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PATRIMONI

Obliguen a aturar les obres sobre la necròpolis jueva de Montjuïc
La Comunitat Israelita de Barcelona ha aconseguit que el govern aturi el projecte que l'Ajuntament volia dur a
terme sobre l'antic cementiri jueu | Les tombes són sota el terreny que havia ocupat el club de tir al vol
Maria Favà

Sota aquesta feixa hi ha la part localitzada del cementiri jueu de Montjuïc, que era el mes gran
de l'Europa medieval. JOSEP LOSADA
"No reivindiquem res ni volem interferir en el desenvolupament de la ciutat. Només demanem
respecte per un lloc sagrat. I un cementiri es un lloc sant per a totes les religions". Aquest és el
posicionament de Teodor Burdman, el president de la Comunitat Israelita de Barcelona, després
que s'han aturat les obres damunt l'antiga necròpolis jueva de Montjuïc.
La necròpolis és sota el solar que van ocupar, fins al 1996, les instal·lacions d'un club de tir al vol.
Aquests terrenys es troben dins el perímetre de Montjuïc, que va des del passeig dels Cims fins al
barri de la Primavera, que està en procés de remodelació. El cementiri és a mig camí, en una feixa
sobre els jardins de Costa i Llobera i el barranc que baixa fins al Morrot. I per aquesta posició tan
privilegiada, l'Ajuntament volia convertir l'indret en un jardí mirador. Les obres van començar al
gener, però es van aturar poc després.
Segons ha pogut saber l'AVUI, la interrupció dels treballs es va fer a petició de la Comunitat
Israelita de Barcelona per tal que no es malmetés la necròpolis jueva que hi ha sota, en la qual es
van fer enterraments d'aquesta comunitat des del segle IX fins a l'expulsió dels jueus pels Reis
Catòlics, al segle XV.
El govern va atendre la sol·licitud dels jueus i va ordenar a l'Ajuntament que aturés els treballs i,
alhora, va iniciar un expedient de declaració de "bé cultural d'interès nacional (BCIN) en la
categoria de lloc històric a favor de l'antic cementiri jueu de Montjuïc". Aquesta declaració significa
la protecció màxima. Segons els experts consultats, tampoc no es freqüent que es demani la
categoria de "lloc històric".
No s'hi poden fer forats
Aquesta resolució es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat el 26 de març passat i, de
moment, fins que no es tanqui l'expedient, no es poden fer obres de cap mena al solar. Ni tant sols
enjardinar-lo o, encara menys, fer-hi rases o cates que poguessin afectar el subsòl.
Si encara no es pot definir el que es podrà fer damunt l'antiga necròpolis, el govern tampoc no sap
què es farà al subsòl. A l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General de Patrimoni
Cultural no els consta "cap sol·licitud d'intervenció arqueològica" en aquest lloc.
Tampoc la Comunitat Israelita ha demanat que es facin noves excavacions. "Nosaltres no exigim
que ens restitueixin res. No volem apropiar-nos de cap terreny. Només demanen ser convocats
quan es tracti d'intervenir en la necròpolis, seure i consensuar el projecte que s'hi vulgui fer", diu
Teodor Burdman.
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