
IMMA OLLICH 1 CASTANYER 

ARQUEOLOGIA DE LA MORT: UNA PERSPECTIVA 
DE LA HISTORIA MEDIEVAL 

El tema que presentem avui* pretén enfocar una «arqueologia de la mort» 
entesa com una versvectiva de (i ver) la historia medieval. Més oue enfocar . . . .  . 
tipologies d'enterraments, sepultures i esquelets, i la seva evolució en les diferents 
cultures que es desenvolupen al llarg de 1'Edar Mitjan (tasca que han fet els meus 
companys en els conferencies dels dies precedents), m'agradaria intentar una reo- 
rització sobre que suposa fer arqueologia centrada en un aspecte concret de les restes 
rnaterials: la rnort i tot el ritual que I'envolta. Fer arqueologia en rot el seu procés 
conceptual: des dels plantejaments i hipotesis previes, passant per la practica 
concreta del trebali de camp, fins arribar a una interpretació dels resultats, sernpre 
hipotktics i que cal contrastar amb els documenrs. A partir d'aqui podem plantejar- 
nos quina aportació suposa fer arqueologia de la morr per a la historia medie- 
val. 

1. La perspectiva 

El terme «arqueologia de la mortn ha estar pres directament i voluntaria del 
món anglo-saxo. Pensem que aquest és un enfoc diferent, molr més Ibgic, científic, i 
apropat a la probable realirat, que les difuses i arnbigües «histories de les mentali- 
tatsn, que van estar de moda un temps en la historiografia francesa medieval i que 
encara pul~lulen per les nostres universitats. Estic pensant en autors com un Aries, 
un Vovelie, i altres (com Chaunu, per exemple), que ens han volgut presentar la 
mort i la seva ritualitat dins d'un esquema basicament sirnbolista, sense tenir en 

' Conferencia donada el 2 de desembre del 1992, com a Ui~ó  de clausura del lo& Curset 
d'Arqueologia Medieval sobre: «La mort en I'Arqueologia Medieval», organirzar per la Institució Mila 
i Eontanalr deis CSIC de Barcelona, i 1'Inrirur de la Cultura Medieval de la Universitat de Barcelona. 
Cal fer notar que la majoria de reflexions han estar originades a partir del Master d'Arqueologia 
Medieval impartit a la Universisrat de Barcelona els cursos 1988-89 i 1989-1990. Moltr concepter 
formen part del remari del curs: t<Necrbpolis i ritual funerari*, amb idees desenvolupades amb la 
discussió activa dels ertudiants del Master. 
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compre les trobaiies arqueolbgiques. O encara, pitjor, pottant I'evidencia física 
d'aquestes troballes al terreny de la interptetació metafísica. 

L'escoia francesa, seguint Letoi-Gouhan -i la crítica no és meva- xs'apropa a un 
tipus d'interpretació idealista prbxim a principis estructuralistes que desenvolupen 
una comparació etnogrifica de baix nivell que es passeja pel terreny bellugadís de la 
metafísica divultativa. Així, es permet un salt infetencial envers el mode de vida, la 
mentalitat, la capacitat intel.lectua1, les practiques rituals o el simbolisme migico- 
religiós de venda en qualsevol llibreria especialitzada~ (YLL-WUNSCH-GUILUI- 
MÓN, 1986). 

L'obra de Chapman, Kinnes i Randsborg (The Archaeology of Death), junta- 
ment amb la de Binford, suposa un intent de fugir d'aquestes vaguetats místiques, 
entenent la mort com un fenomen cultural. O intetpretant, sobretot, la reacció 
cultural d'una societat davant La mort, en la línia ja encetada per Childe. Aquesta 
escola esta més a prop de la New Atchaeology, entenent la interpretació de la mort a 
partir d'estudis especializats conjunts d'arqueblegs, antropblegs, etnblegs; a partir 
d'evidencies clares i conjunts ben documentats amb mostres amples; i emprant 
noves tkcniques d'analisi espacial, d'estadística i d'informatica, abans de definir cap 
concepte. 

Es en aquesta línia que caldria enforcat les nectbpolis i els enterraments medie- 
vals, superant tant les simples descripcions com les interpretacions massa idealitza- 
des. A partir de l'evidencia física concreta i entenent la mort com a fenomen cultural, 
es pot intentar una nova perspectiva de la mort en epoca medieval. 

En I'estat actual de I'arqueologia medieval, hi ha una serie de reflexions tebri- 
ques que al plantejar. La pregunta de quina és I'aportació de I'arqueologia a la 
historia medieval hauria de ser contestada pels mateixos medievalistes, i calibrar les 
respostes. No es tracta de separar els medievalistes «documentalistesa dels medieva- 
listes «arqueolegs», com semblen apuntar les dartetes tendencies. No es tracta de 
defensar I'arqueologia com a disciplina independent de la historia, perque d'acord 
amb Josep Fontana, aquella només té seytit quan es posa al servei d'una interpreta- 
ció histotica global (FONTANA, 1992). Es obvi que I'arqueologia pot proporcionar 
un tipus d'informació que no dónen els documents. Perb no la única informa- 
ció. 

Que suposa excavar una necrbpolis medieval? Quina mena d'informació por 
proporcionar? Que es pot excavar? Com i per que? En arqueologia, els estrats 
sedimentats artificialment tenen un orígen molt divers. Els plantejaments «a ptiorin 
d'excavar un poblar medieval o qualsevol altra resta arqueolbgica difereixen molt 
entre ells, en funció dels diferents parametres que han actuar com a variables i que 
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han individualitzat el jaciment: des del ritme d'abandonament de I'estructura fins 
als fenomens geolbgics, climitics i antrbpics que hi continuen intervenint. Exami- 
nem un pare11 d'exemples a nivell d'habitatge (H) i de fortificacions (F): 

Model H1: Hkbitat amb continuitat d'ocupació fins avui dia (cas específic de les 
zones urbanes). L'arqueologia urbana sol donar una estratigrafia rica i complexa, 
amb nivells d'enderroc, d'amortització i reutilització de les estructures i deis mate- 
rials tant de construcció com útils de feina i d'ús quotidia. En aquest cas, solen 
haver-hi petites troballes, petits fragments rodats, que cal reincorporar al seu context 
original i interpretar a nivell de conjunt global de la ciutat, d'urbanisme i ocupació 
de I'espai. Mai res gaire espectacular, amb comptades excepcions. 

Model H2: Hkbitat abandonat, sense continuitat d'ocupació (antics poblats 
situats a zones rurals actuals). Podem considerar dues variants: 

H2a. Habitar abandonat sobtadament. Unaguerra, un incendi, una catistro- 
fe natural, fan que els habitants deixin les seves coses a I'acte, mirant només per la 
seva supervivencia. Hi  ha possibilitat de troballes interessants. 

H2b. Habitar abandonat gradualmente. Si I'abandonament és provocar per 
causes de llarga durada (procesos ecanbmics recessius, canvis en les vies de comuni- 
cació, males coliires, atracció d'altres nuclis de poblament, etc.) les hipotetiques 
troballes mai no són tan riques, ja que la gent s'emporta els estris més necessaris, 
sobretot els de metall. 

El mateix esquema de treball seria aplicable a les defenses i fortificacions medie- 
vals: 

Model F l :  Castell amb continuitat d'ocupació fins avui dia. Per raons d'estrat6- 
gia, de política o d'habitat, un castell medieval pot haver arribar fins al moment 
actual i estar encara en ús com a habitatge (masia o casa pairal). Perb cal calibrar 
quines de les seves esrructures són originals o han quedar encobertes per les 
successives remodelacions que haura sofert. Els estrats arqueolbgics sedimentats 
també haurin sofert aquesta acció antrbpica d'hkbitat acumulat, a I'igual que les 
zones urbanes. 

Model F2: Castell abandonat, sense continuitat d'ocupació. ~ a m b é  podem 
contemplar dos casos, malgrat aquí la variant no sigui el ritme de desocupació (perla 
seva mateixa funcionalitat, una fortalesa sol ser anu1,lada de cop) sinó el tipus d'es- 
tructures: 

F2a. Estructures desaparegudes, no visibles. Possibles primeres defenses caro- 
língies de fusta, que perden el seu objectiu estrategic inicial en avancar la linia de 
frontera. En abandonar-se, només resten els encaixos a la roca. Solen ser abandona- 
ments forga antics, de mil anys entera. 

F2b. Estructures visibles, de material més fort, generalment de pedra. Torres 
rodones de pedra subtituint antigues defenses de fusta, que poden ser simples torres 
de guaita o convertir-se en castells més complexos, amb estructures entorn de la torre 
original. L'abandonament es sol donar entorn els segles XV-XvI, amb la baixa del 



poder feudal, tot i que hi ha casos de reocupació (bandolerisme) fins el segle 
XVIII. 

Respecte les necrbpolis, potser també podtiem aplicar els models anteriors (NI- 
continuitat d'ocupació i N2-abandonades), segons si els nivells d'entetrament s'han anat 
dipositant els uns sobre els altres fins avui dia (cas de petites pmhu ie s  rurals) o si han 
sofen treballs d'amortizació o de remodelació de I'espai (cas dels nudis urbans). Perb, 
penso que hi ha una diferencia molt imponant que separa les necrbpolis de les alues 
restes materiales: una necrbpolis proporciona també uns estrats dipositats artificialment, 
com en els casos anteriots, perb dipositats de manera volunt?uia. Tot el que hi ha a la 
tomba, indcent-hi la mateixa tomba, I'esquelet i el possihle aixovar, no és producte ni 
d'un abandonament ni d'una remodelació, és producte d'un acte voluntati, on es volen 
deixar les coses d'aquella manera. La intemenció de I'atzar i de la probabilitat -elevada 
en els altres tipus de restes materials- sobre que i com es por trobar en un jacimeot, és 
mínima en una necrbpolis. 

A no ser que la necrbpolis hagi estat destrossada o violada per algun agent 
extern, normalment la sedimentació provocada pel pas del temps acumula els estrats 
i cobreix i protegeix les tombes. Així, el tipus de tomba ens ofereix una mostra de la 
tecnologia de I'epoca, tant pels materiales en ús com per la forma d'emprar-los. Les 
possibles sofrenes», a més de possibilitar l'análisi tipolbgica, obren la imaginació a 
múltiples probables rituals i creences ja desapareguts. Precisament, la prohibició 
específicament cristiana d'enterrar els morts amb aixovar, fa foqa interessant la 
troballa de ceramica o peces associades en tombes d'epoca medieval. Perb, justament 
per aixb, cal ésser molt prudent. L'aixovar material d'una tomba no implica que 
sigui una ofrena religiosa; pot caracteritzar també un status social individual, una 
pertinenga a un grup especial, sense necessitat de situar-nos en un ambit estricta- 
ment immaterial. 

Per a una primera interpretació, cal intentar una analisi entorn de la distribució 
espacial dels elements que integren la tomba i la necrbpolis, i sobre les diferents 
associacions d'elements. 

La informació que ens proporciona una necrbpolis és de dos tipus ben diferen- 
ciats: d'una banda I'evidencia física de les tombes i el seu contingut (esquelets i 
possible material); i de I'altra, l'hipotetic ritual funerari que es dedueixi de la suma 
de tots els factors anteriors. 

L ~ J  tombes. Les restes arqueolbgiques de les tombes possibiliten aoalitzar la seva 
situació espacial concreta tan dintre de la necrbpolis, comen un context més ampli 
de macrcespai: situació orogrifica especial, algada, orientació, relació amb un lloc de 
culte (església o més antic) o no, etc. Hom por intentar també, si la mostra és 
suficient, una descripció tipolbgica, en funció dels materiais emprats, la forma de les 
tombes, les mesures comparades entre elles. L'existtncia de forats que comuniquen 
la tomba amb l'exterior, i de zones condicionades especialment, poden apuntar cap a 
libacions i mensae. 
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El material funerari associat. Les possibles restes d'objectes de cerimica (oUes i 
gerretes), de metal1 (sivelles o estris de ferro i bronze), de vidre (ampolles i petits 
bols) són objecre d'analisis concretes que ens indiquen la tecnologia de ]'&poca i la 
manera d'em~rsr-la. Hom en pot fer tipologies, pero tenint sempre en compre que es 
sol tractar d'objectes especials, quasi de luxe i amb poca relació amb els estris de la 
vida quotidiana. La seva significació com a aixovar funerari no ha de fer que els 
interpretem auromaticament com a ofrena religiosa. 

El material antropolhgic. El material més valuós, pero, que ofereix I'excavació 
d'una necrbpolis són els mateixos esquelets. Els ossos humans que es troben a les 
tombes s6n la primera i més impottant informació sobre La població que volem 
estudiar. Si I'objectiu primer de la historia són els homes, la informació més 
objectiva que podem trobar són llurs propies restes ossies. Tota la resta és material 
associat. 

L'antropologia física fa descripcions antropometriques dels esquelets localitzats 
(tipologia ossia, alcada, mesures cranials i post-cranials, sexe, edat aproximada). Les 
patologies, rraumatismes i possibles causes de mort també hi són examinats. Perb, 
per tal d'obtenir uns resultats més amplis i generalitzats, cal trebaUar amb un 
mínim poblacional fiable, que permeti contrastar les dades obtingudes. Aieshores es 
poden fer cilculs aproximats per lograr percentatges de població per sexes, per edats, 
d'esperanca de vida, de més incidencia de certes malalties, etc. Els últims estudis 
sobre anilisis d'oligoelements en jaciments medievals han revelar diferencies impor- 
tants en la dieta alimentiria de la població. L'analisi de les estries dentiries i del 
DNA (que permetra diferenciar sexes i grups familiars) són les darreres aportacions 
de I'antropologia física al coneixemenr deis homes medievals (PEREZ-PEREZ 1 LALUE- 
ZA, 1991-1992). 

Fins aquí I'evidencia física, pero hi ha tor un altre apartar, el del ritual funerari, 
que deriva dels tres aspectes examinats (TOMBES, ESQUELETS, MATEMALS ASSO- 
CIATS) i que ens porta a considerar la mort des d'un altre aspecte: el de fenomen cul- 
tural. 

3 La mort com a fenomen cultural 

Si examinem conjuntament els tres aspectes de I'evidencia física que ens propor- 
ciona I'excavació d'una necrbpolis o d'una tomba, podem arribar a donar una 
possible interpretació del ritual funerari. Perb no set i  més que una hipotesi interpre- 
tativa, que en tot cas, caldrh contrastar amb els documents de I'epoca. El proces 
d'analisi, esquemiticament, seria el següent: 
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RITUAL FUNERARI 

El problema per al món medieval és que les possibles reminisc&ncies de cultes 
antics, en ser prohibides, no consten documentalment. Per tant, no són contrasta- 
bles. Anem a veure alguns casos en que la mateixa evidencia física ens proporciona 
informació sobre possibles antics rituals funeraris: 
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- I'orientació de les tombes ¡/o dels esquelets respecte el sol. En certs jaciment 
s'ha pogut comprovar que les tombes tenen I'orientació amb la capcalera cap a 
ponent, i sequeixen el lloc on es pon el sol des del solstici d'estiu fins el solstici 
d'hivern (OLLICH, 1982). D'aquí a deduir un possible culte solar o que telacioni 
ponent amb la regió dels morts, hi ha un petit pas. 

- existencia de canals d'enttada o de comunicació de les tombes amb I'exte- 
rior. Alguns són simples forats a la pedra, d'altres són peces trebauades en forma de 
tub. En tot cas, aquestes libacions s'expliquen com al Uoc per on s'introduia aliment 
per als morts en diades assen~alades, mentre els parents feien el coovit funerari del 
que parlen els documents (convivium) en una taula ritual (mensa). 

- existencia d'aixovar funetari, interpretat com a ofrena ritual. Les olles i 
gerres contendrien els aliments basics per al llarg viatge cap a I'altra vida. La 
presencia d'una moneda a I'altura de les costelles (Iloc on sol anar a parar en 
desencaixar-se la mandíbula inferior) demostraria la perssistencia del costum roma 
de pagar el barquer Caront. 

Tot plegat apunta cap una interpretació de les necrbpolis de I'Edat Mitjana, 
sobretot les alr-medievals, com uns llocs cristianitzats, pero amb unes creences en 
I'altra vida basades en cultes molt antics. El cistianisme, malgrat una difussió oficial 
forra en horitzontal, no hauria penetrar profundament a nivel1 popular, sobretot pel 
que fa1 el món rural. D'aqui que hi hagi una pervivencia de cultes antics. i una 
barteja de rituals immernorials amb la nova litúrgia cristiana. Tanmateix, no hi ha 
cap prova directa d'aquesta interpretació, perb I'analisi espacial ens proporciona 
també indicis en aquesta direcció: - la situació de les necrbpolis i la seva relació amb un lloc de culte 
reconegut. H i  ha necrbpolis sense església, situades dalt de turons, on el lloc alt 
s'identifica amb lloc sagrat. H i  ha necrbpolis on Yesglésia cristiana es va edificar 
posteriorment al mig de les tombes, indicatiu que el possible lloc sagrat era la 
mateixa necrbpolis. 1 encara hi ha necrbpolis i esglésies edificades al damunt o al 
costar d'un antic centre ritual (dolmen, menhir), indicatiu de l'actitud substitu- 
tiva de l'església en ser-li impossible anul.lar tots els llocs que la cultura popular 
tenia com a sagrats. 

- la continuitat d'un lloc de culte. Indicariu, com en el cas comentat, de la 
persistencia d'unes creences ancestrals per sobre de la religió oficialment imposada. 
Els orígens de molts aplecs i processons populars es perden en el temps. Pot canviat 
I'advocació i la celebració, peto el lloc no canvia mai. 

En cada cas, ens podem limitar a una analisi descriptiva dels elements, sense 
qüestionar res. Pero, si partim d'una premisa previa: les necropoiis (ciutats dels 
morts) proporcionen informació directa sobre els vius; obtenim tot un altre enfoc: les 
necrbpolis, els enterraments, estan reproduint esquemes valids per als vius contem- 
poranis. 1 aixi hom pot interpretar no sols com morien, sinó com vivien. 
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Un enterrament, d'entrada, suposa un respecte. Sigui per por, sigui per qualse- 
vol altra causa, un enterrament assegura als vius una certa tranqui1,litat. Tranqui- 
1,litat no tan sols envers els morts, cosa no demostrable, sin6 envers la prbpia 
continuitar dels costums, de les creences, de la religió i de I'estatus social. De 
continuitat de la propia especie i de la seva manera particular de viure, reflexada en 
la particular manera de morir. 

Com s'ha dit moltes vegades, els canvis en la historia tenen ritmes diferents. Els 
més rkpids solen ser els politics. Els econbmics i socials són procesos més lents; pero 
els que tarden més a produir-se són els cuiturals i religiosos. La mort d'un home es 
manifesta en qualsetvol societat a través d'un ritual i de les ueences religioso- 
culturals vigents. La mort es por interpretar com una resposta cultural. 

Un ritus d'enterrament nou significa canvis culturals de fons, importants, 
perquk afecta no 501s al fenomen «mort», sino a la «postura de l'home respecte la 
mort». Quan hi ha un canvi d'aquest tipus (passar de rituals d'incineració a 
inhumació o al revés, per exemple) podem dir que han canviat els elements cuiturals 
de tota una societat, o bé que hi ha hagut una substitució o suplantació de la 
població, amb actituds diferents de la primitiva. 

La diferent conseqüencia d'uns actes rituals és indicativa d'actituds diferents (i 
per tant, de cultures diferents) per part de la gent que els practica. El ritual 
d'inhumació presuposa una protecció i conservació del cadiver, mentre que el 
d'incineració implica una cremació i eliminació del cadiver. La relació amh els 
elements naturals bisics (aire, foc, terra i aigua) com a elements purificadors, forma 
part de les creences migico-religioses d'un poble i pot intluenciar fins i tot el seu 
sistema econbmic i llur relació medio-ambiental. 

Una necrbpolis proporciona més informació sobre el món dels vius que sobre 
el món dels morts. Gairebé diria que I'única informació. El terreny de les idees, 
les creences, la mentalitat religiosa, són zones molt insegures i on cal demostrar 
les afirmacions amb evidencies materials o, com a minim, amb raonaments 
Iogics a partir d'una evidencia material. Moltes vegades, aquestes intetpreta- 
cions només són una projecció de les idees pre-establertes dels mateixos historia- 
dots (només una reflexió: comparem el volum enorme de literatura generada en 
prehistoria per la postura «fetal» -retorn a la mare terra, etc-, amb els escrits 
quasi nuls que intenten explicar la postura horitzontal del cadiver. Ambdues 
postures es troben per igual en els jaciments prehistbrics, pero una obre la 
imaginació i I'altra no). 
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4. Una nova perspectiva per a la histdria medieval: I'arqueologia de les necdpolis 

L'arqueologia de la moct ens pot apropat al món dels vius i entendre les seves 
reaccions culturals davant del fenomen més generalitzat de fa historia humana. Amb 
anilisis descriptives objetives, emprant les noves tecniques de I'arqueologia espacial 
i entenent sempre les interpretaciones com a hipotesis de trehaJ1, podem enfocar les 
necropolis com una font immillorable d'informació per a la historia medieval, sense 
necessitat de caure en vagues i indemostrables especulacions sobre misteriosos 
rituals funeraris. 

Per a les necropolis medievals podem introduir uns quants conceptes arqueolb- 
gics emprats en altres etapes historiques: distribució espacial, ús de I'espai sagrat, 
reutilizacions i canvis en I'ús de I'espai, relació hibitat/necrbpolis, etc. A partir 
d'aquí i emprant dades conegudes de jacirnents excavats, podem apropar-nos a 
noves interpretacions. Aquestes són unes quantes línies de recerca per on caldria 
reenfocar les necrbpolis medievals: 

- La distribució espacial. Considerant la situació especifica de les necrbpolis 
medievals en relació amb el terteny, cal tenir en compte les característiques orogrifi- 
ques i geologiques del lloc: alcada relativa (muntanya, turó o lloc baix); proximitat 
de I'aigua; proximitat a camins o vies de comunicació; facilitar d'acces natural; 
relació amb un lloc habitar, etc. 

Per exemple, si la necrbpolis esta ubicada en un lloc alt, i sense cap relació 
aparent amb una església, ens trobem probablement davant d'un antic lloc d'ente- 
rrament utilitzat fins a I'Edat Mitjana, Per al món medieval podria aplicar-se una 
anhlisi espacial semblant a la utilitzada per Renfrew telacionant la distribució 
h&bitat/necrbpolis, en funció de les variables hibitat agrupar/habitat dispers i 
enterrarnents individuals/enterraments comunitaris (RENFREW, 1983). Emprant 
uns parimetres apropiats al cas medieval potser es podria arribr a resultats interes- 
sants. (Vid. Annex 1). 

- El concepte d'espai sagrat. La distribució espacial de les necrbpolis esti  
íntimament relacionada amb el concepte de I'espai sagrat que té cada població. Un 
cas: en el món prehistotic i antic les necropolis solen trohar-se separades dels nuclis 
habitats, en llocs alts i ben orientats respecte el sol, o seguint els camins. Els 
conceptes polis/necrbpolis són ben contraposats. Hom comprova un canvi en I'ús de 
I'espai de 1'Edat Mitjana, on sovint els cementiris són al be11 mig del poblar, entorn 
de l'església. Si bé aquest fenomen pot ser degut a la formació de nous Uocs 
d'hibitat, el remarquem aquí com a indicatiu d'un canvi de mentalitar de la 
població indígena. 

- Reutilitzacions i continuytat d'ús d'un espai. Tot i que hi ha canvis en 
I'ús de l'espai sagrat com a necropolis a I'Edar Mitjana, es constata també el fenomen 
contrari: la continuitat d'ús d'espais sagrats des de temps immemorials. La diferen- 
cia rau en que els canvis es donen en llocs habitats, mentre que la continu'itar es dóna 
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en llocs aillats i generalment despobiats. Pot tractar-se de Uocs on hi ha antigues 
restes megalítiques, on la gent continua acudint en diades especials, malgrat les 
prohibicions específiques del clergat ctistii. 

Un altre cas és el de les necrbpolis sense esglksia. Tot i que la majoria dels poblats 
medievals tenen necrbpolis i església, no totes les necrbpolis estin ubicades a llocs 
habitats ni santificars. Hi  ha necrbpolis alt-medieval, aiUades dalt de turons, sense 
cap relació amb un Iloc de culte, que cal interpretar com a continuitat d'antics 
costums d'enterrament. 

- Les necrbpolis c o m a  orígen de nuclis d'hibitat. Una altra variant d'ús 
d'un espai sagrat que donen les necrbpolis medievals és el de probable nucli de 
formació d'habitatges. Si considerem el llarg procés socio-econbmic que es produeix 
de I'Alta a la Baixa Edat Mitjana, hom veu que certes necrbpolis auillades alt- 
medievals es transformen en nuclis habitats entorn de I'església al Uarg dels segles. 
Una possible evolució és la següent en tres fases: 

1. necrbpolis alt-medieval sense església. Probable lloc de culte antic arnb con- 
tinuitat. 

2. Santificació i cristianització del Uoc amb la construcció d'una església enmig 
de la necrbpolis primitiva. 

3. Edificació de cases a l'krea de la sagrera (30 passes entorn de I'església i per 
tanr, per sobre de la necrbpolis primitiva) per raons de protecció i seguretat 
acollint-se a les normes dictades per 1'Església a partir del segle XI. 

- Les necrbpolis com a reflex del món  dels vius. Ja hem comentat que les 
necrbpolis són un reflex directe del món dels vius, en mostrar materiak de contruc- 
ció, eines i estris, tecnologia, etc. Perb també ho són, en certs casos, d'una manera 
molt més directa: reproduint esquemes i formes de vida. Les tipologies de tombes 
excavades a diversos Ilocs d'Europa en són un testimoni: des de les tombes en forma 
de cabana a la Germania alt-medie~al,~ue continuen rituals des de temps molt 
antics i enterren el guerrer en posició allargada acompanyat de les seves armes, estris 
i pertinentes, entre les quals algun servenr. Fins a les espectaculars tombes vilingues, 
que en ple segle IX i x presenten tipologies ben diverses, sempre relacionades amb 
vaixells, i'aigua i el foc. Aquesres restes poden ser ben contrastades amb els 
documents (cf. Beowulf i algunes sagues vikingues). 

Remarquem que, en aquests casos, es tracta de tombes paganes &+poca medie- 
val, en zones poc romanitzades, i per tant molt més riques en costums ancestrals. 
Caldria un estudi tipolbgic de les tombes medievals acristianes» i del seu procés 
evolutiu en les diferents irees europees, en funció del diferent grau de cristianització 
a que foren sotmeses les poblacions. 



ANNEX 1: Espai de Vida i Espai de Mort: diferenr relació entre els Uocs d'hhbitar i la situació dels 
enrerramenrs. Comparació entre el modef original publicar per Cofin ~ENFREW el 1983 i m N 
aiguns modeis medievals. v 
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Examinant els casos proposats per Renfrew en un marc d'analisi espacial, veiem 
que alguns dels exemples poden ser aplicats a 1'Edat Mitjana. La coexistencia d'un 
habitat dispers i d'un habitat agrupat en diferents llocs d'Europa a I'epoca medieval, 
així com la persistencia de costums funeraris molt antics, fins i tot pagans, fa que 
algnns casos estudiats per Renfrew contintiin essent vhlids, amb algunes variants, 
per al món medieval. 

Aixi, pet al model la,  hibitat concentrat amb enterraments dispersos, el mateix 
Renfrew dóna un exemple medieval: a les Illes gregues, hi ha petites capelles de la 
Baixa Edat Mitjana amb enterraments familiars, que poden correspondre a la 
cristianització d'un ritual seguit des de sempre. 

El model lb ,  habitat concentrat i necrbpolis concentrada al costat, és perfecta- 
ment aplicable al món medieval i petits poblets fins avui dia. No és el cas del model 
Ic, habitat concentrar i enterrament col.lectiu al costat, tipologia que no es sol donar 
a 1'Edat Mitjana, Com tampoc no es dóna l'enterrament col~lectiu amb un habitar 
dispers (model 2c). 

En canvi, el model Id, que d'entrada sembla correspondre només als enterra- 
ments individuals dintre d'un poblat, cas freqüent al Neolític, també pot ser 
contemplar al món medieval: les excavacions de pnblats d'alta muntanya mostten 
alguns casos d'enterraments infantils dintre les cases (cf. Sant Miquel de La Vall, 
excavar pel Dr. Riu). 

Pel que fa el model 2a, habitat dispers amb enterraments dispersos, es pot 
associar a alguns casos medievals concrets: les vil.les alt-medievais i els eremimris 
amb tombes al costat, en serien un exemple, tot i que no és freqüent. Tanmateix, 
I'habitat dispers d'algunes zones sí que es combina amb necrbpolis concentrades, 
distingint dues vatiants si considerem un factor important a 1'Edat Mitjana, la 
presencia d'una església: 

2bl .  habitat dispers amb necrbpolis concentrada i sense església. Sol ser un 
model antic d'entertament, que segueix rituals funeraris en llocs de tota la vida, 
sense cristianitzar. 

2b2. hibitat dispers amb necrbpolis concentrada y amb església. Es sol tractar de 
la cristianització oficial del model anterior, més antic. 

Resta encara un cas, potser el més típic del món medieval: hibitat agrupat entorn 
d'una necrbpolis amb una esgl4sia al mig (model le). Es sol tractar de les sagreres 
medievals, moltes vegades origen de llocs d'habitat degut a la seva immunitat. 
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