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Dos dies de feina no donen
per a molt, però l’equip de
quatre persones –una ar-
queòloga, una antropòloga
i dos auxiliars– que dilluns
va començar a treballar en
la recuperació de les pri-
meres restes humanes de
la batalla de l’Ebre ja ha
recollit un centenar de res-
tes òssies. «Pertanyen a
setze individus diferents,
tots homes i d’entre 20 i 45
anys», va explicar l’antro-
pòloga física Susanna Car-
rascal, membre de l’equip.
L’actuació abasta una su-
perfície d’unes 27 hectà-
rees de terreny boscós ac-
tualment erm i es realitza
segons la llei de patrimoni
cultural català, amb un
permís de prospecció ar-
queològica. Les úniques
restes humanes que es re-
cullen són les que es tro-
ben a la superfície i que
han aflorat a conseqüència
de l’erosió del terreny. Per
això no és necessari cap
permís judicial ni la pre-
sència d’un jutge per for-
malitzar l’aixecament del
cadàver. Cada resta òssia
es documenta i fotografia i
es guarda en bosses on
s’enregistren les coorde-
nades del punt exacte en
què s’ha trobat.

«Amb aquesta actuació
la Generalitat vol garantir
la recuperació, anàlisi i
dignificació de les restes
humanes de combatents
de la batalla de l’Ebre», va
manifestar, la directora ge-
neral de Memòria Demo-

cràtica, Maria Jesús Bono,
i va precisar que l’operatiu
durarà entre quinze dies i
un mes i que una vegada fi-
nalitzada la primera fase
de recollida de les restes es
farà un estudi antropològic
i arqueològic bàsic i poste-
riorment es dipositaran al
Memorial-Ossera de les
Camposines, a la Fatare-
lla. «L’actuació respon als
mateixos objectius de dig-
nificació de la llei de fos-
ses que confiem poder

aprovar durant el primer
trimestre del 2009», va
afirmar Bono.

Per què el Mas de la Pila
La preocupació de diver-
ses entitats de la Terra Alta
i la presència de nombro-
ses restes òssies en una zo-
na afectada per la implan-
tació de parcs eòlics és el
que ha impulsat la direcció
general de Memòria De-
mocràtica a començar la
recuperació de les restes

humanes en aquest indret.
 «Encara no tenim gaires
elements, però podem dir
que en aquesta zona va ha-
ver-hi episodis de violèn-
cia extrema», va explicar
la historiadora i assessora
de la Generalitat en matè-
ria de fosses i desapare-
guts Queralt Solé. «Tot in-
dica que era una línia de-
fensiva republicana per la
gran presència de restes
humanes, ja que els repu-
blicans sempre estaven en

retirada i no tenien temps
de traslladar i evacuar els
seus ferits i morts», va as-
senyalar la historiadora.

Amb la finalitat d’inter-
pretar correctament l’es-
pai bèl·lic i històric es do-
cumentaran també els ele-
ments arqueològics més
destacats. En dos dies ja
n’han enregistrat una cin-
quantena, entre els quals
hi ha nombrosos refugis
antiaeris amb diverses en-
trades i trinxeres.

El govern inicia la recuperació de les
restes humanes de la batalla de l’Ebre

Els treballs se centren a la zona del Mas de la Pila de Corbera i de moment ja s’han recollit un centenar de restes òssies

● La serra de ponent del Mas de la Pila al
terme municipal de Corbera d’Ebre va ser
una zona de durs enfrontaments durant la
batalla de l’Ebre, una de les més cruentes

● La directora general de
Memòria Democràtica,
Maria Jesús Bono, va
avançar ahir que en el ter-
mini d’un mes el Departa-
ment de Relacions Institu-
cionals i Interior, el Depar-
tament de Cultura i la so-
cietat Aprofitament Ener-
gies Renovables Terra Al-
ta (Aerta), que agrupa les
principals empreses pro-
motores de parcs eòlics a
la Terra Alta, signaran un
conveni per preservar les
restes humanes i els espais
de la batalla de l’Ebre.
«L’objectiu és establir un
protocol d’actuació per si
durant la instal·lació d’un
parc eòlic es topa amb res-
tes humanes o arqueològi-
ques», va explicar Bono.
Per la Plataforma en de-
fensa de la Terra, aquest
conveni no és garantia de
res. «Aquí sembla que els
molins hagen de passar per
damunt de tot», va mani-
festar un dels seus porta-
veus, Jordi Lluch, que va
reclamar una paralització
preventiva de tots els pro-
jectes eòlics que afecten
espais de la batalla de
l’Ebre «mentre no es do-
cumente i es facen excava-
cions tal com cal», va afir-
mar, a més de qualificar de
«corredisses d’última ho-
ra» per poder tirar enda-
vant els projectes eòlics
l’actuació de Corbera.
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L’antropòloga Susanna Carrascal mostra algunes de les restes òssies que han trobat a Corbera. / R. ROYO

de la Guerra Civil espanyola. Les restes
de metralla, els refugis antiaeris excavats,
els forats de les bombes i les zones de trin-
xera ho certifiquen. També les restes hu-
manes que per l’erosió del terreny han

anat aflorant durant els anys testimonien
l’infern que es va viure en aquest indret si-
tuat a pocs quilòmetres de la Fatarella i
Vilalba dels Arcs. És precisament en
aquesta zona on la direcció general de

Memòria Democràtica del govern català
ha iniciat aquesta setmana la recollida i re-
cuperació de les restes humanes de la ba-
talla de l’Ebre. En dos dies han documen-
tat un centenar de restes òssies.

Conveni amb
Aerta

● La societat arqueològi-
ca de Tarragona reclama a
les administracions una
actuació urgent per evitar
una degradació més gran
de la muralla. En declara-
cions a Catalunya Ràdio,
el president, Rafael Ga-
briel, va denunciar que la
muralla de la ciutat s’està
degradant perquè després
de l’ensorrament de fa tres
anys no s’hi ha fet res. Ga-
briel reclama a les admi-

nistracions que actuïn ur-
gentment per evitar que es
malmeti més el monu-
ment. El novembre del
2005 es van ensorrar
20 metres de la muralla de
Tàrraco. En un primer mo-
ment s’hi van col·locar dos
reforços, però des de lla-
vors no s’ha tocat res més i
les restes del despreniment
continuen al pati del Palau
de l’Arquebisbat. Rafael
Gabriel demana que es fa-
ci «una feina constant, a

part dels grans projectes
de consolidació, de dia a
dia, per evitar que es vagi
deteriorant». Segons ell,
«no pot ser que cada vega-
da més es resti patrimoni».
Gabriel afirma que «l’ad-
ministració és incapaç de
donar prioritat als assump-
tes» importants i tem que
si no s’actua aviat, «això
es pot transformar en el
mateix que la necròpolis,
que fa 15 o 16 anys que es-
tà tancada».

L’Arqueològica Tarraconense
denuncia la degradació de la muralla
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● Després de 25 anys
compartint experiències
sorprenents, Anthony Bla-
ke torna amb un nou con-
cepte del mentalisme. El
seu nou muntatge, Más
cerca, es podrà veure avui
al Teatre Metropol, a dos
quarts de deu de la nit.
L’actuació forma part del
cicle Teatre Màgic.

En aquest nou muntat-
ge, Blake pretén compro-
metre la gent i recuperar la

proximitat que evocaven
antigament les sales peti-
tes. A Más cerca, l’espec-
tador trobarà una mostra
de les diferents facetes del
mentalisme, com la pre-
dicció, la vidència, la tele-
patia i la premonició. Tot
això tindrà lloc a pocs cen-
tímetres del públic perquè
puguin comprovar en di-
recte tot el que succeïx.

Blake, que actuarà per
primera vegada al Camp
de Tarragona, demostrarà

la seva capacitat per saber
el passat i el futur imme-
diats del públic, els seus
gustos i fins i tot els diners
que duen a la butxaca. Bla-
ke disposa de la col·labo-
ració del director teatral
Esteve Ferrer.

Amb aquest muntatge,
el cicle Teatre Màgic enfi-
la la seva recta final, que
tindrà lloc els dies 28 i 29
de novembre amb les ac-
tuacions del Mag Lari i la
companyia Escénicus.

Anthony Blake actua per primera
vegada al Camp de Tarragona
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