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Durant la Batalla de
l’Ebre, el Priorat es va
convertir en un dels punts
estratègics de combat i el
1938 va rebre la presència
de nombrosos brigadistes
internacionals. Malaura-
dament, molts d’aquests
soldats que havien vingut
d’altres països van perdre
la vida a Catalunya i, per
tant, van ser portats a fos-
ses comunes amb altres
combatents i civils. Ara,
70 anys després, encara
queda pendent senyalitzar
convenientment aquests
espais de memòria històri-
ca, per tal que les genera-
cions actuals i futures no
oblidem les persones que
van lluitar per recuperar
les llibertats perdudes.
Precisament, aquest tribut
amb el passat és el que es
va fer ahir a la Torre de
Fontaubella, on el briga-
dista britànic Jack Jones,
de 94 anys, va ser l’encar-
regat de destapar una placa
a la fossa comuna del ce-
mentiri, on s’han gravat
els noms de catorze sol-
dats republicans (n’hi ha
dos de desconeguts), de
quatre civils i d’un preso-
ner (en el nucli, però, es
van cavar dues fosses més
perquè el cementiri va
quedar petit, i entre les tres
concentren 115 difunts).

En l’acte, organitzat per
l’Associació No Jubilem
la Memòria, hi va partici-
par l’historiador britànic
Paul Preston, i la directora
general de la Memòria De-
mocràtica de la Generali-
tat, Maria Jesús Bono, que
va avançar que el govern
prepara una llei per hono-
rar les víctimes i que les fa-
mílies puguin recobrar les
restes dels seus parents,
que es troben en els 150
punts d’enterraments mas-
sius de Catalunya.
«L’avantprojecte ha estat
elaborat per una comissió
d’experts formada per his-
toriadors, antropòlegs, ar-
queòlegs, juristes i foren-
ses.» Per tirar-lo endavant,
va insistir que no es deixa-
ran influir pels atacs que
reben principalment des
de la «dreta», en què se’ls
diu que actuen per «rancú-
nia i revenja». «La nostra

intenció és elaborar un in-
ventari oficial de les fosses
i que el coneixement de la
veritat se socialitzi. Tenim
el dret de saber quin és el
nostre passat i, tal com re-
cull l’article 54 de l’Esta-
tut, la memòria històrica
és patrimoni col·lectiu.»
En aquest sentit, va expli-
car que «la llei de fosses
comunes sortirà a infor-
mació pública d’aquí a una
setmana», i que llavors co-
mençarà el període d’es-
menes. A més, va dir que
«és probable que el Parla-
ment l’aprovi durant el
2008».

Ja per acabar, va cele-
brar la vitalitat de Catalu-
nya, on coexisteixen 500

projectes d’aquest caire
per enfortir la democràcia.
Un d’aquests és el que per-
segueix l’Associació de
Víctimes de la Repressió
Franquista de Tarragona,
que fa temps que demana a
la titular del cementiri, la
Fundació Sant Pau i Santa
Tecla, que localitzin amb
precisió les fosses comu-
nes, que les senyalitzin i
que s’hi alci un monument
en record a les 771 perso-
nes que hi ha enterrades.
Un desig que havia estat
rebutjat pel bisbat i per
l’antic govern municipal
(CiU i PP), però que, ara,
sembla que ha estat rebut
amb interès per l’equip ac-
tual (PSC i ERC).

L’avantprojecte de la llei de fosses comunes
estarà a punt d’aquí a una setmana

El govern català dignificarà i recuperarà les restes de les persones que hi ha en els 150 punts d’enterraments massius

� Entre els mesos de juliol i novembre
del 1938, es va instal·lar a l’estació de
ferrocarrils de la Torre de Fontaubella-
Pradell de la Teixeta el punt d’evacua-
ció sanitari del XV Cos d’Exèrcit, inte-
grat per trens-hospital i vagons on es
feien intervencions quirúrgiques. Al-
guns dels materials hospitalaris que
s’empraven estan exposats a la sala del
Sindicat de la Torre, on es poden veure
unes còpies dels certificats de defunció
que es van redactar en aquests com-
bois, la llitera que s’utilitzava per
transportar els ferits, com eren les am-
polles d’aigua oxigenada, una insígnia
de la sanitat militar i un paquet de be-
nes, donació del comitè de sanitat bel-
ga per a la República espanyola.
Aquesta exposició està complementa-

� Un dels consells cèlebres del poeta ca-
talà Miquel Martí i Pol era que «de nosal-
tres depèn que el pas del temps no malme-
ti els senyals que hi ha escrits a les pe-
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GISELA PLADEVEYA / La Torre de Fontaubella dres». Aquesta frase té un gran significat
per a totes aquelles persones que dedi-
quen esforços per no deixar caure en
l’oblit les conseqüències de la Guerra Ci-
vil espanyola i que, per tant, mantenen viu

da amb un centenar de fotografies re-
collides per l’Associació No Jubilem
la Memòria, en què s’exemplifica la
petjada de les Brigades Internacionals
pel Priorat. De fet, moltes d’aquestes
fotos les va capturar el brigadista Harry
Randall, integrant del Batalló Macken-
zie-Papineau (de majoria canadenca).
Així, hi ha tres documents gràfics que
testimonien el pas per la comarca de
Robert Capa, considerat el millor fotò-
graf de guerra de tots els temps. Amb
aquestes fotos, el pare del fotoperiodis-
me bèl·lic modern va registrar l’última
desfilada militar dels brigadistes a
l’Estat espanyol, que es va fer en una
esplanada molt a prop de l’estació de
Pradell-la Torre, que amb el temps s’ha
convertit en un camp de futbol.

el record de les seves víctimes. A part
d’aquesta voluntat popular, sembla que
des de l’administració també s’ajudarà a
tancar ferides. En aquest sentit, la Genera-
litat ha anunciat que d’aquí a una setmana

sortirà al DOGC l’avantprojecte de llei de
fosses, amb què es dignificarà i recupera-
ran les restes de les persones enterrades a
les 150 fosses comunes del país; el Parla-
ment la podria aprovar finalment el 2008.

Mostra de material sanitari


