CAMPANYA CEMENTIRI JUEU DE TÀRREGA

L’última setmana de Maig ens van informar sobre excavacions en l’antiga necròpolis jueva de
l’Edat Mitjana a la ciutat de Tàrrega (Lleida). En aquesta ciutat es van obrir totes les tombes, es
van exhumar 158 cossos que esperen en caixes de cartró el seu trasllat a l’Universitat
Autònoma de Barcelona per ser analitzats en el departament d’antropologia. Encara queda una
part per excavar, probablement 30 tombes més.
Intentem que el respecte demostrat en el cas del cementiri de Montjuïc en Barcelona, es faci
extensiu a tota Catalunya, i també que les autoritats entenguin que aquesta pràctica està
renyida amb la llei jueva i que cada vegada que s’obre una tomba es trenca el respecte al difunt
i per extensió a tot el poble jueu.

Es va iniciar una campanya de sensibilització que va donar com a resultat la decisió per part de la
Generalitat de Catalunya de lliurar les restes humanes exhumades als representants de la
comunitat jueva, per la seva reinhumació immediata al cementiri jueu de Barcelona, a
Collserola. El trasllat va ser realitzat el 30 de juliol de 2007, i l’enterrament l’endemà mateix,
amb la participació i el recolzament de membres de les comunitats jueves de Barcelona, de
l’organització Atra Kadisha i sota la supervisió del Rabí Carciente.
La nostra actuació no va aconseguir aturar les obres a Tàrrega, i en el moment de redactar
aquesta memòria, estem pendents de la segona fase de trasllat i inhumació, per tal de desprès
poder-hi col·locar una matseva (làpida commemorativa).
Les reaccions de la societat civil van ensenyar la necessitat d’obrir un debat sobre aquest tema,
tot aprofitant aquestes circumstàncies. L’actuació de les comunitats jueves va plantejar que
s’havia de qüestionar la base ètica en la investigació arqueològica de restes humanes, com a
font de coneixement històric.
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