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OBSERVACIONS METODOLOGIQUES, ESQUEMES 1 
FITXES DE TREBALL PER A L'ESTUDI DE LES 

SEPULTURES 

Quan -fa ja alguns anys d'aixb-, Ilegíem les obsetvacions que Edouard 
Saim, en el seu Manuel des foucllcs archéologiques (Presses Universitaires de 
France, Paris I946), feia a les excavacions de sepultures merovíngies, observa- 
cions per cert plenes d'experiencia, de tkcnica i d'humanitat, destinades a estal- 
viar mnlts errors als principiants, restirem sorpresos que recomanés l'aproxima- 
cid al nivel1 dels ossos de I'esquelet per la part dels genolls car, deia, «és on 
hom té menys el risc de trobar elements frigils de f'aixovar». Si bé és cert 
que nosaltres trobirem en un cas una olleta sencera prop dels genolls d'un mort, 
fou un sol cas entre més de cent a la mateixa necrbpolis. La gran majoria dels 
consells de Salin, resten avui ben vigents, i no dubtem de recomanar-los. Si el1 
deia que quan hom comenca d'excavar una sepultura cal que calculi que pugui 
enllestir i'excavació el tnateix dia, nosaltres hi afegiriem que dubtem molt que 
cada equip de treball pugui excavar bé mes d'una sepultura cada dia, car l'espi. 
tula, els pinzells i ganivets han de substituir les altres eines. 

Els objectes collocats dintre de les sepultures, durant l'alta edat mitjana, 
escassegen molt. Hom ha dit, amb nptimisme, que sols una de cada deu sepul- 
tures conté algún objecte, a més de i'esquelet. Nosaltres ens indinaríem a creu- 
re que, en i'imbit rural, no arriben a una de cada vint, les sepultures que con- 
tenen algun objecte. 

El més important doncs, en excavar una necrbpolis, 6s I'esquelet o bé esque- 
lets, en plural, que hom pot trobar dintre de cada sepultura. El paper de Par- 
quebleg, en excavar una necrbpolis és important, perb no ho és menys el de 
l'antropbleg, la collaboració del qual resta avui imprescindible. A través d'un 
bon estudi dels ossos hom por arribar a coneixer moltes coses dels nostres avant- 
passats: com eren físicament, que menjaven, de quines malalties morien, etc. 

Per aixb cal que i'excavació sigui feta amb molta cura, que els ossos es ne- 
tegin bé, que s'eviti l'excessiva humitat en treballar, que s'anoti tot el que pu- 
gui ésser útil.. . Heus ací, doncs, perque comencem per indoure aquí l'esquema 
bisic que hem elaborat al Departament, per a la descripció de les sepultures, 



i que considerem necessari de seguir per a evitar distraccions en prendre totes 
les notes que són avui imprescindibles: 

Esquema bdsic 

1. Dades generals 

1.1 Lloc, municipi, comarca. Coordenades geogrifiques (si cal, indicant el 
full del mapa 1:50.000 o bé 1:25.000). Jaciment. Diari. Inventari. 

1.2 Tipus: Sepultura de tegulae 
>> de fossa simple 
» excavada a la roca o marga 

a) horitzontal 
b) lateral 

u de lloses o cista 
» mixta (meitat excavada i meitat construida) 
» exempta o sarcbfag 

- amb bagul o sense 

1 3 Forma: -prismhtica horitzontal de secció triangular 
-paral.lelepípede de base rectangular 
-d'extrems arrodonits o de «banyera» 
- d e  planta trapezial 
-antropomorfa asimetrica 
-antropomorfa simetrica 

1.4 Situació: -isnlada 
-agrupada 
-relació amb construccions properes (església, eremitori, 

camí.. .) i distancies 
-estrat, niveii, profunditat (de la superficie) 

1.5 Disposició: -agrupada -per edat 
-per sexe 
-per grup familiar 

-relació arnb les altres tombes: 
a)  -horitzontal: en rengle 

de costat 
irregular 

b) -vertical 
C) -talla a (n.") 
d) -tallada per (n.") 
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2.6 Costats: 
-mat&ria (tegulae, blocs de pedra, roca, lloses, maons, etc). In- 

d i q u e ~  la disposició: vertical, inclinada, plana, la inclinació i si 
hi ha diferencies entre el costat dret i l'esquerre, o bé en rela- 
ció amb la capcalera o el peu 

-forma (vista des de dalt): -recta 
--corbada (vers I'exterior o vers l'in- 

terior) 
-amb addició externa, a ia banda dreta o esquerra, d'una con- 

cavitat rectangular o arrodonida 

2.7 Peu: -arrodonit 
-recte o pía 

2.8 Base: -materia (la terra, tegulae, la roca, liases, cal$ ...) 
-horitzontal, inclinada (vers el cap o vers el peu), concava o 

convexa 

3. Mides (en centímetres) 

3.1 Longitudinals -total 
-cap  (antropomorfes) 
-encaix 

3.2 Transversals -capcalera o cap (antrop.) 
-espatíles (antrop.) 
-centre del cos (a la base i a la superfície) 
-.encaix (capcalera, centre i peu) 

3.3 Profunditat -capcalera 
- cen t r e  
-peu 

3.4 Lloses --coberta (amplc x IIarg x gruix) 
-costats  (ample x llargs x gruix) capcalera i peu 
-base (ample x ílarg x gruix) 

3.5 Exteriors: -longitud 
(exemptes) -amplada 

-alsada 

4. Proporcions 

4.1 longitud total/amplada central 

4.2 longitud total/longitud del cap (antrop.) 

4.3 amplada de les espatlles/amplada del cap (antrop.) 

4.4 amplada de les espatlles o de la capcalera/amplada del peu 
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5. Esquelet -nombre 
-estat  de conservació 
-posició dels ossos (vegeu la fitxa descriptiva d'un esquelet) 

6. Observacions (altres materials trobats, vestigis del bagul o fhretre (fusta, 
claus, coloració cendrosa de la terra), comparacions, etc.) 

7. Datació aproximada 

8. Bibliografia o font d'estudi 

Aquest esquema s'acompanya d'un grific (fig. 1) en el qual hi figuren di- 
buixats i situats els mots que podrieu ésser motil: de confusió si s'utilitzen in- 
discriminadament, tals com: cap~alera, cap i capsal. O bé les indicacions de 
costat dret i costat esquerre. 

Des de fa anys, hom utilitza, en diversos paisos (AngIaterra, Polonia, I t i -  
lia ... ), fitxes per a la descripció in situ dels esquelets, quan I'equip no disposa 
d'un antropoleg present en el moment de l'excavació d'una sepultura. Nosaltres 
hem cregut també convenient d'incloure aquí alguns models d'aquestes fitxes 
descriptives, I'origen dels quals indicarem, bo i advertint que hi hem introduit 
petites modificacions, per tal d'adaptar-les més a les experihncies prbpies. Mal- 
grat aixo, sempre és millar que hi hagi un antropbleg al davant quan, després 

FIG. 1. Plantes i perfil #una sepultura, amb els mots que podricn ésser motiu de confusió 
en dcsciiurc-la. 



d'omplerta la fitxa, es procedeix a treure els ossos i a coliocar-los enluna-caixa, 
per al seu trasllat al magatzem. Cal tamhé advertir aquí que, tot i que hom uti- 
litzi bosses de plistic, és convenient que hom empri caixes de cartró gruixut o de 
fusta per als trasllats i que cada esquelet resti dipositat en una caixa diferent, 
amh les degudes indicacions per a la identificació. 

De les diverses fitxes que inclourem, a continuació, la que nosaltres hem 
utilitzat preferentment fins ara, per a la descripció d'un esquelet in situ, és la de 
la figura 2, de procedencia anglesa. Vegeu pag. 17. 

La fitxa anglesa ha estat traduida i adaptada de Techniques of Archaeologi- 
cal Excavation de Philip Barlcer (B. T .  Batsford Ltd. Londres, 1977), pig. 97, 
el qual reprodueix la pro-forma ideada per Sue Hirst el 1976 (Recording on 
Excavarions 1, The Writien Record, «Rescue, num. 7» Hertford), per tal que 
l'arquebleg, en examinar les toinbes, no ohlidi de consignar els detalls bisics 
dels esquelets i la posició dels ossos. Recomana de perfilar els ossos que hi ha, 
amb un llapis de color, o bé d'engruixir les linies. 1 de completar l'esquema de 
posidó del cap, brasas i cames, que hi ha a la part superior esquerra de la fitxa, 
indicant sohretot si mira a dreta, esquerra o al cel, i si els bracos estan estirats, 
dohlegats, etc., així com la situació de les cames. 

Hem inclbs, a continuació (fig. 3), una fitxa omplerta en les eicavaciuns de 
Sant Andreu de Sagis, per tal de fer més entenedora la utilització d'aquest ti- 
pus de fitxes. En l'exemple concret adduit, sols es localitzi in situ ¡a part ic- 
feriur de l'esquelet, mancant-hi tota la meitat superior, remoguda en fonamen- 
tar el mur de l'ibsis. El crani es conservi, situant-lo damunt de l'epífisi supe- 
rior del fkmur esquerre, i la resta dels ossos es situa en un clot proper, com s'in- 
dica en la fitxa, en I'espai destinat a les observacions. 

Les mesures que cal prendte in situ, d'un esquelet, vénen explicitades a la 
figura 4, en la qual reproduym, unificant-los, dos grafics que inclou el profes- 
sor T. Doro Garetto, de l'Institut d'Antropologia de Torí, en una Nota antro- 
pologica per le mirurazioni in situ di un scheletro publicada a «Archeologia Me- 
dievalen (Florkncia), IV (1977), pigs. 351 a 353. Demana Doro Garetto que 
les mides es prenguin en centímetres, amb una aproximació de cinc miiiímetres, 
de forma rigorosa i uniforme, car la conveniencia de prendre mides abans de 
remoure els ossos obeeix al fet, hen onegut, que en excavar 6s. ficil de mal- 
metre les epífisis. Es tracta d'anotar ben hé la llargada de l'esquelet, la longitud 
de la columna vertebral, la de l'extremitat superior i inferior (a la banda es- 
querra), l'amplada de l'esquena, i l'amplada de la pelvis. 

Reproduh, a continuació, per la seva claredat, el comentari que fa el pro- 
pi Doro Garetto, traduint-lo de l'italia: 



FIG. 2. Fitxa per a la descripció d'un esquelet, segons BarkerjHirst. 
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FIG. 3. Utilització del model de fitxa anterior. 



Normes antropol6giques per a mesurar in situ un esquelet 

Les mesures, preses amb una cinta metrica, cal expresar-les en centímetres, 
amb una aproximació de 5 mihlímetres. Tenint present la tecnica antropolbgica 
tradicional, hom ha d'efectuar les mesures longitudinals per projecció. Potser, 
en alguns casos particulars caldri utilitzar altres metodes (per exemple, si hom 
troba I'esquelet trossejat, per a mesurar la seva longitud caldri seguir-ne el re- 
lleu), que, tanmateix, s'hauran d'indicar en fer la nota. 

La tria del metode i dels punts de referencia, que tot seguit indiquem, ha 
estat determinada per dos tipus d'exigencies: a) recerca del rigor i de la uni- 
formitat de les dades recollides; b) existencia d'una possibilitat real de mesu- 
rar, durant l'excavació, la majoria dels exemplars i no, només, algun de tant 
en tant. 

Per aixb, a I'hora de triar eis punts de referencia s'han tingut en compte 
els danys més freqüents i les alteracions més usuals que hom troba en els esque- 
lets humans provinents d'una excavació arqueolbgica, tot cercant d'evitar, tant 
com sigui possible, d'escollir aquelles parts de 1'0s que manquen més sovint 
o són malmeses o bé són subjectes d'alteracions pbstumes. 

Hom ha previst les mesures seguents: 

Longitud de Pesquelet. Mesurada amb metodes d'ierents, segons I'estat de 
conservació dels ossos: 

(1) = des del vertex, part més alta del crani, f i s  al límit infero-posterior 
del calcani (os del tars que en I'home forma el taló del peu). 

= la mateixa mesura feta si els ossos són trencats. 
(2) = hernistatura superior: del vertex a la símfisi púbica (articulació deis 

dos ossos ilíacs entre eUs o extrem superior de la cara simfisiana del 
pubis). 

(3)  = hemistatura inferior: de la símfisi púbica al límit infero-posterior 
del calcani. 

Longitud de la columna vertebral. Hom efectuara la mesura després d'haver 
extret el crani. 

(4)  = del marge superior de l'apbfisi odontoide de I'axis o segona ver- 
tebra (eminencia, rn forma de dent, situada a la cara superior de 
I'axis i que articula amb l'atlas) fins al promontori (prominencia que 
fa a la pelvis I'angle sacro-vertebral o sigui e1 punt anterior, mit- 
j i  i més proper a la primera vertebra sacra). 



Fic. 4. Les vuit mesures previste~ per a mesurar in situ un esquelet. 



Longitud de l'extremitat superior. 

(5) = des del punt superior del cap de l'húmer fins a I'apbfisi estiloide 
(situada a la part interna de l'extremitat inferior del cúbit) del brac 
del mateix costat. 

Longitud de l'extremitat inferior. 

(6)  = de l'ipex del ttocknter major del femur (tuberositat bssia situada 
per sota del coi1 del femur, a la seva extremitat superior) al Iímit 
infero-posterior del calcani. 

Amplada de l'esquena 

(7)  = distancia que hi ha entre els punts de contacte del caps proximals 
(més propers al cos) dels húrners i la tangent a llurs extrems ex- 
terior~. 

Amplada de la pelvis. 

(8) = distancia entre els punts més laterals de les ales ilíaques (dels co- 
xals). 

Així mateix, hom podrd efectuar altres mesures, per exemple la longitud to- 
tal de l'extremitat superior, del punt més proxirnal de l'húmer fins I'extrem de 
la tercera falange del dit del mig (el més llarg), la distancia entre els extrems 
externs de la clavícula, etc. 

Nota: Les mesures preses bilateralment (longitud de les extremitats) se so- 
len fer al costat esquerre; si aquesta part manca, és incompleta o, per qualse- 
vol altra raó, és convenient de treballar en el costat dret, cal assenyalar-ho amb 
el símhol (dx.). Les mesures aproximades es posen entre parentesis. 

Per tal que hom vegi el model de fitxes per a la descripció analítica d'una 
tomba que han proposat els profesors polonesos Gahriela Maetzke, Teresa Ry- 
siewska, Estanislau Tabaczynski i PremisIau Urhanczyk, en un article titulat 
Problemi dell'analisi dercrittiua izelle ricerche sui siti archeologici pluristratifica- 
ti, fruit de les discusions d'un seminari metodolbgic que tingué lloc a 1'Institut 
d'Histbria de la Cultura Material, a Varsovia, i publicat a la revista italiana «Ar- 
cheologia Medievale» (Florkncia), IV (1977), pags. 7-46, hem cregut d'interes 
reproduir aquí l'anvers i el dors de la fitxa analítica d'una tomba, que ells in- 
clouen a les planes 40 i 41 de llur treball, introduint-hi algunes petites modi- 



FIG. 5, Anvers de la fitxa analítica d'una tomba, segons G. Maetzke i altres. 
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PIG. 6 .  Dors de la fitxa snalitica de la plana anterior. 

P L A N T A  DE L A  ~ U A D R ~ C U L A  P E R F I L  
1 

HIPSOMETRIA esqoelef aitrcs objecles 

tombs -crani 
-superficie -palvis 
-fans -pws 
iaüt r e s t e s  c r e m a d e s  
- longi tud - longi tud 
-arnplnda - a m p : a d a  

MESURES D E  L 'ESRUELET IN S I T U  

-1ONG. ESOUEL. -1ONG. EXiREM I N F  

-LONG. COL VERTEBR. -AMP ESQUENA 

-1ONG. E X I R E M S U E  -AMP PELVIS -ALIRES 

ESTAT DE L'EXCAVACIÓ 

S I G N A T U R E S  DATA 

OBSERVACIONS 



ficacions o adaptacions. Ambdues cares de la fitxa vénen a sintetitzar i comple- 
tar, amb altres dades, els models anteriorment exposats, permetent de situar 
més bé la tomba dintre de la planta i el perfil de la quadrícula en excavació. 
Vegeu les figs. 5 i 6, que permeten, sens dubte, per elles soles d'obtenir una 
imatge ben completa de la tomba i de l'esquelet. Cal pero anat amb compte 
perque a les sepultures no sempre hi ha un sol esquelet i, quan n'hi hagi més 
d'un, caldri -si s'adopta aquest sistema de fitxes-, d'omplir una fitxa per 
2 cada un dels enterrats a la sepultura. 

Les formes de les tombes han estat objecte, també, d'una sistematització, 
que hom pot veure a la figura 7, corresponent en planta (pla horitzontal) i sec- 
ció (perfil), a ladaptació de les propostes fetes per E. Oldenburg i O .  Mbbllerop 
a la «Norwegian Arcbeological Review», núm. 2 (1969), i reproduida per nos- 
altres de l'article suara esmentat dels quatte investigadors polonesos (plana 44 
de liur treball). A continuació s'inclou l'explicació que acompanya cada una 
de les lletres majúscules i minúscules de planta i de secció, per tal di: facilitar 
les descripcions en catala de les fosses tombals. 

Forma de la tomba 

Planta 
O invisible 
A circular 
B oval 
C quadrada 
D rectangular 
E trapezial 
F rectangular amb els extrems arrodonits 
G trapezial amb els extrems arrodonits 
H una altra forma regular 
1 irregular 

Secció 
O invisible 
a fons pla, costats divergents 
b fons pla, costats paralels 
c fons pía, costats convergents 
d fans cbncau, costats divergents 
e fons cbncau, costats paralels 
f fons cbncau, costats convergents 
g túnel 
h una altra forma regular 
i irregular 



FIG. 7. Formes de les tombes en planta i secció. 

Hom pot assajar una tipologia de les tombes i situar aquesta tipologia dintre 
d'un quadre cronolbgic com han intentat de fer Sylvain Gagnikre: Les sépultures 
a inhumation du I I Ie  au XI I Ie  sircle de notre 2re dans la basse Vallée du Rhdne. 
Essai de chronologie typologique, «Cahiers Rhodanienss, XII  (1965), pigs. 53- 
110, tractant de veure l'evolució de les tombes de tegulae a les caixes de lloses, 
o hé A. Zamora: Excavaciones en el atrio norte de San Millán de Segovia. 
«Noticiario Arqueológico Hispánico» (Madrid), núm. 6 (1979), phgs. 523-542, 
que inclou una figura (a la pagina 535) que nosaltres hem tornat a dihuixar, 
amb petites modificacions. Vegeu la nostra figura 8, en la qual hom indica quatre 
tipus diferents de sepultures, amb algunes variants, i els períodes cronolbgics 
en els quals cal situar-los, entre els segles VIII i XIII. Aquesta crono-tipologia d'A. 
Zamora podria completar-se i treure'n profit. Per aixb bem cregut útil d'in- 
serir-la aquí. La de Gagnikre, que no reproduim, estableix sis tipus, els tres pri- 
mers corresponents al Baix Imperi Roma (segles III al VI) i els tres restants, de 
lloses planes, de seccions triangular i quadrada, que són datats entre els se- 
gles VI i XIII, amh algunes observacions molt interessants, pero que no creiem 
aplicables hen bé al nostre imbit. 

I encara, abans de donar per finalitzada aquesta introducció metodolbgica, 
voldríem retornar a i'esmentat treball dels quatre polonesos, per a reprodiiir-ne 
una altra iuustració que considerem interessant, com a intent de fer una tipo- 
logia de la disposició dels esquelets dintre de la sepultura, fixant-ne les carac- 
terístiques essencials, a partir de la posició dels bracos i de les cames -vegeu 
la figura 9-, prenent primer (lletres A-E, a-e), com a base, la situació de 
i'esquelet en posició de decúbit supí, o sigui mirant de cara al cel, i després 
(lletres H-L, h-1) la posició de decúbit lateral dret, o sigui de costat i recolzant 
el cos damunt del bras dret. Cal observar, tamhé, que la taula no és completa, 
car no ha considerat, per exemple, la possihilitat que el mort s'hagi enterrat 
amb un bras al llarg del cos i I'altre creuat sobre el pit o damunt la pelvis, com 
és el cas, no pas infreqüent, d'alguns enterraments a Catalunya. Pero hom ha 
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FIG. 8. Crono-tipologia de les tombes, segons A. Zamora. 
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previst aquesta possibilitat mitjan~ant la combinació de lletres, tant pels bra~os 
corn per les carnes. Així, per exemple, la posició AC voldria dir que un dels 
bracos resta estirar i I'altre no, Per tal de facilitar la descripció en catala de les 
disposicions de les extremitats s'inclou, a continuació, tradult al catalk, el text 
que, en l'article citat, precedeix (pagina 43 de l'original italii, Tavola 1, dispo- 
sizione dello scheletro), al grific reproduit (fig. 9). 

FIG. 9.  Taula de les dimrses posicions de l'esquelet. 

Disposició de les extremitats de I'esqueJet 

bragos estirats al llarg del cos 
hra~os plegats, recolzen sobre la pelvis 
brasos plegats sobre la cintura 
bragos plegats sobre el tbrax 
bra~os plegats, es creuen sobre el tbrax 

carnes estirades, paralleles 
carnes estirades, divergents 
carnes plegades, divergents 
carnes plegades, paralleles, inclinades vers la dreta 
carnes plegades, paralleles, inclinades vers l'esquerra 



H bracos estirats 
1 bra~os una mica plegats 
K bra~os  plegats, amb les mans a tocar de la cara 
L brasos molt plegats, amb les mans tocant el crani 

h cames estirades 
i cames una mica plegades 
k ' cames plegades (uns 90") 
1 carnes molt plegades (més de 907 
m cames totalment plegades 

La columna «P» és destinada a combinacions més complicades i -segons 
els autors d'aquesta classificació-- més rares. La columna «R», a posicions que 
no s'adiuen amb l'ordre anatbmic (ossos remoguts). 

Una reflexió atenta sobre els nou grafics reproduits en aquesta introducció 
metodolbgica ha de permetre -així ho esperem- que els qui es dediquin (o 
s'atreveixin) en el futur a excavar sepultures, puguin fer una tasca adequada 
a les necessitats actuals de la investigació arqueolbgica i antropolbgica. Ben 
entes que aquesta tasca mai no podra deixar-se a les mans dels principiants, i 
que tan sois als rnembres més experimentats d'un equip se'ls reservara aquest 
treball, per part dels responsables. No ens cansarem de repetir que I'excavació 
ben feta d'un cementiri medieval és una de les tasques més ingrates i més di- 
fícil~, pero a la vegada d'un interks cientific més gran per a un millor coneixe- 
ment dels nostres avantpassats, tot i que ben poques vegades proporcioni ma- 
terial~ museografics, que hom pugui desitjar d'admirar en una vitrina. Els de- 
predador~, sortosament, perdran el temps i, ben aviat, la paciencia. 


