
Obren a Sorpe una fossa amb 10 
civils afusellats en la Guerra Civil
Van ser executats l’abril del 38 per l’exèrcit rebel
Alt Àneu
A. LijArcio / ó. buetAs
La direcció general de Memòria 
Democràtica de la Generalitat va 
començar ahir a excavar al Prat de 
Fuster de Sorpe, al municipi d’Alt 
Àneu, una fossa de la Guerra Civil 
on s’hi hauria enterrat deu civils 
que van ser afusellats per l’exèrcit 
rebel durant la matinada del 17 
d’abril de 1938. L’acte va comp-
tar amb la presència de diversos 
familiars d’aquestes víctimes i 
va ser presidit per la consellera 
de Justícia, Ester Capella, que va 
afirmar que cal recordar i repa-
rar aquests fets, els quals va de-

finir com “una història terrible”. 
“Obrim fosses per tancar dols”, 
va expressar, per després afegir 
que “un país que no fa memòria 
és un país que no compleix amb 
les seves obligacions ètiques amb 
els seus ciutadans”.

Les víctimes vivien a Isavarre, 
un poble depenent de Sorpe, i se-
gons la memòria oral, les tropes 
franquistes el van ocupar el 16 
d’abril i van fer concentrar tots 
els homes a la plaça de la vila. 
Després els van retenir en una ca-
pella que hi ha a la població i des 
d’allà, un o dos dies després, els 
van traslladar i afusellar a la zona 
del Prat de Fuster, situada a prop 
d’una cabana de pedres. A més, 
ells mateixos havien cavat la fos-
sa, obligats pels sodats rebels, on 
van acabar sent enterrats.

En aquest punt, ahir es van 
començar a localitzar algunes 
restes, coincidint amb l’obertura 
i l’inici dels treballs d’excavació 
de la fossa. De fet, el pas previ a 
aquesta intervenció va tenir lloc 
l’any 2004, quan l’Ajuntament 
d’Alt Àneu va instal·lar en aquest 
lloc un monòlit amb els noms de 
les deu víctimes d’Isavarre.

Des de la direcció general de 
Memòria Democràtica s’ha docu-
mentat l’episodi i s’han verificat 
els noms i cognoms de les vícti-
mes. Es tracta de Francesc Brin-
gué, Francesc Móra, Ramon Sala, 
Joan Paulet, Francesc Capdevila, 
Jaume Sabaté, Albert Mateu, Jo-
sep Añel, Joan Font i Pere Sala. A 
més, els treballs de recerca -duts 
a terme amb la col·laboració del 
consistori de la localitat pallare-
sa- han permès localitzar fami-
liars vius de vuit dels homes que 
estarien enterrats a la fossa. L’ob-
jectiu és poder identificar les res-
tes creuant l’ADN dels ossos amb 
el dels descendents.

L’alcalde d’Alt Àneu, Xavier Lle-
na, va definir l’espai com un “tes-
timoni mut” de la mort “cruel” 
d’aquests veïns, als qui es vol re-
tre un homenatge especial. De 
fet, a banda del Prat de Fuster, hi 
ha dos espais més de memòria 
històrica en aquest municipi.
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En Comú Podem ha presentat 
una proposta de resolució per-
què el Parlament de Catalunya 
es posicioni clarament sobre dos 
projectes de línia de Molt Alta 
Tensió (MAT) que afecten, d’una 
banda, les comarques del Pallars
Jussà, Pallars Sobirà i l’Alta Riba-
gorça i, de l’altra, la Selva i el Piri-
neu oriental en terres gironines. 
El text de la resolució també re-

clama denegar els permisos ad-
ministratius per a la construcció 
de la subestació elèctrica d’Iso-
na, a Figuerola d’Orcau, així com 
fer un estudi sobre els riscos que 
tenen aquestes infraestructures 
sobre l’economia, els fluxos de 
població, el medi ambient i la sa-
lut. Així mateix, en darrer terme, 
també proposa activar la mora-
tòria de llicències

En Comú Podem porta al 
Parlament l’oposició del Pirineu 
a les ‘autopistes elèctriques’

Els Bombers apaguen un incendi en un 
femer d’una granja ubicada a Biosca

Un moto queda calcinada en un pàrquing del 
carrer Comptat d’Urgell de la Seu d’Urgell

Rescaten un 
excursionista ferit 
en una espatlla 
a Esterri d’Àneu
Un excursionista francés va re-
sultar ferit en una espatlla en 
accidentar-se quan es trobava 
al terme municipal d’Esterri 
d’Àneu, concretament en un 
pic en la frontera entre França, 
Catalunya i Andorra. En aquest 
sentit, emergències va ser aler-
tada a les 9.00 hores i va haver 
de ser rescatar per un helicòp-
ter amb membres del GRAE de 
Bombers de la Generalitat.

Els Bombers van treballar ahir en les tasques d’extinció d’un foc que es 
va originar en un femer d’una granja situada a Biosca. Va succeir a les 
16.41 hores i es van desplaçar dues dotacions. A més, el propietari de 
la granja va ajudar amb maquinària. D’altra banda, al quilòmetre 9,2 
de l’LV-2001, a Juneda, es van cremar 100 metres quadrats de marges.

Un moto va quedar ahir totalment calcinada en cremar-se en l’interior 
d’un pàrquing situat en un edifici del número 42 del carrer Comptat 
d’Urgell de la Seu d’Urgell. Els serveis d’emergències van ser alertats 
del foc a les 17.39 hores i fins al lloc es van desplaçar quatre dotacions 
dels Bombers. Cal destacar que no van haver-hi ferits.

“És un honor poder recuperar 
les restes del meu avi, que es-
tiguin en la família i poder-les 
dipositar en un lloc digne”. 
D’aquesta manera tan clara 
s’expressava ahir Lurdes Paulet, 
neta de Joan Paulet, una de les 
víctimes enterrades a la fossa 
de Sorpe. En aquest sentit, va 
recordar que “el meu pare, des-
prés de sortir de la presó, pen-

sava que aconseguiria recuperar 
les restes però no ho va ser ai-
xí”. Així mateix, va afegir que “el 
meu avi i aquesta fossa sempre 
han estat en la memòria de la 
família, ja que no tenia perquè 
estar en un camp, un lloc deixat 
en la natura. Per aquesta raó, 
aquest dia és molt important, ja 
que podrem dignificar les seves 
restes”, va concloure.

“És un honor poder dipositar 
les restes en un lloc digne”

Imatge de Joan Paulet
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FOTO: A. L. (ACN) / Dos arqueòlegs a l’excavació d’una fossa a Sorpe i la consellera Ester Capella i l’alcalde d’Alt Àneu, Xavier Llena, al seu costat
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