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Les 394 restes recuperades
el novembre passat a Cor-
bera d’Ebre per un equip
de quatre experts arqueò-
legs i antropòlegs ja des-
cansen al Memorial de les
Camposines. Aquestes
restes corresponen, alme-
nys, a 35 combatents, mas-
culins i d’entre 21 i 45
anys, que van perdre la vi-
da durant la Batalla de
l’Ebre. Ahir al migdia es
va retre homenatge a
aquests soldats que ja des-
cansen en aquest monu-
ment situat, segons la di-
rectora general de la Me-
mòria Democràtica de la
Generalitat, M. Jesús Bo-
no, en el «territori de la
memòria històrica més
important de tot Catalu-
nya». Aquesta mateixa ac-
tuació, prèvia a l’aprova-
ció de la llei de fosses i
desapareguts, es repetirà
en els altres indrets on es
localitzin restes òssies en
superfície i d’origen simi-
lar. «Això ens ha de servir
per dignificar aquests
morts i donar-los el repòs
que es mereixen», va dir
Bono. D’altra banda, el
president de la Lleva del
Biberó 41, Pere Godall, va
insistir en la «importància
del diàleg per arribar a la
solució dels conflictes i
evitar les confrontacions».

La Generalitat, a més,
segueix elaborant el cens
de persones desaparegu-
des durant la guerra o sota
la dictadura, en què ja ha
registrat uns 3.000 desapa-
reguts. Això vol dir que hi
ha unes tres mil famílies
que han demanat ajuda per

saber on va morir un
avantpassat seu.

Les restes d’aquests 35
combatents són les prime-
res restes que es dignifi-
quen a Catalunya i són el
tret de sortida d’aquesta
iniciativa que pretén donar
sepultura digna a cada un

dels morts de la batalla, les
restes dels quals es troben
en les més de 170 fosses
que es calcula que hi ha a
Catalunya.

La PDTA, descontenta
Membres de la Platafor-

ma en Defensa de la Terra

Alta (PDTA) van irrompre
ahir l’acte, alçant uns car-
tells en què denunciaven
les actuacions que duu a
terme el Govern en els pro-
pis terrenys on hi ha les
restes òssies, els mateixos
en què s’estan instal·lant
aerogeneradors.

Descansen al Memorial de les Camposines
les restes de 35 combatents de la batalla

El Comebe actuarà igual als altres indrets on es trobin restes òssies en superfície fins que s’aprovi la llei de fosses

● El Memorial de les Camposines acull
des d’ahir les restes humanes d’almenys
35 combatents que van perdre la vida du-
rant la Batalla de l’Ebre. Aquesta actua-

● La llei de fosses i des-
apareguts, impulsada pel
govern de la Generalitat,
està previst que s’aprovi
durant els mesos d’estiu.
Aquests futura llei emana
de l’article 54 de l’Estatut
d’Autonomia i preveu que
les exhumacions només es
puguin realitzar a petició
dels familiars dels desapa-
reguts o d’entitats sense fi-
nalitat de lucre dedicades a
la recerca o la recuperació
de la memòria històrica. El
principal objectiu del text
és fer efectiu el dret dels
familiars a obtenir infor-
mació sobre el destí dels
seus parents, a la senyalit-
zació del lloc de l’enterra-
ment i, si escau, a la recu-
peració de les restes. A
més, el govern assumirà el
cost de les exhumacions.
La recuperació de les res-
tes d’aquests 35 comba-
tents ha donat el tret de
sortida a aquesta llei, que
tot i que encara no estigui
aprovada, el Comebe se-
guirà aplicant un protocol
d’actuacions per a troba-
lles similars a les de Cor-
bera en els altres indrets on
se’n localitzin.

JOSEP MEDINA / La Fatarella (les Camposines)

Les restes d’almenys 35 combatents a la Batalla de l’Ebre descansen des d’ahir al Memorial de les Camposines. / ACN

ció, duta a terme pel govern, «serveix per
reconèixer la dignitat dels morts i perquè
les famílies puguin ubicar les restes dels
seus familiars», explicava ahir M. Jesús
Bono, directora general de la Memòria

Democràtica de la Generalitat. De la ma-
teixa manera, i fins que s’aprovi a l’estiu
la llei de fosses i desapareguts, el Consor-
ci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre (Comebe) iniciarà actuacions simi-

lars en altres espais on es localitzin restes
d’origen similar i hi aplicarà un protocol
d’actuació similar. La Generalitat ha ela-
borat un cens en el qual han registrat prop
de 3.000 desapareguts.

A punt perquè
s’aprovi la llei
de fosses

ls anys de feina donen fruit. Això
pensava la cronista divendres a la
nit, mentre assistia a l’estrena de

l’espectacle d’un grup d’exalumnes de
l’escola de teatre del Centre de Lectura
de Reus, que s’han animat a muntar una
companyia pròpia. La Gata Borda, que
és com es diuen, estrena Petites ocupa-
cions, el segon de la seva curta trajectò-
ria, després de M’agraden les fruites del
bosc, una grata sorpresa de l’últim Cos,
el festival de teatre i mim gestual. Amb
incursions puntuals en la cartellera del
TEBAC i el Bravium Teatre, i amb la
desaparició de La Vitxeta, el teatre ama-
teur fet amb rigor si fa o no fa professio-
nal, segons els casos, estava una mica
mancat a la ciutat. Per això cal saludar
La Gata Borda, un nom tan absurd com
efectiu, amb afecte.

Amb Petites ocupacions canvien to-

E
talment el registre respecte al primer
muntatge, en passar de l’alegria de la co-
mèdia de l’art italiana al minimalisme
més contemporani. Han decidit versio-
nar el recull de narracions M’agradaria
que algú m’esperés en algun lloc, de
l’escriptora francesa Anna Gavalda,
amb tot el que suposa de complicat tre-
ballar amb una dramatúrgia no pensada
inicialment per a l’escena i, a més, ser
els primers de fer-ho, sense cap antece-
dent que orienti. Però La Gata Borda, di-
rigida per Ester Cort, és agosarada i se’n
surt prou bé, amb moments més reeixits
que altres (molt original la manera de
presentar els personatges), interpreta-
cions molt correctes (destaquen els dos
actors) i unes ganes boges d’agradar.

Encara hi sou a temps de veure’ho. A
la sala Santa Llúcia, avui, a les nou del
vespre.

Unes ganes boges d’agradar
la crònica | NATÀLIA BORBONÈS

Estrena del nou muntatge de La Gata Borda, divendres a la nit. / J.F.


