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Estem cansats els arqueòlegs de dir que la importància dela nostra feina rau en la
documentació de les restes del passat. Això vol dir que el que volem és que tot
testimoni de la nostra història conservat en el subsól o en les parets d’un edifici pugui
ser identificat, recollit i estudiat.
Aquesta és l’única manera que tenim de conèixer una mica millor d’on venim. La por
que demostra encara la societat davant d’una troballa arqueològica és inconcebible en
un estat modern, ja que les restes no tenen perquè romandre necessàriament in situ i
això solament passarà quan la seva importància o monumentalitat ho aconsellin. No
hem d’oblidar que la pròpia metodologia arqueològica és destructiva i cal treure el que
hi ha a sobre per saber el que hi ha a sota.
La major part dels materials recollits en les excavacions fan cap als museus on
romanen ben conservats i on poden ser consultats o estudiats en el futur. No obstant el
volum de material disponible comença a ser tant gran que això fa que segons quin tipus
d’objectes són destinats a d’altres ubicacions abans de colapsar els materials dels
museus. Aquesta és la solució que comença a donar-se especialment a les restes
humanes, les quals un cop estudiades, són reintegrades al lloc on van ser depositades
en el seu moment pels seus familiars o conciutadans.
La llei igual per a tothom?
Per tot allò dit abans sembla totalment increïble que les restes humanes localitzades a
la necrópolis jueva de Tàrrega tinguin de ser transportades a un emplaçament ben
diferent al que han tingut durant cinc segles i sobretot sense el corresponent estudi
científic. L’excavació del cementiri targarí ha estat de carácter preventiu, ja que
l’edificació d’habitatges en l’indret feia preveure la destrucció de les restes dels subsól,
és a dir dels enterraments, si nò es practicaven previament els corresponents i
metòdics treballs que han practicat l’equip del Museu Comarcal de l’Urgell.
L’ajuntament de la localitat ha assumit la intervenció i la cosa sembla que anava de
manera adequada. Ara bé el fonamentalisme religiós ha fet la seva aparició i la cosa
s’ha complicat.
Cal pensar que tothom té dret a les seves creences religioses i que ha de seguir allò
que marca la seva tradició. Ara bé també cal pensar en la legislació d’un estat de dret
que és la que ens fa a tots iguals. Un estat no confesional com l’espanyol, i que
l’estatut català també refrenda, ha de vetllar pels interesos i la igualtat de tracte del
conjunt de la ciutadania, sense fer cap excepció.
Com a professional de l’arqueologia sabem el que diu la llei del Patrimoni Cultural
Català i que bàsicament fa referència a la conservació i a garantir l’estudi de les restes
del nostre passat. Les nostres actuacions sempre estan supeditades a allò que marca la
legislació, la qual és suficientment rigurosa per considerar-lo el marc adequat per
regular les intervencions sobre un bé tant preuat, delicat i efímer com és el nostre
patrimoni.
L’imprescindible estudi científic
Per tot això ens sembla inconcebible que la nostra administració competent autoritzi el
trasllat d’unes restes històriques, amb més de cinc segles d’antiguitat, ben lluny del seu
lloc de procedència i sobretot sense l’estudi científic que donaria el complement
adequat a uns treballs de salvament.
L’ocasió de saber més coses de com era la comunitat jueva de la Tàrrega medieval és
un dret que tenim tots els ciutadans d’aquest país, independentment de les nostres
creences religioses, i per tant la pèrdua de l’oportunitat del seu estudi científic és un
luxe que no ens podem permetre. L’interés històric de la troballa targarina està
sobradament avalat per la quantia i bona conservació dels enterraments. El rigor de
l’estudi ho està també per la solvència de l’equip responsable dels treballs, tant els de
camp com els de laboratori. Per tant ens estranya com la nostra direcció general de
Patrimoni no es limiti a aplicar la llei i asseguri el rendiment científic a uns treballs fets
amb diners públics. Trobo que fer una diferenciació en l’aplicació de la norma legal
segons el carácter confensional de les restes localitzades no solament no és de rebut,
sinó és un greuge comparatiu davant l’obligació exigida en d’altres intervencions.
Respecte pel passat
No oblidem tampoc que l’estudi de les despulles dels sebollits al cementiri de Tàrrega
es farà amb el màxim rigor científic i amb el màxim respecte a la seva categoria de
restes humanes, independentment de la religió a la qual vam pertànyer. No obstant si
cal seguir alguns protocols especials com em consta que s’ha demanat pel col.lectiu
jueu no ha d’haver cap problema per aplicar-les.
Evidentment que un cop estudiades les restes, recordem que el límit legal és de dos
anys i l’equip de la necròpoli de Tàrrega s’havia compromés a fer-lo en la quarta part
d’aquest temps, es pot buscar el destí que la política internacional i la bona convivència
confesional suggereixin como més adequat.
Ara bé jo no oblidaria que aquells esquelets que s’han trobat a la vall de l’Ondara són
d’èssers humans que visqueren i moriren a la ciutat de Tàrrega i que probablement no
els agradaria descansar la resta dels temps lluny de la seva terra urgellenca.
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