
LA NECROPOLIS MEDIEVAL DE SANT JULIA 
DIALTURA (SABADELL) . 
RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLOGICA D'URGENCIA 

MARTA SANCHO 1 PLANAS 

L'església de St. Julii dAltura es troba situada 
entre el torrent de Ribatallada i la carretera que va 
de Sabadell a Matadepera, a I'alcada del km. 4, en 
el Iímit del bosc de Can Deu. 

L'emplacament és proper a I'antiga Via Au- 
gusta, la qual intercomunicava nuclis de pobla- 
ment roma, com ara Granollers, Terrassa, Rubí o 
Caldes de Montbui, amb centres de producció 
agrícola i artesanal com les vil.les de Can Bonvilar, 
Can Feu, St. Pau de Riu-sec, St. Oleguer o la Salut. 

Segons l'estudi dxlbert Roig i altres,' a la ba- 
se del campanar de St. Julia d'illtura, es conserven 
encara unes filades del que podia haver estat un 
monument sepulcral roma, aillat, en un ambient 
rural i en relació amb la propera vil.la de Can Bon- 
vilar. Aquestes restes romanes de tipus funerari, 
datades pels mateixos autors entre els segles 1-11 
dC, ens conduirien a la posterior cristianització 
del lloc per la transformació d'un lloc de culte pa- 
ga en un lloc de culte cristia, mitjancant la cons- 
trucció d'una església i el manteniment de la seva 
funció principal corn a lloc d'enterrament a la sa- 
grera. 

L'historiador terrassenc Josep Soler i Palet2 
ens diu que la referencia més antiga que tenim del 

' Albert R O ~ G I  D~:~1,0~~u,dali i( l988).  
Josep SOLER I PALET, (1893). 

lloc de St. Julii &Altura correspon a I'any 465, da- 
ta que, segons A. Roig, Ll. Fernandez i J.M. Massa- 
gué, caldria revisar per tal de confirmar-ne I'auten- 
ticitat. 

Scguint els mateixos autors,) la primera data 
on clarament es cita St. Julia d'Altura com a Cas- 
te11 $Altura cal cercar-la en una concessió feta pel 
I'apa Calixt el 17 de mar5 de 1120 al monestir de 
St. Cugat del Valles. 

Aquesta cita del s. XII ens quadra amb una 
imatge de la Mare de Déu #Altura, possiblement 
del final del s. XII o principi del s. XIII, que va ser 
cremada durant la guerra civil de 1936. Cal esmen- 
tar també l'existencia, dins el terme de St. Julii, 
del Castell de Ribatallada, propietat dels Montca- 
da entre els s. XII i XIV i que posteriorment passi 
a mans dels Clasquerí. Igualment se sap de I'exis- 
tencia Cuna colla de masos entre els quals destaca 
la masia-fortalesa (casa forta) de Castellarnau. 

Malgrat els pocs estudis exi*ents sobre el pe- 
ríode medieval per la zona concreta, podem dir 
que, durant 1'Edat Mitjana, I'església de St. Julia 
d'illtura podia haver estat el centre de culte i el 
punt de referencia d'una irea on predominava 
I'bibitat dispers en masos i explotacions agraries, 
dins un marc geogrific on centres com Egara pri- 
mer i St. Cugat després funcionaven com a grans 

' Art. cit. nota 1 
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FIGURA 1. Planta genemi Aqucstaplunta correspon alr nivelis medievals UE6 i L1L'24, amb totr eir ieur enreramentr En aquerra planta 
s%a murcat e/  material trobut nin sicm ass~czaiul~ diferens enrerramenü i queforma pan de i'uixovar. 

centres d'atracció, tant des del punt de vista reli- Els elements pre-rominics i gotics de l'edifici 
piós com economic, social i iurídic. ens vénen a indicar una certa activitat en el perío- - 

de medieval. Aquests indicis podrien ser corrobo- 
Aquesta funció de parroquia &una irea amb rats amb intervencions arqueolbgiques en zones 

hbi tat  dispers, la va exercir fins l'any 1950 quan com l'absis on podrien haver.se conservat les res. 
les activitats parroquials es van desplacar cap a la tes dels diversos absis, des de I'església pre-roma- 
parroquia del Sagrat Cor del barri de Ca n'Oriac, a niea fins a l'actual, passant per totes etapes 
Sabadell. constructivcs de l'edifici. Molt possiblement es 

Durant el s. XVII es van realitzar una serie podrien localitzar restes d'etapes ara com ara des- 
dóbres a l'edifici tal com s'ha pogut constatar per conegudes de l'evolució del conjunt arquitectonic 
la documentació conservada a I'AHS i en mans de i de la seva historia. 
particulars.Wurant la Guerra del Frances sembla A nivel1 arqueologic, tan sols es coneix una 
que van ser profanades algunes tombes de l'inte- intervenció puntual que, en forma de prospecció, 
rior de l'edifici i del cementiri, i durant la Guerra va afectar la zona del lavabos de la 
Civil de 1936 l'església va ser incendiada, la qual rectoria. Aquesta prospecció es dugué a terme en- 
cosa va obligar a fer certes reparacions. tre els dies 2 i 11 d'abril de 1990 a petició de Ro- 

Segons I'estudi d'Albert Roig i altres,' en l'edi- bert Baró, el qual va avisar el Servei d'Arqueol»gia 
fici es poden observar quatrc fases constructives de la Generalitat de Catalunya de les obres de pa- 
corresponents a les epoques romana, pre-romini- vimentació que es volien dur a terme a la rectoria. 
ca, gotica i barroca. El sondeig dirigit per Roser Enrich i Gregori; 

Art. cit. nota 1, p. 54. Roser ENKICH 1 G R F G O R ~ ( ~ ~ ~ ~ ) .  
Art. cit. nota 1, p. 40. 
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FIGURA 2. Seccions de l'enteruament I en qui espot obseruar la disposició dels inidividus aparelhzts, com tanzbéels infantils i el subaduli 

conservadora del Museu d'Historia de Sabadell, va La rectoria, situada a orient del conjunt arqui- 
permetre localitzar una serie d'enterraments asso- tectonic, es troba perfectament orientada en la 
ciats a material medieval i una ossera moderna en mateixa direcció que i'església, amb els murs amb 
nivells superiors a la zona del menjador. Als lava- una lleugera desviació del N cap al NE igual que la 
bos, la prospecció va permetre localitzar uns en- resta de i'edifici! El lloc on es troba situada la rec- 
terraments datats d'epoca moderna. toria correspon a la zona de sagrera de i'església 

aer la oart de Ilevant. 

Els resultats de la prospecció realitzada per 
l'abril de 1990, van ser comunicats al Scrvci dXr- 
queologia de la Generalitat de Catalunya, el qual 
va considerar interessant i necessari realitzar una 
excavació d'urgencia a tota la zona per tal de certi- 
ficar la importancia de les restes localitzades. L'ex- 
cavació havia de servir també per decidir quin ti- 
pus de paviment era el més adequat per preservar 
les restes que encara es conserven al subsol. 

' Ari. cit. nota 1, en que  trobem una extensa planime 

Aquestes són bisicament les raons per les 
quals es va decidir realitzar una intervenció ar- 
queolbgica d'urgencia. Cal remarcar que tota la 
rectoria es troba en zona de sagrera, fins i tot el 
pati de davant i de darrera (al sud i al nord de la 
rectoria respectivament), i que aquesta intervenció 
s'ha limitat a la sala central o menjador de la rec- 
toria i s'ha deixat per a una altra ocasió la cuina i 
altres dcpendencies adjacents, com també cls patis 
citats anteriorment. 

tria de I'edifici. 
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Els detalls ticnics sobre el desenvolupament 
de la intervenció van ser plantejats en la memoria 
d'excavació que vam realitzar al moment oportú.' 

L'excavació es va dur a tcrme amb la coldabo- 
ració de: Francesc Alfaro, Jordi Aguelo, Robert 
Baró, Ricard Marlasca i Agustí Sánchez, estu- 
diants d'historia de la UAB; Anna Mestre, es- 
tudiant d'historia de la UB, i Lydia Martínez, lli- 
cenciada amb grau per la UB. 

Així mateix, hem de destacar la participa- 
ció del Museu de Sabadell, el qual ens va facilitar 
part del material d'excavació i va mostrar un gran 
interes pel desenvolupament de la intervenció. 

ELS E W E R R A M E N T S  

En total es van identificar 34 unitats estrati- 
grifiques diferents, entre estrats, elements i inter- 
estrats.' 

Els esquelets recuperats sumaven un total de 
27, distribuits en els diferents nivells i correspo- 
nents a diferents epoques. En els nivells superiors 
(UE5, UEll), les osseres &&poca moderna ocupa- 
ven la meitat oest de ]'estanca fins a arribar als ni- 
vells medievals (UE6). En la UEl1, s'han localitzat 
cinc enterraments molt malmesos i mutilats, amb 
orientacions N-S (ent. 1,6,7) i W-E (ent. 2,8), total- 

Marta SAZICFIO 1 PIANAS (1990). Uipositada en el Servei xes emprades i la totalitat de plantes i seccions que es van 
dXrqueologia de la Gencialitat de Catalunya i en el Museu realitzar. 
de Sabadell. En aquesta memoria es poden consultar les fit- Vegeu el llistat d'unitats Estratigrifiques a l'Anncx 1. 
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FIGURA 5. Pbnta de l'fnterrament I; es poden vewe elr esqueleti 
1.9, 5.1. i 1.3. 

ment contraries a les orientacions dels nivells me- 
dieval~, totes elles E-W. 

En la meitat est de la sala, dos nivells de rebli- 
ment (UE3, UE2), amb material cerimic datable 
dins del segle XX en ambdós casos, eren situats 
directament sobre els nivells medievals (UE24) a 
2'00 m de profunditat des del punt O, i reblien la 
rasa formada per l'interestrat UE 9 el qual parteix 
la sala longitudinalment. La raó per la qual es va 
obrir aquesta rasa que parteix la sala en dues mei- 
tats longitudinals no ha pogut ser aclarida. ja que 
no hi ha cap element que ens permeti fer-ne una 
interpretació prou vilida. Tan sols podem consta- 
tar que va ser feta en un moment que la rectoria ja 
existia, ja que els rebliments es Iliuren als fona- 
ments d'aquesta edificació que fou construida 
i'any 1860. Els nivells medievals (UE6, UE24) eren 
compostos d'argiles molt compactes barrejades 

FIGURA 6. Planta deis enterraments 10.1, 10.2, 11 i 12. 

amb noduls calcaris i forrnaven un estrat molt dur 
i amb rnolta plasticitat. Aquestes característiques 
del sol ens van impedir apreciar els interestrats de 
les fosses dels enterraments, com també els de les 
trinxeres de fonamentació de la rectoria. Les fos- 
ses, reblertes amb la mateixa terra, qucdaven es- 
borrades en compactar-se la terra remoguda amb 
el sol on havien estat obertes. 

En aquests nivells medievals es van localitzar 
22 enterraments orientats E-W en tots eis casos. 

La tipologia d'aquests enterraments correspon 
a la de fossa simple sense cap element o estructura 
associada, excepte en cl número 3, el qual tenia una 
petita estructura de pedres i aragamassa destruida 
parcialment per lbssera moderna (UE5); i I'enterra- 
ment 5 que conservava parcialment una mena de 
túmul de pedres, argamassa i terra que en cobria la 
meitat est i quedava seccionat per i'interestrat UE9. 
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FI(;I;KA 7. Planta deis entenamenti 10.1 i 16. 

Els individus estaven generalment en posició 
de decúbit supí, amb el cap lleugerarnent inclinat 
cap a un costat, amb els bracos estirats al llarg del 
cos i en alguns casos creuats sobre la pelvis o el 
t6rax;l0 les carnes estirades i, en ducs ocasions, en- . . ,  . 
creuades. En línies generals, la posicio i l'orienta- 
ció dels esquelets no difereix de la que se sol tro- 
bar en necrbpolis d'epoca medieval." 

Alguns enterraments eren col.lectius com ara 
el 5 (9 individus) i el 10 (2 individus) o el 12-16 (2 
individus). 

Cal destacar la importancia d'aquests enterra- 
ments col~lectius com el 10-1 i el 10-2 o el 12 i el 

16, en que hem trobat un individu infantil sobre 
d'un adult. En aquest cas el núm. 11 es troba situat 
entre aquests dos grups i fa pensar que tot el con- 
junt podria tractar-se del rnateix enterrarnent i 
que, si fos així, surnarien un total de 5 individus. 
Dissortadament no 11a estat possible observar la 
forma de la fossa, la qual ens podia haver donat 
la clau per entendre si es tractava d'un enterra- 
ment realitzat tot en el mateix moment o no. 

Cal assenyalar els fragments d'olla localitzats 
prop del cap del núm. 11 i als peus del núm. 12 
(olles numerades amb el 7 i el 8). 

Aquests esquelets ja bavien estat localitzats en 
la prospecció anterior i van ser coberts de sorra 
per tal de protegir-los. La sorra va actuar com a 

'"egeu el llistat d'cnterraments a i'Annex 2. d'articles cspccialitzats en cl tema en els quals es fa una des- 
'' Aquest fet es pot cornprovar en la practica totaiitat cripció de hrientació i la posició dels esquclets. 
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agent erosionador i va malmetre molt les restes os- malucs, aquesta estructura queda tallada per la rasa 
sies, sobretot dels csquelets infantilc, cosa que va UE 9 i secciona els esquelets 5.1,5.2, 5.3, 5.4 i 5.6. 
dificultar la nostra intervenció. Així mateix, Els individus estan ordenats de forma 
creiem que en la prospecció s'han recuperat algu- simitrica" formant tres parelles: " 5.1 - 5.9, ' 5.4 - 
nes peces de les olles de cerimica ja citades. 5.5, " 5.2 - 5.3. 

L:altre enterrament col.lectiu és el que inclou La primera i L'última parella són les que estan 
els esquelets 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9. situades als extrems i tenen associats, una mica 

En aquest cas, els enterraments eren coberts més cap a Yoest i en un nivel1 superior, els esque- 

per un munt de pedres, argamassa i terra compac- lets de dos infants possiblemcnt de menys d'un 

tada a manera de túmul. any d'edat. Entre la parella formada per 5.5 - 5.4 i 
5.9 - 5.1. i una mica més alcat, es troba l'esquelet 

L'únic parai.le1 que hem trobat d'aquest tipus 5.6, que correspon a un individu subadult. La seva 
de tomba és el de Santa Creu de Joglars datat del posició dins la tomba ens indica tarnbé aquesta 
segle XIII - XIV, tot i que en aquel1 cas e1 túmul edat, ja que es troba en una pofunditat i en una 
cobria una tomba de cista i no una fossa simple posició intermedia entre els infants i les parelles 
com és el nostre cas." Pel costat est, a ]'alcada dels suposadament d'adults. 

" J.I. Pnonr.~ LAFUE~TE (1982) p. 171-174. " Vegeu les plantes i les seccions de la tomba 5 
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FIGURA 11. Olla n ú m  1: representativa de les peces de ccrimica 
medieval recwperades. Olla globular de Ilavi roeir 
i arrodonit La pata de color gris foic, o entre gvis i 
roig, enr indica la cuita en una atrnosfwa reduccora o 
reductora-oxidant El desreirant rol ser rnitji i en al- 
guns casos molt ric en mica. Moned.apossiblement es 
hactu d'wn obol de billó dX/llfons I(1162-1196). Sive- 
lla de ferro. 

Per les observacions fetes sobre el tcrreny, 
creiem que en el cas de les parelles, els individus 
estan a sobre (5.1, 5.4 i 5.2), podrien ser de sexe fe- 
mení, mentre que els de sota (5.9, 5.5 i 5.3) sem- 
bien més robustos i podrien correspondre al sexe 
masculí. Cal indicar, pero, que aixo no és més que 

ens poden corroborar o desmentir el que aquí 
plantegem. 

En aquest enterrament hem localitzat un ai- 
xovar pobre pero variat i interessant. En primer 
lloc, prop del cap del 5.1, vam recuperar una olla 
de cerimica medieval, de cuita reductora-oxidant" 
(núm. 2) que possiblement ja va ser recuperada en 
part en la prospecció. La segona peca interessant, 
és una moneda que ens ha arribat en molt mal es- 
tat de conservació, cosa que en dificulta la identifi- 
cació. Sembla que podria tractar-se d'un obol de 
billó d'Alfons 1 (1162-1196), de la darreria del segle 
XII. Aquesta moneda es trobava a uns 6 cm. a l'es- 
querra de I'orbita de l'esquelet 5.3, la qual cosa ens 
fa pensar en la possibilitat que fos col4ocada sobre 
la parpella del difunt. L'esquelet 5.5 tenia una si- 
vella de ferro sobre la pelvis que devia correspon- 
dre al cinturó que li subjectava les vestimentes. 

L'excavació minuciosa d'aquesta tomba ens va 
permetre observar com van ser col.locats els di- 
funts en el moment de la cerimonia de l'enterra- 
ment. En primer lloc, els tres esquelets de sota; cal 
tenir en compte que el 5.5 hi va ser posat abans 
que el 5.3 pero no necessiriament abans que el 5.9. 
Els tres esquelets de sobre, 5.1, 5.2 i 5.4, es troben 
situats de forma especial; els dos últims estan so- 
bre el costat esquerre amb el cap aproximadament 
a l'alcada de la barbeta de la seva parella. Al con- 
trari, el 5.1 té el cap al mateix nivel1 que la seva pa- 
rella, pero es troba en una posició que podríem 
definir com a semiincorporada. Els últims indivi- 
dus que van ser posats a la tomba són el subadult 
5.6 i els infants 5.7 i 5.8, tots tres a un nivel1 supe- 
rior respecte de les  arell les.'^ A sobre. van tirar-hi 
terra i, amb algunes pedres i argamasa, van acabar 
de fer I'estructura de la tomba que segurament de- 
via quedar a la vista. A la zona de les carnes, tan 
sols s'ha conservat una mica d'argamassa en molt 
mal estat de conservació. Lhlla núm. 2 hi devia ser 
posada abans d'acabar I'estructura de la tomba. 

una hipotesi i, per tant, és necessari esperar els re- El fet que s'hagi pogut documentar aquest en- 
sultats de les anilisis antropologiques, les quals terrament col.lectiu realitzat tot en un mateix mo- 

l4 La coloració de la pasta és grisa o roja segons quina aquesta raó i'hem definida com a cerimica de cuita reducto- 
part de la peca observem. Aixb és degut al fet que l'atmosfera ra-oxidant. 
de la cambra on va ser cuita no era homoginia, i per aix6 es " Vegeu les plantes i les seccions corresponents a i'en- 
van produir aqnests canvis en la coloració dc la peca. Per terrament núm. 5. 
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1 < , , & , t . , <  5.1 1 ,,, l .  l . , , l ~ ,~ , ,?~ , ,~ , , l  ,,,,,),. 5 .? í'tj,,,, ,l<' í;.,<,t;',<,~,. /~\,>C,/ 
obrrrztzr /Frt,-rictura tic perirer I nq'Sz»riisra (UE 
1>) uliadaper /intererhnt UE Y. A /Fsqurrra apa- 
re& l'indiwidu 5.1 en la posició remiincorporada 
en q& wa ser localitzat 

ment i amb I'aixovar citat, ens fa pensar en una 
mort col4ectiva per causes desconegudes. Podem, 
pero, especular sobre si es tractava de morts cau- 
sades per alguna epidemia o bé si ens trobem da- 
vant de morts per algun acte de violencia. El fet 
que els individus hagin estat col.locats amb tanta 
cura i que no tinguin un clar recobriment de calq 
per evitar contagis,16 ens fa pensar més en una 
mort de tipus violent que va afectar tota una famí- 
lia en el mateix moment. A més, creiem que en cas 
d'epidemia, difícilment trobaríem nou individus 

agrupats d'aquesta manera com si fossin familia, ja 
que aixo suposaria que tots haurien mort en un es- 
pai de temps molt curt o, fins i tot, el mateix dia. 
N o  podem dir gaire cosa més sobre aquest enter- 
rament i haurem d'esperar les anilisis antropologi- 
ques que en aquest cas considerem indispensables 
per corroborar les nostres hipotesis. 

Si bé és cert que s'han localitzat alguns casos 
d'enterraments d'infants associats amb adults, 
possiblement mare i fill, tan sols tenim constancia 
d'un enterrament col.lectiu de dimensions similars 
a les que aquí hem plantejat. Es tracta, pero, d'en- 
terraments en tombes antropomorfes, datades els 
segles IX-X, localitzades a la Plaqa de la Pietat de 
Vic!' 

Durant I'excavació es va poder documentar 
arqueologicament l'associació d'alguns enterra- 
ments amb olles de cerimica de cuita reductora i 
reductora-oxidant. Concretament en els casos se- 
giients: 

Enterrament 
4 
5 

Olla 
1 
2 

Les olles 6 i 9 no s'han pogut associar amb 
claredat a cap enterrament concret, encara que 
possiblement corresponguin a inhumacions no lo- 
calitzades en aquesta intervenció, que encara es 
conserven en el subsol. Les olles van apareixer to- 
talment ennegrides de fora, producte d'haver estat 
en contacte amb el foc d'una manera directa. A ni- 
vell d'hipotesi pensem que aquestes olles podien 
haver estat posades al seu lloc immediatament 
després de sortir d'un foc, el qual va provocar l'en- 
negriment i el senyal compacte i mig cremat que 
aquestes olles van deixar a terra en ser-hi diposita- 
des calentes. 

l6 lmma OLLICH (1982) p. 138 i 147. En el jaciment de terpretar com a morts causades per epidkmies. 
I'Esquerda es va localitzar una gran fossa on els esquelets es- " lmma OLLICH (1982), (1986) p. 66. Elisenda Vivrs 
taven col.locats I'un al costat de I'altre i recoberts amb calq (1990) p. 151. Manuel Riu (1986-87) p. 200. 
per tal d'evitar contagis. Van ser datats el s. XIV i es van in- 
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L , I ~ , ~ s  ~ I W  ,~parc,;.~cj> sor, fdL,sq,<c,ma '1 drct'z): 1. Y, po~ic,>z 06s~,rr,ar el\ i>iiiii'i<iir, iegi<erio i'iir- 
1.6, 1.4, 1.1 i 1.3. A drera i erqr«.rra de 1c.r rcrtes de qrerra a drem): 1.9, 1.1, 1.3. Sobm la pelvis de S.1 
léstructura. a la pan superior de la imatge, es tm- es va  localituir la sinella de fem i al cortlt de Ikll 
ben els enrerraments infnntilr 1.7 i 1.8. Els indivi- esquerre de 1.3, la moneda. 
dus 1.1 i 1.2 que R trabaven situts sobre 1.9 i 1.3, 
ja havien estlt akecau. 

L'aixovar localitzat en aquesta necropolis 
consta, com ja hem assenyalat anteriorment, d'una 
moneda localitzada prop de l'brbita esquerra d'un 
dels difunts i d'una sivella de ferro situada sobre la 
pelvis d'un altre individu. 

La presencia d'aquests objectes ens porta a 
plantejar el tema del ritual funerari i de les pervi- 
vincies paganes que sbbserven sovint en les necrb- 
polis medievals. Tant la moneda com les olles, que 
possiblement contenien algun tipus d'aliment, ens 
apropen a la creenqa pagana del viatge que el di- 

funt ha de realitzar fms a arribar al Paradís i el preu 
que n'ha de pagar, com també el menjar que neces- 
sitara durant el trajecte. Les olles podrien relacio- 
nar-se també amb els tradicionals banquets rituals 
que es realitzaven en memoria del difunt el dia del 
seu enterrament o en l'aniversari de la seva mort, 
com una forma més d'establir contacte entre el 
món dels morts i el món dels vius." En el nostre 
cas, ens inclinem a pensar que aquestes ofrenes es 
devien realitzar en la mateixa cerimbnia de I'enter- 
rament i que les olles contenien alguna cosa que 
priviament devia haver estat escalfada al foc. 

'' Manuel Riu (1981). (1982a). Imma OLLICH i Elisenda Vivrs (1986). Elisenda VIVES (1990) 



A nivell de conclusions podem dir que s'lla 
pogut constatar I'existencia a St. Julia $Altura 
d'uns nivclls de necrbpolis d'epoca medieval. 
Aquests nivells es troben per sota &una serie dbs- 
seres modernes cn les quals també es troben al- 
guns enterraments posteriors moit remenats i en 
mal estat de conservació, a causa dels moviments 
de terres provocats per la construcció d'edificis 
com la inateixa rectoria. 

La localització de la moneda a la tomba 5 i el 
fet que la majoria de les fosses de les tombes esti- 
guin obertes a la mateixa unitat estratigrifica, ens 
permet datar aquest nivell d'enterraments al final 
del s. XII. 

La quantitat d'individus inhninats en el redu'it 
espai que bem excavat, ens fa pensar que en aquest 
període St. Julia era el centre &un territori forGa 
actiu, amb un hibitat dispers important. Conside- 
rem molt interessant i'estudi que hem pogut rea- 
litzar sobre els cnterraments col.lectius, sobretot 
el número 5, el qual ens dóna una informació molt 

valuosa per reflexionar sobre el ritual de la mort i 
les formes d'enterrament a i'Edat Mitjana. 

Paral.lelament a aquesta troballa, cal destacar 
ia localització de la moneda i les olles clarament 
associades als cnterraments, les quals ens han per- 
mes documentar arqueolbgicament practiques de 
ritual funerari relacionades amb creenccs i practi- 
ques paganes que es van rnantenir durant tota 
I'Edat Mitjana. 

La informació arqueolbgica que ens ha facili- 
tat aquesta intewenció, és de gran interks per a 
l'estudi del ritual funerari a la Catalunya Medieval 
i encara pot ser-ho més si es realitzen estudis an- 
tropolbgics de les restes ossies recuperades. 

La necrbpolis medieval possiblement s'estén 
per altres zoues del conjunt, especialment prop de 
les restes d'edificació medieval, als patis anterior i 
posterior i a d'altres estances de la rcctoria. Si te- 
nim en compte l'evolució de l'edifici, Cs d'esperar 
que es puguin localitzar nivells de necrbpolis ante- 
riors i posteriors al segle XII en altres arees del ja- 
ciment. 

UF Profundttat Descripció Seciuencia Física 

Paviment de rajoles de difercnts tipus. Esti enfonsat 
pel costat cst de la sala. 

Farciment poc compacte que va dc l'envi UE 4 fins al 
mur de tancament i ocupa la meitat est de la sala. El 
considerem igual a GE 3. 

Farciment igual que UE 2 pero a I'altre costat de I'envi 
UE 4 i fins al mur S. 

Envi d'una sola filada de maó massís quc dividia la sala 
en dues d'E a W. 

Ossera excavada en UE 6 (interestrat LE 10). 6 s  la 
continuació de lhssera modcrna trobada en la prospec- 
ció. 

Nivel1 d'enterraments quc s'estén per sota i esti rebai- 
xat per la meitat est per UE 9. S'hi troben tots els cn- 
terraments medievals i per sobre s'hi han excavat enter- 
raments i ossercs modernes. 

Cobreix: 2, 3, 4 
Connecta amh: 31, 32, 33, 34 

6 s  cobert: 1 
Connecta amb: 32, 33, 6 
És tallat: 4 
Igual: 3 
Cobreix: 24 

És cobert: 1 
Connecta amb: 33, 34,6 
P.s tallat: 4 
Cobreix: 24 

Es cobert: 1 
Talla: 6 
Cobreix: 6 
Connecta amb: 15 
Farceix: 10 
6 s  tallat: 31, 32 

fis cobert: 1, 11, 5, 4, 2, 3, 26 
Es tallat: 9, 25, 17, 23, 13, 10, 
8, 31, 32, 33, 34 
En contacte: 15 
Igual: 24 





LA NCCROPOLIS MEDIEVAL DE SANT JULIA D'ALTURA (SABADELL) 

Profunditat 

Interestrat 

z = 139 
z' = 169 

Descripció 
.~ ~~~~~~p 

Inter. de Ióssera UE 11 

Estrat de pedres que anivellen el terreny per sota bsse- 
ra UE 11. No té relació amb ent. 

Morterada d'argamassa associada a UE 26 sensc cap re. 
Iació amb altres estructures. 

Mur en direcció E - W fet de grans pedres i argamassa. 
Arrassat per UE 9. Talla l'ent. 15 a nivel1 dels bracos i 
té un mur para1.lel UE 29. 

Mur en direcció E - W fet de pedres i argamassa. Arras- 
sat per UE 9 i igual a UE 28. 

Igiial a UE 5. És la continuació de lbssera en una zona 
on no semblava que continués en un principi. 

Mur de tancament de ]'estanca pel costat oest. 

Mur de tancament de I'estanqa pei costat nord 

Mur de tancament de I'estanca pel costat est. 

Mur de tancament de l'estanqa pel costat sud 

Seqüencia Física 

Farcit: 11 

És cobert: 11 
Cobreix: 6 
Es tallai: 31 
Igual: 27 

És cobert: 11 
Cobreix: 6 
És tallat: 31 
Igual: 26 

És cobert: 2, 3, 32 
Tallat: 9 
Igual: 29 

Es cobert: 3, 32 
Es tallat: 9 
Igual: 28 

És cobert: 1 
Talla: 6 
Cobreix: 6 
Connecta amb: 15 
Farceix: 10 
Igual: 5 

Connecta amb: 1.2 
Talla: 5, 6, 24 
igual: 31, 33, 34 

Connecta amb: 1,2, 3,4 
Talla: 24 
Cobreix: 28. 29 
Igual: 31, 32; 34 

Connecta arnb: 1,3 
Talla: 11, 24 
Igual: 31, 32, 33 

A ~ E X  2. Llixtat d'esquelets reciiperas 

Núm. Estat de conservació Posició Orientació Aixovar % restes Observacions 
. . 

1 Incomplet i rernogiit Decúbit snpi S- N No 55 - 60 Individu desplasat i en 
pendent. 

2 Incornplet Lateral dret W - E No 40 Infantil 
(mal estat) 

3 Incomplet Decúbit supi E . W  No 60 Tallat pel mig dels fe- 
(mal estat) murs, correspon a ni- 

vells medievals 

4 Incomplet Decúbit supi E - W  Olla cerimica 20- 30 Cobert per una morte- 
+ restes d'un altre sobre el cap (mal estar) rada d'argamassa, cor- 
individu respon a niveils medie- 

vais 



Núm. Estat de conservació Posició Orientació Aixovar % restes Observacions 

E - W  Olla sobre el 50 - 5 5  
cap, potser 
per rota ia 
tomba 

5.1 lncomplet Decúbit supi 
(semiincorporat) 

Mutilar de pelvis cap 
aval], correspon a ni- 
vells medievals 

5.2 Incomplet Lateral esquerra 

5.3 Incomplet Decubit supi 

E - W  N» 40 - 45 
(mal estat) 

Correspon a nivells mr- 
dievals 

Tallat des de mig femur, 
correspon a nivells me- 
dieval~ 

E - W  Moneda prop 65 
de Pul1 
esquerra 

5.4 lncomplet Decúbit supi Tallat a partir de mig fe- 
mur, correspon a nivells 
medievals. 

5.5 Complet Decúbit supi 

5.6 Incomplct Decúbit supi 

E - W  Sivella sobre 70 - 80 
la pelvis (deteriorat) 

Correspon a nivells me- 
dieval~ 

E - W  No 55 Tallar des de mig femur, 
correspon a nivells me- 
dieval~ 

5.7 Incornplet Dccúbit supi 

5.8 lncomplet Decúb~t supí 

5.9 Complet Decúbit supi 

E - W  No 10 - 15 
(molt malmes) 

Infantil, mesos, corres- 
pon a nivells medievals 

E - W No 25 - 30 
(molt malmes) 

infantil, mesos, corres- 
pon a nivrlls medievals 

E - W  No 90 Els individus del grup 5 
eren a la tomba UE 15, 
correpon a nivells me- 
dieval~ 

6 Incomplet i remogut Decúbit supi 

7 lncomplet i remogut Decúbit supi 

8 lncomplet i remogut Decubit supi 

9 Complet Decúbit supí 

Xo t6 cap nr extremitat 
esquerra. 

No té cap ni extremitat 
dreta 

Conserva només torax, 
extremitats i pelvis 

E - W  No 70 - 75 
(ben conseruat) 

Infantil iorca ben con- 
servar, correspon a ni- 
vells medievals 

10.1 Incomplet Decúbit supi E - W  No 30 (mal estat) Possible lesió al crani, 
afectat per la prospec- 
ció, correspon a nivells 
medievals 

Afectar per la prospec- 
ció, correspon a nivells 
medievals 

10.2 lncomplet i remogut Decúbit supi E - W  No 

48 

45 (mal estas) 



1.A NBCROPOLIS MEDIEVAL DE SANT JULIA WALWRA (SPLBADEL.L) 

Núm. Estat de conservació Posició Orientació Aixovar Ya restes Obseivacions 
p - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  .~ ~ ~~ . .. . ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

11 Incomplet i remogut Decúbit supi E - W  Fragment 18 - 20 Afectar pcr la prospec- 
d e l a  prop (molt malmis) ció, correspon a nivells 
del cap medievals 

12 Incomplet i reinogut Decúbit supí E - W  Fra rments 60 (extremitats Infantil, correspon a ni- &% prop de infeiiors molt vells medievals 
la cama dreta malmeses) 

13 Complet Decúbit supi E - W  No 65 (mal estat) Correspon a nivelis me- 
dieval~ 

14 Cornplet Decúbit supi E - W  Olla prop del 90 - 95 Correspon a nivclls me- 
cap + frag- (ben conservat) dievals 
ments a i'hú- 
iner dret 

15 Incomplet I remogut Decúbit supi E . W  No 30 - 35 Coiiservac del torax cap 
(mal estat) amunt, correspon a ni- 

vells inedievals 

16 Complet i remogut Decúbit supi E - W  La mateixa 65 - 70 Afectat per la prospec- 
olla que 12 (part superior ció, correspon a nivells 

en mal estat) medievals 

17 Incornplet i remogut Decúhit supi E - W  No 35 - 45 Només del torax cap 
(mal estat) amunt, correspon a nl- 

vells medievals 

18 Coinplet Decúbit supi E - W  No. 75 - 80 Correspon a nivells me- 
Hi ha una dievals. 
olla relativa- 
rnent a prop 
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