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ARQUEOLOGIA

La comunitat jueva irrita un equip arqueològic
• Restes trobades a Tàrrega es van retirar i enterrar a Collserola sense anàlisi prèvia
• Un centenar de científics denuncien pressions de grups tradicionalistes
ROSARIO FONTOVA
BARCELONA

Topada entre tradició i ciència. Més d'un centenar d'arqueòlegs han firmat un
manifest en què es mostren disconformes amb la retirada de les restes de
158 individus d'una necròpolis jueva de les Roquetes a Tàrrega (Urgell), de fa
500 anys, abans que haguessin finalitzat les investigacions. El desallotjament,
autoritzat per la Generalitat, va ser efectuat al mes de juliol per dos
representants de la comunitat jueva que no van aconseguir el tancament del
jaciment, com sol.licitaven, i que han anunciat que tornaran aviat a Tàrrega a
recollir 80 cossos més desenterrats amb posterioritat.
David Stoleru i Dominique Tomasov, arquitectes, representen les tres
comunitats jueves establertes a Barcelona i s'han responsabilitzat del trasllat
d'aquestes restes amb l'assessoria d'arqueòlegs de l'organització Atra
Kadisha, una mena de policia cultural que s'encarrega de preservar antics
cementiris per tot el món. Tots dos es van encarregar de recollir les caixes
Tomba col.lectiva, probablement
que contenien les 158 restes del Museu d'Urgell, abans que, segons
d'un pogrom del 1348. Foto:
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denuncien els responsables de l'excavació, s'hagués registrat correctament la
totalitat de les dades i completat l'examen antropològic de tots els individus,
que s'havien de traslladar a un laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
PROHIBIT EXCAVAR
Stoleru va explicar a aquest diari que "no hi ha data de caducitat per a una persona jueva enterrada ja
sigui fa vuit dies o vuit segles". Segons la seva tradició, està prohibit excavar i exhumar cossos. En cas
que es trobin restes o cadàvers, aquests han de ser enterrats immediatament. Acollint-se a aquest
precepte, van recollir les caixes i l'endemà van enterrar les restes individualment, en petites cavitats tal
com assenyala la llei hebrea, en una tomba col.lectiva ubicada al cementiri jueu de Collserola i amb la
presència d'un rabí. Aquesta tomba es tancarà, va assenyalar Stoleru, quan es traslladin la totalitat dels
cossos que van apareixent en l'excavació. Després es col.locarà una matseva o làpida commemorativa que
els recordi.
El representant de la comunitat jueva va dir que no és imprescindible analitzar científicament les restes
per conèixer els costums culturals o l'estat sanitari d'aquell grup, dades que s'inclouen a tots els estudis
arqueològics. "No cal agafar un fèmur i fer-hi proves de laboratori perquè totes les dades d'aquesta gent
són als llibres i documents", va insistir.
PRESSIONS
El manifest dels arqueòlegs recrimina al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que s'hagi
deixat influir per "pressions de grups tradicionalistes" i denuncia que "amb la seva actuació s'ha produït
una pèrdua irreparable d'informació històrica molt important". Un portaveu de l'àrea de Patrimoni va
rebutjar aquests retrets, va indicar que s'havien reunit amb l'objectiu d'oferir informació detallada i va
assegurar que en aquest conflicte Cultura "va mirar de conciliar la investigació amb el respecte a la cultura
jueva". També va negar que haguessin rebut pressions. "Ells demanaven que aturéssim l'excavació ja que
era per a ells una profanació, i nosaltres no hi vam accedir", va dir.
Finalment, el mateix tècnic va insistir que "el material està prou estudiat" i va reconèixer que el conflicte
ha sorgit en vista de la falta d'un protocol concret per a actuacions en necròpolis jueves. El Pla Integral
d'Arqueologia que elabora la conselleria inclourà, va indicar, un procediment detallat que eviti futurs
problemes.
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