el volum Antoni Rovira i 

Virgili. 50 anys després, dirigit per J.M. Roig, amb el capítol Rovira i Virgili i el seu 

compromís amb Esquerra Republicana de Catalunya (Cossetània i Universitat 

Rovira i Virgili, 2000) ; i ha escrit  el capítol sobre  Ensenyament , al vol.II de La 

Generalitat de Catalunya. Obra de Govern (1931-1939), dirigida per F. Bonamusa i 

publicada pel Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya (2009 

 

 


