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OSSOS. UN VIATGE A L'ÈPOCA MEDIEVAL DE LA MÀ DE L'ANTROPOLOGIA FÍSICA
INTRODUCCIÓ
L’exposició “Ossos: un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física” ens apropa
a les condicions de vida de l’època medieval a través de l’estudi de les restes d'esquelets
localitzades en jaciments arqueològics dels segles VIII al XV, bàsicament situats a la
Catalunya Central. L’exposició explica com vivien i morien els nostres avantpassats de l’edat
mitjana i aprofundeix en diferents aspectes de la seva vida a partir de la utilització de diverses
tècniques de l’antropologia física –la ciència que estudia
les restes òssies– i la
paleopatologia –la ciència que estudia les malalties que van patir persones o animals del
passat.
En alguns esquelets es poden observar les petjades de malalties no mortals, però en la gran
majoria, sobretot en els esquelets de nens, no se n’hi troba cap. Podríem arribar a la falsa
conclusió que els cementiris són plens d’individus que morien sans. Aquesta és la gran
paradoxa osteològica.
En realitat, els esquelets que mostren malalties corresponen als individus més sans de la
població, els que van poder lluitar-hi i fer-hi front: van superar malalties, lesions, estrès, i
aquesta lluita contra la mort va quedar registrada en els ossos. En canvi, els individus que no
mostren cap rastre d’afecció eren possiblement els més dèbils de la població, els que no van
poder fer front a la malaltia que se’ls va emportar sense donar temps al cos a lliurar cap
batalla amb la mort.

2

ÀMBIT 1. INTRODUCCIÓ A L’ÈPOCA MEDIEVAL
1.1
El llarg camí que transcorre entre la caiguda de l’imperi Romà el 476 i la desfeta i la
consegüent desaparició de l’imperi Romà d’Orient l’any 1453 és un període anomenat edat
mitjana. Europa assisteix a importants transformacions territorials, polítiques i
socioeconòmiques. Després que els pobles germànics creuaren els Pirineus a l’inici del segle
V, el territori de la Catalunya actual, en particular, i el de la península Ibèrica, en general, va
experimentar la ràpida ocupació per part de les tropes araboberbers que havien creuat l’estret
de Gibraltar el 711. A partir de l’any 759 començà la conquesta franca i, amb l’anomenada
Marca Hispànica, que s’organitzaria en comtats, una part del territori català formà part de
l’imperi Carolingi. Així, la frontera amb l’Islam se situà als rius Llobregat i Cardener.
Entre els segles X i XI la frontera dels territoris cristians començà a desplaçar-se cap al sud,
fins a la conquesta definitiva de les taifes de Tortosa el 1148 i de Lleida el 1149. A partir de
l’any 1000 s’estengué un règim feudal semblant al predominant a Europa.
Durant el segle XII es consolida el poder reial. La Corona d’Aragó viu aleshores una
progressiva concentració de poder en mans del rei i una nova expansió territorial cap al sud i
la Mediterrània (1113-1162). És el moment a partir del qual es comença a consolidar el nucli
urbà com a centre mercantil i productiu, ciutats en les quals, entre els segles XIII i XIV, es
desenvolupà un nou poder: els governs urbans.
Al llarg dels segles XII i XIII la població de Catalunya tendí a créixer d’una manera
continuada. Durant el període comprès entre els anys 1365 i 1370 s’estima que hi vivien unes
cinc-centes mil persones, xifra màxima assolida per la demografia del Principat en l’època
medieval (aquest seria el sostre poblacional de Catalunya abans de l’embranzida
demogràfica del segle XVIII). Des de l’any 1333 (primer mal any), la població va viure tot un
seguit de caresties i de fams. L’any 1347 es van començar a manifestar els primers
símptomes de la pesta negra, que es generalitzà ràpidament l’any següent. Tot un seguit
d’epidèmies i males collites es van començar a succeir sobre les nostres terres de manera
intermitent fins ben bé al final del segle XV.
La població de Catalunya es caracteritzava per una elevada natalitat, però la mortalitat era
també molt elevada, especialment entre la població infantil. L’esperança de vida en néixer se
situava entre trenta i cinquanta anys. Només aproximadament la quarta part del total de la
població vivia en nuclis superiors a dues mil persones. Barcelona era la ciutat més gran i va
arribar a assolir els quaranta mil habitants abans de la pesta.
Il.ustracions
1.11. Vista de diverses estances del Castellum de Sant Julià de Ramis, fortificació de principis
del segle IV construïda per controlar les vies de pas cap a Gerunda. En passar a mans dels
visigots, cap a l’any 500, la construcció va experimentar reformes considerables que li
confegiren un aspecte més militar. Segles IV-VIII. Fotografia J. Rovira
1.12. Torre mestra del castell de la Manresana (Prats de Rei). Finals segle XI - principis segle
XII. Fou la torre principal d’un castell del qual els Balsareny foren els primers senyors.
Segles XI-XII. Foto: À. Casanovas
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1.13. Torre mestra del castell de Cruïlles (Baix Empordà). La torre fou bastida al segle XII. El
lloc de Cruïlles apareix esmentat per primera vegada al segle X. Segle XII. Foto: À.
Casanovas
1.14. Muralla del castell de Claramunt amb bestorres que defensaven el recinte inferior del
castell. El castell, enfilat dalt d’un turó, fou bastit en un indret estratègic que dominava l’antic
camí de Barcelona a Lleida i el camí de penetració cap al Penedès. Se’n tenen notícies per
primera vegada al segle X. Segles X-XV. Foto: À. Casanovas
1.15. Foli 25r del text Usatges de Barcelona. Conjunt d’escrits d’usos feudals elaborats per un
jurista anònim durant el regnat d’Alfons el Cast. Dins el Llibre dels Usatges i Constitucions de
Catalunya. Segle XIV. 1336. Arxiu Municipal de Lleida
1.16. Detall del retaule de Sant Jordi de Pere Niçard, de 1468. Al fons del retaule es
representa la ciutat de Mallorca i Porto Pi, amb les seves torres de senyals, a la dreta, i el
molí des Portitxol, a l’esquerra. Museu Diocesà de Mallorca. Foto: À. Casanovas.
1.17. Hartmann Schedel. Liber Chronicarum. Nuremberg. Anthonius Koberger, 1463. Pàgina
que presenta Hispaniarum com una ciutat. Arxiu i Biblioteca Episcopals de Vic
1.2
Catalunya és una terra molt rica en patrimoni arqueològic i compta amb importants jaciments
d’època prehistòrica, romana, medieval, etc. Els jaciments d’època medieval són
especialment importants, perquè ens han llegat abundants restes materials que ens permeten
apropar-nos a aquest període. Al llarg de les darreres dècades, alguns d’aquests jaciments
han estat estudiats, en col·laboració, per membres del laboratori de paleopatologia i
paleoantropologia del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Una part important dels
monuments i necròpolis que han proporcionat les restes òssies estudiades foren excavats pel
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona i per altres
centres d’investigació i empreses.
1. Sant Benet de Bages (Sant Fruitós de Bages, Bages, Barcelona). La fundació
d’aquesta abadia benedictina es remunta a finals del segle X (l’església va ser consagrada
l’any 972). Va patir dues incursions de les tropes almoràvits capitanejades per Almansor (l’any
999) i va ser devastada per l’epidèmia de pesta negra l’any 1348, a la qual només va
sobreviure un monjo. Durant el segle XIV es va convertir en un centre d’estudi de les arts i
d’acollida de monjos d’edat avançada. Va perdurar fins a l’any 1835, en què la
desamortització de Mendizábal en forçà l’abandonament. L’any 2000, el monestir va ser
adquirit per Caixa Manresa i es van començar els treballs de restauració i l’excavació de la
necròpolis, on es van exhumar les restes de cinc-cents individus.
2. Sant Sebastià de Bagà (Bagà, Alt Berguedà, Barcelona). La necròpolis de Sant
Sebastià es troba al costat de les runes de l’església altmedieval, a la part alta de l’actual
nucli poblacional. La seva ocupació es remunta a l’any 988 i va continuar fins al 1230,
moment en què el nucli poblacional es desplaçà a la ubicació actual, la vall del Bastareny.
L’església romànica, en aquells moments sota l’advocació de sant Esteve, es va desmuntar
per tal de construir-ne una altra al nou assentament. Entre els anys 1348 i 1359 es va aixecar
una nova construcció –ara, però, sota l’advocació de Sant Sebastià– al mateix lloc on hi havia
hagut l’antiga església de Sant Esteve. L’any 2003 l’Ajuntament de Bagà va encarregar a
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l’empresa Arqueociència l’exhumació de la necròpolis de l’antiga església, entre d’altres
actuacions.
3. Sant Miquel de Cardona (Cardona, Bages, Barcelona). L’església de Sant Miquel de
Cardona va ser construïda l’any 1013 amb estil romànic. Al segle XIV l’edifici va patir una
remodelació d’estil gòtic, amb què quedà configurada amb una nau única i capelles laterals,
tot conservant, però, el campanar d’origen romànic amb modificacions d’època gòtica i
barroca. Es va consagrar l’any 1397 i posteriorment, al segle XVI, s’hi va afegir una cripta. El
conjunt parroquial estava conformat per l’església, la sagristia, la rectoria i el cementiri,
anomenat del Clos. L’any 1083 hi ha constància de l’existència d’un hospital amb habitatges a
la banda nord, que unia els dos edificis principals, l’església i l’hospital, situats a la banda sud.
Al mig hi havia el cementiri, utilitzat durant els segles XII a XVII. L’excavació realitzada estava
estretament vinculada a la tasca de restauració que va dur a terme el Servei del Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona entre 1985 i 1990.
4. Sant Llàtzer (Barcelona). L'església de Sant Llàtzer (patró dels leprosos) es troba a la
plaça del Pedró del barri del Raval. Va ser construïda amb estil romànic a finals del segle XII,
i formava part de l’Hospital dels Mesells, que acollia i atenia els leprosos. L’any 1913 va ser
dessacralitzada i va passar a mans de particulars fins al 1954, any en què l’Ajuntament es va
fer càrrec de l’edifici. Les instal·lacions tenien una llebroseria i la capella romànica que encara
es conserva. Entre els anys 1989 i 1991 el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona hi va dur a terme diverses intervencions arqueològiques. A l’àrea de
la sagrera s’hi van exhumar fosses senzilles i sense aixovar. Tot i la relació de la capella amb
la llebroseria cap dels individus presentava signes de lepra.
5. Sant Jaume ses Oliveres (Sant Jaume Sesoliveres, Igualada, Anoia, Barcelona).
L’ermita de Sant Jaume ses Oliveres es va construir amb estil romànic al segle XI per ordre
de Guillem Bernat, i durant els segles XIV, XV i XVII s’hi van fer successives reconstruccions.
L’ermita depenia de la comunitat benedictina de Montserrat i era pas obligat dels pelegrins del
camí de Sant Jaume que seguien la ruta d'Aragó. Al segle XVII hi ha registre documental de
l'existència d'un cementiri annex a l'església. L’any 1993 el Servei del Patrimoni Arquitectònic
Local de la Diputació de Barcelona va portar a terme el treballs d’excavació i exhumació del
enterraments de la sagrera medieval datada entre els anys 1225 i 1350.
6. Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona). A un costat de l’església
romànica es troba la necròpolis i una sagrera medieval, on hi ha unes dues-centes tombes i
sitges datades entre els segles XI i XIII. La tipologia del enterraments és variada, hi ha fosses
antropomòrfiques, altres amb cobertes de llosa i també n’hi ha amb laudes construïts amb
còdols i morter. Al segle XII Sant Pau pertanyia a l’orde del Temple i d’aquest període s’han
trobat els fonaments d’un gran edifici, així com diversos enterraments. En la dècada dels
vuitanta, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va començar a fer-hi campanyes
d’excavació i des del 2009 fins a l’actualitat l’empresa Arrago, SL du a terme diferents
actuacions arqueològiques amb el suport de l’Oficina de Patrimoni de l’Ajuntament de
Sabadell i l’Àrea d’Arqueologia de la UAB i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
7. Sant Vicenç de Malla (Malla, Osona, Barcelona). La construcció de l’església romànica
de Sant Vicenç de Malla es remunta al segle X. Està formada per tres naus separades per
arcs de mig punt i capçades amb absis semicirculars. A principis del segle XX es van fer
modificacions a l'interior per canviar-ne l'orientació, fet que portà a col·locar una porta en el
lloc on hi havia l'absis principal. Entre els anys 1982 i 1984 la Diputació de Barcelona hi va
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dur a terme obres de restauració i, entre altres coses, l’església recuperà l’orientació original.
També es van exhumar les restes de més de seixanta individus, dels quals més de la meitat
eren infants.
8. La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palència, Castella i Lleó). La necròpolis medieval de
La Olmeda es troba a cent metres al sud de la famosa vil·la romana del mateix nom, encara
que no tenen cap relació. S’hi van localitzar sis nivells d’enterrament que van des del segle
VII fins al XIII, que van ser exhumats, l’any 1983, pel Departament d’Antropologia de la
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Diputació de
Palència. És l’única necròpolis de fora de Catalunya utilitzada en aquesta mostra, ja que la
singularitat d’algunes de les restes exhumades fa difícil trobar-ne paral·lels a casa nostra.
IMATGES/OBJECTES DEL PLAFÓ:
1.1. Mapa de Catalunya amb la ubicació dels jaciments
Il.ustracions
1.1. Monestir de Sant Benet de Bages. Segles X-XV. Foto: A. Casanovas
1.2. Sant Miquel de Cardona (Cardona, Bages, Barcelona) durant el procés de restauración.
Foto. Fons documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de
Barcelona
1.3. Sant Llàtzer (Barcelona). Vista general abans de la restauració. Any 1977. Foto: Antoni
González Moreno Navarro. Fons Documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de
la Diputació de Barcelona
1.4. Sant Llàtzer (Barcelona). Vista de les intervencions arqueològiques. FotoJ. Francesc,
1990. Fons documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona
1.5 Sant Jaume Sesoliveres (Igualada, Anoia). Foto: A. Casanovas
1.6 Sant Jaume Sesoliveres (Igualada, Anoia). Vista de les intervencions arqueològiques
Foto: Montserrat Baldomà, 1993. Fons documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic
Local. Diputació de Barcelona
1.7 Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental)
1.8 Sant Vicenç de Malla (Malla, Osona). Foto: A. Casanovas
1.9 Sant Vicenç de Malla (Malla, Osona). Intervencions arqueològiques, 1984. Fons
Documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona
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ÀMBIT 2. QUÈ ENS EXPLIQUEN ELS OSSOS?
2.2
A travès de l’estudi dels esquelets pretenem saber com vivia una població. Com era ... i
que feia!
L’antropologia física o biològica és la ciència que estudia les restes conservades dels nostres
avantpassats. Això permet esbrinar quins han estat els mecanismes d’evolució biològica que
han contribuït a generar, mantenir o canviar la variació genètica i _siològica actual. Aquesta
informació ens ajuda a conèixer la nostra història mitjançant l’estudi de les generacions que
ens han precedit. Els ossos i les dents són els materials més durs de l’organisme humà i, per
aquest motiu, podem recuperar i analitzar ossos i dents d’individus que van viure i morir fa
milers o, _ns i tot, milions d’anys.
A escala europea, i a Catalunya en particular, s’ha comprovat com els estudis antropològics
dels ossos i les dents aporten moltíssima informació amb vista a un coneixement més ampli
sobre com es vivia a l’edat mitjana. Podem conèixer l’edat de defunció i, per tant, l’esperança
de vida, el nombre total d’homes, dones i infants enterrats, l’alçada que feien, les malalties
que van tenir i quin era el seu estat de salut, les mancances alimentàries o les ferides que
van patir; també podem reconstruir-ne la _siognomia i, en comptades ocasions, podem
establir-ne la causa de mort, i tot plegat en relació amb poblacions ben datades.
L’estudi de les necròpolis és fonamental per conèixer l’edat mitjana. De vegades fa la
impressió que gairebé l’únic que sabem dels vius i de la forma com es van distribuir pel
territori és gràcies al coneixement dels morts i de les tombes on foren enterrats. Un estudi
acurat de les necròpolis també pot permetre aprofundir en aspectes importants sobre
l’organització social d’aquell grup humà, sobretot en poblacions tan jerarquitzades com les
medievals.
Algunes formes d’enterrament ens permeten con_rmar l’existència de comerç o d’in_uències
culturals vingudes de terres més o menys llunyanes, per exemple, a partir de la troballa
d’objectes forans. D’altra banda, l’estudi dels objectes trobats dins de les tombes o bé la
ubicació d’alguns enterraments dins la necròpolis també té un gran interès amb vista a arribar
a conèixer més bé l’organització social, la mentalitat i les creences de la població.
Il.lustracions
Planimetria de la necròpolis de Sant Quirze i Santa Julita (Sant Quirze del Vallès). Segles VXIII. S’hi documentaren 67 inhumacions orientades amb el cap a l’oest i els peus a l’est,
directament a terra o bé embolcallades amb un sudari. La distribució espacial de les tombes
ens indica una tendència a enterrar els homes i els nens més a prop de l’església (sector A) i
les dones més allunyades (sector C). Totes les inhumacions es realitzaren amb les cames
estirades i els braços en diverses posicions. Només en un cas un cadàver probablement de
sexe femení s’inhumà de bocaterrosa. Segons CEPAP- Centre d'Estudis del Patrimoni
Arqueològic de la Prehistòria
Calze i patena de peltre dipositats al costat del crani de l’individu 18 de la tomba 30.
Probablement es tractaria d’un sacerdot. Sant Miquel d’Olèrdola, (Olèrdola, Alt Penedès).
Mitjan segle X - primer quart segle XI. MAC-Olèrdola. Foto: O. Clavell MAC
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Religiós amb un calze i una patena a la mà. E. Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné du
mobilier français. París, 1874. Biblioteca del Museu d’Arqueologia de Catalunya
2.2
L’estudi antropològic de les necròpolis medievals s’inicia amb la paleodemogra_a, que
consisteix a estudiar i classi_car els individus segons el sexe i l’edat de mort. D’aquesta
manera podem arribar a conèixer la incidència per edat i sexe de diferents costums funeraris,
malalties, carències nutricionals, desenvolupament ossi, etc.
El diagnòstic de l’edat de mort de l’individu és bastant fàcil i precís quan es tracta de restes
infantils i juvenils, però arriba a ser molt complex i aproximat en individus adults i madurs. En
individus infantils (de 0 a 12 anys) el mètode més emprat és el basat en l’estudi del grau de
mineralització i erupció de les dents, que permet arribar a una diagnosi molt precisa, amb un
marge d’error d’uns pocs mesos. En individus juvenils (de 13 a 20 anys) el mètode més
utilitzat és el que analitza l’aspecte i la fusió de les epí_sis (els extrems) dels ossos llargs, i
també s’utilitzen taules que relacionen la longitud d’aquests ossos amb l’edat de l’individu.
Aquests mètodes es basen en el coneixement profund de l’esquelet humà i dels processos de
creixement i maduració òssia.
En canvi, en adults, atès que el procés de creixement dels ossos ja ha _nalitzat, s’utilitzen
indicadors indirectes d’edat avançada. El diagnòstic d’edat estableix l’edat _siològica dels
individus situant cada esquelet en un grup que comprèn diverses dècades (per exemple, adult
jove, de 20 a 40 anys; madur, de 40 a 60 anys, i senil, a partir de 60 anys). Els mètodes més
fiables són els que es basen en els canvis morfològics produïts a les superfícies de contacte
entre dos ossos, ja que aquestes superfícies es van erosionant amb el transcurs del temps.
Els esquelets de les dones i dels homes són pràcticament iguals. El diagnòstic del sexe es
duu a terme a partir de l’observació de petites diferències morfològiques existents,
bàsicament, als cranis i als coxals. Als cranis s’estudien punts on s’insereix la musculatura,
que sol ser més forta en els homes, i als coxals s’analitzen diferències en la forma dels ossos
derivades de la capacitat de gestació de les dones. En alguns individus trobem una barreja de
trets morfològics típics del sexe femení amb d’altres de típics del masculí. En individus
infantils i juvenils el mètode més fiable és l’estudi molecular de l’ADN.
L’alçada de l’individu es pot determinar utilitzant unes taules realitzades a partir de l’estudi
d’homes i dones actuals i que es fonamenten en la proporcionalitat corporal. A partir de la
longitud d’un sol os llarg del cos (principalment el fèmur o la tíbia) es pot inferir l’alçada total
d’aquella persona.
Il.lustracions
1. Representació del creixement del fèmur des del naixement (NN, nounat) _ns als 15 anys.
Els ossos llargs estan dividits en dues parts: la central, que conforma la canya de l’os, té per
nom dià_si, i els extrems, per on es produeix el creixement, s’anomenen epí_sis. Com que
coneixem el ritme de maduració i creixement ossi, mitjançant el mètode de la comparació
podem assignar a cada esquelet una edat determinada, sempre que no hagi arribat a l’edat
adulta, en què cessa el creixement (les epífisis s’acaben fusionant amb la diàfisi).
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2. Imatge que mostra els canvis morfològics que es produeixen a la sím_si púbica des dels 18
anys _ns als 61, que serveixen per establir l’edat de mort en individus adults (mètode de
Brooks i Suchey, 1990).
3. Taula emprada per calcular l’alçada (resumida de Trotter i Glesser, 1958). Mesurant la
longitud màxima del fèmur es pot extrapolar l’alçada de l’individu (els valors canvien segons
es tracti d’un home o d’una dona).
4. Taula osteomètrica emprada per mesurar la longitud dels ossos.
5 Laboratori de Paleopatologia i Paleoantropologia del MAC. Amidaments de cranis amb
instrumental
especialitzat.
Arxiu
Fotogràfic
MAC

Suprimit: ¶
¶
Imatges osteològiques¶
¶
Crani i pèlvis de dòna¶
¶
Crani i pelvis d’home¶
¶
Formatat: Tipus de lletra:
Negreta
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ÀMBIT 3. L’ALIMENTACIÓ
3.1
L’alimentació a l’edat mitjana estava condicionada per dos aspectes: l’estatus social de
l’individu i els preceptes de l’Església. D’aquesta època coneixem dos llibres de receptes molt
complets escrits en llengua catalana: el Llibre de Sent Soví (1324) i el Llibre de Coch (abans
de 1491). La cuina medieval escrita és la destinada als estament alts, a la cort, als nobles, als
burgesos i als ordes religiosos. Els autors medievals tracten molt poc l’alimentació dels
pobres i, quan ho fan, és per explicar situacions extremes. Els estaments més baixos
menjaven el que podien adquirir amb els pocs recursos que tenien, i la seva alimentació era
monòtona i dependent dels productes locals. Així, per als més pobres la cuina desapareix i es
nodreixen, principalment, de pa d’ordi, alls, cebes i, de vegades, cansalada.
L’Església tenia establerts dejunis i abstinències en uns dies determinats de l’any. Segons el
que era permès menjar, els dies es dividien en dies de carn i dies de peix. Fins a _nals del
segle XV, durant els dies de peix tampoc no es podien menjar ous, llet, ni cap producte lacti.
Els dies sense carn eren nombrosos: la Quaresma, tots els divendres de l’any, i de vegades
també els dimecres, i totes les vigílies de les festivitats. Els ordes religiosos també podien
abstenir-se de menjar-ne altres dies, com els dissabtes, en honor a la Mare de Déu. Durant la
Quaresma el peix era més car i només els més rics podien comprar-ne; els pobres menjaven,
doncs, peix salat, vegetals i molt de pa.
La cuina medieval disposava de més ingredients que la cuina actual. Es menjava molta caça,
que proporcionava carns amb gustos diversos, i les espècies de peixos comestibles passaven
de cent. Cultivaven més tipus de cereals i d’hortalisses que ara i, sobretot, usaven molts més
condiments. Així, per exemple, les espècies més destacades de la cuina medieval eren la
canyella, el gingebre, el pebre i el safrà.
Imatges osteològiques
Peu dret d’un individu en què s’observen lesions òssies en el dit gros del peu que podrien
haver estat causades per la gota. L’artritis gotosa és una in_amació articular, molt dolorosa,
deguda a l’acumulació de cristalls d’urat monosòdic dins de la cavitat sinovial. La gota pot
afectar qualsevol articulació del cos, tot i que té preferència per les articulacions més
perifèriques (peus, mans, turmells i canells), atès que les temperatures corporals més baixes
faciliten la cristal·lització dels urats. La gota s’ha relacionat amb el sobrepès, el sedentarisme i
el consum elevat de proteïnes animals (sobretot carns vermelles i vísceres) i d’alcohol. En
l’edat mitjana era més freqüent en les classes socials més acomodades. Adult madur (51-55
anys). Sexe: masculí. Segle XVII. Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages).
Cintura pelviana i extremitats inferiors d’una nena amb deformació dels ossos de les cames
(genu valgum), en què el fèmur pren forma de “S” itàlica. En infants, aquesta deformació pot
ser deguda a una sobrecàrrega òssia per sobrepès que fa que es torcin els ossos de les
cames, que són mal·leables perquè estan encara en creixement. A la dreta de la imatge,
radiografia. Edat infantil II (6 anys). Sexe: femení. Segle: posterior a 1717. Necròpolis de Sant
Miquel de Cardona (Bages).
Il.lustracions
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Matança del porc. Representació de tres moments de la matança en una sola escena,
sacri_ci amb una massa, el cos de l’animal penjat, i el darrer moment amb el cap de l’animal
tallat i penjat. Monestir de Santa Maria de l’Estany (Bages). Claustre de l’ala occidental. Segle
XII. Bisbat de Vic. Foto: À. Casanovas
Retaule del Sant Sopar. Església de Santa Constança de Linya. Pintura al tremp sobra taula.
Jaume Ferrer. Segon quart del segle XV. Museu de Solsona. Foto: À. Casanovas. A l’edat
mitjana es donava una importància a l’acte de menjar molt superior a la que li donem
actualment. Els rics eren els qui tenien recursos per fer grans àpats, de manera que la cuina
medieval, rica en ingredients i amb receptes exquisides, quedava emmarcada dins d’un espai
sumptuosament ornat i amb taules parades amb luxoses vaixelles. La vida social girava al
voltant dels àpats, i hi havia establert un cerimonial que esdevenia tota una demostració de
riquesa i poder. El parament de la sala i de la taula mostraven la posició social de l’amfitrió.
Així, les pintures medievals ens mostren taules cobertes amb tovalles blanques amb dibuixos
negres geomètrics a les vores, ja que la vaixella i el menjar lluïen més sobre una superfície
d’un sol color. La cort i els nobles menjaven, en general, en vaixelles de plata i, en les grans
celebracions, d’or, que eren considerades veritables tresors. En els llibres de cuina
s’esmenten també les de ceràmica, comprades principalment a la ciutat de València.
La cuina grassa.Segons Pieter I Brueghel dit el Vell, gravat per Pieter van der Heyden. 1563,
editat per Jérôme Cock. Museu de Flandes
3.2
Les crisis alimentàries van ser molt freqüents durant l’època medieval, a causa, principalment,
d’un sistema econòmic basat en l’agricultura tradicional –amb tècniques molt rudimentàries
que requerien molta força de treball i amb escassa capacitat productiva–, d’unes collites molt
dependents de la climatologia i d’un sistema de repartiment de les matèries primeres molt
jerarquitzat. A més, les collites es podien perdre per innombrables motius: maltempsades,
inundacions, pedregades, sequeres, gelades, plagues d’insectes, guerres, etc. A tot plegat,
cal afegir-hi el fet que l’organització social era fortament jerarquitzada i impermeable, i unes
elits minoritàries predominaven sobre la gran majoria de la població. Era un model social en el
qual, més enllà de la caritat i la bene_cència, pràcticament no existien mecanismes de
edistribució de la riquesa ni de protecció social.
Els períodes recurrents de fam, tan freqüents en el passat, quedaven registrats als esquelets,
sobretot als dels infants, que, per les característiques del procés de creixement, acusen les
marques d’una nutrició inadequada. Els problemes poden venir per dues vies: per manca
d’aliments o per mala alimentació.
La falta d’aliments es pot detectar a partir de dos indicadors esquelètics –la presència
d’hipoplàsia de l’esmalt dental o de línies de Harris en els ossos–, o bé a partir d’una baixa
estatura. La mala nutrició pot quedar evidenciada per presència de les malalties següents:
anèmia, escorbut, raquitisme i osteoporosi.
Perquè “som el que mengem” és possible conèixer com era l’alimentació dels individus
estudiant la composició química dels seus ossos. Les proteïnes que ingerim són les que
formen les dels nostres ossos i gràcies a això podem arribar a saber com s’alimentaven les
dones i els homes del passat.
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Els estudis de paleodieta permeten determinar, a grans trets, quins eren els components
principals de l’alimentació dels individus (carn, peix d’aigua dolça o marí, cereals, vegetals,
derivats de la llet, etc.) i en quines proporcions es consumien. Són molt útils per detectar
canvis alimentaris, tant geogrà_cs com temporals, entre poblacions, i si dins d’una mateixa
població hi havia diferències socials o entre dones i homes quant al tipus d’alimentació.
Il.lustracions osteològiques
Fragment de calota cranial en què s’observa en el sostre de les òrbites una porositat òssia
anomenada cribra orbitalia. Aquesta lesió s’ha relacionat clàssicament amb malnutrició i
alguns autors també l’han relacionat amb l’anèmia. Edat: indeterminada. Sexe: indeterminat.
Anterior al segle XVIII. Sant Llàtzer (Barcelona)
Radiografia de les tíbies d’un home adult en què s’observen línies de Harris en les epífisis
superior i inferior. Les línies de Harris són línies horitzontals transversals de condensació
òssia que es troben en l’interior dels ossos de l’esquelet i que només són visibles en una
radiografia o en tallar els ossos longitudinalment. Estan situades en la part de la diàfisi
propera a la metàfisi. Les línies de Harris denoten una aturada temporal del creixement d’un
individu durant la infància, produïda per una malaltia o per un dèficit nutricional.
Adult madur (51-60 anys). Sexe: masculí. Segle XI. Necròpolis de Sant Benet de Bages
(Bages)
Gràfica que mostra els valors d’isòtops estables del carboni i del nitrogen d’individus de tres
ciutats medievals diferents del nord del Regne Unit. Els individus que van poder ser
identificats arqueològicament per les seves tombes i ofrenes funeràries, com ara capellans o
patrons, mostren una alimentació amb productes de nivell tròfic més elevat (carn, peixos de
riu, derivats làctics, etc.). Gràfica modificada de Müldner i Richards, 2005. Journal of
Archaeological Sciences, núm. 32, pàg.
Il.lustracions
La cuina flaca. Segons Pieter I Brueghel dit el Vell, gravat per Pieter van der Heyden. 1563,
editat per Jérôme Cock. Museu de Flandes
Pintura mural. Pia Almoina de Lleida. Segle XIII. Museu de Lleida. Foto: À. Casanovas.
L’atenció als pobres i necessitats es realitzava a les Pies Almoines de les catedrals i
monestirs. A mitjan segle XIV la Pia Almoina de Lleida alimentava entre 2500 i 2900 pobres al
mes. Hi trobem vídues, orfes, excaptius, bojos, minusvàlids, alguns estudiants de l’Estudi
General de Lleida i tota mena de desheretats. Al mateix temps també atenia alguns pobres
ocasionals, generalment peregrins.
Retaule de Sant Antoni abat. Sant Antoni donant almoina a un pobre. Tremp sobre fusta,
1360-1375. Segle XIV. Museu Nacional d’Art de Catalunya. Foto: © MNAC. En el món
medieval s’identificava com a “pobre” a tots els miserables, als qui patien indigència i fam,
malalties, xacres al cos per debilitat o ancianitat, als malalts. mentals i en general a tots els
exclosos, captius, exiliats i apàtrides. En aquesta categoria també entraven els peregrins o
pauperes Christi.
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ÀMBIT 4. ELS OFICIS I L’ESTIL DE VIDA
4.1
La societat catalana medieval era eminentment rural. El treball del camp proporcionava el
mitjà de subsistència als camperols i als senyors, els quals rebien gran part de la collita com a
pagament d’impostos. Era un treball molt dur i poc productiu, atès que la tecnologia emprada
era molt rudimentària i hi havia una total dependència de la meteorologia. A més, calia tenir
cura del bestiar i dels ramats. El bestiar oví era el protagonista, pel fet que se n’obtenia llana,
seguit del bestiar de treball (bous, cavalls, muls, etc.). Els camperols vivien dispersos en
masies i bordes al mig dels boscos i conreus, o bé agrupats al voltant d’una església o castell.
Cada família solia disposar de camps per a cereals, un hort, un tros de bosc o un erm, una
vinya o oliveres, i en indrets amb aigua abundant, un tros de terra per conrear-hi cànem o lli.
La feina es distribuïa per edats i sexes, tot i que hi havia moments en què tothom col·laborava
en una mateixa tasca (segar, batre, etc.). Els homes feien la feina del camp o del bosc; les
dones, la de la llar i l’hort, i els joves s’encarregaven del pasturatge dels animals. El segle XIII
esdevingué un període d’expansió urbana i comercial, les ciutats catalanes van adquirir un
dinamisme extraordinari i van atraure població camperola desitjosa de millorar la seva
condició.
Els menestrals, és a dir, artesans i gent d’ofici. La seva tasca consistia a elaborar tot tipus de
productes per tal d’atendre les necessitats de la població urbana. Les condicions de treball
eren molt dures i la feina, molt laboriosa, i hi havien d’invertir moltes hores. A Barcelona, a
mitjan segle XV, els oficis que aplegaven més tallers i obradors eren els sastres, freners
(fabricants o venedors de frens, estris utilitzats per subjectar els cavalls), sabaters, ferrers,
fusters, paraires (dedicats al treball de la llana) i teixidors. Els seguien en nombre els
argenters, blanquers, cotoners, assaonadors (dedicats a la neteja i preparació de les pells),
espasers, boters, matalassers, ballesters... Solien desenvolupar la seva feina ens els tallers
que tenien a la planta baixa de casa seva. Al davant de cada obrador hi havia un mestre i
sota les seves ordres treballaven els aprenents, els oficials, els peons i els esclaus. Els
membres d’un mateix ofici s’agrupaven en un gremi amb la finalitat de protegir els interessos
comuns amb l’establiment de preus sense competència i el control de la qualitat dels treballs,
i solien viure al mateix carrer, el qual, a la llarga, acabà identificant-se amb el nom del gremi i
que sovint s’ha mantingut fins als nostres dies.
Il.lustracions
4.1.1. Auca Artes i oficios. Sucesor de A. Bosch Calle del Bou de la plaza Nueva, 13,
Barcelona. Impressió sobre paper. Segle XIX. Fundació Bosch i Cardellach
4.1.2. Portalada de Santa Maria de Ripoll. Detall de l’intradós de la porta d’entrada amb
escenes del mes d’agost i setembre. Juliol i agost. Recol·lecció del blat i encerclament d’un
cup. Segle XI. Museu Monestir de Santa Maria de Ripoll.
4.1.3. Dos homes amb unes batolles baten una garba. Santa Maria de l’Estany, galeria
oriental del claustre. Segle XII. Bisbat de Vic. Foto: À. Casanovas
4.1.4. Escenes de construcción. Miniatura de la Bíblia Sacra. Vic. Vol II, foli 229v. 1268
Arxiu Episcopal de Vic. Foto: À. Casanovas
4.1.5. Noé construint l’arca. Monestir de Sant Cugat del Vallès, capitell de la galeria
meridional. Finals del segle XII - Principis del segle XIII. Monestir de Sant Cugat del Vallès.
Foto: A. Casanovas
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4.1.6. Obrador del sabater d’Anià. Ferrer Bassa. Retaule de Sant Marc. 1346. Església de
Santa Maria de Manresa. Seu de Manresa (Bages). Bisbat de Vic
Il.lustració osteològica
4.1. 6.- SSB-311 (LP.516)
Braç i avantbraç dret amb evidents signes d’artrosi en l’articulació humerocubital i
cubitoradial. Aquesta artrosi pot ser deguda a una activitat laboral intensa que requeria un
sobreesforç de la musculatura del braç dret o bé secundària a una fractura de colze. Adult
madur (40-60 anys). Sexe: masculí. Segle X . Necròpolis de Sant Sebastià de Bagà (El
Berguedà). Museu d’Arqueologia de Catalunya
4.2
De vegades, en l’estudi dels esquelets humans trobem marques en els ossos que són
indicadors d’una activitat física repetitiva, i algunes ens parlen de certs moviments musculars
concrets. Tot i això, mitjançant l’estudi de les restes òssies no es podrà determinar la
professió d’un determinat individu, però sí aproximar-se al grau d’activitat física realitzada,
mitjançant l’anàlisi dels denominats marcadors d’estrès musculoesquelètics (entesopaties).
Aquests marcadors responen a canvis i modificacions en les insercions de tendons i
lligaments, que deixen marques en els ossos. Les entesopaties són una expressió de la
plasticitat dels ossos sota pressió de forces, ja siguin internes o externes al cos, que no són
atribuïbles a cap malaltia ni problema metabòlic, bioquímic, hormonal ni enzimàtic, ni tampoc
a desordres neuronals o vasculars. Es tracta d’una resposta fisiològica a la demanda
funcional repetida o prolongada d’un determinat conjunt de músculs, cosa que provoca la
remodelació de l’os subjacent.
Com a conseqüència d’una activitat física repetitiva, també es poden arribar a produir canvis
degeneratius en els ossos, que és el que anomenem artropaties o malaltia degenerativa de
les articulacions. Aproximadament un 80% dels casos d’artrosi són primaris i no es deuen a
altres malalties causants, sinó al sol fet del desgast del cartílag articular pel pas del temps i el
fregament articular, però en el 20% restant dels casos es pot detectar una patologia causant,
com pot ser una asimetria de les extremitats, una fractura o una luxació, un defecte congènit
o una escoliosi, entre d’altres. Les artrosis estan directament relacionades amb l’envelliment
de la població.
Una altra marca que trobem en els ossos relacionada amb l’activitat física és la miositis
ossificant. Es caracteritza per un creixement anormal del teixit ossi en el múscul. El procés
s’inicia, normalment, amb una contusió, que produeix una lesió muscular i un hematoma
(acumulació de sang per una hemorràgia) dins del múscul i els teixits perifèrics. Els
hematomes normalment es reabsorbeixen al cap de poques setmanes, però en el cas de les
miositis es calcifiquen. Aquesta lesió té preferència per originar-se en la inserció dels músculs
adductors en la línia aspra del fèmur.
Certes malalties que podem observar en els ossos ens poden donar pistes sobre l’activitat
professional de l’individu. És el cas de l’observació de lesions en les vèrtebres produïdes per
infecció per Brucella melitensis, agent causant de la melitocòccia, malaltia també coneguda
com brucel·losi o febre de Malta.
Si relacionem la informació que ens proporcionen les restes òssies amb l’obtinguda a partir de
les dades històriques i l’associem al coneixement que tenim dels costums i maneres d’actuar
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de les persones que en l’actualitat es troben en situacions ambientals i tecnològiques
semblants, podem aproximar-nos a la manera de viure dels habitants d’una comunitat ja
desapareguda mitjançant l’estudi de les restes òssies que trobem en una necròpolis.
Il.lustracions
4.2.1. Representació del mes de juliol. Pintura mural del castell d’Alcanyís. Terol . Principis
del segle XIV. Foto: A. Casanovas
4.2.2. Representació del mes d’agost. Pintura mural del castell d’Alcanyís. Terol. Principis del
segle XIV. Foto: A. Casanovas
4.2.3. L’estudi dels marcadors d’estrès ocupacional en els ossos és interessant per detectar
diferències en les activitats realitzades pels homes i les dones, ja que ens donen pistes sobre
si realitzaven activitats laborals diferents. També permet comparar individus de diferents
nivells socials i econòmics, per exemple es poden explorar les diferències entre els habitants
del camp o les ciutats, de diferents religions, etc. O en un mateix individu, ens permet
estudiar-ne la lateralitat (ús prioritari d’una extremitat, dreta o esquerra). Adam llaura el camp i
Eva fila amb un fus. Santa Maria de l’Estany (Bages), claustre de la galeria de tramontana.
Segle XII. Bisbat de Vic. Foto: À. Casanovas
4.2.4. Noé a la Vinya. Monestir de Sant Cugat del Vallès, capitell de la galeria meridional.
Finals del segle XII - Principis del segle XIII. Monestir Sant Cugat del Vallès. Foto. Àngels
Casanovas
4.2.5. Les miositis són freqüents en els individus que cavalquen sobre cavalls, animals molt
utilitzats com a mitjà de transport en l’edat mitjana i també pels agricultors i guerrers. Les
lesions s’originen pels cops continus de l’entrecuix amb l’animal o amb la sella de muntar, que
donen lloc a petites hemorràgies que poden ossificar. Cavaller de Cardona. Monestir de
Santa Maria de l’Estany (Bages), capitell del claustre de la galeria de migjorn. Segle XII. Foto:
À. Casanovas
4.2.6. La melitocòccia, o febre de Malta, és una malaltia professional dels ramaders, ja que
s’adquireix en ingerir llet de vaca, ovella o cabra sense pasteuritzar i que estigui infectada pel
microorganisme, o bé per contacte directe amb les secrecions o els excrements d’aquests
animals.Profecia d’Amós. Miniatura de la Bíblia Sacra. Vol III. Foli 343r. 1268. Arxiu i
Biblioteca Episcopals de Vic. Foto: À. Casanovas
OSSOS IMATGES/OBJECTES DEL PLAFÓ:
4.2.1.- SFSB-6419 (LP.517).
Fèmur esquerre amb una excrescència òssia en la part mitjana de la cara posterior de la
diàfisi, segurament secundària a una miositis ossificant. També s’observen signes artròsics
en els còndils femorals. Aquestes patologies estan relacionades, possiblement, amb activitats
laborals que requerien un intens sobreesforç muscular, amb la realització de postures i gestos
repetitius. Adult senil (60-65 anys). Sexe: al·lofís (barreja de caràcters masculins i femenins,
no se’n pot determinar el sexe amb precisió). Segle XI. Necròpolis de Sant Benet de Bages
(Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
4.2.2.- SFSB-6423 (LP.517)
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Dues vèrtebres lumbars. Una d’elles presenta una lesió vertebral amb forma de mitja lluna
produïda probablement per una infecció de Brucella melitensis, agent causant de la
melitocòccia (brucel·losi o febre de Malta). L’altra és una vertebra sana del mateix individu.
Aquesta infecció s’adquireix en ingerir llet de vaca, ovella o cabra, o els seus derivats, sense
pasteuritzar i que estigui infectada pel microorganisme. També es pot contraure per contacte
directe amb les secrecions o els excrements d’aquests animals, per la qual cosa és una
malaltia professional dels ramaders. Adult jove (20-40 anys). Sexe: femení. Segle XV.
Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
4.2.3.- SFSB
3 vèrtebres lumbars que mostren importants lesions artròsiques en els cossos i arcs
vertebrals. Edat: Senil (>60 anys). Sexe: masculí. Segles X-XI.. Necròpolis de Sant Benet de
Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
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ÀMBIT 5. MEDICINA I SALUT
5.1
La mortalitat i la misèria causades pels microorganismes superen, de bon tros, les
provocades per les guerres i les fams.
L’edat mitjana és un període que es caracteritza per escassos hàbits d’higiene en la vida
quotidiana de les persones, fet que predisposava a la malaltia. Els antics banys públics
romans havien desaparegut per oposició eclesiàstica. Viure en les ciutats implicava major
densitat de població i major contacte entre persones, amb la qual cosa les malalties es
propagaven més ràpidament que en el món rural. Els pous es contaminaven amb freqüència,
la població vivia entre excrements i brossa, l’aigua bruta corria pels carrers poblats de rates,
els animals domèstics vivien amb les persones, ja que s’utilitzaven per obtenir calor durant
l’hivern... Tot això convertia les ciutats en un caldo de cultiu ideal per a la gestació i
propagació de tot tipus de malalties. Així va ser com van sorgir episodis tràgics de la nostra
història, com la pesta negra que assolà Europa entre 1347 i principis del segle XV, que matà
a un terç de la població.
Durant l’edat mitjana la medicina no va avançar gaire, aquest període només va servir de
pont entre la medicina clàssica (grega i romana) i la renaixentista. Els metges del moment es
van limitar a conservar els coneixements que havien adquirit grecs i romans, i a copiar durant
segles els llibres importants. Els coneixements de Galè (metge grec, 129-216, del qual
parteixen les teories dels humors, base de la medicina medieval) van quedar relegats als
monestirs. A mitjan segle XII la medicina es va anar tornant laica, i a partir del segle XIII
passà a les universitats.
Hi havia dues categories de metges: els que s’havien format a les universitats (escolàstics) i
els algebristes (també coneguts com a barbers), que practicaven sangries, treien peces
dentals, atenien fractures òssies, esquinços i luxacions, operaven hèrnies, càlculs a la
vesícula i cataractes, i cosien ferides. Els jueus també van exercir la medicina durant aquesta
època.
Per influència del cristianisme, la malaltia es considerava com una prova que Déu enviava als
homes i, amb el transcurs dels anys, es va acabar veient com un càstig diví pels pecats
comesos. Tant la malaltia com la medicina van estar molt lligades a supersticions, i van
continuar practicant-se cerimònies precristianes i emprant-se amulets per prevenir o curar
determinades malalties.
Els limitats coneixements no permetien comprendre adequadament les causes de moltes
malalties, que, per tant, difícilment es podien combatre amb eficàcia. La majoria dels agents
infecciosos i els seus vectors de propagació no es van identificar fins al darrer terç del segle
XIX.
Il·lustracions
5.1.1. Avicena. Canon Medicinae. De viribus cordis. Venècia 1490. 1490. Arxiu i Biblioteca
Episcopals de Vic. Tractat de medicina escrit per Avicena (Afshana, actual Uzbequistà 9801037) sobre l’any 1020 que va tenir una gran repercussió a l’Europa Occidental
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5.1.2 a i b. Detall de la pradella dels sants Cosme i Damià. Retaule dels sants Abdó i Sinén.
Seu d’Egara. Església de Sant Pere de Terrassa. Segle XV. Museu de Terrassa. L’escena
representa dues seqüències. En darrer terme, els sants metges practiquen l’amputació d’una
cama a un pacient. En primer terme, es pot apreciar com els metges col·loquen una pròtesis
de fusta al malalt. Foto: A. Casanovas i J. Rovira.
5.1.3. Gravat de l’obra de Jean-Jacques Manget, Traité de la peste: recueilli des meilleurs
auteurs anciens et modernes, Ginebra, Philippe Planche, 1721. Els metges portaven una
màscara feta de cuir amb un bec llarg ple de perfums per tal d’allunyar-se de les miasmes i de
les males olors.
5.1.4. Gravat que representa una mandràgora. Arbolayre contenant la qualetey et virus,
propriety des herbes, arbres gommes et semences, extrait de pluseurs tratiers de medicine,
comment Avicenne, de Rasis, de Constantin, de Ysaac et Pleteaire selon le commun usaige
bien correct. Lió, 1485. La farmàcia medieval va heretar els remeis de l’antiguitat a través
d’escrits com els de Galè o de Plini Segon, ampliats per la influència àrab. S’utilitzaven com a
anestèsics certes plantes (opi, mandràgora, cicuta) i vi. Les ferides només es cosien en casos
extrems, habitualment es cauteritzaven amb un ferro roent. Les cremades s’empastifaven
amb oli de llinassa i es cobrien amb farina o ou. Les fractures es tractaven amb compreses
amarades en clara d’ou i oli de roses i les encanyaven amb fusta, si podia ser, d’avet.
5.1.5. Representació d’una bruixa. Pàgina del Liber Chronicarum. Núremberg, 1493 . Arxiu i
Biblioteca Episcopals de Vic. Es practicaven exorcismes quan hi havia trastorns mentals o
epilèpsia, i es creia en el poder curatiu de les relíquies i dels sants. També es considerava
l’astrologia causant de malalties i curacions. Es recomanava recollir les herbes i arrels
curatives en una nit determinada i quan la lluna presentava una fase favorable. Les bruixes i
els bruixots també van tenir un paper en la medicina medieval, però en realitat més aviat eren
persones grans i solitàries amb coneixements sobre herbes medicinals.
5.1.6. Grup de tres individus enterrats simultàniament. Probablement morts per una epidèmia
Tomba 145, l’Esquerda. Roda de Ter (Osona). Foto: Museu Arqueològic de l’Esquerda .
Estudi antropològic: Antònia Diaz-Carvajal. En matèria d’infeccions, a Catalunya s’aplicaven
les recomanacions del metge lleidatà Jaume d’Agramunt, que el 1348 havia escrit un breu
tractat on, per exemple, es relacionava l’origen de les pestilències amb les conjuncions de
Saturn i Júpiter. Per fer front a les epidèmies, es van desenvolupar tot un seguit d’estratègies.
Quan es detectava la presència d’una pesta o contagi en una localitat, es reunia la Junta del
Morbo, que era la responsable d’impedir-ne la propagació. La primera mesura que es prenia
era aïllar els malalts, que eren confinats en hospitals anomenats morberies o llatzerets.
Moltes persones fugien de les viles i ciutats i s’instal·laven precàriament en barraques
situades a les rodalies, on també acabava arribant el contagi. Una segona mesura consistia a
impedir el trànsit de persones. Les portes de la població es tancaven, l’activitat comercial es
paralitzava i no trigaven a aparèixer problemes d’abastament, cosa que complicava encara
més la situació. Altres mesures consistien a bullir les robes i cremar les pertinences dels
malalts, desinfectar amb vinagre, encalcinar les cases i perfumar les estances, buscant la
“purificació”.
OSTEOLOGIC
5.1.7.- SFSB-6367 (LP.517). Crani amb mandíbula. Destaca en el crani la presència d’una
trepanació a la part dreta de l’os frontal amb supervivència, realitzada mitjançant la tècnica
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del barrinat i amb un estri ample. Durant l’edat mitjana es trepanava amb finalitats
terapèutiques en casos de traumatismes craneoencefàlics per retirar els trossos d’os que
s’havien trencat i havien quedat dispersos o bé per alliberar hematomes. També es trepanava
amb motius supersticiosos, en casos d’epilèpsia, etc. La majoria de trepanacions acabaven
amb la supervivència de l’individu, ja que no s’arribava a intervenir el cervell. Els casos de
mort se solien produir per la infecció de les ferides. Adult jove (30-40 anys). Sexe: masculí.
Segle XVI. Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
5.1.8.- SFSB-6711 (LP.517).
Tíbia i peroné drets d’un individu adult del qual només s’ha conservat part de les extremitats
inferiors. La tíbia presenta una fractura important que comença gairebé a la meitat de la
diàfisi, amb un call de fractura molt ben consolidat. En el peroné s’observa una fractura
obliqua propera a l’epífisi superior, amb un call de fractura gruixut i ben consolidat. Es tracta
d’una fractura típicament helicoïdal, atès que les fractures es troben en nivells diferents de la
cama, la tibial inferior i la peroneal superior. Els grans calls ossis indiquen la supervivència a
la fractura. Probablement la mobilitat de la cama no es veié afectada ni hi hagué un
escurçament de la longitud de l’extremitat. Adult. Sexe: indeterminat. Segles XI-XII .
Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
5.1.9.- SFSB-6715 (LP.517). Tíbia i peroné drets d’un individu adult en què s’observa una
fractura completa obliqua del terç inferior de les diàfisis que ha donat lloc a un call ossi amb
desviació, que ha deixat la típica imatge “en baioneta”. Aquest tipus de fractura s’anomena
“en bec de flauta”. Els grans calls ossis indiquen la supervivència a la fractura. Probablement
la mobilitat de la cama no es veié afectada ni hi hagué un escurçament de la longitud de
l’extremitat. Adult madur (41-45 anys). Sexe: femení. Segles XI-XII . Necròpolis de Sant Benet
de Bages (Bages) . Museu d’Arqueologia de Catalunya

5.2
La paleopatologia és la ciència que estudia la presència de malalties en les restes humanes i
animals de temps antics. Cal tenir en compte que no totes les malalties deixen marca als
ossos. N’hi ha que els afecten directament, com, per exemple, les fractures, l’artrosi, els
tumors ossis i algunes malalties congènites i infeccions, i d’altres que ho fan indirectament,
com ara la pressió que hi exerceix un tumor dels teixits tous. Actualment, per estudiar les
afeccions dels ossos comptem amb eines diagnòstiques, com ara els estudis microscòpics,
histològics, bioquímics, radiogràfics i tomogràfics.
Seguir els rastres de les malalties als esquelets permet saber quin era l’estat de salut de la
població, tot i que la majoria de vegades les afeccions detectades no es poden relacionar
directament amb la causa de mort dels individus. A escala poblacional, els estudis
paleoepidemiològics se centren en la relació de les condicions patològiques amb l’edat, el
sexe, l’ocupació, l’estatus social o altres variables, així com en la distribució geogràfica i
temporal d’aquestes condicions. Aquests estudis també s’interessen per descobrir les cures i
els tractaments que desenvolupaven les poblacions del passat enfront determinades
malalties.
Les malalties que amb més freqüència es troben estudiant esquelets de temps antics són les
degeneratives articulars, com per exemple l’artrosi, les patologies de la dentició (càries,
carrall, pèrdua de peces dentals, periodontitis) i les fractures. L’estudi de les traces deixades
per infeccions en els esquelets és complicat. Cal tenir present que no totes les infeccions
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afecten l’os. Les que ataquen l’organisme i el maten de manera ràpida no deixen cap mena
de traça sobre l’esquelet. En canvi, les infeccions cròniques sí que arriben a afectar-lo.
La tuberculosi és una de les malalties infeccioses que ha acompanyat l’home durant més
temps (se n’han detectat casos del període neolític, de fa aproximadament set mil anys). En
el registre paleopatològic es poden diagnosticar dos tipus de tuberculosi: la pulmonar,
causada per Mycobacterium tuberculosis humana, que es transmet per via aèria i és més
freqüent en ciutats, i l’osteoarticular, causada per Mycobacterium tuberculosis bovis, que es
transmet per via digestiva i és més freqüent en medis rurals. La lepra va aparèixer
posteriorment a la tuberculosi, ja que la infecció per tuberculosi atorga immunitat relativa
enfront de la lepra. Per aquest motiu, la retirada de la lepra de l’Europa medieval occidental
per un mecanisme de competència immunològica entre aquesta malaltia i la tuberculosi va
anar unida a l’ascens de la darrera.
L’ús de noves tecnologies, com l’anàlisi de l’ADN dels microorganismes que s’han pogut
conservar en els ossos humans, ajuda a estudiar aquestes infeccions i permetrà diagnosticarne d’altres que, fins ara, han passat desapercebudes pel fet de no deixar marques als ossos.
Així, per exemple, si sospitem que un individu va patir tuberculosi podem estudiar si hi ha
rastre en els seus ossos de la molècula que conte la informació genètica del Mycobacterium
tuberculosis, l’agent causant d’aquesta patologia.
Il.lustracions
5.2.1. Jacques Callot, Le bossu à la cane. Gravat, 1622. Segle XVII. Musée Lorrain. Nancy.
La tuberculosi pulmonar causa inflamació de la pleura (pleuritis), que pot arribar a calcificar
quan es produeix la curació, de manera que podem trobar pleures conservades en alguns
esquelets. La forma més freqüent de la tuberculosi osteoarticular és l’espondilitis o infecció de
les vèrtebres, coneguda com a mal de Pott, tot i que el bacteri pot afectar també qualsevol
altra articulació del cos (genolls, costelles, estèrnum, pelvis, espatlles, mans, etc.).
5.2.2. Profecia d’Amós. Miniatura. Bíblia Sacra. Vol. III. Foli 343r. 1268. Arxiu i Biblioteca
Episcopals de Vic. Malalties com el còlera, el tifus, la grip, la malària i la pesta negra i moltes
malalties de la pell són invisibles als ossos i és només a partir dels documents que se’n pot
determinar la presència en temps antics. Altres malalties infeccioses, com la sífilis, la lepra, la
tuberculosi i la melitocòccia, produeixen lesions de tipus osteolític (destructives de l’os).
5.2.3. Dona amb hidrocefàlia. Henri Dagonet. Cent deux photographies d’alliénés, 1888-1889
5.2.4. Captaire amb crosses amb signes evidents d’afeccions a les articulacions. Jacques
Callot. Aigua fort. Nancy 1622-1623. Còpia del segle XIX. Col·lecció particular
5.2.5. Monthléry, Hôtel Dieu fundat per Lluis VII el 1149. Figures que personifiquen la lepra
Foto Augène Atget (BNF). En el cas de la lepra, l’esquelet queda afectat en fases avançades
de la malaltia, en què es produeix osteonecrosi principalment a la cara i, en especial, a la
regió nasoalveolar. Són molt típiques les lesions a l’arcada alveolar, el paladar i la vora
inferior de les fosses nasals. Les lesions són molt destructives a l’esquelet postcranial i tenen
preferència per les mans i els peus.
IMATGES/OBJECTES DEL PLAFÓ OSTEOPATIES:
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5.2.6.- SFSB-6405 (LP.517). Vèrtebres dorsals amb espondiloartritis tuberculosa (mal de
Pott). S’observa la destrucció d’alguns cossos vertebrals, probablement a causa d’una
infecció per tuberculosis. Aquest tipus d’infeccions eren molt freqüents en època medieval i,
amb l’avenç de la malaltia, donaven lloc a individus geperuts. Adult jove (30-40 anys). Sexe:
femení. Segles XIV-XV . Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia
de Catalunya
5.2.7.- LP.274. Crani trobat a una ossera, amb la qual cosa manca la resta de l’esquelet. És
remarcable el gran volum del crani (3900 cc) amb un perímetre màxim de 708 mm. La cara és
petita, com correspon a un infant. Aquest creixement desmesurat del crani podria ser per
hidrocefàlia. En la hidrocefàlia la dilatació del crani infantil es deu a la retenció del líquid
cefaloraquidi dins del sistema ventricular i és secundària a una obstrucció, a una manca de
reabsorció o a una hipersecreció. Edat infantil (12 anys). Sexe: indeterminable. Segle XVII.
Sant Vicenç de Malla (Osona). Museu d’Arqueologia de Catalunya
5.2.8.- SFSB-6283-S3 (LP.517). Crani infantil aïllat, sense la resta de l’esquelet, trobat
juntament amb dos altres cranis dins la tomba d’un individu adult. Presenta un orifici
romboïdal en el frontal esquerre, per sobre de l’òrbita, vorejat per una depressió. Aquesta
lesió podria tractar-se de l’empremta deixada a l’os per un tumor en rellotge de sorra,
probablement un quist epidermoide. Segurament va ser bastant voluminós, però per la seva
situació i el creixement lent d’aquestes tumoracions, sembla poc probable que fos el causant
de la mort d’aquest infant. Edat infantil (11 anys). Sexe: femení. Segle XVII. Necròpolis de
Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
5.2.9.- SFSB-6853 (LP.517). Cúbit i radi drets d’un home que mostren dos forats fistulosos
produïts, segurament, per la disseminació bacteriana procedent d’un focus infecciós. Aquest
individu també presentava signes d’infecció en vèrtebres, clavícules, fèmurs i tíbies, i una
fractura consolidada en el fèmur esquerre. Les lesions infeccioses semblen fruit d’una
septicèmia (infecció generalitzada) procedent d’un focus. La porta d’entrada podria haver
estat la fractura del fèmur esquerre, que podria haver estat associada amb una ferida oberta
a la cuixa. Adult jove (26-35 anys). Sexe: masculí. Segles XII-XIII. Necròpolis de Sant Benet
de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
5.2.10.- SFSB-6846 (LP.517). Fèmur dret amb lesions importants a la zona del genoll,
produïdes, probablement, per un procés osteític (destructiu de l’os) a causa d’una infecció
estafilocòccica. No ha estat possible establir la porta d’entrada al cos d’aquesta infecció. Adult
madur (51-60 anys). Sexe: masculí. Segles XI-XII. Necròpolis de Sant Benet de Bages
(Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
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ÀMBIT 6. LA JUSTÍCIA
6.1
En cassos de penes de mort l’execució era pública
La pena capital es realitzava per decapitació, penjament, garrot o esquarterament
En època medieval la justícia es podia dividir en dos grans blocs: la justícia laica, és a dir, la
dels crims contra les persones i les seves propietats, i la justícia eclesiàstica, que jutjava els
crims contra la fe.
En època carolíngia i comtal qui exercia la justícia eren els representants de l’autoritat reial i
els representants de l’autoritat eclesiàstica. A partir del segle XI, quan la societat es feudalitza
es generalitza la justícia senyorial, segons la qual els senyor feudals tenien el dret d’exercir
justícia en els seus territoris. A partir dels segle XII i XIII la justícia reial i la justícia senyorial
es combinen. Així, els nobles tenien la potestat d’exercir les funcions d’administrar justícia,
percebre tributs, nomenar oficials i agents d’autoritat, mantenir l’ordre públic, atorgar
consuetes locals, designar jutges, alcaldes i altres autoritats als seus territoris i també exigir la
prestació de serveis militars. El senyor podia empresonar el vassall que hagués matat un
altre, també podia deixar-lo morir de gana, de fred o de set, però no el podia executar ell
mateix directament. L’any 1202 les Corts de Cervera reconeixien per a Catalunya la facultat
dels senyors feudals de maltractar els seus vassalls, prendre’ls els béns, detenir-los,
empresonar-los i mantenir-los lligats amb grillons o ceps (Ius malectractandi).
A partir del segle XIV, amb l’expansió de les ciutats, els reis atorguen diversos privilegis a les
autoritats locals per tal d’establir el seu sistema jurídic.
Com a càstig als delictes comesos s’establien penes econòmiques i/o punitives. El principi
retributiu de la venjança pública portà a l’abús de la pena de mort, mentre que les penes
corporals de vegades tenien caràcter subsidiari, en defecte de pagament d’una sanció
econòmica. Les penes corporals més importants eren les mutilacions. Entre elles destaquen
la castració (freqüent sobretot per a delictes sexuals), buidar els ulls de les òrbites (aplicada
en alguns casos d’infanticidi, traïció contra la corona o el rei, robatoris), l’amputació de
membres (es podien amputar les mans com a càstig per falsificacions, robatoris, treure un
ganivet o espasa a la cort per barallar-se, portar barba postissa...), la pèrdua de les dents (en
casos de fals testimoni), les marques a la cara (en cas de perjuri), l’extirpació de la llengua
(per castigar els qui revelaven secrets judicials i en casos de blasfèmia, fals testimoni o
bigàmia) o l’amputació del nas.
Les normes gremials i les lleis urbanes podien ser més dures que les del camp. Molt sovint la
pax urbana implicava mantenir els camins i les portes d’entrada de la ciutat flanquejats amb
cadàvers ajusticiats i un sever toc de queda, amb el tancament de les portes de la ciutat quan
es feia fosc i l’establiment de rondes de vigilància.
Iconografia
6.1.1. Judici de Salomó. Liber Chronicarum. Nuremberg, 1493. Incunable. 1493. Arxiu i
Biblioteca Episcopals de Vic. Foto: À. Casanovas
6.1.2. Llibre dels Costums de Lleida, pàgina en què s’especifiquen les penes per crims i es
recomana el turment del sospitós en cas de dubte. Llibre dels Costums de Lleida, 1288. Dins
del Llibre Verd petit. 1288. Arxiu Municipal de Lleida. Un cas paradigmàtic és el de la ciutat de
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Lleida. Efectivament, el rei Jaume II signa un privilegi segons el qual la causes criminals
havien de ser seguides per un tribunal, format pel veguer i dos paers, que dictava sentència,
assessorat per deu prohoms, després d’escoltar les declaracions del presumpte culpable i
dels testimonis. El decret també autoritzava que durant el procés es pogués torturar l’acusat
per aconseguir que confessés.
6.1.3. Llibre de Crims. Segle XV. Arxiu Municipal de Lleida. Foto: À. Casanovas. Un dels
vuitanta volums dels llibres de crims que es conserven a l’Arxiu Municipal de Lleida, on es
troben registrats els judicis i les sentències emeses pel Tribunal de Coltellades encarregat
d’administrar justícia. El tribunal estava format pel veguer, que era qui representava l’autoritat
reial, i dos cònsols.
6.1.4. Llibre de crims. Sentència dictada contra l’esclau tàrtar anomenat Gorgi a perdre els
dos punys i després a ser degollat i esquarterat, i els seus quarters posats en quatre punts de
la ciutat de Lleida, i el cap i les mans portats al portat de Sant Geli. Càstig que es mereixia per
haver matat el seu amo, Miquel Cortés, picapedrer de Lleida. 14 de gener de 1456. Arxiu
Municipal de Lleida. Foto: À. Casanovas
6.1.5. Escena de caps empalats i dins de gàbies. Auca Costumbres de antaño y de ocaño.
Madrid, 1866. Impremta de Marés y Compañía, Plazuela de la Cebada, 16. Segle XIX
Fundació Bosch i Cardellach
6.1.6. Escena de dilapidació. Bíblia Sacra. Vic. Vol. III. Foli 162v. 1263. Arxiu Episcopal de
Vic. Foto: À. Casanovas.Aquest càstig bíblic no era acceptat
6.1.7. Flagel·lació de Jesús. Monestir de Santa Maria de l’Estany (Bages), capitell de la
galeria de tramontana. Segle XII. Foto: À. Casanovas. La pena dels assots o flagel·lació era
molt estesa. S’aplicava, per exemple, a les forneres que defraudaven el pes, als lladres, per
provocar ferides, en casos d’injúria, blasfèmia, bigàmia, adulteri i prostitució, als encobridors
d’heretges, etc.
6.1.8. Gàbia per a penjar un cap tallat. Segle XVII. Museu Episcopal de Vic. Foto: Arxiu
Fotogràfic MAC. Per augmentar l’impacte dissuasori, el cap del penjat era posat en una gàbia
que es deixava a la vista de tothom.
OSTEOLOGIA
6.1.9.- 95B. Crani enclavat, amb mandíbula. Crani amb mandíbula que presenta un
enclavament amb clau de ferro de secció quadrada, amb penetració sagital i sortida per la
base del crani. També s’han conservat les dues primeres vèrtebres cervicals, l’atles i l’axis,
que es trobaven unides al crani per un gran bloc de terra. El clau mesura 32 cm de llargada.
L’enclavament es va produir un cop l’individu ja estava mort, probablement decapitat o
degollat, cosa que facilitaria la col·locació del clau, tot i que no tenim traces en les vèrtebres ni
en la mandíbula que fos decapitat. Adult. Sexe: masculí. Segle XV . Sant Jaume ses Oliveres
(Anoia) . Museu d’Arqueologia de Catalunya. Foto: MAC i Hugo Fernández
6.1.10 a,b,c.- 95A. Crani enclavat. Crani sense mandíbula que presenta un forat de forma
troncocònica en la volta cranial, pel qual passava un clau de ferro de grans dimensions. Adult.
Sexe: probablement masculí. Segle XV. Sant Jaume ses Oliveres (Anoia). Museu
d’Arqueologia de Catalunya. Foto: Hugo Fernández
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6.2
En els esquelets són identificables certs episodis de violència o d’ajusticiament, ja que alguns
poden afectar l’os i deixar-hi marques clarament identificables, com les fractures. No obstant
això, sovint no podem diferenciar si aquestes fractures van ser degudes a accions violentes o
punitives, o bé si eren lesions produïdes per accidents fortuïts. La majoria de les fractures es
consideren provocades per accidents, però hi ha casos en què les evidències de violència
són clares.
Estudiant els diferents tipus de fractures també podem diferenciar si l’individu va sobreviure
un cert temps a la fractura, ja que en aquests casos s’observa regeneració òssia (fractures
que anomenem ante mortem), si la fractura va ser poc abans de la mort o va causar la mort
de l’individu (fractura peri mortem), o bé si es va produir després de la mort (fractura post
mortem), quan l’os ja havia perdut les propietats de l’os fresc.
Les fractures produïdes un temps abans de la mort de l’individu són fàcilment reconeixedores,
ja que mostren evidència de curació. El procés de curació s’inicia poques hores després de
l’agressió i és molt evident entre els vint-i-un i trenta dies després, gràcies a la formació d’un
call ossi primari, si la fractura s’ha produït en un os llarg. No obstant això, el call ossi definitiu
pot tardar anys a formar-se. La curació de les lesions cranials s’evidencia per l’arrodoniment
dels marges de la fractura.
Pel tipus de fractura també es pot aventurar el tipus d’arma que es va fer servir per produir-la.
En alguns contextos (cementiris, fosses comunes, ossaris, etc.), es troben esquelets amb una
ferida o més produïdes per arma blanca, ocasionades en un episodi violent o diversos.
Un dels pocs casos en paleopatologia en què es pot establir la causa de mort de l’individu és
quan es troben fractures mortals, sense signes de supervivència, ja sigui al crani o a
l’esquelet postcranial.
De vegades som testimonis d’altres tipus de violència, fruit d’accions punitives, com ara
l’amputació d’extremitats o la decapitació. En el cas de l’amputació d’extremitats sol haver-hi
supervivència amb remodelació òssia en els extrems de la lesió. El cas de la decapitació pot
ser evidenciat per una fractura vertebral amb arma blanca i, fins i tot, de vegades es troba el
cap sobre els peus de l’individu, lloc on es va dipositar en el moment de l’enterrament.
Il·lustracions
6.2.1. Dibuix amb la possible seqüència de les restes òssies localitzades a La Olmeda .
(Palència). Amputació de mans amb supervivència. Dibuix: Francesc Riart
6.2.2. 6.9. Llibre de crims. Sentència segons la qual Enriques de Colunya, espaser alemany
resident a Lleida fou condemnat a perdre el puny dret per haver matat Arnau, guanter i veí de
Lleida, d’un cop d’espasa al cap. 19 d’abril de 1459. Segle XV. Arxiu Municipal de Lleida.
Foto: À. Casanovas
6.2.3. Grafits dels condemnats a mort a les parets de “La Morra”. Palau de la Paeria (Lleida)
Foto: À. Casanovas, dibuix J. Lluís Serrate
6.2.4. Sant Lleonard, patró dels presoners, té com a atribut uns grillons. Gravat. Segle XVI
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Arxiu i Biblioteca Episcopals de Vic
OSTEOLOGIA
6.2.1. Extremitats superiors. A l’escàpula dreta s’observa una lesió òssia amb signes de
supervivència que ens fa sospitar d’una ferida produïda amb una arma tallant. La ferida es va
infectar i va provocar una osteïtis que va causar petites perforacions en l’os. Malgrat tot,
aquestes lesions van cicatritzar i curar. Destaquen les lesions produïdes en ambdós
avantbraços, segurament fruit de l’amputació de les mans. L’individu va sobreviure un llarg
temps a la lesió i les ferides van acabar cicatritzant i formant un monyó, fet que es desprèn
del sinostosament del cúbit i el radi en ambdues extremitats. Podria tractar-se d’un
ajusticiament amb amputació de les dues mans, tot i que no es pot descartar que es tractés
d’un accident. Tot i la gravetat de les lesions, l’individu va sobreviure fins a una edat
avançada, segurament demanant caritat. Sembla que amb els monyons dels avantbraços va
poder realitzar certes activitats, potser utilitzant-los com a pinces, si hem de jutjar per la
desviació dels ossos a partir dels colzes. Senil (més de 60 anys). Sexe: masculí. Segles VIIXIII. La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palència). Museu d’Arqueologia de Catalunya
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ÀMBIT 7. VIOLÈNCIA I GUERRA
7.1
A l’edat mitjana la violència esdevé el mètode essencial per dirimir qualsevol litigi.
Efectivament, ja fos per qüestions territorials –guerres de reconquesta després de la invasió
sarraïna i guerres d’expansió i domini de nous territoris–, ja fos per interessos particulars de
les classes dominants sempre en continuada pugna per augmentar els seus drets i les seves
rendes, o ja fos per revoltes dels més desfavorits, el cas és que els episodis de conflicte foren
una constant al llarg dels segles.
Tot el nostre territori està ple de castells, fortificacions, muralles i torres, erigits en època
medieval, que ens permeten fer-nos una idea de com n’era, d’important, el fet bèl·lic, tot i que
els responsables principals de la mortalitat en aquella època foren la fam i les malalties.
Entre tots els estaments socials, la noblesa era, per naixement, la classe guerrera per
excel·lència. Per al cavaller medieval els seus principals atributs eren l’espasa i el cavall. No
obstant això, els soldats d’infanteria aviat constituïren el gruix dels exèrcits. Efectivament,
arquers, ballesters i més tard piquers eren part fonamental en el camp de batalla i en les
operacions de setge contra posicions fortificades, en els quals, a més, prengueren gran
protagonisme els ginys militars per al llançament de grans projectils.
Amb els segles, l’armament ofensiu evoluciona considerablement cap a una més gran
eficàcia mortífera, mentre que l’armament defensiu del cos i especialment el del cap adopta
formes cada vegada més compactades. Així doncs, des de la simple cervellera que cobria
només la part de la calota fins als elms i bacinets d’acer que també protegien la cara i el coll,
l’armadura evoluciona en la direcció d’evitar els terribles talls d’espasa i les perforacions
provocades pels projectils de les armes llancívoles, especialment de les ballestes.
Il.lustracions
7.1.1. Peregrins i assalt a un castell. Pintura mural. Monestir de Santa Maria de Sigena. c.
1200
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya
7.1.2. Batalla entre tropes cristianes i musulmanes. Pintura mural del castell d’Alcanyís.
(Terol). Segles XIII-XIV. Foto: À. Casanovas
7.1.3. Ballester. E. Viollet-le-duc. Dictionnaire raisonné du mobilier français. París, 1874.
Biblioteca del Museu d’Arqueologia de Catalunya. La ballesta com a arma llancívola apareix
per primera vegada a finals del segle X i es generalitza a partir del segle XIII. Museu
d’Arqueologia de Catalunya. Biblioteca
7.1.4. Escena de l’assalt a una fortalesa amb màquines de guerra. En primer pla, dos
cavallers s’enfronten en el camp de batalla acompanyats de ballesters. Calc del grafit del
castell de Castellfollit de Riubregós (Anoia). Segle XIII. Calc: J. Rovira i A. Casanovas. Dibuix:
Jl. de la Pinta
7.1.5. Assalt d’un castell amb un fonèvol. Relleu de la catedral de Carcassona. Segle XII.
Foto: À. Casanovas
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7..1.6. Extracció d’una punta de sageta del coll d’un guerrer. Miniatura. Alfons X el Savi,
Cantigas de Santa María. Foli 179r. Segle XIII. Biblioteca Real Monasterio del Escorial. Foto:
©Patrimonio Nacional.
7.1.7. Cuirassa i gamberes fetes amb cuir i llaunes de ferro procedents de Cardona. Segle
XV. Celada de ferro procedent de la casa Postils de Navès. Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona
Foto: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
OSTEOLÒGIC
7.1.7- SFSB-6439 (LP.517). Crani d’un home adult jove (31-35 anys) que presenta fractura
per impacte sobre l’ull esquerra. La lesió, que es va produir amb un objecte de punta roma
que va provocar un enfonsament a l’os frontal, pot ser conseqüència tant d’un accident com
d’una agressió. Els marges arrodonits de la fractura indiquen que va sobreviure a la lesió un
llarg període de temps amb aquesta deformitat a la cara. Adult jove (31-31 anys). Sexe:
masculí. Segles XI – XII. Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages) . Museu d’Arqueologia
de Catalunya
7.1.8.- SFSB-6533 (LP.517). Crani d’un individu que presenta un tall molt important que
afecta els dos parietals, fet per una eina tallant i fina, possiblement una espasa o una falç, i
que li va provocar la mort. Les línies d’hipoplàsia a l’esmalt de les dents indiquen que hauria
patit caresties alimentàries. Adult jove (21-22 anys). Sexe: masculí. Segles XI-XII. Necròpolis
de Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
7.1.9.- SFSB-6696 (LP.517). Crani d’un individu que va sobreviure a les terribles lesions
produïdes per una espasa. El marge arrodonit de les ferides ens indica que l’individu va viure
una bona temporada després de rebre-les. Analitzant la resta de l’esquelet, s’hi van trobar
una fractura consolidada de l’húmer dret, fractures consolidades en ambdós canells (fractures
de tipus Colles) i fractures consolidades en quatre costelles. Aquestes fractures podrien haver
estat provocades, en un episodi o diversos, en el transcurs d’una batalla. Per la gravetat de
les ferides cranials, amb pèrdua de substància òssia, és possible que tingués seqüeles
neurològiques, dificultats per caminar i per fer anar les mans. No obstant això, va morir força
temps després de l’agressió. Adult madur (50-60 anys). Sexe: indeterminable. Segles XI-XII .
Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de Catalunya
7.1.10.- SFSB-6820 (LP.517). Coxal esquerre d’un home adult jove amb un fragment de
llança clavada. La llança de ferro, de la qual només es conservava la fulla, es va poder
recuperar durant l’excavació i estava disposada damunt la pelvis amb la punta assenyalant
les costelles. Segurament la llança li deuria entrar per la part externa de l’engonal, en direcció
ascendent, i li deuria causar la mort. Aquest individu també presenta dos talls d’arma blanca
en ambdues clavícules, produïts durant en una lluita o intent de decapitació. Tot i que
l’esquelet estava molt ben conservat i en perfecte connexió anatòmica, el crani no es va
trobar conservat ni les sis primeres vèrtebres cervicals. Adult jove (31-35 anys). Sexe:
masculí. Segles X-XI. Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de
Catalunya
7.1.11.- LP.246. Crani que presenta diferents lesions, una d’elles cicatritzada i la resta sense
supervivència. La lesió cicatritzada és una fractura incisa al parietal esquerre, que va penetrar
a l’interior del crani per un forat molt petit. La ferida va guarir, probablement sense deixar
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seqüeles. En el crani s’observen tretze ferides incises fetes amb una arma tallant, predominen
en el costat esquerre. L’individu també presentava una fractura a l’avantbraç dret amb
cicatrització. Probablement les dues lesions amb supervivència es van produir en un episodi
violent anterior, però van guarir sense problemes. Cal destacar que aquest esquelet és l’únic
trobat a l’església de Sant Pau amb ubicació preferencial, fet que ens fa pensar que pot
tractar-se d’un noble que es dedicava a l’exercici de la guerra. Adult madur (60 anys). Sexe:
masculí. Segles XI-XIII . Sant Pau de Riusec (Vallès Occidental). Museu d’Arqueologia de
Catalunya
7.2
Les necròpolis medievals són plenes de testimonis de violència i guerra. És freqüent trobar
esquelets amb diverses fractures òssies produïdes per espases, sense traces de
supervivència, i això ens fa pensar en una possible mort durant el transcurs d’una batalla.
També trobem altres esquelets que presenten dos tipus de fractures per arma blanca, unes
amb supervivència i d’altres no. Podria tractar-se de nobles que en l’ofici de la guerra van
acumular en el seu esquelet les traces dels enfrontaments. A vegades trobem trossos de
metall enganxats en els ossos que ens donen una idea de com va poder morir l’individu.
Alguns esquelets estan acompanyats de la seva l’armadura o, fins i tot, de les armes.
Un cas molt especial és el d’un individu del cementiri de Sant Benet de Bages que es va
trobar enterrat amb el cap damunt dels peus. Del seu estudi amb deteniment es desprèn que
va patir diverses ferides, possiblement en el transcurs d’una lluita, i que finalment el van
decapitar. La decapitació es considerava una mort honorable per als nobles. Aquest esquelet
és el protagonista d’aquesta història i hem volgut fer-ne la reconstrucció facial amb finalitat
divulgativa.
La reconstrucció facial es una tècnica forense que té com a finalitat identificar cadàvers a
partir de l’esquelet cranial. No té una fiabilitat del cent per cent, però s’aconsegueix una
aproximació dels trets facials de l’individu i resulta molt útil per identificar persones
desaparegudes.
En primer lloc, s’ha de fer un estudi antropològic de l’individu, que ens proporciona la
informació relativa al sexe, l’edat i la complexió física.
Es pot fer de manera gràfica dibuixant el rostre sobre una fotografia o radiografia del crani o
també es pot modelar la fisonomia damunt d’una rèplica del crani en què s’han aplicat un
seguit de marcadors per determinar el gruix de la musculatura facial. S’utilitzen trenta-quatre
punts anatòmics corresponents a la musculatura facial. En aquests punts s’apliquen els
marcadors que determinaran els gruixos de la musculatura facial en relació amb el sexe,
l'edat i la complexió física de l’individu. Aquests punts s’uneixen amb fang fins a aconseguir el
volum dels teixits facials.
També es poden realitzar reconstruccions facials de manera virtual amb un programari
especial que permet aconseguir una imatge de qualitat fotogràfica. Aquestes tècniques ens
permeten obtenir d’una manera fidedigna el retrat aproximat de l’aparença que tenia una
persona en vida. També s’utilitza amb finalitats didàctiques.
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Es poden fer reconstruccions facials dibuixades en 2D, escultòriques en 3D i actualment
reconstruccions virtuals realitzades per ordinador amb programari 3D amb un resultat de
qualitat fotogràfica.
Il.ustracions
7.2.1 a,b,c. Restitució facial de l’individu 6462 de la necròpolis de Sant Benet de Bages. Es
tracta d’un individu adult jove d’entre vint-i-cinc i quaranta anys de sexe masculí amb
múltiples lesions traumàtiques, que va ser enterrat amb el cap als peus després de ser
decapitat. Segles XI-XII. Restitució facial amb tècnica manual realitzada per Amàlia Valls
7.2.2. Dibuix seqüència del combat en què morí l’individu 6462 de Sant Benet de Bages.
Segles XI-XII. Dibuix: Francesc Riart
7.2.3. Cavallers en un combat a peu, amb espases curtes i poms llargs que es blandaven
amb les dues mans. Al segle XIV, amb una armadura més perfeccionada, l’espasa es més
pesada que en segles anteriors. E. Viollet-le-duc. Dictionnaire raisonné du mobilier français.
París, 1874. Biblioteca del Museu d’Arqueologia de Catalunya
OSTEOLÒGIC
7.2.4.- SFSB-6462 (LP.517). Esquelet complet, però en mal estat de conservació, que es va
exhumar a la necròpolis de Sant Benet de Bages. Va cridar l’atenció des d’un primer moment,
ja que es va trobar amb el cap dipositat damunt dels peus. Al crani presenta cinc ferides per
arma blanca, una d’elles al pòmul esquerre i les altres a la volta cranial, sense supervivència.
A la columna cervical s’observa un tall d’espasa a la part de sota de la cinquena vèrtebra, que
indica que va ser decapitat. També té una ferida d’espasa a l’húmer dret.
Una interpretació hipotètica de les lesions seria la següent:
a) Probablement en el transcurs d’una lluita cos a cos, l’individu va rebre una primera ferida,
localitzada al braç dret i que arriba fins a l’húmer, que li va fer apartar el braç que sostenia
l’espasa, de manera que va quedar indefens davant l’adversari.
b) Estant encara dempeus, va rebre un segon cop d’espasa, ara al pòmul dret, que hauria
estat prou important per fer-lo caure a terra.
c) Una vegada a terra, va rebre diversos cops d’espasa al cap, un dels quals, el del parietal
dret, li va causar la mort.
d) Després que hagués mort, el van decapitar fent passar l’espasa entre la cinquena i la
sisena vèrtebra del coll (C5 i C6).
Va ser enterrat amb el cap situat entre el dos peus. Adult jove (25-40 anys). Sexe: masculí.
Segles XI-XII . Necròpolis de Sant Benet de Bages (Bages). Museu d’Arqueologia de
Catalunya
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ÀMBIT 8. L’EXPERIÈNCIA DE LA MORT
8.1
Avui percebem l’experiència de la mort com un fet excepcional, però per als nostres
avantpassats de l’època medieval la mort era una realitat terriblement quotidiana. Les taxes
de natalitat eren molt elevades, però també eren alts els índexs de mortalitat, especialment
entre els infants. L’esperança de vida en néixer se situava entre els trenta i els cinquanta
anys.
La mort ha estat, i és, una preocupació intrínseca al gènere humà, la constatació de la
irreversibilitat de la vida. La mort és l’objecte d’estudi de molts arqueòlegs, antropòlegs i
historiadors, amb l’objectiu d’intentar comprendre aquest fenomen universal i copsar-ne la
consciència religiosa, les cerimònies i els rituals.
La identitat cultural de l’Europa medieval té les seves arrels ideològiques i el fonament de
molts dels seus valors en el cristianisme, que afecta, també, tot el que envolta la mort. El
cristianisme va recollir la tradició de les doctrines religioses de l’antiguitat i va convertir la mort
en un “trànsit” cap a una altra forma de vida, visió compartida amb jueus i musulmans.
L’esperança de la resurrecció del cos ha fet que l’Església hagi mantingut la inhumació com a
única pràctica funerària fins al segle XX. També hi havia cementiris de jueus i musulmans que
es distingeixen per la diferent posició dels cossos i pels tipus de contenidors funeraris.
En els rituals funeraris el primer que tenia lloc era la preparació del cos, que es rentava en
piscines i bancs de neteja. A continuació, els familiars o els clergues amortallaven el cos amb
llençols de lli, i el vetllaven durant tres dies abans d’enterrar-lo. Passada la vetlla, es
traslladava el cos a l’església per a la missa funeral, i es portava el difunt en seguici fins al
cementiri, on es dipositava el cos dins la tomba o dipòsits funeraris. En el ritual del trasllat
dels difunts, els clergues acompanyaven el mort fins al sepulcre amb la creu alçada, amb ciris
i amb l’encenser. El difunt era traslladat a espatlles d’amics o parents, o sobre un mul en un
bagul de fusta i, en els nuclis urbans, en el llit propi o dalt d’un carro. Una vegada tancada i
segellada la sepultura, podien tenir lloc diferents rituals, com els banquets funeraris, les
libacions o la celebració d’una missa sobre la mateixa tomba. Aquests eren els rituals
cristians, però cal tenir en compte que els jueus i els musulmans tenien els seus propis.
Il.ustracions
8.1.1. Dansa macabra. Schedel Hartmann, Liber Chronicarum. Nuremberg. Anthonius .
Koberger, 1493. Arxiu i Biblioteca Episcopals de Vic. Foto: A. Casanovas
8.1.2 . La mort contempla la ciutat. Àngel Femenia. Àlbum Torras i Bages, 1898. Arxiu i
Biblioteca Episcopals de Vic. Foto: A. Casanovas
8.1.3. Retaule procedent de l’església de San Andrés de Mahamud (Burgos) amb la
epresentació de ploraners a l’enterrament de Carrillo i la seva esposa Joana. 1290
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya
8.1.4. Tàlem d’un bisbe. El fèretre es dipositava enmig de l’església, si el difunt era un laic els
peus es posaven en direcció a l’altar, si era un prevere es posava el cap en direcció a l’altar.
En ambdós casos, al voltant del cos hi havia ciris encesos . Pàgina del llibre Ceremonia
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episcoporum Clementis papae VIII et Innocentii X. Roma, 1670. Arxiu i Biblioteca Episcopals
de Vic. Foto: À. Casanovas
8.1.5. Pàgina dels càntics de la cerimònia d’enterrament practicada a la catedral de Vic. 1508
Arxiu i Biblioteca Episcopals de Vic. Foto: À. Casanovas
8.1.6. Retauló, Pintura sobre taula “abuy se treu anima”. Església de Sant Pere de Ripoll.
1504. Museu de Ripoll. Foto: A. Casanovas
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8.2 Els espais funeraris
En un primer moment, les tombes se situaven principalment en un lloc elevat, damunt d’una
roca, un turó o un tossal, i eren tombes de banyera excavades a la roca o amb caixes de
llosa, o bé tombes antropomorfes. Cap al segle VI els cementiris comencen a ubicar-se prop
de les esglésies o llocs de culte, però el cementiri parroquial no tindrà forma i força fins al
segle XI, com a conseqüència de la cristianització de la població o, potser, del pes i el control
que va arribar a tenir l’església damunt la societat.
La posició que ocupa cada sepultura dins l’espai funerari és cabdal, tant des del punt de vista
arqueològic com cronològic i històric. Els fidels volen ser enterrats al més a prop possible dels
màrtirs o sants, per cercar-ne la protecció i salvació. La ubicació de la tomba és una mostra
de l’estatus social del difunt. El més freqüent era l’enterrament entorn de l’església, seguint
l’orientació d’Est a Oest, però, tot i la prohibició, també eren habituals els enterraments dins
l’església. Aquest espai estava reservat, teòricament, als sants, però a la pràctica també s’hi
enterraven capellans, reis i nobles, i posteriorment laics, costum que es va generalitzar a
partir del segle XIII. Esment a part mereix l’enterrament dels infants, que sovint es feia a la
zona de l’altar i a prop del baptisteri o la pica baptismal. D’altra banda, no es podia donar
sepultura eclesiàstica als qui no havien rebut el baptisme, ni als heretges, cismàtics, suïcides,
excomunicats, etc., que havien de ser enterrats en un espai del cementiri separat de la terra
sagrada.
Les tombes havien d’estar senyalitzades per poder-les localitzar dins del cementiri. És el cas
dels epitafis funeraris, sobretot dels segles IV a VI, i de finals del segle IX i segle X, o el de les
pedres o lloses verticals anepigràfiques. Les tombes simples d’ús individual eren les més
comunes, però es podien reutilitzar diverses vegades.
Il.lustracions
8.2.1. Memento mori. “Recorda que has de morir”. Retauló. Pintura sobre taula, fusta . Segle
XVII. Museu de Ripoll. Foto: À. Casanovas
8.2.3. Necròpolis nord de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona), tombes antropomorfes. Finals del
segle VIII – Principis de segle IX. Foto: J. Rovira
8.2.4. Estela discoïdal amb la representació d’una mitra. Cementiri de Fuentespalda (Baix
Aragó, Terol). Aquest tipus de senyalització de les tombes es documenta a partir del segle
XIII i té continuïtat fins al segle XVIII. Foto: J. Rovira. Dibuix: M. Antònia Grau
8.2.5. Coberta d’ossari procedent de Navès (Solsonès). Vers 1420. Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona. Foto: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
8.2.6. Frontal d’altar dedicat a sant Martí de Tours. Escena dels darrers moments del sant
temptat encara pel diable. Binèfar. Segona meitat del segle XIV. Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona. Foto: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
8.2.7. Canadelles i calze de vidre bufat. Conjunt funerari. Sant Llorenç de Sous (Albanyà).
Segles XIV-XV. SAM Girona. Foto: À. Casanovas. Elements litúrgics localitzats dins la
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sepultura d’un individu de sexe masculí d’una edat compresa entre els 40 i els 50 anys
localitzada davant del presbiteri, probablement es tractava d’un religiós.
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Josep Manuel Rueda Torres
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Àngels Casanovas i Romeu i Jordi Rovira i Port
Guió i textos
Elena García Guixé i Amàlia Valls Martínez
Documentació
Àngels Casanovas i Romeu, Xavier Pascual Marqués i Jordi Rovira i Port
Comunicació
Joan Muñoz Vicente i Luz Gámiz
Activitats
Agnès Lupión Cortés
Col·laboració tècnica
Julià Martínez Amatriain, Conrad Mateo Parra, Jordi Mayas Heras, Núria Molist Capella,
Isabel Moreno Martínez i Xavier Pascual Marqués
Disseny de l’exposició
Jesús Galdón
Coordinació de la itinerància
Anna Maria Garrido Ferrer i Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
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Jordi Aguelo Mas, Elena González Coso i Albert López Mullor
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