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"¿Ya te he contado que ha desaparecido Moffie? Desde el jueves pasado, sin dejar ni 

rastro. Seguramente ya estará en el cielo gatuno, mientras que algún amante de los 

animales lo habrá usado para hacerse un guiso. Tal vez vendan su piel a una niña 

adinerada para que se haga un gorro" 

El diari d’Anne Frank.  Dimecres 3 de Maig de 1944. 
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SUMARI 

 

Resum: Aquest treball es compondrà d’un anàlisi pràctic de restes de fauna. L’estudi 

pràctic es centrarà en les restes de 9 gats recuperats en connexió anatòmica d’una sitja de 

cronologia medieval a El Bordellet (Vilafranca del Penedès). A partir d’aquest estudi, 

s’efectuarà una interpretació dels resultats obtinguts. En primer terme tot sembla indicar 

que aquest 9 gats van ser escorxats i llençats dins la sitja, això ens ajudarà a crear una 

discussió sobre els tractaments d’aquest animal al llarg de l’edat mitjana, donant especial 

interès en l’ús que se’n feia de la seva pell. 

 

Abstract: This work will consist of a practical analysis of faunal remains. The case of 

study will concentrated on the remains of nine cats recovered in anatomical connection of 

a pit on the medieval chronology in Bordellet (Vilafranca del Penedès). From this study 

will be an interpretation of the results. Firstly it seems that these nine cats were skinned 

and thrown inside the pit, this will help create a discussion about the treatment of this 

animal during the Middle Ages, with particular interest in the use of skin. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Des de ben petit a mi sempre m’havia agradat la història, anhelava conèixer fets 

que van ocórrer en el passat, investigar sobre allò antic era una de les meves grans 

aficions. Aquesta curiositat meva va ser el detonant per interessar-me en aquest món de 

l’arqueologia, m’atreia la idea de pensar que podria descobrir objectes antics usats per 

l’home i abandonats durant segles, com allò podria fer-se servir per reconstruir la història 

de la humanitat i resoldre’s alguns enigmes: com es va fer servir?, que era allò?, perquè el 

van crear? etc. També m’estimava molt els animals i la natura en general, m’apassionava 

anar a la muntanya veure els rius, els llacs i la fauna salvatge que s’amagava entre 

aquests paratges.  

No va ser fins el segon curs de la carrera d’Arqueologia que durant el transcurs de 

les excavacions arqueològiques a la Balma del Gai, vaig descobrir el món de 

l’Arqueozoologia amb més profunditat. Em va emocionar la idea de com aquest animals 

que habiten entorn als assentaments arqueològics interactuen amb els humans 

proporcionant-los els recursos necessaris per sobreviure com el menjar, l’ús de les seves 

pells, instruments fets amb ós, etc. Sobretot em van encisar com les conseqüències 
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d’aquestes explotacions es veuen reflectides en els assentaments humans. Alhora em va 

cridar l’atenció com les dades arqueològiques ajudaven a reconstruir un fet concret en la 

història. 

El meu interès va augmentar quan vaig saber que aquest aprofitament dels animals 

per part de les comunitats humanes queda reflectit en els seus ossos en forma de marques 

de tall que n’evidencien el seu consum. Em va impressionar saber que a través de 

l’anàlisi d’aquestes restes es pot arribar a extreure unes conclusions concretes.  

Per això, em vaig plantejar realitzar, com a treball de final de grau, un exercici 

que no fos exclusivament de caràcter bibliogràfic sinó que alhora suposés un treball 

pràctic en Arqueozoologia. Un cop vaig seguir el protocol corresponent per rebre el vist i 

plau per fer un treball d’aquest tipus, em vaig posar en contacte amb el Dr. Jordi Nadal, 

que entre un seguit d’opcions, em va proposar l’estudi d’un conjunt faunístic procedent 

d’una sitja medieval excavada al Penedès durant unes intervencions d’urgència. Per les 

seves característiques, restes molt ben conservades del que semblava un dipòsit de 

diferents exemplars de carnívor, ens va semblar un conjunt faunístic molt atractiu per a 

ser estudiat. D’aquí va sorgir aquest treball que presento seguidament: L’anàlisi de les 

restes òssies recuperades a l’estructura d’època medieval (E-21) del jaciment del 

Bordellet (Vilafranca del Penedès), que van correspondre a un depòsit intencionat de 

diversos exemplars de gat (Felis catus). En aquest treball, presentarem les reflexions 

sobre els usos del gat, l’estudi d’aquestes restes faunístiques, i les conclusions finals a les 

que hem arribat. D’altra banda cercarem paral·lels de casos similars que s’hagin arribat a 

produir a l’Oest d’Europa durant l’Edat Mitjana. 

Per últim, com a objectius base d’aquest treball, es pretén assolir una sèrie de 

coneixements bàsics per a la identificació anatòmica i taxonòmica de restes faunístiques, 

mitjançant l’estudi d’un cas real com és el Jaciment del Bordellet. Un altre dels objectius 

bàsics és aprendre a identificar diferents marques de tall de caràcter tafonòmic. En darrer 

terme es vol fomentar l’aprenentatge dels sistemes de recompte i dels càlculs en bases de 

dades per tal de saber-los utilitzar. A través dels resultats d’aquest càlculs es vol 

comprendre millor l’ús que en fan els humans de les diferents espècies animals.  
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Per acabar volem assolir uns objectius més concrets basats ja en el nostre tema 

d’estudi. Un d’aquest objectius és el d’identificar el conjunt faunístic de l’estructura 21 

del jaciment del Bordellet. D’altra banda, es vol posar en context cronològic a mesura 

que interpretem l’ús cultural que va tenir dita estructura.  

 

2 EL GAT I LA SEVA HISTÒRIA 

Atès que les restes que finalment hem analitzat corresponen totes elles a gat (Felis 

catus) creiem oportú fer una aproximació d’aquesta espècie, a tall introductori, en 

especial dels seus usos per part dels humans fins arribar a l’Edat Mitjana, moment al que 

corresponen les restes estudiades. 

 

2.1 Presentació del gat domèstic (Felis catus) 

El gat és un mamífer de l’ordre dels carnívors i de la família dels fèlids. Dins 

d’aquesta família, els gats (entenent per aquests totes aquells Felis) són els animals de 

mida més petita, tot i presentar  totes les seves característiques, com  la seva dieta basada 

en l’hipercarnivorisme i la capacitat de retreure les urpes. Actualment s’identifiquen un 

total de 6 espècies, més dues altres extingides recentment, totes elles distribuïdes pel Vell 

Món (Euràsia i Àfrica). De totes aquestes espècies solament una ha estat domesticada, el 

gat salvatge europeu (Felis silvestris). En un primer moment es considerava que aquest 

era la mateixa espècie que el gat salvatge africà (Felis lybica) tot i que més endavant es 

va mostrar com a una subespècie del gat salvatge europeu. Actualment es proposa que 

Felis silvestris ha donat origen al nostre gat domèstic, que reconeixem amb el  nom 

científic de Felis catus. Però, tot i així s’ha de reconèixer que són pràcticament idèntics: 

no hi ha diferències genètiques ni reproductives entre aquest i el seu agriotipus salvatge 

(Felis silvestris). (Clutton-Brock, 1999) 
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2.2 El gat abans de la domesticació: La Prehistòria 

La domesticació del gat és un fet que es produeix molt més endavant respecte a la 

majoria dels mamífers domèstics del Vell món (bovins, ovicaprins, suids i  èquids, al 

Neolític o al Calcolític) (Gautier, 1990). Com veurem més endavant, el gat va ser 

domesticat ja en l’entorn d’una societat desenvolupada cultural i  històricament. Això no 

significa que, al llarg de la Prehistòria, les diferents societats humanes no hagin fet ús, de 

diverses maneres, del seu agriotipus salvatge, Felis silvestris, la qual cosa implicà una 

estreta relació entre aquest animal i els humans que molt possiblement facilità el seu 

posterior procés de domesticació: com animal que proporciona pell de qualitat, 

secundàriament carn  i, com a mascota. 

El treball d’extracció de la pell és una de les activitats artesanals que exigeixen un 

major consum de temps i energia. Convertir aquesta resta o producte secundari de les 

carcasses mortes d’una matèria primera versàtil, capaç de variar la qualitat del seu propi 

producte i segons la finalitat a què vagi destinada, exigeix la posada en marxa d'una 

tecnologia més o menys sofisticada segons l'objectiu que es persegueixi i el nivell 

tecnològic de cada grup humà.  

Durant aquest període tenim vàries mostres d’aprofitament del gat amb finalitat  

pelleteres. Podem citar per exemple el cas del jaciment de l’Abric Romaní (Capellades, 

Anoia), on s’han trobat restes d’aquesta espècie que van ser introduïdes al jaciment 

(Gabucio et ali., 2014). Les restes trobades a l’Abric Romaní de Capellades ens permeten 

saber que aquest gats estaven sent processats per a la seva pell gràcies a la preservació de 

determinades restes òssies on veiem afectacions en la seva cortical dites marques de tall o 

“cut marks” que consisteixen en talls transversals deixats per la incisió d’un objecte 

tallant.   

A través d’aquest estudis sabem que durant el Paleolític Mitjà ja estaven 

aprofitant la pell de felí, les marques de tall ens revelen aquest fet.  Aquestes estan 

ubicades a les parts proximals d’alguns ossos llargs com la tíbia, les mandíbules també 

presentarien talls transversals així com en els ossos de mans i peus anatòmicament dits 

metacars i metatars respectivament. 
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Durant l’epipaleolític o mesolític, concretament a Itàlia (Crezzini et al., 2014) 

tenim constància que aquests gats van arribar a ésser part de l’alimentació humana, 

formant part del consum recurrent de les petites preses, però que gràcies a una evolució 

tecnològica en els sistemes de caça els feia peces molt rentables. També tenim constància 

que aquests petits felins van ser aprofitats per la seva pell.  

L’explotació del gat salvatge amb finalitats pelleteres i alimentàries va continuar a 

Europa occidental un cop arribats al Neolític, malgrat  la generalització  de la ramaderia 

des del Pròxim orient i la possibilitat d’obtenir aquests recursos d’altres espècies 

domèstiques. Segurament, però, es tractaria d’una cacera  oportunista, orientada a 

l’eliminació de feristeles o a l’obtenció de pells de qualitat que les espècies domèstiques 

no podrien proporcionar. Subsidiàriament, la seva carn no es depreciaria pel consum. Un 

cas que exemplifica aquesta  situació son alguns nivells datats al Neolític i l’Edat de 

Bronze de la Cueva del Mirador (Sierra de Atapuerca, Burgos) que han proporcionat 

ossos de gat salvatge que presenten fractures antròpiques i toothmarks (marques de 

mossegada) també atribuïdes a humans (Martín et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: (esquerra) Foto i (dreta) plànol on ens mostra l’enterrament del gat 

conjuntament amb un humà, Shillourokambos (Xipre). 
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També al Neolític tenim  les primeres proves  de manipulació de gats, encara no 

domèstics, per part dels humans, com animals de companyia o “mascotes”. Concretament 

veiem anàlisis faunístiques situades a Xipre. Això és particularment interessant perquè 

aquesta illa no va ser ocupada per humans fins a l’Holocè, ja entrat el Neolític. Abans de 

l’arribada de l’home, Xipre tenia una fauna de mamífers molt exòtica que va desaparèixer 

amb l’arribada dels primers pobladors. D’altra banda,  aquesta illa no comptava amb 

animals com la guineu, el gos  o el gat, que eren propis de la zona continental. Ja als anys 

80 del segle passat es va plantejar  la introducció a l’illa del gat sense poder especificar  

l’ús  que se’n faria d’aquest animal, per la troballa d’una única mandíbula aïllada  al 

jaciment de Khirokitia, datat al neolític recent (Davis, 1989). La troballa més interessant, 

però, es  fa pública l’any 2004: un esquelet sencer d’un gat, associat a un enterrament 

humà es localitza al jaciment de Shillourokambos (Vigne et al., 2004), datat al voltant del 

9.500 aC, al Neolític preceràmic, corresponent a les primeres fases d’ocupació de l’illa. 

El fet que la domesticació del gat clarament es produeix milers d’anys més tard (les 

característiques anatòmiques d’aquest animals dels jaciments xipriotes ens remeten 

clarament a la forma salvatge) i el context arqueològic d’aquest individu,  permet afirmar 

que el gat salvatge deuria ser emprat com a mascota com a mínim en època neolítica i 

que va ser d’aquesta manera que s’introduí a l’illa de Xipre. 

 

2.3 El gat: domesticació i expansió al llarg de l’Edat Antiga 

Hem vist com la relació d’aquest fèlid amb l’esser humà s’inicia a la prehistòria, 

però no serà fins a l’època faraònica, a Egipte, que els humans l’adopten veritablement al 

seu entorn més pròxim. A Egipte és domesticat i allà, li donen un ús domèstic així com, a 

mesura que aquest es va introduint en aquests territoris del nord d’Àfrica, adquireix una 

importància religiosa. 

Com ja havíem vist en l’apartat anterior amb el cas de Xipre, a Egipte també es va 

anar fent ús del gat coma mascota, per exemple s’han trobat jaciments al nord d’Àfrica, 

com és el cas de Hierakónpolis prop de Luxor on hi ha restes de gat enterrat que ens 

estableixen, mitjançant un anàlisis osteològic comparatiu, una hipòtesis on suposadament 
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aquest gat salvatge ja en temps predinàstics era caçat no per mers recursos càrnics o per 

la seva pell sinó per mantenir-lo en captivitat, cosa que va influir, d’alguna manera, en el 

procés de domesticació del gat. (Linseele, et al, 2007) 

Diferents autors apunten un procés de domesticació d’aquest felí en 2 fases 

principals: primerament, una interpretació de com l’home du a terme una pràctica de la 

captura, així com del seu manteniment sense cap intenció deliberada en modificar la seva 

conducta o cria, aquesta fase sovint ve acompanyada d’una lleugera variació en el fenotip 

salvatge (aquest és una mica més gran que el domèstic). En segon terme la consciència 

d’aquestes comunitats humanes sobre l’efecte “controlador” del creixement i 

desenvolupament d’aquest animals. 

Amb la seva domesticació el gat inicia als territoris egipcis una relació que abans 

no havia estat considerada. Tot canvia en el moment en que aquestes comunitats 

comencen a organitzar-se i a produir excedents alimentaris com el gra on els guarden en 

grans magatzems. Reserves de gra que es feren imprescindibles per evitar les fams durant 

l’hivern. Recordem que la base econòmica de l’antic Egipte es fonamentava en la 

irrigació per crescudes anuals del Nil, i que amb el sedentarisme i la cooperació social, va 

contribuir a una explosió demogràfica que requeria alhora de grans quantitats de menjar. 

Aquest fet propicia l’aparició i invasió de petits rosegadors que acabarien per constituir 

una veritable plaga sobre aquestes reserves d’aliments i és aquí on entra aquest petit fèlid 

atrapant-los i menjant-se’ls, establint així una relació simbiòtica amb l’home. No obstant 

no és la raça de gat salvatge que nosaltres coneixem actualment a Europa com a Felis 

silvestris silvestris la que es va domesticar fins arribar a ser el nostre gat domèstic (Felis 

catus) sinó que va ser una de les seves variants nord-africanes, Felis silvestris lybica, 

segons defensen alguns autors degut a la coloració del seu pelatge, la que realment va ser 

la primera en ser acceptada per l’ésser humà. Gracies als anàlisis arqueològics podem 

veure que va ser durant els inicis de les grans dinasties, més concretament durant la 12 

dinastia faraònica (1976-1793 a.C.) quan el gat es ja és acceptat per l’home íntegrament i 

comença a aparèixer freqüentment a l’art egipci (Camps, 2011).  
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Figura 2: Escena de caça al pantà, British Museum (Londres) 

Entorn als territoris del Nil i a Egipte el gat va arribar a tenir un gran impacte com 

a símbol religiós. Tant és l’apreci i admiració que aquestes comunitats li professaven que 

van arribar a momificar-los embolcallats en lli i amb cintes de colors, protegits des de 

simples cistelles de palla fins taüts de fusta i pedres precioses. Els egipcis inclús van 

promulgar lleis (fa més de 4.000 anys) protegint-los. Les seves deïtats les quals 

veneraven com la deessa Bastet li van donar forma felina. Degut al culte a aquesta deessa 

va propiciar la creació de mòmies de gats així com la creació de cementiris dedicats als 

mateixos. El gat va constituir un emblema de lluita contra la maldat i les tenebres. 

Algunes representacions d’aquest gats encara es conserven a Tebes al palau d’Amenophis 

III (1.450 a.C). (Camps, 2011) 

Podem suposar que l’expansió d’aquests felins a través d’Europa va ser dons 

gràcies a la fama que van adquirir a Egipte i que els van permetre partir cap al continent 

europeu ara fa uns 3.000 anys. Sembla ser que quan l’imperi egipci va caure en mans de 

l’imperi romà es va accelerar aquesta expansió del gat cap Europa, tant és així que aquest 

fèlids en temps de l’imperi romà van aconseguir poblar el sud d’Anatòlia. 
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Queda clar doncs que la domesticació d’aquest animal te el seu epicentre a Egipte. 

No obstant gràcies com ja s’ha esmentat abans la conquesta d’aquest regne per part dels 

romans fa possible la introducció d’aquest felí per tot l’imperi especialment la zona 

Occidental i Central (Bökönyi, 1974).  

Trobem mostres d’aquesta expansió a Gran Bretanya on gràcies a alguns estudis 

arqueozoològics podem veure que ja durant el Ferro final a Irlanda comencem a trobar els 

primers rastres de domesticació del gat. El cas de Fort Navan així com de Dún Ailinne 

ens revela algunes hipòtesis sobre la presència d’aquest gat en aquesta illa, en primer 

terme la possibilitat de l’existència d’una relació de mercat amb les illes britàniques i la 

zona mediterrània durant el bronze final i el primer ferro on es comercialitzarien vàries 

espècies d’animals entre elles el gat, i en segon terme per la possibilitat d’una 

domesticació independent a Irlanda sense la intervenció d’altres factors exteriors, ara bé 

aquesta última hipòtesis es mostra poc fiable ja que en aquesta zona l’únic gat 

documentat és l’espècie Felis silvestris shreber, exemplars difícils de domesticar. 

Ja en la tardoantiguitat, aquest gats ja estaven domesticats, no obstant ens trobem 

en una problemàtica dins dels diferents jaciments arqueològics, com diferenciar el gat 

domèstic del salvatge. Sembla ser per les diferents restes trobades per exemple a Irlanda 

que aquest gat domèstic durant la tardoantiguitat, en els entorns rurals és una mica més 

petit que la seva varietat salvatge.  

Amb aquest estudis realitzats en diferents jaciments arqueològics a Irlanda on 

se’ns mostra una cronologia tardoantiga, s’extreuen una sèrie de conclusions: en primer 

lloc, el gat domèstic tenia una distribució bastant generalitzada en les zones rurals, encara 

que no universal, però si que va tenir una repercussió en molts jaciments de la zona de 

forma individual. El gats representats en les excavacions arqueològiques de Ballinderry 

II, Lady Lane i a Fishamble prop de la ciutat de Dublín, gràcies a la comparació 

osteològica ens mostren uns exemplars de mida gran, encara que no tant com la varietat 

salvatge. I per últim dir que aquest individus representats en les zones rurals presentaven 

en la seva majoria una edat avançada. Això evidenciaria una valoració i ús d’aquest felins 

com a mascota domèstica. El paper del gat domèstic durant aquest període es reflecteix 

en fonts escrites, citem el cas del poema conegut amb el títol de l’escolà i el seu gat (The 
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Scholar and his Cat) on ens descriu la vida d’un monjo i un gat anomenat Pangur Bán, on 

aquest ajuda a controlar una plaga de ratolins. Per tant ens evidenciaria que el gat es faria 

servir com a control de plagues tal com passava a l’antic Egipte (Mccormick, 1988). 

 

2.4 El paper del gat a l’Edat Mitjana 

La mentalitat de l’ús d’aquest animal va canviant conforme entrem en aquest 

període. Encara que trobem aquest felí plenament domesticat ja en aquesta cronologia (a 

partir del s. IX d.C), podem veure que aquest usos ja no són purament d’associació amb 

l’home ni tampoc podem dir que siguin únicament domèstics, sinó que ja se’ns presenten 

altres usos més enllà del que fins ara havíem pogut veure. 

Establint una comparació amb els períodes anteriors destaquem que aquest gats 

tenien una esperança de vida més curta. Observem dons que en molts dels jaciments 

trobats especialment a Anglaterra, que és on tenim més constància d’aquest procés d’ús i 

domesticació dels gats, durant el s. XIII són molt abundants els individus immadurs que 

encara no han assolit l’edat adulta. Un dels fets més destacables de l’extensió del rol del 

gat domèstic és que encara s'havia estat mantenint com a mascota a les cases durant 

l’època medieval, a Irlanda per exemple, però la presència de la rata negra (Rattus rattus) 

i el desenvolupament de la indústria i del comerç de les pells durant aquesta època hauria 

estès molt considerablement el seu paper, diversificant com a conseqüència, els seus usos. 

Aleshores observem, al igual que passava a Egipte, aquests gats s’utilitzarien com a 

possible control de plagues de petits mamífers com són les rates, alhora que ajudaria a 

mitigar els efectes de la famosa pesta negra. 

L’abundant presència de restes d’individus juvenils en la majoria de jaciments 

arqueològics d’arreu d’Europa i més concretament a les Illes Britàniques, durant l’Edat 

Mitjana, fa pensar que podria tractar-se d’una evidència del seu aprofitament deliberat per 

comercialitzar amb les seves pells. Tenim constància que aquests gats se’ls deixava 

créixer per tal que desenvolupessin la seva mida màxima i així obtenir la major pell 

possible. El sorgiment de l’aprofitament d’aquesta pell també ve arran de les 

característiques pròpies d’aquest felí ja que gràcies el seu curt període de gestació, 
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juntament amb la seva mida proporcional, esdevé un subministrament eficaç, constant i 

de fàcil accés que el fan un animal idoni per a l’extracció del seu pelatge. Les evidencies 

d’aquest ús que trobem en el registre arqueològic són les marques de tall, que com ja hem 

dit anteriorment són un element clau per tal de distingir la finalitat dels seus usos, 

aquestes dons les podem veure en els cranis de determinats individus com és el cas del 

jaciment de Wood Quay proper al riu Liffey, a la ciutat de Dublín. En aquest cas veiem 

les marques de tall situades concretament a les òrbites i les àrees circumdants, així com 

també les veiem en algunes parts del seu postcranial com ara la pelvis, aquesta és una 

indicació clara de l’extracció de la seva pell. Mitjançant comparacions amb altres 

jaciments a Escandinàvia (Hatting, 1990) podem deduir com estarien aprofitant aquests 

recursos que els hi proporcionaria aquest felí (Mccormik, 1988). 

En conclusió veiem com gràcies a l’auge urbà que té lloc durant l’Època Medieval 

es desencadenen fets que afecten a la mentalitat que es tenia fins llavors del gat com a 

mascota, canviant així la finalitat dels seus usos. Degut a l’arribada de la rata negra així 

com al ser l’agent que transmetia la pesta, dóna peu a una relació ja iniciada en l’antic 

Egipte de mútua col·laboració entre gat i home. A mesura que arribem als s. XIII-XIV, el 

gat acabaria constituint un benefici per l’home, ja no tant per al control d’una gran plaga 

de rates sinó ja més enfocat en la seva pell. Per últim dir que les pròpies característiques 

d’aquest felí ajudarien en certa manera, a desenvolupar i constituir un comerç de pells 

entre les diverses poblacions.  

Tanmateix, de tot plegat, del gat a l’Edat Mitjana, de la seva presència als 

jaciments arqueològics, dels seus usos així com de la percepció d’aquesta espècie en 

tornarem a parlar al llarg d’aquest treball amb més deteniment, atès que el meu treball se 

centrarà en un cas pràctic de restes d’aquest animal en un jaciment català d’Època 

Medieval. 

 

3 EL GAT I L’ÉSSER HUMÀ: ELS SEUS USOS DURANT L’EDAT MITJANA 

Tot i que a diferència d’altres mamífers domèstics, com puguin ser els ovicaprins 

o els bovins, els usos que se’n pugui fer del gat per part dels humans són actualment molt 
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limitats, de fet centrats gairebé de manera exclusiva a animal de companyia, sembla que 

la diversitat d’usos que se’n podien treure era més gran en èpoques passades, 

concretament a l’Edat Mitjana. Entre aquests en destacaríem, com ja hem dit en anteriors 

apartats, els usos alimentaris, com a controlador de plagues de rosegadors, medicinals, 

màgics i, evidentment, pelleters. 

Farem ara una breu descripció d’alguns d’aquests usos. Aquests han estat 

anteriorment citats de manera puntual, per bé que ara farem una explicació més 

aprofundida al respecte. La informació ha estat extreta de diferents fonts, tot i que ens 

hem centrat essencialment en la extensa obra de Laurence Bobis Le chat: histoire et 

légendes (Bobis, 2000).  

 

3.1 El gat, controlador de plagues. 

Com ja hem explicat en apartats anteriors, veiem que en unes primeres etapes 

cronològiques aquest petit felí estableix una associació amb l’esser humà que es basa en 

el control de plagues de ratolins. Aquesta relació de simbiosi es manté intacta al llarg de 

la història, fins a tal punt d’esdevenir una de les avantatges més famoses d’aquest animal. 

Molta informació prové de les imatges que encara se’ns conserven o també d’algunes 

figures esculpides com per exemple en els capitells del claustre de la catedral de 

Tarragona (s. XII-XIII)
1
 on es veu un gat fent-se el mort per tal d’atrapar les rates 

desprevingudes. Aquesta relació entre el gat i les rates, durant el pas de l’Edat  Mitjana, 

serveix d’inspiració a molts artistes que es dediquen a fer paròdies i relats fantàstics sobre 

gats atrapant ratolins. 

 

 

 

                                                             
1
 Veure Figura 3 a annex II: Gat atacant les rates. Claustre de la catedral de Tarragona, galeria 

Sud-Est. 
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3.2 El gat com a mascota 

El gat durant alguns moments de l’Edat Mitjana era considerat un excel·lent 

protector de la casa, i com ja hem dit anteriorment, s’aprofitava el talent per eliminar 

possibles plagues de ratolins, per tant era vist com a una mesura eficaç per mantenir la 

higiene i evitar possibles propagacions de malalties. Els gats sovint apareixien 

representats en els textos com “el protector de la casa” coneixem citacions al Monumenta 

Germaniae Historica Leges (K. Zeumer, 1963) on se’ns descriu a un monjo adoctrinant 

els seus deixebles comparant-los amb gats petits
2
. Durant el 1158 els habitants de la ciutat 

de Lodi (Lombarda, Itàlia) marxaven enduent-se totes les seves propietats i deixant 

enrere, només, gats i gossos quedant com a únics guardians de la casa, una mostra més de 

que el gat formava part com a mascota domèstica
3
. També trobem documents del segle 

XII sobre propietats o bens privats on hi menciona un gat, suposadament com a mascota
4
. 

Tenim constància que a la casa de Caterina de Sienna, durant el segle XIV, hi recull 

diversos gats, aquesta suposadament vegetariana donaria la carn que ella no mengés als 

felins i així els alimentaria
5
. Des de finals del segle XII veiem representacions pictòriques 

de gats al peu de les taules de menjador així com d’alguns banquets, fets que semblen 

indicar que aquest felí circularia lliurement per tots els racons de les cases i seria acceptat 

com a animal plenament domèstic, un exemple clar seria el fresc de Pietro Lorenzetti, la 

Cène
6
 on se’ns mostra un gran gat estirat al costat d’una taula de menjador. En el segle 

XIII sorgeixen diverses pràctiques entorn el gat, per exemple els enciclopedistes Thomas 

                                                             
2 Formulae Merowingici et Karolini aevi, Monumenta Germaniae Historica Leges, éd. K. 

Zeumer, 1963, t, VI, capitol 41, p. 424. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. 

Ed Fayard.  

3
 Otto Morena, Historia Frederici I, éd. F. Guterbock, Monumenta Germaniae Historica, 

scriptores, Nova series, VII, 1930, p.43. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. 

Ed Fayard.  

4
 The Domesday of st. Paul’s of the Year M.CC.XXII, Westminister, 1858 (Camden society, 

Original series, 69), p. 132. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard. 

5 
Raymond de Capoue, Legenda Beatae Catharinae Senensis, Acta sanctorum, Avril t. III, p 862. 

cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard. 

6
 Veure figura 4 a annex II: La cène, Pietro Lorenzetti i imatges del gat a casa: Figura 4.1, 4.2 i 

4.3 
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de Cantimpré i Vincent de Beauvais recomanen tallar les orelles del gat per tal que aquest 

renunci a sortir al carrer i així s’acabi transformant en un animal purament domèstic
7
. 

Al final de l’Edat Mitjana el gat era sovint representat al costat de finestres, al 

llindar de les portes però sobretot es trobava a la sala principal on hi havia la llar de foc. 

El gat es veuria com un element de decoració prestigiosa i luxosa. 

 

3.3 Els usos alimentaris  

No es pot considerar que la carn de gat sigui d’ús comú en cap cultura. En general 

els carnívors no són molt consumits per els humans degut a la seva escassetat. Per aquest 

mateix motiu la seva carn resulta cara ja que per a la seva obtenció necessitem invertir 

una gran quantitat d’energia per tal d’atrapar-los i consumir-los, mentre que els herbívors 

són més abundants i tenen més massa muscular per consumir. A més, els carnívors són 

més susceptibles de transmetre malalties pel consum de la seva carn (paràsits). 

Malgrat això, sembla ser que hi ha un costum habitual en el consumició de la carn 

de gat a Europa i, especialment en aquells llocs on es consumeixen de manera habitual 

animals de mida similar i que es podrien confondre un cop la carn ha estat cuinada, com 

per exemple els conills i les llebres. Hem vist anteriorment que des d’època prehistòrica, 

tant al Paleolític com al Neolític, el gat salvatge era consumit quan, de manera 

oportunista es caçava. Després, en època històrica, no tenim gaires referents i hem de 

pensar que davant la possibilitat de consumir altres espècies, el gat seria rebutjat. Tot i 

així, i gràcies a la informació que ens aporten algunes cròniques dels segles X-XI, ens 

revela que l’aparició de la fam i la pobresa degut a les guerres i als setges d’algunes 

ciutats propiciaria casos d’extrema necessitat on s’implementaria la consumició de 

recursos alimentaris alternatius així com dels animals domèstics que hi haguessin, 

incloent-hi els gats.  

                                                             
7 

Cantimpré, de T., Beauvais, de V. liber de natura rerum, editio princeps, 1973, 4, 76, p. 151; 

Speculum Naturale, Graz, 1964, XIX col. 1433. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 

2000. Ed Fayard. 
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No són infreqüents les restes òssies de gat, de diferents jaciments arqueològics 

medievals, en les que s’han identificat marques de tall associades al desmembrament i al 

descarnament (Hatting, 1990; Luff & Moreno-García, 1995; Moloney & Coleman, 1997; 

De Venuto, 2006). El receptari medieval de Robert de Nola, El llibre del Coch en la 

primera edició coneguda, la catalana, del segle XVI però que al ser dedicada al rei Ferran 

I durant el seu govern a Nàpols, cal considerar  redactada  amb anterioritat al 1491, fa 

esment a una recepta en la que encara s’utilitza la carn de gat, “De menjar de gat rostit”. 

El fet que el receptari estigui dedicat a un monarca fa pensar que  no es tractava encara 

d’una carn que consideressin de poc valor, sinó al contrari, era apreciada (Mestre Robert, 

1996)
8
. Amb posterioritat, al llarg de l’Edat Moderna, sembla que la percepció de la 

qualitat de la carn del gat disminueix de manera important. És a partir d’aquest moment 

que tenim les primeres referències registrades en el refranyer popular on ens diu que la 

carn de gat és immenjable o de poca qualitat: així és deia a les tavernes castellanes, a 

manera de benedicció davant d’un plat de carn sospitosa: “si eres cabrito mantente frito, 

si eres gato salta del plató”9. Serà ara que alguns autors literaris, com Cervantes o 

Quevedo, reflecteixen als seus textos la idea de donar gat per llebre: “que lo que es gato 

por liebre siempre lo vendió en su trato” (Quevedo, Romance LXXII); “no hay  para qué 

venderme a mí el gato  por liebre, presentándome a Melisandra desnarigada.” 

(Cervantes: El Quixot, 1605-1615). De l’ús de la carn però també de la pell del gat, que 

veurem més endavant, és el text de Fray Hernando de Santiago, que diu: “los avarientos, 

del gato nada estiman tanto como la piel: la carne no la come sinó algun pobrete 

desdichado: pero los pellejos toman para guardar en ellos sus doblones 

(Consideraciones sobre todos los Evangelios, 1606).  

Fins a l’actualitat i de manera oral, ens han arribat algunes receptes amb carn de 

gat: així, hem pogut recollir receptes tant peculiars com el “gato con limón a la gallega” o 

“el gato al limón y tomillo a la valenciana”. 

                                                             
8 

Veure a Annex I: recepta original “De menjar de gat rostit”. Extret de: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libre-de-doctrina-per-a-ben-servir-de-tallar-y-del-

art-de-coch-transcripcio--0/html/ff1e2444-82b1-11df-acc7-002185ce  

9 
Veure web: http://www.ciudad-real.es/varios/dichos/d.php  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libre-de-doctrina-per-a-ben-servir-de-tallar-y-del-art-de-coch-transcripcio--0/html/ff1e2444-82b1-11df-acc7-002185ce
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libre-de-doctrina-per-a-ben-servir-de-tallar-y-del-art-de-coch-transcripcio--0/html/ff1e2444-82b1-11df-acc7-002185ce
http://www.ciudad-real.es/varios/dichos/d.php
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3.4 El gat i els seus usos medicinals 

La medicina medieval prové de l’antiguitat i per herències de coneixements àrabs. 

Degut a la introducció de nous coneixements medicinals, així com la descoberta de 

propietats curatives de certes plantes i animals, van donar pas a un auge en la confusió 

entre la medicina i la màgia. Aquest fet va propiciar que a el gat se li acabés donant un 

aire màgic-medicinal. Veiem que l’ús del gat com a objecte medicinal ja es donava en 

societats més antigues, com ara a Roma on el metge Aule Corneli Celso escriu en un dels 

seus tractats de medicina les diverses propietats que té la grassa de gat
10

. També altres 

autors llatins com Plini el vell mencionen les diverses propietats curatives que ens aporta 

aquest felí, com ara que les seves femtes permetien guarir ulceres i altres inflamacions 

del cos
11

. És palpable doncs que la noció curativa que hi ha entorn la figura del gat ja 

apareix en èpoques posteriors al món medieval, per tant entenem que aquest pensament 

no es crea en aquest moment ni tampoc n’és exclusiu. 

A partir del s XI es generalitza aquest ús medicinal, donant al gat un rol més 

destacat dintre de la societat medieval. Pel que sabem, del gat se’n aprofitava gairebé tot, 

des de els seus excrements, com ja s’ha dit anteriorment, fins al moll de l’ós i la seva 

carn. En un tractat anònim trobat a la ciutat de Salerno, Itàlia (s. XII) ens esmenta que el 

gat pot curar les inflamacions de la pell tals com l’herpes, en aquest cas s’aplicaria la 

seva grassa en forma d’ungüent. De l’excrement de gat es diu que pot curar la febre i la 

caiguda del cabell
12

. Es pot dir que l’aplicació medicinal del gat en la seva totalitat era 

universal, és a dir, s’aplicava tant en inflamacions, febres i altres tractaments cutanis com 

també s’aplicava en solució oral per tal de tractar malalties més greus com la gota. Es 

sabut que la carn de gat es barrejava amb oli de saüc que després s’aplicava cutàniament 

                                                             
10

 Celso, A. C. De Medicina, Dans Auli Cornelii Celsi quae supersunt, éd. F. Marx, Leipzig, 

1915, II, Cap. XXXIII, p 98. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard.  

11 
Plini, G. S. Histoire naturelle, ed. A Ernout, París, 1962 llibre XXVIII, 165, 190, 228-229, 245, 

254. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard.  

12 Renzi, S. (ed), Tractatus de aegritudinum curatione, Collectio salerniana, II, 1853, p.383. cit 

Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard.  



20 

al voltant de les fosses nassals per tal de guarir la paràlisis facial.
13

 Les parts del gat que 

s’aplicaven a tractaments medicinals sovint es barrejaven amb altres espècies vegetals per 

tal d’augmentar la seva efectivitat. Amb això normalment es tractaven malalties greus, 

com ja hem mencionat anteriorment, també però s’aplicava per curar l’artritis i altres 

reumatismes
14

. 

 

3.5 Màgia i bruixeria 

Ja en plena Edat Mitjana, quan els usos del gat troben el seu punt més àlgid, és en 

aquest precís moment quan comencen a circular certes llegendes i mites que d’alguna 

manera envolten la figura del gat de supersticions i misticismes. 

El gat no era un animal aliè de supersticions negatives que propiciaven que no 

s’aprofités cap element del seu cos. Era un animal considerat perjudicial per la salut. Es 

considerava que la seva mossegada era tòxica i tenia efectes negatius. Segons el metge 

alexandrí Paul d’Égine la seva mossegada provocava que la pell adquirís uns tons 

pàl·lids, però al fregar-se amb all i oli feia que aquest es curés. Aquest efecte, segons 

diversos autors de l’època, era degut a la toxicitat de la seva saliva. Degut a aquest 

efectes negatius juntament amb la creença popular van donar a la figura del gat un aire 

maligne. A finals de l’Edat Mitjana es creia que les bruixes es convertien en gats per tal 

de matar a homes i dones però sobretot als infants. Aquest es deia que els escanyava i 

se’ls emportava per menjar-se’ls. És a partir d’aquest moment quan ens queda en la 

nostra memòria aquesta associació del gat amb el dimoni i les bruixes. 

Les primers mostres del gat com a element demoníac ens arriben a través de 

narracions de la vida de Sant Bartolomeu de Farnen (finals S. XII), Sant que lluita 

constantment contra el dimoni i les seves múltiples formes, on es representa el diable 

                                                             
13

 Anglais, G. Compendium medicinae, Lion, 1510, llibre II, p 80-84, 112, 115, 315, 318 i 319. cit 

Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard.  

14 Liber Physico-medicus Kiranidum Kirani, Augsbourg, 1638, p. 76-77. cit Bobis, L. Le chat: 

histoire et légendes. 2000. Ed Fayard. 
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adoptant la forma d’un gat
15

. És molt evident la forta impremta del gat com a figura 

diabòlica en la documentació eclesiàstica, es troben arreu textos referents a diversos sants 

que en nom de l’església lluiten contra el dimoni transformat en gat. Tal era l’efecte 

maligne que tenia, que va esdevenir un símbol contrari a l’església, per tant aquelles 

persones que li tenien afecte o que l’idolatraven se’ls tractava d’heretges. Deduïm, per 

tant, que les primeres creences que es van originar en el món medieval del gat com a una 

figura diabòlica provenen de l’àmbit eclesiàstic. Al llarg dels segles XIII-XIV tots els 

actes on hi apareixia el gat es relacionaven amb pràctiques rituals herètiques i se’ls 

consideraven bruixes o dimonis aquells que ho posaven en pràctica. És en aquest moment 

quan el gat comença a ser quelcom més que una representació del diable, comença a esser 

considerat un ingredient per a maleficis, per tant constitueix un símbol d’adoració per les 

pràctiques herètiques i les males arts. 

Tenim constància que en diverses poblacions franceses com ara Reillon o Étival-

les-Ronchaux entre d’altres, s’havien vist gats negres relacionant-se amb activitats 

malignes com ara la invocació d’esperits, o l’intent d’assassinat de nadons tirant-los des 

del seu bressol. També el trobem relacionat amb activitats màgiques, on es realitzaven 

rituals complexos per sotmetre la voluntat de les forces demoníaques
16

. Són molt 

coneguts aquest rituals, citem per exemple que a l’any 1234, en una crònica alemanya ens 

mostra que alguns clergues de l’abadia de Maastricht (Limburg, Països Baixos) volien 

que els seus desitjos es fessin realitat i que per tant van contactar amb un bruixot de 

Toledo (Madrid, Espanya), aquest va realitzar un ritual per invocar el diable mitjançant 

l’escorxament d’un gat com a mitjà per concedir els seus desitjos
17

. En definitiva, sabem 

a través dels textos escrits i documents que durant l’Època Medieval la figura del gat, 

                                                             
15 Bobis, L.  Le chat: Histoires et legendes. Cap L’idole des herètiques, p. 196-198, Ed. Fayard, 

2000. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard.  

16
 Reuss, R. La sorcellerie aux XVI-XVII siècle, particulièrement en Alsace, París, 1871, p. 24-

25. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard.  

 

17
Van Hamel, A-G., (ed.) Les lamentations de Matheolus, Paris, 1892-1895, v. 144-2-1443, 1448-

1451, p.99-100. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard. 
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durant alguns moments, se li dóna aquest aire de superstició i màgia que d’alguna manera 

han arribat fins als nostres dies. 

 

3.6 Els usos pelleters i el seu comerç 

En un primer moment, a través de la introducció d’aquest felí a Europa i ja en 

Època Medieval, esdevé molt popular l’ús de la seva pell alhora que propicia un auge en 

el seu comerç com ja s’ha dit anteriorment. Aquesta pell era considerada matèria primera 

en les societats occidentals medievals. El seu comerç era assequible ja que en gran 

mesura es perseguien i capturaven nombrosos gats de carrer per tal de comercialitzar la 

seva pell. Aquest auge comercial de la pell de gat és degut, principalment, a un 

empobriment de les comunitats humanes durant aquesta etapa històrica. No obstant 

durant l’Època Medieval la pell d’aquest petit fèlid és molt valorada per ser força 

accessible apart ofereix una bona mesura per lluitar contra el fred així com la diversitat 

de colors en el seu pelatge fan que el gat adquireixi un rol cabdal dintre les societats 

medievals. 

Mitjançant els escrits i documents financers de l’època, citem per exemple Libre 

des mestiers d’Etienne Boileau creat al 1268 on ens revela que la taxa de mercat entorn a 

la pell de gat rondava els 2 deniers per 11 pells de gat salvatge i 4 deniers per 12 pells del 

mateix tipus. No obstant per els domèstics, anomenats llavors gats de foc o de casa es 

constata que per les mateixes quantitats en donaven un preu molt inferior
18

. Veiem que, 

per exemple, al port d’Ipswich (Suffolk, Regne Unit) a partir del 1303 hi ha una reducció 

en el preu de les pells d’aquest felí on per mil pells de gat domèstic lliuraven 4 deniers, 

per contra per una dotzena de pells de gat salvatge donaven 1 denier
19

. Aquest 

documentació que se’ns conserva de l’Edat Mitjana ens fa pensar que la pell de gat 

                                                             
18

Boileau, E. Reglements sur les Arts et métiers de París rédigés au XIII siècle et connus sous le 

nom du libre des métiers d’etienne boileau, Depping G.B., (éd.) París, 1837, p.325.  cit Bobis, 

L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard. 

19
 Gras, N.S.B. The early English customs system, Cambridge, Harvard, 1918, p. 162. cit Bobis, 

L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard. 
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domèstic era molt més abundant a la vegada que menys costosa d’aconseguir que no pas 

la de gat salvatge, per bé que aquesta última era més valorada. Altrament, documentem 

també el comerç de la pell de gat domèstic amb ciutats de la Península Ibèrica com 

Numància, mencionada a través d’informes de la cort francesa. Tenim constància que la 

duquessa d’Orleans, al 1468, aconseguia 50 dotzenes de pells de gat proveïdes de la 

ciutat espanyola de Numància. Sabem que les pells de gat provinents d’Espanya eren 

considerades exòtiques a la vegada que eren valorades per ser de bona qualitat
20

. Aquesta 

informació escrita juntament amb la reputació i popularitat que mica en mica es va 

consolidant sobre aquelles persones que es dedicaven a l’obtenció de pells (mercaders i 

pelleters), constitueixen una prova fefaent de l’ús, cada cop més assidu, de la pell de gat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Manuscrit de proverbis i rimes del 1470. Baltimore, Walters art Gallery. 

Sembla ser també que aquestes pells van arribar al món religiós, on es creen en 

abadies i priorats infraestructures dedicades a l’ús de la pell, principalment trobem un ús 

més freqüent en la de xai, però no descartem que també la de gat s’utilitzés de manera 

continuada. Trobem un possible cas per exemple a Abingdon (Oxfordshire, Regne Unit) 

on es proveïen de productes secundaris com la sal per tal de tractar les pells que podien 
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 Gay, V. Glossaire archeologique du Moyen Age et de la Renaissance, París, 1887, I, p. 345. cit 

Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard. 
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aconseguir
21

. D’altra banda les pells eren destinades freqüentment a decorar el mobiliari 

de la llar per exemple les catifes, moquetes a més de servir d’entapissat de cadires o 

coixins, i d’altres com mantes o sacs. Evidentment no podem descartar l’apartat de la 

indumentària que en constituïa l’ús principal, trobem peces d’abric, jaquetes, o fins i tot 

barrets
22

. 

 

4 EL JACIMENT 

Aquests usos que es feien del gat a l’Edat Mitjana els podem aplicar en el 

jaciment del Bordellet, objecte d’estudi d’aquest treball. Amb la contextualització 

introduïda anteriorment podem deduir que és el que va succeir en aquesta sitja d’Època 

Medieval. A través de la documentació historiogràfica sabem aproximadament quines 

funcions tenia el gat en aquesta època. Convergint les dades historiogràfiques amb les 

dades arqueològiques arribarem a unes conclusions determinades sobre aquest cas 

concret que ara us presentarem. 

Aquest jaciment està situat al nord del terme municipal de Vilafranca del Penedès 

(Alt Penedès, Catalunya) en una zona anomenada el Bordellet.
23

 Fou una intervenció de 

salvament arran de la construcció de la via de comunicacions coneguda com a “Eix 

Diagonal” que havia de connectar Vilanova i la Geltrú amb Manresa. Aquesta excavació 

va ser dirigida per l’empresa ÀTICS sota la direcció d’Esther Medina i Sergi Segura.  
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 Stevenson J, (ed.) Chronicon monasterii Abbendonensis, Londres, 1858, p. 300, Rerum 

Britannicarum medii aevi scriptores. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed 

Fayard. 

22
 Delort R., Le commerce des fourrures en Occident a la fin du Moyen Age, Rome, 1978, p. 299 

et 328-333. cit Bobis, L. Le chat: histoire et légendes. 2000. Ed Fayard. 

23
 Veure figura 6 i 7 a Annex III: Catalunya i zona del Bordellet. 
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4.1 Context geogràfic i geològic 

L’Alt Penedès limita amb el Baix Llobregat per l’est, amb l’Anoia pel nord, amb 

el Garraf pel sud, el Baix Penedès i l’Alt Camp per l’oest. Aquesta comarca entraria 

dintre de la depressió prelitoral i correspondria a la plana del Penedès, territori de més de 

42 km de llargada i 15 km d’amplada segons l’eix transversal de Guardiola de Font-rubí – 

les Gunyoles. La Serralada Prelitoral esta formada per un conjunt de serralades 

muntanyoses amb orientació aproximada de nord-est a sud-oest. Al sud, la comarca de 

l’Alt Penedès queda tancada pel bloc muntanyós del massís del Garraf, integrat a la 

Serralada Litoral i situat entre la depressió del Penedès i la Mediterrània. El territori és 

drenat per algunes rieres de curt recorregut que desguassen al riu Foix o a la riera de 

Canyelles. Té un clima mediterrani litoral amb una pluviositat que enregistra el seus 

màxims a la tardor i els mínims a l’estiu. Les temperatures al hivern són moderades i a 

l’estiu solen ser elevades. 

El sòl geològic esta format per sediments del miocè constituïts per una potent 

successió de sediments detrítics de diferent granulometria. Al produir-se una regressió de 

les aigües durant el quaternari propicia l’aparició de nous sediments constituïts 

essencialment per llims o argiles vermelles amb trams de graves o bretxes i segregacions 

carbonatades en forma de nòduls. Destaquem la presència de conglomerats i calcàries. Ja 

en estrats corresponents al quaternari antic observem la presència d’una geomorfologia 

suau formada per dipòsits al·luvials. Per últim en el quaternari recent documentat a 

l’Anoia on es troben sediments al·luvials que es disposen formant terrasses penjades 

sobre l’actual llit d’inundació del riu. Aquests materials estan formats per llims, 

normalment molt sorrencs i de color marró o vermellós
24

. 
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 Segura, S.,  Medina E., “Memòria d’excavació Eix Diagonal (Carretera C-15), Projecte de 

Construcció i Explotació. Condicionament C-15 i C-37 . Vilanova i la Geltrú – Manresa 

(Tram1) Exteriors I i II (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)”. Empresa ÀTICS (C/ Torrent 

de les Piques, 36, baixos, Mataró, Barcelona). 2009-2010, p 3-4. 
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4.2 Evolució del poblament de la zona 

Es tenen evidències d’ocupació durant tota la prehistòria. Ja des del paleolític amb 

jaciments com Guardiola de Font - Rubí (Paleolític Superior) o fins i tot en períodes de 

transició mesolítica com la Cova de la Guineu (Epipaleolític).  Durant el Neolític es 

continuen trobant evidències d’assentaments de manera continuada. En moments 

posteriors trobem poblats d’Època Ibèrica amb una cronologia des del 550 aC (ibèric 

antic) fins al canvi d’era (ibèric final). Amb la romanització d’aquesta zona s’instauren 

noves vies de comunicació i es reconstrueixen les muralles i torres de diferents ciutats. 

Aquest període durà bastants segles, és conegut com a Pax Romana. Posteriorment amb 

la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident l’any 476 es van anar succeint les invasions i 

imposicions de diverses cultures, entre elles la visigoda i àrab, aquesta última es va 

perllongar dos segles fins que amb la conquesta cristiana es va fer amb el control del 

territori. Aquesta imposà noves construccions entre elles nombroses esglésies. Entre els 

segles XII i XIII, la consolidació de la conquesta iniciarà un procés ràpid de colonització 

que recuperà part dels esquemes territorials romans i permeté la formació d’assentaments 

molt semblants als actuals. Amb la fundació de Vilafranca, succeeix Olèrdola com a 

capital del Penedès. Als segles XIV-XVII es produeix un període de decadència i de 

males collites, agreujades per la l’epidèmia de pesta negra. 

En Època Moderna, ja a finals del segle XVII principis del XVIII es viu una 

recuperació global al canviar d’una agricultura de subsistència a la de comerç. És en 

aquest context que la vinya té una forta expansió, en detriment de terres de sembrat i 

sobretot de bosc. La meitat de mà d’obra per al conreu de la vinya, va contribuir a 

l’augment de la població i a una nova colonització del territori sorgint molts dels petits 

nuclis de població de la comarca que es consolidaran en el transcurs del segle XIX i en 

els primers anys del segle XX. Nuclis que s’aplegaran a l’entorn d’una masia important. 

Un cop superada la Fil·loxera amb la replantació de la vinya, malgrat pèrdues 

econòmiques en el primer terç del segle XX, es consolida la xarxa de carreteres, que en el 

pas pels pobles donarà peu a eixamples, amb arquitectura modernista i noucentista. 
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4.3 Localització i situació del jaciment 

El jaciment de El Bordellet es troba en una zona vinícola propera a la ciutat de 

Vilafranca del Penedès, més concretament en l’Eix Diagonal (Carretera C-15) que va en 

direcció Vilanova i la Geltrú – Manresa (Tram 1). Aquesta zona pertany a un conjunt 

disseminat d’urbanitzacions, aquestes les conformen: el Molí d'en Rovira, el Carrer d'en 

Perepau, les Salines i la Serreta. Aquestes acaben formant part del municipi de 

Vilafranca.  

Concretament es troba situat entre el Camí de Pont de Pas i la C-243A; amb tres 

estructures disperses al sud de la masia de el Bordellet i totes les altres concentrades a 

banda i banda de la Línea de Alta Velocitat  

Com ja hem dit anteriorment, la zona de El Bordellet forma part d’una àrea 

agrícola on s’hi cultiven vinyes, en aquest cas es van iniciar tasques d’extracció del sòl 

vegetal amb estrat i potència variable, fins arribar així, al nivell geològic. Ja en aquest 

estrat van aparèixer restes arqueològiques així com senyals antròpiques relacionades amb 

l’agricultura. La perspectiva de localització de noves troballes així com estructures era 

molt elevada, per tant es va prosseguir a rebaixar la potència del terreny amb maquines 

excavadores, alhora deixant un espai de seguretat per esgotar la possibilitat de trobar 

noves restes. Aquestes mesures van resultar efectives ja que es van documentar l’aparició 

de noves estructures. En aquesta zona on es van localitzar les troballes es va realitzar una 

neteja més exhaustiva per abastar tota la informació possible, resultant positiva aquesta 

metodologia. 

 

4.4 Estructures medievals de la zona del Bordellet  

Degut a l’extensió de l’àrea on s’havia d’intervenir així com del caràcter preventiu 

de l’actuació són dos de les condicions principals per haver-se basat en una metodologia 

concreta fonamentada en el control visual dels treballs de rebaix del territori efectuats en 

els diferents punts acordats. Aquests rebaixos es van dur a terme amb tragelles, màquines 

mixtes, giratòries i buldòzers. Totes les estructures que es van trobar en el moment de fer 
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els rebaixos i el moviment de terres es van anomenar troballes i es van numerar 

correlativament. Es documenten un total de 199 estructures. En aquestes zones on es van 

produir la documentació d’estructures es van delimitar així com es va efectuar nous 

rebaixos. Per a una millor visualització en planta i documentació dels diferents controls 

arqueològics sobre el terreny es van fer servir punts quilomètrics (PK). 

Es documenten en aquesta zona un total de 59 estructures de diversa funció i 

cronologia. Aquestes resten directament afectades per el nou traçat de la carretera C-15 

(Eix Diagonal). Les estructures documentades es troben en mig de camps de vinya, en un 

punt elevat al Nord-Oest del jaciment. Algunes es troben aïllades al Sud-Oest (E 1, E 2, E 

3) i a la banda nord de la Línia d’Alta Velocitat (E 79, 80,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estructures de El Bordellet i E-21. Memòria d’excavació per Àtics. 

94 i 96). De forma general s’han documentat diverses sitges i enterraments del 

Neolític, del Bronze Inicial-Final, Primer Ferro, Medieval i d’època Contemporània. 

Pel que fa a les estructures medievals concretament s’han trobat 9 sitges (E 20, E 

21, E 27, E 28, E 70, E 73, E 74, E 75 i E 77) i 3 fons de sitja o cubeta (E 26, E 72 i E 

82). Aquestes estructures es troben més concentrades que la resta corresponents a altres 
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cronologies. La gran majoria de les troballes medievals ens remeten a una funció 

d’emmagatzematge clara.  

Aquestes majoritàriament són de planta circular i amb una secció globular, encara 

que algunes presenten una secció cilíndrica. Normalment el fons és còncau tot i que en 

algunes és pla, tanmateix el sediment que reomple les sitges és argilós i compacte amb 

matrius sorrenques acompanyades de diversos còdols de mida mitjana així com de 

material ceràmic dispers. Les restes de fauna apareixen barrejades amb els fragments 

ceràmics, disperses entre els diferents nivells de reompliment de les sitges medievals. En 

alguns casos s’observa com alguns d’aquests estan disposats de manera regular, és a dir, 

se’ns presenten en connexió anatòmica. 

 

4.5 Cas concret d’estudi: Estructura 21 

Es tracta d'una sitja de planta circular, secció cilíndrica i fons pla (UE 4058). 

Retallada en el terreny geològic (UE 4000), amb una potència màxima de 0,75 m respecte 

al nivell d'arrasament i 1,20 m. de diàmetre
25

.  

Presenta un únic rebliment (UE 4059) compost d’argiles de color marró fosc 

barrejades amb pedres de mida petita i mitjana. S’han recuperat restes de fauna, indústria 

lítica i contenidors ceràmics 

S'han documentat, barrejats amb aquest estrat (UE 4059), diversos abocaments de 

restes animals. A la cota 237'39, es documenta el primer abocament de les restes en 

connexió d'un animal en un primer moment, indeterminat, amb aquest estudi reconegut 

com a gat (Felis catus) amb les mides 0,30 X 0,28 m. A la cota 237'31, es documenta el 

segon abocament que correspon al cap d'un èquid amb les mides 0,37 X 0,14 m. A la cota 

237'02, es documenta el tercer abocament de restes de gat en connexió amb les mides 

0,45 X 0,22 m. Finalment, a la cota 236'96, es documenta el quart abocament de restes de 
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 Veure Figura 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 i 9.7 a annex III: Planimetria , secció i fotografíes de 

la sitja. 
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diversos gats, alguns d'ells en connexió anatòmica, amb les mides 0,70 X 0,65 m i una 

closca d’ou. 

Amb posterioritat, un anàlisis de C-14 efectuada pel Seminari d’Estudis i 

Recerques Prehistòriques va corroborar la primera atribució cronocultural feta pels 

arqueòlegs durant l’excavació de l’estructura. Aquesta donava com a resultat una 

cronologia de 978-1025 BP pertanyent a època alt medieval
26

. 

 

5 MATERIAL I METODOLOGIA D’ESTUDI 

En aquest apartat s’exposaran les metodologies d'estudi que es van seguir per tal 

d'analitzar les restes de gat (Felis catus). Principalment explicarem com va ser l’anàlisi 

tafonòmic i la identificació taxonòmiques de les restes per mitjà d'atles i col·leccions de 

referència. Exposarem quins van ser els resultats d'aquest estudi mitjançant el sistema de 

recopilació de la informació en una base de dades. Veurem quin va ser el procés que es va 

seguir alhora de tractar aquestes restes dins del laboratori, per exemple com es va rentar 

el material, com es va inventariar posteriorment i quina classificació se'ls hi va donar. 

 

5.1 Contextualització i neteja del material 

Les restes òssies de gat (Felis catus) anaven acuradament separades per individus 

en bosses individualitzades. Ara bé les restes del postcranial, separades dels fragments 

cranials, aquests últims ubicats en bosses especialitzades per a fragments petits. Els 

postcranials s’ubiquen en safates separades per nombre d’individus, al igual que els 

cranis. Un cop separats se’ls hi dóna a cada individu una identificació mitjançant 

números correlatius començant des del 1 fins al 9. També s’etiqueta a cada individu la 

descripció per l’estrat UE 4059 procedent de la bossa en que havia arribat dit material. 
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Un cop s’ha controlat la seva identificació es procedeix a una neteja exhaustiva de 

les peces. En aquest procés s’usa un cubell amb aigua de temperatura ambient, raspall de 

dents i pinzell. Les peces es remullen amb aigua per eliminar la concressió acumulada 

entre els ossos i s’acaba de polir els petits fragments amb el raspall o pinzell segons la 

mida del mateix. Els ossos del postcranial dels diversos individus presenten un bon estat 

de conservació al mateix temps s’han recuperat gairebé la majoria dels ossos en alguns 

individus. Un cop assecats s’observen en els metatars senyals o marques de tall que fan 

pensar que aquest conjunt es devia aprofitar per a obtenir la seva pell. 

Els cranis un cop extrets de les seves bosses trobem que presenten una mala 

conservació i en alguns casos estan molt trossejats. Els cranis no tenien cap numeració 

per mitjà dels quals poder relacionar-los amb els individus identificats en el postcranial a 

excepció de l’individu 1, 3 i el “no numerat”. Per tant s’organitzen de forma aleatòria 

aquells cranis no identificats amb el postcranial donant-los números correlatius. Entre 

aquest cranis hi ha 3 que estan en bon estat de conservació respecte els altres 6 restants. 

També observem que hi ha alguns que no presenten mandíbula o d’altres que no estan en 

la seva totalitat, no obstant veiem que gran part de les fractures cranials es deguda a una 

fractura iogenètica pel pes del sòl. 

 

5.2 Metodologia d’anàlisis: L’estudi de les restes 

La identificació de les restes òssies s’ha fet mitjançant una sèrie de 

característiques bàsiques que han estat registrades en unes fitxes de laboratori que  

presenten diferents camps d’identificació. Les variables que s’han tingut en compte són
27

: 

-Referència i UE (“Ref” i “UE” a fitxa): corresponen a dades de camp 

proporcionades pels excavadors. En aquest cas el material estava més o menys 

individualitzat per  però no estava siglat ni individualitzat cadascun dels 

espècimens. 
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 Veure Figura 11 a annex I: Taules de recull de dades anatòmiques i tafonòmiques. 
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-Identificació taxonòmica (“Tax” a fitxa): que s’ha fet amb atles 

d’anatomia (Schmid, 1972), i amb la col·lecció de referència del Seminari 

d’Estudis i Recerques Prehistòriques, del Departament de Prehistòria, Ha Antiga i 

Arqueologia, que està depositada al laboratori d’Arqueologia de la nostra facultat. 

De tota manera, la identificació taxonòmica no ha estat un problema després de 

les primeres observacions, ja que tot el material correspon a un sola espècie, el gat 

domèstic (Felis catus).  

-Individu (“Indv” a fitxa): remet a l’individu segons va ser individualitzat 

pels arqueòlegs.  

-Identificació anatòmica (“Anat” a fitxa): remet a l’os que correspon cada 

peça analitzada. Novament, s’ha utilitzat la col·lecció de referència abans 

esmentada i els atles d’identificació anatòmica i taxonòmica.  

-Part (a fitxa): Fa referència a si els elements es troben sencers i, en cas de 

fragmentació, quina part de l’os surt representada. Per a descriure de manera 

codificada les parts, hem utilitzat la establerta per Lloveras et al (Lloveras, et al,. 

2008) i que  referenciem a la taula. 

 

Figura 12: parts anatòmiques per ossos llargs (1: sencer; 2: epífisi proximal; 3: epífisi 

proximal+diàfisi; 4: diàfisi; 5: epífisi  distal +diàfisi; 6: epífisi distal), pelvis (1: sencer; 

2: acetàbul; 3: acetàbul + isquion;4: acetàbul+ isquion+ilion; 5: acetàbul + ilion; 6: 

isquion; 7:ilion) i escàpula (1: sencer; 2: cavitat glenoidea; 3: cavitat genoidea+coll; 4: 

coll+ fossa;  5: fragment de fossa). 
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-Cantó (“Ct” a fitxa): fa referència a la lateralitat (esquerra o dreta) dels 

ossos que apareixen duplicats en el cos dels animals (per exemple els ossos de les 

extremitats). Aquesta dada és imprescindible per a calcular el nombre mínim 

d’individus. 

-Edat (a fitxa): en aquest camp, només hem considerat el grau de fusió 

epifisaria dels ossos, identificant si els elements estaven fusionats,  no fusionats o  

en vies d’epifisació. Després, hem calculat, a través d’aquestes dades, l’edat 

exacta de mort dels diferents individus representats, a través dels criteris de 

diferents treballs: Berman per a la dentició (Berman, 1974) i Smith per als 

elements postcranials (Smith, 1969) 

-Marques naturals (“Mn” a fitxa): correspon a les marques realitzades per 

la flora, la fauna i el sòl. Aquestes marques naturals són originades per els 

diferents estadis tafonòmics sense implicar cap activitat humana. 

-Marques antròpiques (“Mant” a fitxa): en aquest apartat s’anoten la 

quantitat i característiques de marques produïdes per l’activitat humana. Aquestes 

podrien ser marques de tall, les termoalteracions o la fragmentació voluntària dels 

ossos. 

-Observacions (“Obsv” a fitxa): Per últim també s’ha recollit algunes 

observacions que no hagin estat contemplades amb anterioritat al recolliment de 

les dades. 

L’anàlisi tafonòmic de les restes es fonamenta en l’estudi de la fragmentació així 

com, en la localització i identificació de marques bioestratinòmiques o diagenètiques. 

D’altra banda es du a terme l’anàlisi microscòpic de les restes on es procedeix a examinar 

el material arqueològic amb més deteniment mitjançant una lupa binocular, model 

Olympus SZ61. S’estudia el material entre uns 6 – 45 augments, aquestes imatges queden 

enregistrades per una càmera incorporada a la lupa, model Olympus SC30. Alhora 

s’utilitza un programa informàtic anomenat CELL B que ens permet visualitzar en temps 

real, la imatge mostrada en lupa, a la pantalla del ordinador.  
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5.3 Gestió de les dades i dels càlculs 

Per gestionar aquesta informació es crea una base de dades a partir del programari 

informàtic Filemaker 4, on en aquest es recullen totes les característiques explicades 

anteriorment. S’agrupa tota la informació extreta de l’anàlisi osteològic de les restes i 

amb aquesta informació es realitzen un seguit de càlculs, per obtenir uns resultats 

determinants. Aquesta base de dades funciona a través d’unes fitxes on hi ha diversos 

rangs i en aquest es van col·locant les característiques de cada ós analitzat prèviament. 

Amb aquesta informació es fan els càlculs del NRD, NME, NMI i AR% de les parts 

anatòmiques conservades.  

 

-NRD (nombre de restes determinades): es calcula les restes identificades 

a nivell anatòmic i taxonòmic alhora constitueix, en si mateix, un veritable 

recompte. Ara bé no té en compte el grau de fragmentació de les restes ni tampoc 

considera les diferències del nombre d’ossos que pugui tenir cada espècie (ex. 

cavall: 205; gos: 320; gallina: 120; carpa: 1500).  

-NME (nombre mínim d’elements): es corregeixen els biaixos de la 

fragmentació que puguin tenir els ossos en el NRD així com, contempla l’edat 

(epifisat/no epifisat), que queda reflectida a l’os. És imprescindible per a 

determinar el NMI.  

-NMI (nombre mínim d’individus): es fonamenta en el NRD, el NME i en 

altres variables (les parts anatòmiques, l’edat, el sexe etc.) que tot i així no 

constitueix un sistema real de recompte. Es calcula el nombre, que aquest varia 

depenent de les agrupacions que es fan, tant per UE, per àmbit, com per nivell etc. 

En el NMI hi ha diferents sistemes de càlcul, el simple on el NME és igual al 

NMI o de combinació que es té en compte les característiques dels diferents ossos 

estudiats. Tot i que fa més “comprensible” als arqueòlegs la importància dels 

diferents animals, hi ha el perill de confondre’l amb un número real d’individus 

tot i així afavoreix a les espècies menys representades i “castiga” a les més 

representades mostrades en la variable NRD. 
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-AR(%) (abundància relativa): Permet avaluar quines parts del cos estan 

millor representades, quines falten etc. Hi ha diferents càlculs per valorar si les 

diferents parts del cos estan igual de representades per exemple: si el crani està 

més ben representat que el postcranial o si l’extremitat anterior està més ben 

representada que l’extremitat posterior, etc.  

 

Tot seguit es presentaran els resultats obtinguts a través dels càlculs realitzats en 

base a l’anàlisi anatòmic i taxonòmic de les restes de gat (Felis catus). Es mostraran les 

dades adquirides a través dels sistemes de recompte, anteriorment mencionats. També 

s’exposaran les característiques més rellevants que s’hagin pogut trobar amb l’anàlisi 

tafonòmic de les restes. Es manifestaran aquelles de caràcter natural, però, principalment 

les antròpiques. 

 

6 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

El nombre de restes analitzades ha estat de 899 en total, totes elles corresponents a 

gat domèstic (Felis catus). D’aquestes hem identificat un mínim de 736 elements que 

corresponen a un mínim de 9 individus. El NRD ens demostra que tenim ben 

representada les lateralitats dels individus tant de dreta com d’esquerra. D’altra banda el 

MNE sovint és conseqüent amb el NRD ja que tenim el mateix nombre de restes.
28

 

L’abundància relativa (AR%) demostra una integritat anatòmica important, amb 

elements, com els cranis (aquest es troben en un grau de fragmentació elevat) que estan 

representats al 100%. Els elements més mal representats són els de mides més petites i 

l’explicació pot ser deguda a dos factors
29

: 

- En primer lloc veiem que la manca de les patel·les, o d’alguns elements 

del tars, necessàriament ha d’explicar-se per pèrdues produïdes durant 

                                                             
28

 Veure Figura 13 a annex I: Taula de recompte de dades (NRD, MNE i AR%) i llegenda. 

29
 Veure Figura 14 a annex IV: Representativitat anatòmica de les restes a partir de l’AR%. 
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l’excavació, atès que els elements anatòmicament associats hi són presents: 

fèmurs i tíbies en el cas de les patel·les i tíbies, astràgals, calcanis i metatarsos en 

el cas dels ossos tarsals més petits.  

- D’altra banda, la manca de carps, metacarps, i tota mena de falanges ens 

fa pensar que pot ser degut a fenòmens bioestratinòmics, concretament culturals.
30

  

    

6.1 Resultats tafonòmics 

En primer lloc, a través de l’anàlisi tafonòmic podem establir l’edat aproximada dels 

individus estudiats. A partir de la dentició, la majoria d’aquest individus ja tenen dentició 

definitiva (Berman, 1974). Pel que fa al postcranial, i utilitzant  els marges de fusió de les 

epífisis de diversos ossos (Smith, 1968) les edats aproximades dels individus són
31

: 

Val a dir que hi ha alguna incertesa segons els ossos del diferents individus 

estudiats. Això podria ser degut a que alguns individus no fossin ben diferenciats  en el 

procés d’excavació i que algunes parts anatòmiques estiguin barrejades. En tot cas els 

resultats anirien al voltant de les dates que s’ofereixen a la taula i que podríem resumir: 

Figura 16: Edats dels gats 

 

                                                             
30

 Veure Figura 15 a annex IV: Representativitat anatòmica en colors del total de restes en el gat. 

31
 Representació d’edat dels individus en mesos, no en edat real. 
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-Aquells animals sacrificats al voltant de l’any serien els individus 1, 3 i 6 

-Els gats sacrificats al voltant del segon any poc menys serien els individus 4, 7 i 

8 

-Per últim els felins sacrificats superat el segon any de vida foren els individus 2, 

5 i 9 

Malgrat la dificultat, que la barreja de material pot suposar, sembla clar que tots 

els animals foren sacrificats en edats compreses entre el primer i el segon any de vida. Tot 

i que alguns individus van superar aquesta data (animals epifisats), el desgast dentari i les 

sutures cranials, totalment obertes, fan pensar que no serien animals gaire més vells. 

Interpretem que aquests felins els hi van extreure la seva pell durant els primers anys de 

vida perquè durant aquest temps la pell es de més bona qualitat ja que encara no hi ha 

abundància de petits insectes com puces i altres paràsits cutanis.
32

 

Pel que fa al grau de fragmentació de les restes, la majoria del material es trobava 

intacte (un 67,63% aprox.)
33

 i entre els elements que trobem fragmentats, aquests 

presentaven majoritàriament fractures en sec, les quals demostren que no s’han de 

relacionar amb una activitat cultural sinó amb els processos de diagènesi i fracturació 

durant l’extracció de les restes a l’excavació de la E-21. Els elements fragmentats en 

fresc són aquells que han estat fracturats voluntàriament per l’acció humana. Aquests 

estan localitzats principalment en els autopodis dels gats. 

D’altra banda les fotografies fetes durant l’excavació i la valoració del material 

prèvia a l’estudi permeten corroborar la mínima incidència de desmembració de les 

carcasses. Algunes d’elles es mantenien en connexió anatòmica, com ara: fragments de 

crani i hemimandíbules,  metatarsos o vèrtebres.
34

 

                                                             
32

 Veure Figura 17 a annex V: Estadis de desapifisació de les restes. 

33
 Veure Figura 18 a annex V: Estesa del gat 

34
 Veure Figures 19, 20 i 21 a annex V:  Elements en connexió anatòmica 
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Pel que fa a altres dades tafonòmiques, hem detectat fonamentalment marques de 

tall. Aquestes diem que són de dos tipus
35

:  

- Marques profundes de tall i/o d’escapçament: són marques fetes per incisió d’un 

material tallant, en aquest cas creiem que es tractaria d’un objecte exclusivament 

metàl·lic.  

- Marques fines de tall: En canvi, les marques de tall més fines, en cap cas 

relacionables amb  la voluntat d’esquarterar la carcassa, es troben en els elements 

cranials:  als maxil·lars, a les mandíbules i a l’extrem caudal dels frontals i als 

parietals. 

També destaquem altres marques de caràcter tafonòmic
36

 com la dels àcids 

radiculars que són aquelles marques de caire natural originades per l’acció de les arrels de 

les plantes. Aquestes però, tenen poca afectació en els ossos com per fer desaparèixer 

altres marques prèvies. Hem de destacar  una fractura de motivació desconeguda, encara 

que clarament humana, en els ullals superiors, un sol en cada cas, de dos individus (cranis 

1 i 5). Cercant paral·lels d’aquesta última, és conegut que durant l’Edat Mitjana hi havia 

la creença que si es posaven els ullals de gossos dins de petites bosses de cuir, que 

després anirien penjades del coll, es tindria bona sort; per tant suposem que podria ser 

una possible interpretació al respecte. 

Per últim dir que la distribució anatòmica de les marques de tall i la seva intensitat 

ens porta a pensar, convergint amb les dades de la representativitat anatòmica, que els 

animals foren escorxats extraient la pell des dels autopodis, que en aquest cas 

possiblement van quedar adherits a la mateixa. Aquestes fractures es van produir, en el 

cas dels peus, a l’altura de la diàfisi o l’epífisi distal dels metatarsos, trencant aquests 

ossos amb un ganivet o algun objecte similar. De la mateixa manera succeí, en els cas de 

                                                             
35

 Veure Figures 22, 23, 24, 25, 26 a annex V: Marques de tall en autopodis i crani. 

36
 Veure Figures 27, 28 a annex V: Marques d’àcids radiculars i Fractura de motivació 

desconeguda a ullal. 
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les mans, a nivell dels ossos del carp. En canvi, l’extracció de la pell a nivell del cap es va 

fer mitjançant incisions més fines al voltant del musell i per darrera dels glòbuls oculars.  

Les marques de tall es trobarien en tots i cadascun dels elements cranials mentre 

que les marques de tall localitzades als autopodis solament ens han aparegut en 6 dels 9 

casos, tal vegada per  la falta dels elements on aquestes podrien aparèixer. 

 

6.2 Paral·lels de l’estudi
37

  

Per acabar dir que els casos d’escorxament de la pell de gat durant l’Edat Mitjana, 

com hem pogut veure, són freqüents precisament a la zona escandinava, citem casos com 

ara a Odense (Syddanmark, Dinamarca), jaciment d’època Víking on hi ha una gran 

acumulació de gats amb evidencies d’escorxament (Hatting, 1990). Molt especialment 

trobem abundants casos arreu de les Illes Britàniques, citem els casos de la ciutat 

escocesa de Perth on hi veiem abundants espècies i entre elles varis gats (Smith, 1998). 

També podem veure un cas molt clar a Cambridge (Luff, R, Moreno, M., 1994). Els casos 

sud-europeus són pocs, amb un parell o tres de casos a Itàlia. A França, tot i que no hem 

trobat cap citació amb evidències d’escorxament tenim alguns jaciments medievals amb 

abundants restes de gat, bé podrien tractar-se de casos d’escorxament. En tot cas, sembla 

que no s’han fet estudis tafonòmics que puguin corroborar aquesta hipòtesi. Caldria veure 

si l’abundància de casos a les Illes Britàniques és quelcom cultural o si respon a  una gran 

tradició d’estudis arqueozoològics de la zona. No a tots els casos que es citen s’han trobat 

necessàriament marques de tall que evidenciïn l’escorxament, bé per falta d’elements 

identificatius o per falta d’estudis tafonòmics. 

Destaquem que el cas del jaciment del Bordellet és el primer clarament constatat a 

la Península Ibèrica. En la majoria els casos on s’han trobat gats amb signes 

                                                             
37

 Veure Figura 29 a annex VI: Taula amb casos d’escorxament de la pell de gat a l’Europa 

Medieval. 
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d’escorxament, es produeixen principalment en entorns urbans, on suposem, freqüentaria 

la compravenda d’aquestes pells.
38

 

 

7 CONCLUSIONS 

En primer lloc, com hem pogut veure a través d’aquest treball, el gat ha tingut una 

evolució històrica continuada. Aquest animal, en la seva varietat salvatge, és present 

arreu d’Europa. Una vegada el gat és descobert per les comunitats humanes, aquestes 

comencen a donar-li uns usos determinats. El primer, sens dubte, és com a mascota, 

durant el neolític, funció que ja tenia molt abans de la seva domesticació. Segurament 

aquesta funció de mascota fou la causa de la seva progressiva domesticació. Sembla que 

un cop domesticat a l’Egipte Faraònic, tingué funció de controlador de plagues. 

Relacionat amb una cosa i l’altra, el gat ben aviat jugà un paper simbòlic considerable, 

fins al punt d’ésser divinitzat, també a l’Egipte Faraònic.  

Ja a l’Edat Mitjana aquest petit felí continuaria tenint aquest paper de controlador 

de plagues, aspecte que no desapareix i que ha arribat fins als nostres dies. Durant l’Edat 

Mitjana aquest animal en sí mateix, carn, pell, ossos, sang, com hem pogut comprovar 

seria emprat amb finalitats màgiques i medicinals. Com vèiem en el treball, la seva carn 

durant aquesta època també ha estat objecte de consum, de manera anecdòtica i 

normalment en casos de carestia, tot i que no sempre. També en aquest període el 

tindríem com a mascota. Sovint el trobem representat en pintures i gravats al llindar de 

portes i finestres, fins i tot sota les taules. I finalment, que de fet és el tema central 

d’aquest treball, l’ús de la pell. Ens trobem que l’ús de la pell de gat s’intensificaria 

durant l’Època Medieval degut a una revalorització així com un auge del comerç de la 

mateixa.  

L’objecte d’estudi d’aquest treball, l’estructura 21 del jaciment del Bordellet, 

vèiem que, estaria situada prop del municipi de Vilafranca del Penedès i que va sorgir 
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 Veure annex III: Figura 30 Mapa europeu de casos d’escorxament de la pell de gat durant 

l’Edat Mitjana. 
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arran d’una excavació de salvament fet per l’empresa ÀTICS. Aquesta zona es veuria 

ocupada amb continuïtat al llarg de la història per la qualitat del seu territori. Amb 

aquesta estructura van sorgir unes altres 58 estructures més de diferent natura i 

cronologia. Observem que d’aquestes unes 11 són íntegrament medievals i que el conjunt 

faunístic recuperat és d’unes 927 restes de les quals sabem que el 97,62% van poder 

determinar-se tant anatòmicament com taxonòmicament. Del contingut de la nostra 

estructura en destacaríem principalment un crani d’èquid aparegut en els nivells més 

superficials, petits fragments de ceràmica, una closca d’ou i sobretot l’abocament dels 

gats. 

Amb posterioritat, l’estudi de les restes de gat, es van fonamentar en l’anàlisi a 

nivell anatòmic i tafonòmic. Amb l’avaluació del material recuperat diem que algunes 

marques de tall que s’han trobat en els autopodis dels gats permeten evidenciar un clar 

escorxament de la pell. Alhora suggereixen, per la falta d’ossos en els autopodis, un 

mecanisme d'extracció amb els peus adherits a la mateixa. Concloem que no es podria 

descartar, però, una certa pèrdua postdeposicional d’aquestes parts anatòmiques. D’altra 

banda si que es podria descartar el consum d’aquests gats per manca d’altres marques a la 

resta del cos. L’abundància de restes en connexió anatòmica, la falta de fragmentació i la 

falta de termoalteracions corroboren aquesta hipòtesis. Suposem que les altres restes que 

s’han trobat a l’interior de la sitja podria permetre suposar alguna altra funció que no hem 

desenvolupat en aquest treball. 

 

En conclusió, el registre de l’E-21 del jaciment del Bordellet esdevé el primer cas 

clar d’aprofitament de la pell de gat a la Península Ibèrica en Època Medieval. 

 

 

 

 



42 

8 BIBLIOGRAFIA 

-Albarella, U. The faunal remains a Arthur, P. “Maseria Quattro Macine”-a deserted 

medieval village and its territory in Southern Apulia: an interim report of field survey, 

excavation and document analysis. 1996, Papers of the British school of Rome 64. 222-

224. 

-Audoin, F. Ossements animaux du Moyen-Age au monastère de la Charité-sur-Loire. 

1986, Publications de la Sorbone. París. 

- Anglais, G. Compendium medicinae. Lion, 1510, llibre II, p 80-84, 112, 115, 315, 318 i 

319. 

-Besteman, J. C., Bos J. M. & H. A. Heidinga (eds.). Medieval Archaeology in the 

Netherlands. 1990, Assen / Maastricht: Van Gorcum. 

-Berman, E.  The time and pattern of eruption of the permanent teeth of the cat. The 

American Association for Laboratory Animal Science. 1974, Vol 24, Nº 6, p 929-931. 

-Bobis, L. Le chat: Histoires et legendes. Ed. Fayard, Françe. 2000, ISBN: 2-213-60495-

9. 

-Boileau, E. Reglements sur les Arts et métiers de París rédigés au XIII siècle et connus 

sous le nom du libre des métiers d’Etienne Boileau. Depping G. B., (éd.) París, 1837, 

p.325.  

-Bököny S. History of domestic mammals in Central and Eastern Europe. 1974, 

Akadémiai Kiadó; Budapest. 

-Camps, J. El origen egipcio del gato. Asociación Española de Historia de la Veterinaria. 

2011, p. 33-35. 

-Caillat, P., Laboire, Y. Approche de l’Alimentation carnée des ocupants du castrum 

d’Auberoche (Dordogne) d’après les données de l’archéozoologie. 1998, Archéologie du 

Midi Médiéval 15-16. 161-177. 

-Cantimpré, de T., Beauvais, de V. Liber de Natura Rerum, Editio Princeps, 1973, 4, 76, 

p. 151; Speculum Naturale, Graz, 1964, XIX col. 1433. 

-Celso, A. C. De Medicina, Dans Auli Cornelii Celsi quae supersunt, éd. F. Marx, 

Leipzig, 1915, II, Cap. XXXIII, p. 98. 

-Corridi, C. Dati archeozoologici dagli scavi di Piazza della Signoria a Firenze. 1 

Convegno Nazionale di Archeozoologia. 1993, Rovigo. 331-339. 



43 

-Clutton-Brock, J. A natural history of domesticated mammals. Cambridge University 

Press. 1999, 238. 

-Crezzini, J., Boschin, F., Boscato, P., Wierer, U. Wild cats and cut marks: Exploitation of 

Felis silvestris in the Mesolithic of Galgenbühel/Dos de la Forca (South Tyrol, Italy). 

Quaternary International, 2014, Vol 330, pag. 52-60. 

-De Grossi, J. & De Venuto, G. Indagini archeozoologique presso il centro medievale di 

S.Salvo (Chieti). Atti 5º Convegno Nazionale di Archeozoologia. 2006, 293-297. 

-Delort, R. Le commerce des fourrures en Occident a la fin du Moyen Age, Rome, 1978, 

p. 299 et 328-333. 

-De Venuto, G. Il gatto nel Medievo: recenti acquisizioni dal sitio archeologico di Canne 

della Battaglia (Barletta). Atti 5º Convegno Nazionale di Archeozoologia. 2006, 311-315. 

-De Venuto, G. I reperti faunistici del casale medievale di San Lorenzo in Carmignano 

(FG). A De Grossi, J., Saccà, D., Tozzi, C.(ed.) Atti 6º Convegno Nazionale di 

Archeozoologia. 2012, 261-265. 

-Gabucio, M. J. et al. A wildcat (Felis silvestris) butchered by Neanderthals in Level O of 

the Abric Romaní site (Capellades, Barcelona, Spain). Quaternary international, 2014, p. 

307-318,  

-Gallart, J., Giralt, J., Miró, J.M., Vives, E.  L’excavació de l’església  de Sant Martí de 

Lleida. Monografies d’Arqueologia Urbana nº4, 1991, Lleida.  

-Gautier, A. La faune d’un puits de l’Abbaye de Saint-Avit-Senieur. Archéologie 

Médievale 2, 1972, 355-379. 

-Gay, V. Glossaire archeologique du Moyen Age et de la Renaissance, París, 1887, I, p. 

345 

-Gelder-Ottways, S. Van. Faunal remains from Dokkum. Paleohistoria 21. 1979, 109-

126. 

-Grau, I. Ganaderia en la alta edad media. Estudio comparativo de los yacimientos 

alaveses de Zornoztegi, Zaballa y Salvatierra-Agurain. Munibe. 2009, 253-280. 

-Grau, I. Estudio zooarqueológico: los restos de mamíferos y de aves. A Quirós, J.A. 

(dir.) Arqueología del campesinado medieval: la aldea de Zaballa. Documentos de 

Arqueología medieval. Universidad del País Vasco. Zarautz. 2012, 419-452. 

-Grau, I. Waste management at early medieval rural sites in northern  Spain: taphonomic 

issues for interpretin faunal remains. Quaternary International, 2014, 330. 97-108. 



44 

-Gras, N.S.B. The early English Customs System, Cambridge, Harvard, 1918, p. 162. 

-Hatting, T. Cats from víking Age Odense. Journal of Danish Archaeology 9. 1990, p. 

179-193. 

-Leenhardt, M. Un puits: reflet de la vie quotidienne à Montpellier au XIIIè siècle. 

Archéologie du Midi Médiéval 17. 1999, 109-186.  

-Liber Physico-medicus Kiranidum Kirani, Augsbourg, 1638, p. 76-77. 

-Linseele, V., Van Neer, W., Hendrickx., S. Evidence for early cat taming in Egypt. 

Journal of Archeological Science. 2007, Vol 34, 2081-2090. 

-Luff, R., Moreno, M. Killing Cats in Medieval Period. An unusal episode in the history 

of Cambridge, England. Archeofauna 4. 1995,  93-114 

-Lloveras, L.; Moreno-García, M; Nadal, J., Taphonomic study of leporid remains 

accumulated by the Spanish imperial Eagle (Aquila adalberti). Geobios, volume 41, issue 

1, 2008, p. 91-100. 

-Mcormick, F. The domesticated cat in early Christian and Medieval Ireland, G. Mac 

Niocaill and P.F. Wallace (eds) Keimelia: Studies in Medieval Archaeology and History in 

memory of Tom Delaney, 1988, p 218–228. Galway. Galway University Press. 

-Méniel. P. Les rats au château de la Madeleine à Chevreuse (Yvelines). Revue  

Archéologique de l’Oise 24. 1981, 21-27. 

-Méniel, P. Les restes animaux du château de “la Cologne” à Hargicourt (ainse) (XIVe-

XVe siècles). Revue Archéologique de Picardie 3-4. 1989, 193-202. 

- Moloney, C.; Coleman, R. The development of a medieval street frontage: the evidence 

from excavations at 80-86 High Street, Perth, 1997. Society antiquity scotland, 127, 707-

782 

-Morales, A., Moreno, R., Cereijo, M. Calatrava la Vieja: primer informe sobre la fauna 

de vertebrados recuperada en el yacimiento almohade. Primera parte: mamíferos. Boletín 

de Arqueologia Medieval 2. 1988, 7-48. 

-Nola, R. Libre del coch: tractat de cuina medieval; (ed) Leimgruber, L. Barcelona, 

Curial, 1996. 

-Plini, G. S. Histoire naturelle, (ed) A. Ernout, París, 1962 llibre XXVIII, 165, 190, 228-

229, 245, 254. 

-Renzi, S. (ed), Tractatus de aegritudinum curatione. Collectio salerniana, II, 1853, 

p.383. 



45 

-Reuss, R. La sorcellerie aux XVI-XVII siècle, particulièrement en Alsace. París, 1871, p. 

24-25 

-Requate, H. Die Hauskatze. A Herre, W., Nobis, G., Requate, H., Siewing, G. Die 

Haustiere von Hathabu. 1960, K. Watchholtz Verlag. NeuMünster.  

-Segura, S., Medina E., “Memòria d’excavació Eix Diagonal (Carretera C-15), Projecte 

de Construcció i Explotació. Condicionament C-15 i C-37 . Vilanova i la Geltrú – 

Manresa (Tram1) Exteriors I i II (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)”. Empresa ÀTICS 

(C/ Torrent de les Piques, 36, baixos, Mataró, Barcelona). 2009-2010, p 3-4. 

-Serpell, J.A. The domestication and history of the cat (Chapter 10) in Turner, D., 

Bateson, P.P.G. (Eds.) The Domestic Cat: the Biology of its Behaviour, 2nd (Revised) 

Edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 

-Sirignano, C., Grau, I., Ricci, P., Iris, M., Altieri, S., Quirós, J.A., Lubrito, C. Animal 

husbandry during early and high middle ages in the Basque Country (Spain). Quaternary 

International 346. 2014, 138-148. 

-Smith, C. Dogs, cats and horses in medieval town. Society antiquity scotland, 1998, 128. 

859-885 

-Stevenson, J. (ed.) Chronicon monasterii Abbendonensis, Londres, 1858, p. 300, Rerum 

Britannicarum medii aevi scriptores. 

-Van Hamel, A-G., (ed.) Les lamentations de Matheolus, Paris, 1892-1895, v. 144-2-1443, 

1448-1451, p.99-100. 

-Valenzuela, S., Valenzuela, L., Saula, O., Colet, A., Mercadal, O., Subiranas, C., Nadal, 

J. Sechita and Kashrut: identifying Jewish populations through zooarchaeology and 

taphonomy. Two examples from medieval Catalonia (North-Eastern Spain). Quaternary 

International 330. 2014, 109-117. 

-Vigne, J. D., Guilaine, J., Debue, K., Haye, L., Gérard, P. Early Taming of the Cat in 

Cyprus. Science. 2004. Vol 304, pag. 259. 

-Vigil-Escalera, A., Moreno-García, M., Peña-Chocarro, L., Morales, A., Llorente, L., 

Sabato, D., Uchessu, M. Productive strategies and consumption paterns in early medieval 

village of Gózquez (Madrid, Spain). Quaternary International 346. 2014, 7-19. 

 

 

 



46 

ANNEX I: Taules i citacions 

 

Lo gat pendras e matar las ço es degollar lo: e quant sia mort leua li lo cap e guarda 

q<ue> nengu non me<n>jas p<er> la vida: car p<er> ventura tornaria orar: e apres 

scorxal be e netame<n>t e obrel e fes lo ben net: e quant sie net pren lo e met lo dins 

en vn drap de li q<ue> sie net e soterral deual terra de manera q<ue> stiga vn jorn e 

vna nit: e apres trau lo de alli e met lo en ast e vaja al foch a coure: e apres quant 

coura vntal ab bon all e oli e qua<n>t sia vntat bat lo be ab vna verga e aço faras fins 

q<ue> sia cuyt vntant y batent: e quant sia cuyt pendras lo e tallar las: axicom si fos 

vn conil e met lo en vn plat gran e pren del all e oli que  sia destemprat ab bon brou 

de manera q<ue> sia ben clar e lançal damu<n>t lo gat: e apres menja d<e>ll e 

veuras vna via<n>da singular. 

Recepta original “De menjar de gat rostit”. Nola, R. Libre del coch : tractat de cuina medieval; 

ed Leimgruber, L. Barcelona, Curial, 1996. Extret de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/libre-de-doctrina-per-a-ben-servir-de-tallar-y-del-art-de-coch-transcripcio--0/html/ff1e2444-

82b1-11df-acc7-002185ce 

 

          

Figura 10: Datació de Carboni 14 
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Estr. UE taxonomia Indiv. Anat. Part cantó edat Marc nat Marc ant Observacions 

21 4059 feca 1 es 1 d e ar   no completa, però ho estaria 

21 4059 feca 1 hu 1 e n-e       

21 4059 feca 1 hu 1 d n-e ar     

21 4059 feca 1 ra 1 e e-n ar   ha perdut epífisi distal 

21 4059 feca 1 ra 1 d e-n ar   ha perdut epífisi distal 

21 4059 feca 1 ul (3) e n- ar   pensem que la fractura és moderna 

21 4059 feca 1 ul 1 d n-n     fragmentat modern 

21 4059 feca 1 fe 1 e n-n ar     

21 4059 feca 1 fe 1 d n-n ar     

21 4059 feca 1 ti 1 d n-n ar     

21 4059 feca 1 ti 1 e n-n ar   fragmentat modern. ha perdut  l'epífisi distal 

21 4059 feca 1 cal 1 e f ar     

21 4059 feca 1 cal 1 d f       

21 4059 feca 1 as 1 e         

21 4059 feca 1 tr 1 e         

21 4059 feca 1 fi 3 e n-       

21 4059 feca 1 fi 5 d -n       

21 4059 feca 1 pe 1 e e       

21 4059 feca 1 pe 1 d e     fractura moderna 

21 4059 feca 1 mt3 3 e     ct1-tt1 marques  a la cara caudal 

21 4059 feca 1 mt4 3 e     ct1-tt1 marques a la cara caudal 

21 4059 feca 1 mt5 3 e     tt1 marques a la cara caudal 

21 4059 feca 1 mt3 3 d     ct3-tt1 marques a la cara cranial 

21 4059 feca 1 mt4 3 d     tt1   

21 4059 feca 1 mt5 3 d     tt1   

21 4059 feca 1 cos 1     ar     



48 

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 4     ar     

21 4059 feca 1 cos 5     ar     

21 4059 feca 1 v-at 1           

21 4059 feca 1 v-ax 1           

21 4059 feca 1 v-ce 1           

21 4059 feca 1 cos 1     ar     

21 4059 feca 1 cos 1     ar     

21 4059 feca 1 cos 1     ar     

21 4059 feca 1 cos 1     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 3     ar     

21 4059 feca 1 cos 4     ar     

21 4059 feca 1 cos 4     ar     

21 4059 feca 1 cos 5     ar     

21 4059 feca 1 cos 5     ar     

21 4059 feca 1 cos 5     ar     
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21 4059 feca 1 v-ce 1           

21 4059 feca 1 v-ce 1           

21 4059 feca 1 v-ce 1           

21 4059 feca 1 v-t 1           

21 4059 feca 1 v-t 1           

21 4059 feca 1 v-t 1           

21 4059 feca 1 v-t 1           

21 4059 feca 1 v-t 1           

21 4059 feca 1 v-t 1           

21 4059 feca 1 v-t 1           

21 4059 feca 1 v-sc 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-l 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           
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21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 1 v-cu 1           

21 4059 feca 2 es 3 d e ar     

21 4059 feca 2 es 3 d e       

21 4059 feca 2 es 5         fragments associables a les 2 escapules anteriors 

21 4059 feca 2 ra 1 d e-e ar     

21 4059 feca 2 ra 3 d e-e ar   individu més petit a l'anterior, un dels 2 no pertany a l'individu 2 

21 4059 feca 2 ul 1 d e-e ar     

21 4059 feca 2 ul 5 e -e ar     

21 4059 feca 2 fe 1 d e-e ar     

21 4059 feca 2 fe 1 e f-e ar     

21 4059 feca 2 tí 1 d e-e ar     

21 4059 feca 2 fi 1 d e-e     Problema barreja 3 individus 

21 4059 feca 2 fi 1 d e-e     problema barreja 3 individus 

21 4059 feca 2 fi 5 d -e     problema barreja 3 individus 

21 4059 feca 2 cal 1 d e ar     

21 4059 feca 2 cal 1 e e       

21 4059 feca 2 as 1 d   ar     

21 4059 feca 2 as 1 e   ar     

21 4059 feca 2 mc 1           

21 4059 feca 2 mc 1           

21 4059 feca 2 mc 3           

21 4059 feca 2 1f 1   e ar     

21 4059 feca 2 2f 1   e ar     

21 4059 feca 2 cos 1     ar     
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21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 5     ar     

21 4059 feca 2 cos 4     ar     

21 4059 feca 2 st 1         dos individus 

21 4059 feca 2 v-at 1           

21 4059 feca 2 v-ax           dos individus 

21 4059 feca 2 v-ce             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-l             

21 4059 feca 2 v-sc             

21 4059 feca 2 es 5         fragments associables a les 2 escapules anteriors 

21 4059 feca 2 es 5         fragments associables a les 2 escapules anteriors 

21 4059 feca 2 es 5         fragments associables a les 2 escapules anteriors 

21 4059 feca 2 es 5         fragments associables a les 2 escapules anteriors 

21 4059 feca 2 1f 1   e ar     

21 4059 feca 2 1f 1   e ar     

21 4059 feca 2 1f 1   e ar     

21 4059 feca 2 2f 1   e ar     

21 4059 feca 2 2f 1   e ar     

21 4059 feca 2 2f 1   e ar     

21 4059 feca 2 2f 1   e ar     

21 4059 feca 2 v-cu             

21 4059 feca 2 v-cu             

21 4059 feca 2 v-cu             

21 4059 feca 2 v-cu             

21 4059 feca 2 v-cu             

21 4059 feca 2 v-cu             
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21 4059 feca 2 v-cu             

21 4059 feca 2 v-cu             

21 4059 feca 2 v-cu             

21 4059 feca 2 st 1         dos individus 

21 4059 feca 2 v-ax           dos individus. fragmentat 

21 4059 feca 2 v-ce             

21 4059 feca 2 v-ce             

21 4059 feca 2 v-ce             

21 4059 feca 2 v-ce             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-t             

21 4059 feca 2 v-l             

21 4059 feca 2 cos 1     ar     

21 4059 feca 2 cos 1     ar     

21 4059 feca 2 cos 1     ar     

21 4059 feca 2 cos 1     ar     

21 4059 feca 2 cos 1     ar     

21 4059 feca 2 cos 1     ar     

21 4059 feca 2 cos 1     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     
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21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 3     ar     

21 4059 feca 2 cos 5     ar     

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           

21 4059 feca 2 cos 5           



54 

21 4059 feca 2 cos 4     ar     

21 4059 feca 2 cos 4     ar     

21 4059 feca 2 cos 4     ar     

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 2 cos 4           

21 4059 feca 4 es 1 d e ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 4 es 3 e e ar     

21 4059 feca 4 es 5     ar   fragments associables a les 2 anteriors 

21 4059 feca 4 hu (5) d e ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 4 ul 1 e e/n ar   fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 4 ul 1 d e/n ar   fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 4 pe 1 e e ar     

21 4059 feca 4 pe 1 d e ar   fragmentat en 2 

21 4059 feca 4 fe 1 e f/f ar     

21 4059 feca 4 fe 1 d f/f ar   fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 4 ti 1 e f/e ar     

21 4059 feca 4 ti 1 d f/e ar     
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21 4059 feca 4 fi 1 d e/e ar   fragmentat modern en 3 

21 4059 feca 4 fi (5) e /e ar     

21 4059 feca 4 as 1 e   ar     

21 4059 feca 4 cal 1 e e ar     

21 4059 feca 4 v-at 1           

21 4059 feca 4 v-ax 1           

21 4059 feca 4 v-sc 1           

21 4059 feca 4 v-ce 1         en connexió 

21 4059 feca 4 v-ce 1         en connexió 

21 4059 feca 4 v-ce 1         en connexió 

21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-cu 1           

21 4059 feca 4 cos 1           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 5           

21 4059 feca 4 mt5 1 e e ar     

21 4059 feca 4 mt4 1 e e ar     

21 4059 feca 4 mt3 (3) e   ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 4 mt2 1 e e ar     

21 4059 feca 4 mt5 3 d   ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 4 mt2 1 d e ar     

21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 

21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 

21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 

21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 
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21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 

21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 

21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 

21 4059 feca 4 v-t 1         moltes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-l 1         algunes en connexió 

21 4059 feca 4 v-cu 1           

21 4059 feca 4 v-cu 1           

21 4059 feca 4 v-cu 1           

21 4059 feca 4 cos 1           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 3           

21 4059 feca 4 cos 4           
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21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 4           

21 4059 feca 4 cos 5           

21 4059 feca 4 cos 5           

21 4059 feca 4 cos 5           

21 4059 feca 4 cos 5           

21 4059 feca 4 cos 5           

21 4059 feca 4 mt3 3 d   ar co3/to1 marques a la cara cranial 

21 4059 feca 4 mt4 (3) d   ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 4 es 5     ar   fragments associables a les 2 anteriors 

21 4059 feca 4 es 5     ar   fragments associables a les 2 anteriors 

21 4059 feca 5 es 1 e   e   fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 5 es 1 d e e   fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 5 hu 1 d f/e ar   fusionant-se en la seva part proximal. ja molt adelantat 

21 4059 feca 5 hu 1 e f/e ar   fusionant-se en la seva part proximal. ja molt adelantat 

21 4059 feca 5 ul 1 d e/e ar     

21 4059 feca 5 ul 1 e e/e ar     

21 4059 feca 5 ra 1 e e/e ar     

21 4059 feca 5 ra 1 d e/e ar     

21 4059 feca 5 fe 1 d e/e ar     

21 4059 feca 5 fe 1 e e/e ar-m   similar a la meteoritcació en la seva part distal. fragmentat en 2 
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21 4059 feca 5 ti 1 e f/e ar-m   fusinant-se en la seva part proximal alhora té semblant a la metorització 

21 4059 feca 5 pe 1 e e ar   fusionant-se en la seva part prox 

21 4059 feca 5 pe 4 d e ar-m     

21 4059 feca 5 fi (3) e e/     seria mateix os 

21 4059 feca 5 fi (5) e /e     seria mateix os 

21 4059 feca 5 cal 1 e e ar     

21 4059 feca 5 cal 1 d e ar     

21 4059 feca 5 tr 1 d         

21 4059 feca 5 cos 1     ar     

21 4059 feca 5 cos 4     ar     

21 4059 feca 5 cos 3     ar     

21 4059 feca 5 cos 5     ar     

21 4059 feca 5 v-ce             

21 4059 feca 5 v-t           2 en connexió 

21 4059 feca 5 v-l           4 en connexió 

21 4059 feca 5 v-sc             

21 4059 feca 5 v-cu             

21 4059 feca 5 v-cu             

21 4059 feca 5 v-ce             

21 4059 feca 5 v-t           2 en connexió 

21 4059 feca 5 v-t             

21 4059 feca 5 v-t             

21 4059 feca 5 v-t             

21 4059 feca 5 v-t             

21 4059 feca 5 v-t             

21 4059 feca 5 v-t             

21 4059 feca 5 v-t             
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21 4059 feca 5 v-l           4 en connexió 

21 4059 feca 5 v-l           4 en connexió 

21 4059 feca 5 v-l           4 en connexió 

21 4059 feca 5 v-l             

21 4059 feca 5 v-l             

21 4059 feca 5 v-l             

21 4059 feca 5 v-l             

21 4059 feca 5 v-l             

21 4059 feca 5 v-l             

21 4059 feca 6 es 1 d e ar     

21 4059 feca 6 es 4 e e ar   s'observa fragmentat modern en l'espina 

21 4059 feca 6 hu 1 e n/e ar   no epifisada en la part proximal 

21 4059 feca 6 hu 3 d n/ ar   no sabem si esta epifisada en la part distal/no epifisada part proximal 

21 4059 feca 6 ra 1 d e/n ar     

21 4059 feca 6 ul 1 e e/n ar     

21 4059 feca 6 ti 1 d f/e ar     

21 4059 feca 6 ti 1 e f/e ar     

21 4059 feca 6 cal 1 d e ar     

21 4059 feca 6 cal 1 e e ar     

21 4059 feca 6 pe 1 e e ar     

21 4059 feca 6 pe 1 d e ar     

21 4059 feca 6 cos 1     ar     

21 4059 feca 6 cos 3     ar     

21 4059 feca 6 cos 4     ar     

21 4059 feca 6 cos 5     ar     

21 4059 feca 6 v-ax 1     ar     

21 4059 feca 6 v-ce 1           
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21 4059 feca 6 v-ce 1           

21 4059 feca 6 v-ce 1           

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 2f 1           

21 4059 feca 6 1f 1           

21 4059 feca 6 mt2 1 e e ar     

21 4059 feca 6 mt3 1 e e ar     

21 4059 feca 6 mt4 1 e e ar     

21 4059 feca 6 mt5 1 e e ar     

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-t 1           

21 4059 feca 6 v-t 1         1 fragmentada en 2 (remunta) 

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           
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21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 v-l 1           

21 4059 feca 6 2f 1           

21 4059 feca 6 mt2 1 d e ar   Fragmentat en 2 parts 

21 4059 feca 6 mt (5)   e ar   Fragmentat modern 

21 4059 feca 6 cos 1     ar     

21 4059 feca 6 cos 1     ar     

21 4059 feca 6 cos 3     ar     

21 4059 feca 6 cos 3     ar     

21 4059 feca 6 cos 3     ar     

21 4059 feca 6 cos 3     ar     

21 4059 feca 6 cos 4     ar     

21 4059 feca 6 cos 5     ar     

21 4059 feca 7 hu 1 d f/e ar-m     

21 4059 feca 7 hu 1 e f/e ar     

21 4059 feca 7 ra 1 d e ar     

21 4059 feca 7 es 3 d e ar     

21 4059 feca 7 es 1 e e ar   fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 7 pe 1 e e ar   fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 7 pe 1 d e ar     

21 4059 feca 7 ul 1 d e/e ar   fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 7 fe 1 d f/f ar     

21 4059 feca 7 fe 1 e f/f ar     

21 4059 feca 7 ti 1 d f/e ar     

21 4059 feca 7 ti 1 e f/e ar     

21 4059 feca 7 v-ce     n     vertebra cervical desapifsada 

21 4059 feca 7 v-l           dos en connexió 
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21 4059 feca 7 v-sc             

21 4059 feca 7 v-cu             

21 4059 feca 7 cos 4           

21 4059 feca 7 mc5 1 e e ar   dos individus 

21 4059 feca 7 mc5 1 e e ar   dos individus 

21 4059 feca 7 mc2 1 d e ar     

21 4059 feca 7 mc3 1 d e ar   dos individus 

21 4059 feca 7 mc3 3 d   ar   dos individus 

21 4059 feca 7 mc4 3 d   ar     

21 4059 feca 7 mc5 5 d e ar ct2 talls a la cara caudal 

21 4059 feca 7 mt2 3 e     to1 dos individus. talls a la cara perifèrica 

21 4059 feca 7 mt2 (3) e   ar ct1 dos individus. talls a la cara perifèrica 

21 4059 feca 7 mt2 1 d e ar     

21 4059 feca 7 mt3 3 e     tt1 remunta amb mt2 de l'esquerra primer 

21 4059 feca 7 mt3 1 e e ar ct1 cara cranial possible marca 

21 4059 feca 7 mt4 3 d   ar to1   

21 4059 feca 7 mt5 3 d     ct1/to1 cut a la cara cranial 

21 4059 feca 7 mt5 1 d e       

21 4059 feca 7 mt 5   e ar     

21 4059 feca 7 v-cu             

21 4059 feca 7 cos 4           

21 4059 feca 7 v-cu             

21 4059 feca 8 es 1 d e ar     

21 4059 feca 8 es 4 e   ar     

21 4059 feca 8 hu 1 e e/f ar     

21 4059 feca 8 hu 1 d e/f ar     

21 4059 feca 8 ra 1 e e/e ar     
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21 4059 feca 8 ra 1 d e/e ar     

21 4059 feca 8 pe 1 e e ar     

21 4059 feca 8 pe 1 d e ar     

21 4059 feca 8 as 1 e e ar     

21 4059 feca 8 cos 1     ar     

21 4059 feca 8 cos 3     ar     

21 4059 feca 8 cos 4     ar     

21 4059 feca 8 cos 5     ar     

21 4059 feca 8 v-ce 1     ar     

21 4059 feca 8 v-t 1     ar     

21 4059 feca 8 v-l 1     ar     

21 4059 feca 8 v-sc 1     ar     

21 4059 feca 8 v-at 1       fragmentada   

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 st 1           

21 4059 feca 8 1f 1   e       

21 4059 feca 8 mt2 3 d   ar tt1   

21 4059 feca 8 mt2 1 e e   tt1? epifisi distal possiblement tallada 

21 4059 feca 8 mt3 1 d e ar     

21 4059 feca 8 mt4 1 e e ar   dos individus 

21 4059 feca 8 mt4 3 e     to1 dos individus 

21 4059 feca 8 mt4 3 d   ar ct1/tt1 el cut cara cranial 

21 4059 feca 8 mt 5   e ar to1 com en el cas anterior tallat a l'altura de l'epifisi distal 

21 4059 feca 8 mc4 1 d e ar     

21 4059 feca 8 mc3 3 d   cr     

21 4059 feca 8 mc (5)   e     fragmentat modern 

21 4059 feca 8 1f 1   e       
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21 4059 feca 8 1f 1   e       

21 4059 feca 8 1f 1   e       

21 4059 feca 8 1f 1   e       

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-cu 1           

21 4059 feca 8 v-l 1     ar     

21 4059 feca 8 v-l 1     ar     

21 4059 feca 8 v-l 1     ar     

21 4059 feca 8 v-l 1     ar     
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21 4059 feca 8 v-l 1     ar     

21 4059 feca 8 v-l 1     ar     

21 4059 feca 8 v-l 1     ar     

21 4059 feca 8 v-t 1     ar     

21 4059 feca 8 v-t 1     ar     

21 4059 feca 8 v-t 1     ar     

21 4059 feca 8 v-t 1     ar     

21 4059 feca 8 v-t 1     ar     

21 4059 feca 8 v-t 1     ar     

21 4059 feca 8 v-t 1     ar     

21 4059 feca 8 v-ce 1     ar     

21 4059 feca 8 v-ce 1     ar     

21 4059 feca 8 v-ce 1     ar     

21 4059 feca 8 v-ce 1     ar     

21 4059 feca 8 v-ce 1     ar     

21 4059 feca 8 v-ce 1     ar     

21 4059 feca 8 cos 5     ar     

21 4059 feca 8 cos 4     ar     

21 4059 feca 8 cos 4     ar     

21 4059 feca 8 cos 3     ar     

21 4059 feca 8 cos 3     ar     

21 4059 feca 8 cos 3     ar     

21 4059 feca 8 cos 3     ar     

21 4059 feca 8 cos 3     ar     

21 4059 feca 8 cos 3     ar     

21 4059 feca 8 cos 1     ar     

21 4059 feca 9 es 3 e e ar   en dos fragments, no remunten pero segurament és el mateix 
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21 4059 feca 9 hu (2) d e/ ar     

21 4059 feca 9 hu (5) d /e ar     

21 4059 feca 9 ul 1 d e/e ar     

21 4059 feca 9 ul 1 e e/e ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 9 ra 1 e e/e ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 9 ra 1 d e/e ar     

21 4059 feca 9 pe (5) e e ar   fragmentat modern en diverses parts 

21 4059 feca 9 pe (6) e e ar     

21 4059 feca 9 pe (3) d e ar     

21 4059 feca 9 fe (5) d /e     fragmentat modern 

21 4059 feca 9 fe 1 e e/e       

21 4059 feca 9 ti 1 d e/e ar     

21 4059 feca 9 ti (1) e e/e ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 9 fi (3) e e/       

21 4059 feca 9 fi (4)     ar   no té epifsi distal ni proximal 

21 4059 feca 9 fi (4)         no té epifisi distal ni proximal 

21 4059 feca 9 fi (4)         dos fragments associables de diàfisi 

21 4059 feca 9 fi (5) d /e       

21 4059 feca 9 pa 1 d         

21 4059 feca 9 pa 1 e         

21 4059 feca 9 cal 1 d e       

21 4059 feca 9 cal 1 e e ar     

21 4059 feca 9 as 1 e         

21 4059 feca 9 as 1 d         

21 4059 feca 9 cp 1 d         

21 4059 feca 9 tr 1 e       diferents tipus de tarsals 

21 4059 feca 9 tr 1 d       diferents tipus de tarsals 
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21 4059 feca 9 mt2 1 d e   tt2 cara caudal, part distal 

21 4059 feca 9 mt3 1 d e   tt3/(tt1) els tt cara caudal metàfisi distal. tall cara caudal epifisi distal no arriba a trencar-lo 

21 4059 feca 9 mt4 1 d e       

21 4059 feca 9 mt5 1 d e     fragmentat modern en 2 

21 4059 feca 9 mt2 1 e e       

21 4059 feca 9 mt3 1 e e ar ct1/tt1 ct1 cara caudal, part distal. tt sense arribar a trencar cara cranial, part distal 

21 4059 feca 9 mt4 1 e e ar ct5 ct cara caudal part distal 

21 4059 feca 9 mt5 (1) e e ar ct4 ct cara caudal part distal. Fragmentat modern. Part diàfisi 

21 4059 feca 9 v-at       ar   fragmentada 

21 4059 feca 9 v-ax     e ar     

21 4059 feca 9 v-ce     e ar     

21 4059 feca 9 v-t     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-sc     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 cos 1     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 5     ar     

21 4059 feca 9 hu 1 e e/e ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 9 cos 5     ar     

21 4059 feca 9 cos 5     ar     

21 4059 feca 9 cos 5     ar     

21 4059 feca 9 cos 5     ar     

21 4059 feca 9 cos 5     ar     

21 4059 feca 9 cos 5     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     
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21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     
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21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 4     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     
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21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 cos 3     ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-cu     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-l     e ar     

21 4059 feca 9 v-t     e ar     

21 4059 feca 9 v-t     e ar     

21 4059 feca 9 v-t     e ar     

21 4059 feca 9 v-t     e ar     
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21 4059 feca 9 v-t     e ar     

21 4059 feca 9 v-t     e ar     

21 4059 feca 9 v-t     e ar     

21 4059 feca 9 v-t     e ar     

21 4059 feca 9 v-ce     e ar     

21 4059 feca 9 v-ce     e ar     

21 4059 feca 9 v-ce     e ar     

21 4059 feca 9 v-ce     e ar     

21 4059 feca 9 v-ce     e ar     

21 4059 feca 9 v-ce     e ar     

21 4059 feca 9 tr 1 e       diferents tipus de tarsals 

21 4059 feca 9 tr 1 e       diferents tipus de tarsals 

21 4059 feca 9 tr 1 d       diferents tipus de tarsals 

21 4059 feca 9 tr 1 d       diferents tipus de tarsals 

21 4059 feca 3 es (3) e e       

21 4059 feca 3 hu 1 e f/e ar     

21 4059 feca 3 hu 1 d n/e       

21 4059 feca 3 ul 1 d e/n       

21 4059 feca 3 ul 1 e e/   tt1 epifsi distal 

21 4059 feca 3 ra 1 e e/n ar     

21 4059 feca 3 ra 1 d e/n ar     

21 4059 feca 3 fe 1 d f/n ar     

21 4059 feca 3 fe 1 e f/n ar     

21 4059 feca 3 ti 1 e f/e ar     

21 4059 feca 3 ti 1 d f/e ar     

21 4059 feca 3 fi 4     ar     

21 4059 feca 3 cal 1 d e ar     
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21 4059 feca 3 cal 1 e e ar     

21 4059 feca 3 mt3 3 e   ar co1/to1 part mesial/cranial 

21 4059 feca 3 mc3 1 d   ar     

21 4059 feca 3 mc 4           

21 4059 feca 3 mc4 1 d e ar     

21 4059 feca 3 mc2 1 d e ar     

21 4059 feca 3 mc 5   /e       

21 4059 feca 3 mc4 3 e     to1   

21 4059 feca 3 1f 1   e       

21 4059 feca 3 2f 1   e       

21 4059 feca 3 3f 1           

21 4059 feca 3 mc5 1 e e       

21 4059 feca 3 mc4 1 e e       

21 4059 feca 3 mt (5)   e ar   fragmentat modern 

21 4059 feca 3 mc3 1 e e ar     

21 4059 feca 3 mt5 1 e         

21 4059 feca 3 mt5 3 e     tt1 tres individus 

21 4059 feca 3 mt5 1 e e     tres individus 

21 4059 feca 3 mt5 3 d         

21 4059 feca 3 v-at       ar   dos individus 

21 4059 feca 3 v-ce       ar     

21 4059 feca 3 v-cu       ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 5     ar     

21 4059 feca 3 cos 4     ar     

21 4059 feca 3 v-at       ar   dos individus 
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21 4059 feca 3 v-ce       ar     

21 4059 feca 3 v-cu       ar     

21 4059 feca 3 v-cu       ar     

21 4059 feca 3 v-cu       ar     

21 4059 feca 3 v-cu       ar     

21 4059 feca 3 v-cu       ar     

21 4059 feca 3 v-cu       ar     

21 4059 feca 3 v-cu       ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 1     ar     

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 3           
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21 4059 feca 3 cos 3           

21 4059 feca 3 cos 5     ar     

21 4059 feca 3 cos 5     ar     

21 4059 feca 3 cos 5     ar     

21 4059 feca 3 cos 5     ar     

21 4059 feca 3 cos 5     ar     

21 4059 feca 3 cos 5     ar     

21 4059 feca 3 mt5 3 e     tt1 tres individus 

21 4059 feca 3 1f 1   e       

21 4059 feca (1) cr           premaxilar, maxilar i el arc zigomàtic esquerra, dents:4 incisives, 2 canins i 3 premolars 

21 4059 feca (1) i1s 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) i2s 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) c1s 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) p3s 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) p4s 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) i1s 1 d       in situ  

21 4059 feca (1) i2s 1 d       in situ  

21 4059 feca (1) c1s 2 d       in situ falta part distal 

21 4059 feca (1) p3s 1 d       in situ  

21 4059 feca (1) mb 1 e       1 incisiva, 1 caní, 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (1) i3i 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) c1i 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) p3i 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) p4i 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) m1i 1 e       in situ  

21 4059 feca (1) mb 1 d       1 incisiva, 1 caní, 1 premolar i 1 molar 

21 4059 feca (1) i3i 1 d       in situ  
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21 4059 feca (1) c1i 1 d       in situ  

21 4059 feca (1) c31 1 d       in situ 

21 4059 feca (1) m1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) cr   e       crani quasi complet, però desmontat, individu no adult, separat de manera natural els diferents elements del crani. conté 4 incisives, 2 canins, 5 premolars i 2 molars 

21 4059 feca (2) i2s 1 e       in situ 

21 4059 feca (2) i3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (2) i2s 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) i3s 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) c1s 1 e       in situ 

21 4059 feca (2) p3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (2) p4s 1 e       in situ 

21 4059 feca (2) m1s 1 e       in situ 

21 4059 feca (2) c1s 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) p2s 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) p3s 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) p4s 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) m1s 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) mb 1 d       conté: 3 incisives, 1 caní, 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (2) i1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) i2i 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) i3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) p3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) p4i 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) m1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (2) v-ce     e     barrejada amb el crani (2) 

21 4059 feca (3) cr           múltiples fragments, tot i que està complet falta la part premaxilar i part del maxilar dret. conté 2 canins, 4 premolars i 2 molars 

21 4059 feca (3) c1s 1 e       aillat 
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21 4059 feca (3) c1s 1 d       aillat 

21 4059 feca (3) p2s 1 d       in situ 

21 4059 feca (3) p3s 1 d       in situ 

21 4059 feca (3) m1s 1 d       in situ 

21 4059 feca (3) p3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (3) p4s 1 e       in situ 

21 4059 feca (3) m1s 1 e       in situ 

21 4059 feca (3) mb 1 d       conté 1 incisiva, 1 caní, 2 premolars, 1 molar 

21 4059 feca (3) i3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (3) c1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (3) p3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (3) p4i 1 d       in situ 

21 4059 feca (3) m1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (3) mb 3 e       conté 1 incisiva, 1 caní i 1 molar 

21 4059 feca (3) i3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (3) c1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (3) p3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (3) p4i 2 e       in situ 

21 4059 feca (3) m1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (4) cr 1         està tot en una sola peça però li falta la part del premolar, premaxilar i maxilar 

21 4059 feca (4) mb 1 d       conté 1 incisiva, 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (4) i3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (4) c1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (4) p3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (4) p4i 1 d       in situ 

21 4059 feca (4) m1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (4) mb 1 e       conté 1 incisiva, 2 premolars i 1 molar 
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21 4059 feca (4) i3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (4) p3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (4) p4i 1 e       in situ 

21 4059 feca (4) m1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (4) v-ax 1         barrejada amb el crani (4) 

21 4059 feca (5) cr           complet, però amb les peçes separades. conté 6 incisives 2 canins 4 premolars i 2 molars 

21 4059 feca (5) i1s 1 e       in situ 

21 4059 feca (5) i2s 1 e       in situ 

21 4059 feca (5) i3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (5) c1s 1 e       in situ. falta la part distal 

21 4059 feca (5) p3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (5) p4s 1 e       in situ 

21 4059 feca (5) m1s 1 e       in situ 

21 4059 feca (5) i1s 1 d       in situ 

21 4059 feca (5) i2s 1 d       in situ 

21 4059 feca (5) i3s 1 d       in situ 

21 4059 feca (5) c1s 1 d       in situ 

21 4059 feca (5) p3s 1 d       in situ 

21 4059 feca (5) p4s 1 d       in situ 

21 4059 feca (5) m1s 1 d       in situ 

21 4059 feca (5) cos 1         costella barrejada amb crani (5) 

21 4059 feca (6) cr 1         conté premaxilar, maxilar, frontal i 4 incisives, 2 canins, 5 premolars 

21 4059 feca (6) i3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) c1s 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) p3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) p4s 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) i1s 1 d       in situ 
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21 4059 feca (6) i2s 1 d       in situ 

21 4059 feca (6) i3s 1 d       in situ 

21 4059 feca (6) c1s 1 d       in situ 

21 4059 feca (6) p2 1 d       in situ 

21 4059 feca (6) p3 1 d       in situ 

21 4059 feca (6) p4 1 d       in situ 

21 4059 feca (6) mb 1 e       conté 2 incisives, 1 caní, 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (6) i2i 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) i3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) c1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) p3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) p4i 1 e       in situ 

21 4059 feca (6) m1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (7) cr 1         fragmentat en varies peces, falten maxilar i maxilar no hi ha dentició (associat a gat no numerat) 

21 4059 feca (7) mb 1 e       conté 1 incisiva, 1 caní, 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (7) i3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (7) c1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (7) p3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (7) p4i 1 e       in situ 

21 4059 feca (7) m1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (7) mb (1) d       falta un fragment del proçés coronoide. conté 1 caní 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (7) c1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (7) p3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (7) p4i 1 d       in situ 

21 4059 feca (7) m1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (7) v-at           barrejada amb el crani (7) 

21 4059 feca (8)/3 cr           Varis fragments de la part occipital, temporal, no hi ha dentició. associat al postcranial de l'individu 3 
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21 4059 feca (8)/3 mb 1 e       conté 1 incisiva, 1 caní, 2 premolars i 1 molar (fragmentació moderna) 

21 4059 feca (8)/3 i2i 1 e       in situ 

21 4059 feca (8)/3 c1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (8)/3 p3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (8)/3 p4i 1 e       in situ 

21 4059 feca (8)/3 m1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (8)/3 mb 1 d       falta fragment de fossa (fragmentació moderna). conté 1 incisiva, 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (8)/3 i3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (8)/3 c1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (8)/3 p3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (8)/3 p4i 1 d       in situ 

21 4059 feca (8)/3 m1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (8)/3 v-at 1         barrejada amb l'ndividu (8)/3 

21 4059 feca (9)/1 cr           varis fragments, falta part del premaxilar dret, part parietal i neurocrani. conté 1 incisiva, 2 canins i 5 premolars. associat al postcranial de l'ndividu 1 

21 4059 feca (9)/1 i3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 c1s 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 c2s 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 p3s 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 p4s 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 c1s 1 d       in situ 

21 4059 feca (9)/1 c2s 1 d       in situ 

21 4059 feca (9)/1 p3s 1 d       in situ 

21 4059 feca (9)/1 mb (1) d       falta part de la fossa i procés coronoide. conté 1 incisiva, 1 caní, 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (9)/1 i3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (9)/1 c1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (9)/1 p3i 1 d       in situ 

21 4059 feca (9)/1 p4i 1 d       in situ 
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Figura 11: Taules de recull de dades anatòmiques i tafonòmiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 4059 feca (9)/1 m1i 1 d       in situ 

21 4059 feca (9)/1 mb 1 e       conté 3 incisives, 1 caní, 2 premolars i 1 molar 

21 4059 feca (9)/1 i1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 i2i 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 i3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 c1i 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 p3i 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 p4i 1 e       in situ 

21 4059 feca (9)/1 m1i 1 e       in situ 
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Element anatòmic NDR  MNE MNI AR% 

Crani (1) 9 9 9 100% 

Incisives (6 sup + 6 inf) 37 37 4 34,2% 

Canines (2 sup + 2 inf) 27 27 7 75% 

Premolars (6 sup + 2 inf) 50 50 7 69,4% 

Molars (2 sup + 2 inf) 20 20 5 55% 

Hemimandíbula (2) 14 14 7 77,7% 

Escàpula (2) 23 13 5 72,2% 

Húmer (2) 16 14 7 77,7% 

Radi (2) 14 14 8 77,7% 

Ulna (2) 14 13 7 72,2% 

Pelvis (2) 15 13 7 72,2% 

Fèmur (2) 14 14 7 77,7% 

Patella (2) 2 2 1 11,1% 

Tíbia (9) 14 14 7 77,7% 

Fíbula (2) 15 8 6 44,4% 

Calcani (2) 13 13 7 72,2% 

Astràgal (2) 7 7 5 38,8% 

Carpal (14) 1 1 1 0,79% 

Tarsal (10) 8 8 4 8,88% 

Metacarpal (10) 22 18 6 20% 

Metatarsal (8) 51 47 6 65,3% 

Falanges ½ (34) 20 20 2 6,53% 

Falanges 3 (18) 1 1 1 0,61% 
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Vèrtebres cervicals (7) 51 51 8 80,9% 

Vèrtebres toràciques (13) 62 62 5 52,9% 

Vèrtebres lumbars (7) 60 60 9 95,2% 

Vèrtebra sacra (1) 7 7 7 77,7% 

Vèrtebres caudals (20-24) 68 68 2 37,7% 

Costelles (26) 241 108 5* 46,1%* 

Altres* (Esternó) (1) 3 3 3 33,3% 

TOTAL 899 736 9  

 

Element anatòmic Codi BD 

(anat) 

N 

Crani  Cr 1 

Incisives (6 sup + 6 inf) I 12 

Canins (2 sup + 2 inf) C 4 

Premolars (6 sup + 2 inf) P 8 

Molars (2 sup + 2 inf) M 4 

Mandíbula  Mb 1 

Escàpula Es 2 

Húmer Hu 2 

Radi Ra 2 

Ulna Ul 2 

Pelvis Pe 2 

Fèmur Fe 2 

Patella Pa 2 

Tíbia Ti 2 
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Fíbula Fi 2 

Calcani Cal 2 

Astràgal As 2 

Carpal (7 es + 7 dr) Cp 14 

Tarsal (5 es + 5 dr) Tr 10 

Metacarpal Mc 10 

Metatarsal Mt 8 

Falanges ½ 1F/2F 34 

Falanges 3 3F 18 

Vèrtebres cervicals V-ce 7 

Vèrtebres toràciques V-t 13 

Vèrtebres lumbars V-l 7 

Vèrtebra sacra V-sc 1 

Vèrtebres caudals V-cu 20-24 

Costelles Cos 26 

Altres* (Esternó) St 1 

Figura 13: Taula de recompte de dades (NRD, MNE i AR%) i llegenda. 
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ANNEX II: Imatges iconogràfiques 

Figura 3: Gat atacant les rates. Claustre de la catedral de Tarragona, galeria Sud-Est. 
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Figura 4: La cène, Pietro Lorenzetti 
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Figura 4.1: Le mois de Janvier, Cristofo Rusticci (1560-1590) 
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Figura 4.2: La visite chez la fileuse, gravat d’Israel Van Meckenem (1445) 
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Figura 4.3: Nature Morte avec un Chat, Alexandre-François Desportes  
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ANNEX III: El jaciment 

 

 

Figura 6: Situació de Vilafranca del Penedès (Catalunya) 
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Figura 7: El Bordellet, Vilafranca del Penedès
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Figura 9: Planimetria de la sitja (Abocament aillat) 
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Figura 9.1: Planimetria de la sitja (Abocament conjunt) 
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Figura 9.2: Planimetria de la sitja 
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Figura 9.3: Secció de la sitja 
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 Figura 9.4: Contorn de la sitja  

 Figura 9.5: Individu aïllat 
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   Figura 9.6: Acumulació d’individus 

Figura 9.7: Crani d’èquid 
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Llegenda: Acumulació de gat (Vermell); Escorxament de gat (Blau) 

Figura 30: Mapa europeu amb acumulacions i casos d’escorxament de la pell de gat durant l’Edat Mitjana.
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ANNEX IV: Presentació dels resultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14: Representativitat anatòmica de les restes a partir de l’AR%. 
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Figura 15: Representativitat anatòmica en colors del total de restes en el gat. 
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ANNEX V: Imatges de la lupa binocular (Anatomia i tafonomia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17: Estadis de despafisació de les restes 
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Figura 18: Estesa del gat 
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 Figura 19: Crani en connexió anatòmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20: Autopodis en connexió anatòmica 
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Figura 21: Vèrtebres en connexió anatòmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22: Marques de tall en autopodis. 
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Figura 23: Marques de tall i d’escapçament als autopodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: marques fines de tall al maxil·lar  
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Figura 25: Marques fines de tall a la mandíbula.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Marques fines de tall a la mandíbula  
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 Figura 27: Marques d’àcids radiculars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28: Fractura de motivació desconeguda al ullal 
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ANNEX VI: Taula amb casos d’escorxament de la pell de gat a l’Europa Medieval. 

 

 

Jaciment (país) Context Cronologia NR (%) NMI (%) Interpretació Ref. bibliogràfica 

Odense (Dinamarca) Sitja en cultura Víking XI (c14: 

1070±100AD 

1783 (75,9) 68 Animals  per pell, segons marques al crani (no 

es parla d’altres  localitzacions de tall). Animals  

joves,  majoritàriament femelles. Alguns 

afectats per mossegades gos. 

Hatting, 1990 

Haithabu .Scheswig-Holstein 

(Alemania) 

Rural context víking IX-XI Abundància Abundància Desconeguda. No s’ha pogut consultar  

referència original. Ref de  Gautier, 1972 

Requate, 1960 (de Gautier, 1972) 

Masseria quattro Macine 

(Itàlia) 

Despoblat (rural) X-XI 1 (0,59) 1 Es tracta d’una sola mandíbula però amb marca 

de tall. S’interpreta per a l’aprofitament de la 

pell. Es diu que ha aparegut 

descontextualitzada però  després, en taula 1 

s’associa a s.X-XI.  

Albarella,1996.  

Cambridge (Anglaterra) Sitja en entorn urbà XI-XV 1943 79 Animals per pell, animals joves, localització de 

marques de tall en metàpods i crani. 

Luff .R. i Moreno .M., 1995 

Perth (Escòcia)  Sitja en entorn urbà XII-XVI Abundància 

(força 

barrejats 

entre 

espècies) 

Abundància Animals per pell, intenció de vendre les pells 

als adobers. Propietat dels pellaires. 

Smith, C., 1998. 

San Salvo (Itàlia) Urbà XIII-XIV 7(1,9) 2 També hi ha a la fase C (XVI-XVII) i fase D (XIX).  

No es fa referència respecte  interpretació 

De Grossi, J. & De Venuto, G., 

2006. 
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restes 

Canne della Battaglia (Itàlia) Urbà (ciutadella medieval). 

 Trobat en una sitja (strato 

di terra  che colmava una 

struttura ipogea in disuso 

destinata allò stoccaggio di 

granaglie) 

XII-XIII 107(84,9) 5(45,4) Animals clarament despellats, però , per talls a 

fèmur i vèrtebres podria haver descarnat i 

desmembrat. Marques al crani perquè ossos 

petits no hi són. Cita recollida a mà de les 

restes. 

De Venuto, 2006. 

San Lorenzo in Carmignano 

(Foggia) (Itàlia) 

Rural (casale) XIII-XIV 187(5,7) 5(2,1) No es  fa cap  interpretació De Venuto, 2012. 

Pozo di Via de’Castellani 

(Florència) (Itàlia) 

Pou (urbà) 1350-1550 60(15) 3 (8,3) No es fa cap interpretació. Son animals en 

connexió, juntament amb gossos. 

Corridi, 1993. 

C/Barallerie (Montpelier) 

(França) 

Pou en entorn urbà XIII 2(2,1) 1 No es fa interpretació de les restes. Seria un 

entorn d’escombrera, amb majoria d’oviparins 

(49 restes) 

Leenhardt, 1999. 

Château de la Madeleine 

(Chevreuse, Yvelines) 

(França) 

 En diferents sectors del 

castell 

XI (sector 10) 

XI-XIV (sector 

13) 

XV-XVI (sector 

8) 

 

140 30 Poques referències en un treball dedicat a la 

rata negra. Associa la presència de gats per les 

rates. Cap altra informació. No es parla 

d’aprofitaments de pell, carn o animals en 

connexió. 

Méniel, 1981. 

Castrum d’Auberoche 

(Dordogne) (França) 

Castrum/castell XIII i XV 1 resta al 

XIII i 1 al XV 

(aquesta 

podria ser 

salvatge) 

1 i 1 No s’especifica res  més enllà de la cita de les 

restes a la taula 

Caillat & Laborie, 1998. 
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Château de “la Cologne” 

(Hargicourt) (França) 

Castell XIV-XV 1 (0,03) 1 (0,5)  Una ulna enmig de restes d’alimentació 

(fonamentalment porc). Es posa en relació amb 

la rata. 

 

Méniel, 1989. 

Abbaye de Saint-Avit-

Senieur (França) 

 Pou en una Abadia Inicis XIII 

(destrucció 

1214) 

“nombroses 

restes” 

? No s’especifica quantes, ni quines parts, ni si 

connexió.   Ho relaciona amb l’abundància de 

gats associats als abocaments de deixalles de 

cuina. Aporta algunes mesures que podrien ser 

interessants. Cita els casos, de gats abundants 

de Haithabu  i Tofting 

Gautier, 1972. 

Monastère de la Charité-sur-

Loire (França) 

Monastir Del XI al XVI XI-XII: 20 

XIII-XIV: 17 

XVI: 13 

XI-XII: 4 

XIII-XIV: 2 

XVI: 3 

No s’especifica. S’especula amb altres casos, 

animals de companyia i controlador  plagues 

rosegadors 

Audoin, 1986 

Carrer de la Font 7-9;Tàrrega  

(Península Ibèrica) 

Urbà (en sitja). En context 

jueu 

Final XIII-XIV 1 (01) 1 Animal molt vell : maxil·lar amb  peces 

dentàries caigudes  i reabsorció alvèols. A la 

foto es veu ulla trencat com els dos casos del 

Bordellet, tot i que no es pot saber si seria pre 

o postdeposicional 

Valenzuela et al., 2014. 

Església de Sant Martí; 

Lleida (Península Ibèrica) 

Urbà  (fase andalusina) Inicis s. XII 2(0,4) 1(1,6) Es considera animal de companyia. Gallart et al., 1991 

Gózquez (Madrid) (Península 

Ibèrica) 

Poblat i necròpolis  visigòtic VI-VII (F.I: 

525-620) 

VII-VIII (F.II: 

620-750) 

F.I: 1*+1 

F.II: 6*+2 

>7 Els nombres en asterisc  són animals  trobats 

sencers. Aquests es trobaven en pous o  sitges 

amortitzades juntament amb animals no 

consumits:gossos i cavalls. S’interpreten com 

animals  morts no dedicats al consum. 

Vigil-Escalera et al., 2014 
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Figura 29: Taula amb casos d’escorxament de la pell de gat a l’Europa Medieval. 

 

Calatrava la Vieja (Carrión 

de Calatrava, Ciudad real) 

(Península Ibèrica) 

Fortalesa/ciutadella 

almohade (entorn   

musulmà). Elements 

trobats en el rebliment de 

la  torre del recinte nord 

XIII. Podria ser  

d’una data 

molt 

particular, en 

el moment de 

l’assalt de la 

fortalesa  

finals de juny 

inicis de juliol 

de 1212 

353 (7,97) 8(6,83) Material desconnectat i tres conjunts que 

responen cadascú un animal. S’interpreten,  

juntament amb altres animals, com 

abocaments posteriors al saqueig  de l’indret. 

S’especifica que no hi ha marques de tall. 

Morales et al., 1988 

Zornoztegi (Àlava)  

(Península Ibèrica) 

Rural VIII-X 

(zornoztegi II) 

XI-XII 

(zornoztegi III) 

1 a II 

6 a III 

1 a II 

1 a III 

S’especula al respecte de l’ús de la pell a Z-II ja 

que és un fèmur amb marca de tall. Però per a 

mi la localització  no determina aquesta 

activitat. Es parla al text de vaguetats ( animal 

de companya , caçador de rosegadors, etc..) 

Grau ,2014 (Zornoztegi II) 

Sirignano et al., 2014 (Zornoztegi 

III). 

San Martín de Dulantzi 

(Àlava) (Península Ibèrica) 

Rural VIII-X ? 1 No es fan comentaris a banda dels  clàssics 

(companyia, rosegadors,etc..) 

Grau, 2014 

Zaballa (Àlava) (Península 

Ibèrica) 

Rural XIII-XIV 1 1 Res en concret Grau, 2012 

Antiguas  Escuelas 

Salvatierra (Àlava (Península 

Ibèrica) 

Rural Plena i baixa 

edat mitjana 

8 1 Res en concret Grau, 2009 

Koningstraat (Dokkum) 

(Holanda) 

Sitja en entorn  urbà XIV-XVI 4 (0,66) 1 No es fa referència interpretativa.  Gelder-Ottway, 1979 


