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[EDITORIAL]
Ciència i memòria: vet ací el contingut d’aquest 

número de Mètode, coordinat per l’arqueòloga Elisa 
García-Prósper i el metge forense Manolo Polo-Cerdá. 
En el seu article, Polo-Cerdá i García-Prósper escriuen 
sobre la necròpolis fundacional de València i totes les 
dades que el seu estudi ha aportat respecte a qui van 
ser els primers pobladors de la Valentia romana, com 
van viure i com van morir. Ana Luisa Santos, professora 
de la Universitat de Coïmbra, tracta en el seu text 
la importància de les col·leccions osteològiques 
identificades per a les disciplines forenses. El doctor 
Nicholas Márquez-Grant, de la Universitat de Cranfield, 
i el seu equip analitzen els protocols que s’estan seguint 
per a trobar, exhumar i identificar les restes dels soldats 
de la Primera Guerra Mundial arreu d’Europa. Fernando 
Serrulla, metge i antropòleg forense de l’Institut de 
Medicina Legal de Galícia, i Francisco Etxeberria, forense 
i professor de la Universitat del País Basc, ens porten 
el fascinant cas dels cervells conservats a una fossa de 
represaliats durant la Guerra Civil, un exemple de com la 
ciència pot ajudar a resoldre injustícies dècades després 
que aquestes ocórreguen. Finalment, el catedràtic en 
Medicina Legal Ángel Carracedo i l’experta genetista 
Mercedes Aler ens descobreixen els diferents tipus 
d’anàlisi genètica que estan revolucionant la identificació 
de persones desaparegudes. I tot això il·lustrat per 
l’artista valencià Alex Francés que, des d’una percepció 
conceptual i arriscada, aconsegueix unes obres a vessar 
de tensió i hàlit intern. 

Finalment, en aquest número 101 de Mètode, donem 
la benvinguda a quatre nous columnistes: a Gemma 
Marfany, amb la secció «Gens i gents», que versarà 
sobre genètica; a Enric Marco, amb «Astronomia de 
trinxera», dedicada a l’observació del cel; a Xurxo 
Mariño, amb l’espai «Matèria obscura», on reflexionarà 
al voltant de la neurociència, i a M. Alma Bracho, que 
amb els «Monstres invisibles», ens parlarà d’epidèmies 
i virus. Un Mètode que es reinventa i que posa la ciència 
al servei dels ciutadans.

MARTÍ DOMÍNGUEZ. Director de Mètode.
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