
                                                                                                                                   
 

 
 
 

 
 

              NOTA DE PREMSA 
 
 
El Museu d’Història de Catalunya acull una jornada sobre la invasió 
de la Vall d’Aran pels maquis 70 anys després de “la Reconquista de 
España” 
 
La jornada va recordar l’episodi històric i va servir per impulsar-ne la recerca 
 
Dimarts el Museu d’Història de Catalunya va acollir una jornada sobre la invasió de la 
Vall d’Aran per part dels maquis entre els dies 19 i 27 d’octubre de l’any 1944. Els fets 
consistiren en l’intent d’ocupació del país per part de prop de 4.000 homes impulsats 
per una petita fracció del Partido Comunista de España que, des de França, pretenia 
establir un govern provisional republicà a la Vall d’Aran per enfortir la resistència i 
impulsar l’aixecament de la població civil en contra del règim franquista. L’episodi, 
conegut com ‘la Reconquista de España’, va ser “dels més importants de la història 
aranesa per a Catalunya en els últims segles” en paraules d’Eugeni Giral, president del 
CEDOC (Associació Centre de d’Estudis i  Documentació de la Comunicació) i principal 
organitzador de la jornada. 
 

 
                   Foto: Ferran Sànchez Agustí 
 
La jornada va aplegar, entre d’altres, fins a 13 ponents1 que han treballat aquest 
episodi històric des de diferents àmbits amb l’objectiu de posar en comú els seus 
coneixements, les seves investigacions, les dificultats vençudes i dibuixar noves línies 
de recerca. Així, una de les iniciatives sorgides d’aquest espai de trobada ha estat la 
recollida de materials (llibres, articles, documentals i altre tipus d’arxius) per portar-los a 
l’Arxiu General de la Vall d’Aran per a la seva correcta custòdia, per contribuir a la 
difusió i l’estudi dels fets i per mantenir viva la memòria. 
 

                                                 
1  Veure la relació de ponents al final de l’article 



                                                                                                                                   
 

 
 
 

 
Jusèp Boya, director del Museu d’Història de Catalunya, que obria la jornada donant la 
benvinguda als assistents en aranès, va manifestar-se honorat per que una de les 
primeres jornades celebrades al museu fos per parlar de la seva terra de naixement i 
va remarcar que el museu vol ser un espai per parlar d’història, de la de l’Aran, la de 
Catalunya i la del món. 
 
La jornada ha estat coorganitzada per la CEDOC (Associació Centre de d’Estudis i  
Documentació de la Comunicació), el GREFCEFID (Grup de Recerca sobre l’Època 
Franquista i el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica de la 
UAB), el Memorial Democràtic i el Museu d’Història de Catalunya. 
 
 
Barcelona, 22 d’octubre de 2014 
 
 
Més informació: 
Irene de Pedro Llorente 
mhc.premsa@gencat.cat 
Tel. 932 254 700 / 692 08 41 86 
 
 
 
¹ Relació de ponents a la Jornada ‘La invasió de la Vall d’Aran pels maquis’ celebrada el 21 d’octubre de 
2014 al museu d’Història de Catalunya: 

Sr. Daniel Arasa, periodista i autor d’Años 40: Los maquis y el PCE (1984) i La invasión de los 
maquis (2004). 

Sr. Fernando Martínez de Baños, coronel d’Artilleria a la Reserva i autor de“Hasta su total aniquilación. 
El ejército contra els maquis en el Valle de Arán y en el Alto Aragón, 1977-1946” (2002). 

Sr. Ferran Sánchez Agustí, historiador i autor de “Maquis y Pirineos: la gran invasión, 1944-1945” (2001). 

Sr. Joan B. Culla (UAB): “Els documentals de TV com a font històrica”.  

Sra. Carme Molinero (UAB, coordinadora del GREF-CEFID): “L’operació Reconquista de España, una 
actuació bàsica del PCE-PSUC a l’exili francès” 

Sr. Juan Carlos Riera Socasau, membre de la Secció d’Història del Institut d’Estudis Aranesi: “Juan 
Blázquez General César y Lola Clavero. Resistencia y exilio desde el Aran” 

Sr. Salvador Alsius, periodista: “Les condicions de la realització del reportatge” 

Sr. Borja de Riquer (UAB): “La situació política a la Catalunya de 1944” 

Sr. Antoni Reig, periodista: “La situació política internacional” 

Sr. Francesc Vilanova (UAB): “La fredor de la Generalitat de Catalunya, i dels organismes polítics 
catalans entorn a la invasió”.  

Sr. Pere Ysàs (UAB): “Les conseqüències de la invasió” 

Sra. Mireia Boya: “El record de la invasió entre la població aranesa” 

Sr. Francesc X. Boya, senador de l’Entesa pel Progrés de Catalunya i secretari general d’Unitat d’Aran 

Sr.  Àlex Moga, Diputat al Parlament de Catalunya i Alcalde de Vielha-Mijaran 

Sr. Francisco Rodriguez Miranda, Alcalde de Bossòst 

Sr. Jordi Palou, director del Memorial Democràtic 
 


