
Els Enterraments de la Perera
(2002/0371-Cs)

Exemple d’una intervenció arqueològica ordinària1

Preàmbul
 arqueologia no és només Indiana
Jones, trobar joies i lluitar contra

els dolents (tant de bo tingués res d’açò;
bé, d’allò de lluitar contra els roïns, ja
en parlaríem). Moltes vegades, la nos-
tra tasca és poc gratificant i incompresa
per gran part de la societat per a la qual
realitzem el nostre treball la majoria dels
casos. En lloc de ser una tasca aventu-
rera, realitzem una activitat quasi
policial, qualsevol pot actuar contra el
patrimoni cultural ja siga conscientment
o inconscient. Les nostres «joies» po-
den ser, senzillament, abocadors de dei-
xalles i brutícies d’èpoques passades (on
només trobarem centenars de fragments
de ceràmica, milers d’ossos de pollastre
i, amb sort, alguna moneda catalogable).

Ara, però, us presentem un exemple
d’intervenció arqueològica ordinària. A
les línies que segueixen, hem realitzat
un metòdic esforç per presentar-vos i fer-
vos entenedores tota aquella sèrie de
passes que cal realitzar per tal de desen-
volupar una actuació arqueològica or-
dinària. Aquesta mena d’intervencions
no solen «molestar», perquè tractem
amb diners públics i s’hi actua fora del
camp de treball dels promotors (públics
o privats). Solen ser gratificants perquè
actuem sobre un lloc o jaciment sobre

el qual hom espera de trobar coses cien-
tíficament interessants.

Un altre dia, però, us presentarem una
intervenció d’urgència.

Intr oducció
Durant les tasques de condicionament

de la pista rural de la Carcellera a la dè-
cada passada, es realitzà un eixampla-
ment de la pista preexistent alhora que
l’asfaltat del ferm. De l’excavació me-
cànica del talús d’un alteró a la contra-
da de la Rourera del Mas de la Perera,
dena Segona del Riu2, es produí una tro-
balla arqueològica important, es desco-
briren dos cistes realitzades amb lloses
de pedra que custodiaven diferents des-
pulles humanes.

Aquesta troballa no fou comunicada
a l’administració competent, que ales-
hores era ja la Direcció General de Pa-
trimoni Artístic de la Conselleria de
Cultura i Educació de la Generalitat
Valenciana, segons disposava la Llei 16/
1985, de 25 de juny, de Patrimoni His-
tòric Espanyol. Segons notícies que ens
arribaren durant les tasques de documen-
tació, sembla que els treballadors de
l’empresa constructora, una vegada sec-
cionada i parcialment destruïda una de
les cistes, es limitaren a retornar a la cista
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les restes òssies que trobaren caigudes
als peus del talús i continuaren la seua
tasca. No sabem, però, si hi havia algu-
na cista més o si s’afecta a alguna altra
mena d’estructura d’aquesta necròpoli
rural. A hores d’ara, només hem trobat
dos cistes.

A les primeries de 1998, el jaciment
fou donat d’alta a l’Inventari de Jaci-
ments Arqueològics de la Direcció Ge-
neral de Patrimoni Artístic mitjançant la
realització de la seua fitxa arqueològi-
ca.

Fou també a les primeries de 2002,
quan Joaquim Andrés Bosch ens va
acompanyar a l’indret en qüestió per tal
de fer-nos conèixer el possible perill de
desaparició d’aquelles restes que des de
feia deu anys estaven deixades a la seua
sort. Processos erosius i espolis eren els
seus màxims factors de destrucció co-
neguts. Tanmateix, tot i que hi estava a
la vista de qualsevol persona que per allí
passara, eren a un lloc que molt poca
gent coneixia.

Entre la nostra visita i el juny de 2002,
ens arribaren més notícies de l’existèn-
cia dels cadàvers per part d’altres ciuta-
dans de Morella. Açò, ens advertí sobre
la necessitat d’actuar, arqueològicament
parlant, abans que poguera passar una
desgràcia i perguérem de manera defi-
nitiva qualsevol  informació sobre els
enterraments.

Tenint en ment la necessitat de realit-
zar una intervenció d’urgència, concre-
tament una excavació de les cistes, se’ns
presentà l’ocasió amb la convocatòria de
subvencions per a la realització d’actu-
acions arqueològiques i paleontològi-
ques que convocava la Conselleria de
Cultura i Educació (ordre d’11 d’abril

Inicial (càlcul)

Concepte Euros

Sou d’1 tècnic, 3 operaris i 1 antropòleg físic: 15 dies....................4.546,79
Moviment de terres (excavadora mixta i camió) 5 hores...................225,00
Pensió completa del codirector 35,60 euros/dia; 15 dies....................534,00
Ferramentes diverses..........................................................................696,39
Càmera fotogràfica.............................................................................420,00
Combustible..........................................................................................60,00
Fungibles............................................................................................150,00
Imprevistos.........................................................................................125,00
Total ................................................................................................. 6.777,18

Final (efectiu)

Sou arqueòleg municipal i 3 operaris.............................................1..613,16
Alçament topogràfic...........................................................................349,16
Ferramentes diverses............................................................................93,66
Combustible..........................................................................................46,34
Material i revelat fotogràfic..................................................................41,00
Fungibles..............................................................................................20,00
Manutencions i allotjaments (6 persones)..........................................877,53
Desplaçament equip investigació (sense IVA) ......................................45,00
Lloguer microscopi electrònic (sense IVA) ..........................................95,40
Anàlisi per AMS (725 $ EUA) i comissions (42,02 euros)................702,04
Total 5

....................................................................................................................................................................3.883,29

Pressupostos

L’objectiu del pressupost era cobrir
les despeses necessàries per tal de pos-
sibilitar l’estudi antropològic, les tas-
ques mecàniques de condicionament de
la zona, el pagament dels operaris4,
l’allotjament i manutenció del codirector
i aconseguir el material de treball mí-
nim per a futures actuacions ordinàries.

Com s’haurà observat, la diferència
entre el pressupost inicial i el final és
gran. Diverses foren les causes que ens
obligaren a modificar-ho. Tot i això,
s’acompliren els objectius prioritaris,
portar a terme l’excavació amb garanti-
es d’èxit i dotar l’equip6 d’investigació
de tot allò que necessités.

Excavació (treball de
camp)

Com ja s’ha dit, el projecte d’inter-
venció arqueològica també necessita de
l’aprovació de la Direcció General de
Patrimoni Artístic, que fou atorgada el
8 d’agost de 2003. Només calia encetar
la intervenció. Com que el 31 d’octubre
de 2002 s’havia de justificar les despe-
ses efectuades i la realització de l’actu-
ació, els treballs foren desenvolupats
entre les darreries de setembre i les pri-
meries d’octubre.

L’estat del jaciment al moment de
l’inici de la intervenció presentava,

Sistema d'excavació: retirada del sediment que cobreix T2

de 2002, 2002/X4918). Aquestes ajudes
estan finançades per la Direcció Gene-
ral de Patrimoni Artístic i les entitats
locals o institucions sense ànim de lu-
cre que reben la concessió.

Després de proposar a l’Ajuntament
de Morella la necessitat d’execució del
projecte3, presentàrem la sol·licitud a
l’administració competent. Aquesta ens
concedí un ajut (31 de juliol de 2003 )
de 2.857 euros (cal tenir present que el
màxim estava en 6.000 euros) als quals
l’entitat local beneficiària hauria d’apor-
tar, com a mínim, l’equivalent al 25%
de l’ajuda obtinguda.

El 17 d’agost de 2002, rebíem l’auto-
rització del projecte d’intervenció arque-
ològica. L’octubre del mateix any ence-
tàrem la intervenció.

Finançament
i pressupost

Una vegada concedida la subvenció,
a l’agost de 2003 (que cobràrem quasi
un any després), l’entitat local s’encar-
regà d’avançar els diners per tal de po-
der realitzar la intervenció.

Com que la quantitat aconseguida re-
presentava aproximadament la meitat de
la sol·licitada, calgué reestructurar el
pressupost calculat inicialment a la sol-
licitud de subvenció (vegeu el quadre).



grosso modo, el mateix aspecte que el
dia que férem la primera visita. Una de
les cistes (T1, Tomba 1), la més visible,
havia estat tapada amb pedres per tal
d’evitar que els ossos foren massa evi-
dents als ulls humans. La segona (T2),
continuava sent poc evident. La zona
que calia excavar per aplegar a les co-
bertes de les cistes, presentava a nivell
superficial una vegetació espessa de
brossa i argelagues. El talús, però, con-
tinuaven dins de la seua dinàmica erosi-
va.

Seguint la metodologia presentada al
projecte i aprovada per l’administració
competent, realitzàrem les següents pas-
ses:

1.- Excavació del sediment que cobria
les cistes7:

Per tal de poder descobrir la totalitat
de les cistes en extensió, excavàrem
manualment tot el sediment (la terra) que
cobria les cobertes de les cistes. Durant
l’excavació d’aquest sediment de natu-
ralesa orgànica  format per la pròpia di-
nàmica de desenvolupament de la mas-
sa boscosa, aparegueren diversos frag-
ments ceràmics, una destraleta de pedra
i una mena de punta o ganivet de ferro.
Tot aquest material estava abocat al pa-
quet o sediment que cobria les cistes.

2.- Documentació gràfica de la planta:

 Una vegada assolírem la superfície
de les cobertes i l’estrat petri de roca
calcària rica en ostrèids sobre el que
s’havien excavat les fosses per construir
les cistes (per realitzar les fosses es des-
muntà l’estrat petri que es presentava
com una mena de trencaclosques –d’uns
15 cm de grossària i esquerdat notable-
ment- i després s’excavà un forat rec-
tangular sobre l’estrat de margues im-
mediatament inferior a la crosta calcà-

les extremitats respecte al cos, posició i
orientació del cos, caiguda de les ròtu-
les, mesura de les extremitats articula-
des...), tot açò amb l’objectiu de coné-
ixer el ritus funerari i, per tant, l’ads-
cripció cultural i religiosa del difunt, si
fou soterrat al buit o no (cosa que po-
dria assenyalar l’ús de taüt, cista...), l’al-
çària aproximada de l’individu, etc.

Després d’haver retirat les restes del
cos dipositat en darrer lloc, es realitza
la mateixa operació per al següent ca-
dàver i, així, successivament. Cal anar
sempre prenen cotes (distàncies) de pro-
funditat per poder saber com es distri-
bueixen les restes a l’hora d’efectuar les
seccions i dibuixos tridimensionals
(3D).

En darrer lloc, es torna a documentar
gràficament les estructures funeràries
sense els cossos.

4.- Excavació dels sondeigs:

Per avaluar l’existència d’altres pos-
sibles restes funeràries que no hagueren
estat descobertes fins aleshores, es rea-
litzaren 3 sondeigs (excavació d’una
cata de 150x150 cm fins al primer estrat
geològic, arqueològicament estèril, és a
dir, on la presència de cap element de
producció humana és impossible). Ca-
lia esbrinar si ens trobàvem davant d’una
necròpoli de mitjanes dimensions o,
només, es tractava de dos solitaris en-
terraments.

Destriàrem les zones on semblava que
més sediment hi havia per practicar una
cista. El sediment, la molla, només
s’acumulava en determinades zones on
l’estrat petri que es disposava en horit-
zontal, patia alguna alteració (talús, ex-
tracció de pedra, encavalcament sobre
un altre estrat calcari...).

Tots els sondeigs resultaren negatius,
cap material arqueològic fou recuperat.
Així, doncs, val a dir que si hi havien
més enterraments, aquests foren destru-
ïts per la construcció de la pista o al seu
eixamplament. També podrien roman-
dre alguns enterraments en llocs que, a
cop d’ull, no hem pogut detectar. Aques-
ta possibilitat d’entrada la descartem,
però.

Problemàtica
 La disciplina arqueològica comprén

una sèrie de mètodes i tècniques que
permeten l’acostament a la manera de
viure dels nostres avantpassats.

De vegades, però, el registre arqueo-
lògic no es mostra suficientment escla-
ridor, és a dir, no sabem o no podem in-
terpretar allò que trobem, ja sigue per
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ria), s’efectuaren les tasques de docu-
mentació gràfica, fotografies amb escala
de referència i orientació del nord i el
dibuix planimètric de la planta (E. 1:20),
seguint els principis de triangulació dels
objectes i estructures a referenciar.

3.- Exhumació dels cadàvers:

Després de retirar la coberta (aques-
tes lloses de pedra tenien tendència rec-
tangular i grossària de 3 a 5 cm, pogué-
rem accedir directament a les despulles
humanes. Per a T1 observàrem que, a
banda d’haver estat seccionada en uns
dos terços de la mateixa durant l’eixam-
plament de la pista, el sediment que co-
bria els ossos eren arenes i llims arros-
segats per la pluja i filtrats dins de la
cista per les esquerdes i altres forats de
la mateixa. Per a T2 tampoc havia estat
conservada tota la coberta. L’estrat que
cobria la coberta, colgava directament
les restes òssies existents treta  la zona
dels peus, on encara es conservava part
de l’estructura de la coberta original.

Totes dues cistes s’excavaren alhora
sota les directrius d’un metge forense
per poder rescatar i documentar el mà-
xim nombre de pistes i evidències que
permeteren la més aproximada de les in-
terpretacions als enterraments.

El que cal fer primer és retirar el se-
diment que cobreix els ossos mirant
d’aconseguir que aquests resten a la vis-
ta per possibilitar el seu dibuix escalat i
la documentació gràfica. Si hi ha més
d’un individu, es mira de documentar
l’individu dipositat en darrer lloc.

Es realitza la documentació escaient,
tant la gràfica com l’antropològica. Per
tal de realitzar aquesta tasca, comptem
amb unes fitxes específiques on hom
anota una sèrie de descripcions prèvies
a l’aixecament del cadàver (posició de



causes de desconeixement de la pròpia
disciplina o per causes externes a ella.

Així, al nostre cas, ens trobàrem que
després d’haver emprat una metodolo-
gia d’excavació correcta i, fins i tot, de
tractar-se d’un jaciment fàcil d’excavar,
no érem capaços d’adscriure cultural-
ment i temporal els enterraments d’una
manera clara.

Ací, reproduïrem un extracte de l’in-
forme realitzat pels serveis tècnics de
l’Ajuntament de Morella on es justifi-
cava la necessitat d’obtenir un ajut eco-
nòmic extra, per part de la Conselleria
de Cultura i Educació, per poder realit-
zar una prova fisicoquímica de datació
dels cossos i conèixer la seua adscrip-
ció cronològica8.

A l’informe preliminar que es realit-
za a propòsit de la intervenció feta (que
s’envià el 31 d’octubre de 2002 junta-
ment amb la memòria de factures), s’as-
senyalava ja, la necessitat de realitzar
les anàlisis de C14 per tal de poder da-
tar el moment de darrera utilització dels

enterraments excavats a partir de la de-
terminació aproximada del moment de
la mort del darrer individu soterrat

L’estudi  preliminar realitzat després
dels treballs de camps, plantejaren els
següents dubtes:

- Cronologia dels enterraments: apa-
rentment tardoantics o ja altmedievals

- Cronologia de la ceràmica troba-
da: aparentment de l’època de Bronze
(en els seus moments finals)

- Cronologia de la destraleta poli-
mentada: és prehistòrica (Bronze)

- Cronologia de l’eina de metall tro-
bada: aparentment d’època no protohis-
tòrica, sense poder precisar de quin mo-
ment (sembla bastant forçat adscriure-
la al Ferro Antic)

Així doncs, la disposició de materi-
als més antics (ceràmica del Bronze
acompanyada per una destraleta de pe-
dra polimentada del Bronze), sobre es-
tructures aparentment més modernes
(els propis enterraments), suposa una
contradicció de difícil explicació estra-
tigràfica (sobretot per la dinàmica
postdeposicional i el factor antròpic
com a geomòrfic).

Per què és necessari datar en quin
moment foren soterrats aquests cossos?

Perquè si la datació radiocarbònica
ens dóna una cronologia tardoantiga (ss.
V-VIII d.C.), ens trobaríem davant d’un
cas de processos de deposició que no
han deixat petjada arqueològica; ales-
hores caldria cercar explicacions lògi-
ques i arqueològicament possibles,
però, sense cap prova arqueològica de-
mostrable.

Perquè si la datació ens dóna crono-
logies protohistòriques (Bronze, Bron-
ze Final o Bronze Final/Ferro Antic),
estaríem davant d’un cas de ritual fu-
nerari únic i no detectat fins ara dins
del món de l’Arqueologia; aquesta pos-
sibilitat és més remota, però, malaura-
dament, arqueològicament possible a
partir de la seqüència estratigràfica do-
cumentada.

La consulta a diversos col·legues ar-
queòlegs experts en els diferents mo-
ments que ens ocupen (Bronze i
Tardoromanitat/Altmedievalisme), ens
ha aportat els següents resultats:

- Els enterraments no són clarament
d’època del Bronze i s’emmarquen mi-
llor en moments tardoantics, per exem-
ple, visigots.

- La ceràmica no és la típica del
Bronze, però podria respondre a un mo-
ment del Bronze ja molt avançat, Fi-
nal?, on actuen una sèrie de factors en-
cara no massa ben coneguts arqueolò-
gicament parlant; la ceràmica no és ni
tardoromana ni visigoda ni paleo-anda-
lusí.

- La destraleta polimentada s’adscriu
en els coneixements tecnològics del
Bronze.

- La punta de jabelina, ganivet o pun-
ta de sageta no sembla respondre a una
cronologia tan antiga com la del Ferro
I o Antic; no sabem, però, si es tardoan-
tiga o medieval (cosa que seria perfec-
tament possible)

- Estratigràficament reconeixen que
el fet que aparegue material arqueolò-
gic més antic per damunt d’estructures
arqueològiques més modernes plante-
ja dubtes cronològics i estratigràfics

L’única solució, doncs, és la realit-
zació de proves químiques de labora-
tori per tal de determinar la quantitat
de temps que ha passat des de la mort
del darrer individu, car la datació de les
ceràmiques és perillosa tenint en comp-
te que no sabem com han pogut arribar
al lloc on s’hi trobaren.

Després de la realització de les pro-
ves d’Acceleració de Massa per Espec-
trometria (AMS, en anglés), sabem que
un dels individus dipositats a T2 fou allí
soterrat en un 95 % de possibilitats  en-
tre els anys 660 i el 790 dC. Això vol
dir que:

Vistes zenitals de la cista T1 abans i després de l'exhuma-
ció (Jaló = 1 metre)

Vistes zenitals de la cista T2 abans i després de l'exhuma-
ció (Jaló = 2 metres)



- Han pogut existir processos postde-
posicionals (alteracions produïdes per
factors de difícil avaluació que es pro-
dueixen després del colgament o aban-
donament d’estructures arqueològiques
–espolis, moviments de terra, afeccions
d’animals...) que mai coneixerem.

Així, la datació ens ajudà a descartar
unes hipòtesis i a emfatitzar sobre d’al-
tres per tal d’interpretar allò que vàrem
excavar.

Algunes notes introduc-
tives: Bioantropologia i
Paleopatologia com a
ciències auxiliars de
l’Ar queologia Funerà-
ria

Fins no fa molt, les anàlisis antropo-
lògiques de poblacions antigues es ba-
saven a l’estudi de trets físics de caràc-
ter morfològic. Ara, però, amb l’evolu-
ció de la Bioantropologia, els estudis
esdevenen més complets.

L’antropologia és la ciència que estu-
dia l’ésser humà a les seues múltiples
facetes. L’estudi de les restes òssies és
la matèria principal de l’Antropologia
Física, actualment denominada Antro-
pologia Biològica. Així, l’estudi dels
trets antropològics i paleopatològics
possibiliten l’acostament al coneixement
del nivell de salut i qualitat de vida
d’aqueixes poblacions i són, aleshores,
la línia d’investigació fonamental i com-
plementària de l’anomenada Arqueolo-
gia Funerària.

- Els enterraments són de ritus visi-
got, ja siga dins de les cronologies visi-
godes o islàmiques.

- La ceràmica apareguda deu de ser
de cronologia visigoda i presenta un as-
pecte que la pot confondre amb altres
tipus de ceràmica feta a mà d’aspecte
groller d’època del Ferro Antic o ante-
riorment (abans del 500 aC).

- La punta o ganivet de ferro pot ser
de qualsevol cronologia, preferentment
de la mateixa de la cista i de la ceràmica

- L’origen de la destraleta de pedra
continua essent de difícil d’explicar.

- El material ceràmic i metàl·lic que
apareix a l’estrat que cobreix les cistes
pot procedir del seu aixovar (açò impli-
caria que ja haurien estat espoliades).

Vista frontal del jaciment després de l'excavació



El seu principal objectiu, és la des-
cripció de trets morfològics i anatòmics
del grup humà o població estudiada.
També les seues variants anatòmiques.

Per altra banda, l’estudi de les restes
humanes depén també d’altres discipli-
nes com puguen ser la Paleopatologia
(ciència que estudia les malalties a l’an-
tiguitat). És, com l’Antropologia Bio-
lògica, una especialitat historicomèdica.
Aquesta, tracta aspectes integrals com
les malalties del passat, la seua
morbilitat, mortandat, impacte ecològic
i canvis evolutius de les malalties fins
l’actualitat.

Així, doncs, caldrà recuperar els ves-
tigis arqueològics i estudiar-los antro-
pològicament i paleopatològica per
acostar-nos al modus vivendi de l’indi-
vidu en qüestió, i la població on s’hi re-
laciona.

Tractament i metodolo-
gia de l’estudi de les
restes humanes
1.- Neteja i identificació genèrica i de
l’espècie:

Les restes, al nostre cas, aplegaren
brutes i calgué eliminar la terra  i d’al-
tres impureses adherides. S’empraren
diverses tècniques com  sistemes hídrics
de pressió variable i banys seriats d’ul-
trasons per tal de ser raspallats amb pin-
zells fins i molls. Després s’eixugaren
les restes col·locant-les a recipients de
ventilació  amb flux d’aire sec i cons-
tant (açò permet l’eixugament lent i sen-
se exposició a la llum natural), evitant
la destrucció de les restes, així com
l’aparició d’insectes, fongs i altres mi-
croorganismes.

2.- Diagnòstic de l’espècie:

Es destrien els ossos humans dels
faunístics mitjançant la realització d’es-
tudis morfològics, anatòmics i de den-
sitat òssia per als casos més complexos.

3.- Determinació del nombre mínim
d’individus:

És a dir, conèixer el nombre d’indivi-
dus de cadascuna de les cistes i recons-
truir les seues parts anatòmiques per tal
de realitzar millor el seu estudi. Açò es
fa mitjançant la separació de les distin-
tes parts anatòmiques segons els aquests
criteris:

- Repetició anatòmica, es basa en la
identificació de peces repetides o en
major nombre d’un del mateix costat.

- Diferència de mida entre peces de
costats oposats.

- Diferència de talla mitjançant l’es-
tudi d’ossos llargs dels membres supe-
riors i inferiors presents, l’existència de
diferents talles assenyala la presència de
més d’un individu.

- Tipificació de l’edat en individus
subadults o infantils mitjançant l’estudi
del seu grau de creixement, la detecció
de diferents graus de creixement ens in-
dueix a assenyalar la presència de dife-
rents individus.

- Estimació sexual, la presència de pe-
ces de dos sexes diferents assenyala
l’existència de més d’un cos.

- Observació de signes patològics, la
seua presència pot estar evidenciant la
presència de diversos individus.

4.- Anàlisi mètrica:

Presa de mesures de les restes per ti-
pificar els trets físics de l’individu del
grup humà en estudi.

5.- Estudi bioantropològic:

- Determinació del sexe: són les ma-
teixes que utilitzen els forenses en la
seua tasca judicial, però, com que la in-
formació genètica sol estar malmesa a
les restes arqueològiques (pel pas del
temps), se sol incidir més en tècniques
macroscòpiques i mètriques. Totes les
parts anatòmiques no tenen el mateix
valor a l’hora de determinar diferències
sexuals (per ordre d’importància són: la
pelvis, el crani i l’esquelet postcranial).
Així, parlarem de sexe cert (quan s’es-
tableix pels trets pèlvics), sexe proba-
ble (quan es dedueix a partir de les ca-
racterístiques cranials) i sexe possible
(inferit a partir de l’estudi postcranial).
Parlarem de diformisme sexual esque-
lètil quan es fa referència a les diferèn-
cies en mida i forma dels ossos entre
homes i dones (per a restes ben conser-
vades, la fiabilitat pot ser del 100%); la
seua identificació serà més fàcil per a
adults joves, perquè els trets sexuals van
adquirint-se amb el desenvolupament i
maduresa de l’organisme (en xiquets els
trets estan poc marcats i a l’envelliment
van poc a poc perdent-se). L’individu
alofisi és aquell del qual no hi ha mane-
ra de determinar el sexe.

- Estimació de l’edat: està sotmesa a
diferents variables com són el nombre
de restes existents, la seua conservació i
de la pròpia edat a calcular. Per a sub-
adults (infants i adolescents) ens basem
en les erupcions dentàries, grau de crei-
xement dels ossos llargs i altres trets a
l’epífisi (extremitat dels ossos llargs) i
el seu creixement. Per als adults, seguim
signes degeneratius, ossificacions de
cartílags, desgast de les dents...

- Càlcul de la talla: depén, un altre
cop, de l’edat del subjecte en estudi. Per
a infants i adolescents cal emprar les tau-
les i fórmules regressives que relacio-
nen l’edat i el seu creixement. Per a
adults, la manera més fàcil és calcular
la talla a partir de les dimensions de les
longituds màximes  dels ossos llargs amb
l’ús de taules o fórmules regressives per
races.

- Determinació racial: no és una de
les qüestions més habituals per al nos-
tre àmbit geogràfic, car la gran majoria
són caucàsics mediterranis. És un del
grans reptes de l’Antropologia perquè
és molt difícil d’observar tots els trets
descrits per a una determinada raça al
subjecte mort. A més, els principals trets
racials són el color de la pell, les carac-
terístiques del cabell, la distribució del
greix pel cos i la forma del nas, caracte-
rístiques que no són presents a l’esque-
let dels éssers humans. Normalment, ens
fixem en els ossos del crani de la zona
del nas. Malalties reumàtiques, traumà-
tiques, degeneratives, congènites, tumo-
rals, infeccioses, carencials i d’altres
deixen empremtes als ossos de l’indivi-
du que les ha patit. El diagnòstic és sem-
pre de presumpció i no definitiu.

6.- Evidències osteològiques de malal-
tia i marcadors alimentaris:

Allò més difícil d’establir i determi-
nar, però, són tots aquells processos
(causats per animals, pressions del ter-
reny, acidesa del sòl, el propi tractament
de l’os durant la seua excavació -mar-
ques deixades per la paleta, pic o altres-)
que es produeixen després de la mort i
que poden deixar marques als ossos sem-
blants a les que produeixen diverses pa-
tologies.

Per altra banda, de l’estudi bucodental
realitzat al laboratori (a l’excavació
s’evitarà de realitzar qualsevol neteja

Sistema d'excavació: excavant T1



que puga provocar la desaparició de pis-
tes) pot determinar la dieta majoritària
ingerida per l’individu al llarg de la seua
vida. Així, l’aparició de gran quantitat
d’estries a les dents determina dietes ri-
ques en vegetals. La llargària de les
mateixes és major en les dietes vegetals
que a les càrniques. La preparació dels
aliments també deixa pistes, així, l’exis-
tència de pols, terra i cendra distorsiona
el patró d’estriació.

Un cas. Els Enterra-
ments de la Perera

Des del punt de vista bioantropològic
i paleopatològic, la importància dels
Enterraments de la Perera rau en la seua
singularitat.

L’estudi que portem a terme, perme-
trà de conèixer aspectes bioantropolò-
gics, de salut i malaltia, etc... dels indi-
vidus estudiats alhora que serà un exem-
ple de correcta difusió i divulgació de
vestigis arqueològics.

Ara per ara, només podem avançar
algunes dades:

- Cista 1 (T1): compta amb tres indi-
vidus inhumats (un adult, un infant-1
d’entre 2 i 7 anys i un infant-2 d’entre 8
i 14 anys d’edat).

- Cista 2 (T2): té també tres individus
inhumats; per una banda les restes d’un
individu adult jove  (probablement
home), un esquelet adult jove (proba-
blement una dona) i restes d’un infant
de menys d’un any d’edat.

Pel que fa a qüestions tafonòmiques
o postdeposicionals, cal assenyalar que
es repeteix el patró d’enterrament múl-
tiple, triple, de tipus secundari on tro-
bem restes d’un individu adult articulat
en cadascuna de les cistes, així com res-
tes de dos inhumacions prèvies, corres-
ponents a restes infantils (T1) i infantil
i adult (T2). A tots dos casos són primà-
ries les restes infantils (els primers di-
positats) i han estat desplaçades a la part
inferior de la tomba, als peus de l’indi-
vidu articulat (el que manté la posició
en què fou dipositat).

La descomposició dels cossos fou al
buit (sense cap sediment que els cobrirà
originalment) i la seua posició fou de
cúbit supí, és a dir, amb l’esquena to-
cant en terra i les extremitats.

Pel que fa als marcadors d’hàbits,
sembla que les peces dentàries tenen un
desgast associat a alguna tasca artesa-
nal que implica la utilització de la boca
per a la mateixa (p. e. mastegament de
pells o similars). De l’estudi de certes

insercions musculars, podem assenya-
lar que aquestes persones realitzaven
tasques amb postures o activitats físiques
que generaven continus moviments o
posicions repetitives.

Dades sobre el patró econòmic i
nutricional es desprendran de les anàli-
sis del patró de microestriació que estan
per realitzar.

Tots aquests estudis es realitzen al
Laboratori d’Antropologia Forense i
Paleopatologia de la Unitat Docent de
Medicina Legal a la Facultat de Medi-
cina de la Universitat de València.

Impacte Ambiental
L’afecció mediambiental també va ser

mínima. Només es desbrossà l’àrea im-
mediatament superior als enterraments
i aquelles zones superficials afectades
pels sondeigs. En cap cas s’efectuà cap
tala de massa forestal ni de cap espècie
protegida9.

Tot i que la pròpia naturalesa del ja-
ciment impedeix la seua posta en valor
(que, pensem, no seria massa atractiva
des del punt de vista del turisme cultu-
ral), l’indret es recuperarà pròximament,
evitant així l’abandonament del talús a
la seua sort (fet que originaria, a la llar-
ga, solsides).

Les brigades municipals construïran
un marge de pedra i colgaran les tom-
bes amb la terra treta durant l’excava-
ció amb l’objectiu de protegir el que
queda de les cistes i afavorir el creixe-
ment de vegetació.

Divulgació
A banda de l’interés científic que es

desprén de la intervenció, s’han d’efec-
tuar altres tipus d’actuacions per tal de
difondre allò realitzat a la societat. El
gaudi del Patrimoni Cultural Valencià
és un dels objectius que mira d’assolir
la Llei de Patrimoni Cultural Valencià,
no hi ha prou amb la conservació i do-
cumentació.

La manca de recursos econòmics per
part de les administracions públiques i
el poc interés de les entitats privades per
ajudar a la difusió de la cultura10 solen
impedir una correcta arribada del pro-
ducte cultural a la societat.

Aquesta tasca divulgativa s’inicià
durant el mateix procés d’excavació i
documentació dels enterraments. Diver-
ses foren les visites que es realitzaren a
peu de jaciment. Les persones que ens
arribaven, eren informades per algú de
l’equip d’excavació sobre què era el que
estàvem fent11.

Alguns mitjans de comunicació es
feren ressò de la nostra activitat mitjan-
çant la realització d’entrevistes a peu
d’excavació. Açò, per altra banda, afa-
vorí que molta gent interessada poguera
recórrer la curta distància que hi ha en-
tre Morella i la Rourera de la Perera per
visitar-nos.

En darrer lloc, tenim prevista la rea-
lització d’una petita exposició que
oferisca l’oportunitat de tornar a visitar
els enterraments a aquella gent que no
va poder visitar-nos el seu dia.

Visita al jaciment durant l'excavació



Per altra banda, venim generant di-
versos articles com el que ací us hem
presentat per a major difusió de l’únic
exemple de necròpoli rural d’època vi-
sigoda a les comarques septentrionals
del País Valencià excavada fins ara.

Algunes conclusions
(un avanç)

Pensem que el balanç final de tota la
intervenció ha estat favorable.

El fet de la  destrucció parcial del ja-
ciment anomenat Enterraments de la
Perera, originada per la construcció el
1992 de la pista rural del Camí del Tos-
sal Gros o de la Carcellera, fet que deu-
ria d’haver generat una intervenció d’ur-
gència per tal d’evitar la destrucció to-
tal del jaciment i així, almenys, poder
documentar-ne part d’ell; va suposar
l’incompliment de la legalitat vigent tant
per part de l’empresa constructora per
no comunicar la troballa a l’administra-
ció competent (fet sancionable segons
la Llei del Patrimoni Històric Espanyol
de 1985, vigent aleshores), com per part
de les successives administracions en-
carregades (primer a nivell estatal i, a
partir de la transferència  de les compe-
tències referides, a nivell autonòmic),
per no posar els mitjans necessaris per a
la correcció del mal causat des que va
tenir coneixement del fet.

Afortunadament, la concessió d’una
ajuda econòmica per a l’excavació de
les restes encara existents del jaciment,
va suposar la possibilitat de rescatar,
documentar i adscriure cronològicament
les despulles humanes que allí romani-
en abans de la desaparició completa del
jaciment per espolis, processos erosius
o l’oblit del temps.

La importància científica del jaciment
és, davant de l’estat actual de la investi-
gació de la nostra comarca, cabdal. Mal-
grat el fet de no tractar-se de l’única
necròpoli existent o excavada als Ports,
ni tampoc ser l’única evidència de la
presència de gent de l’època anomena-
da visigoda (grosso modo, 475-711 dC),
és tracta de l’única necròpoli rural
preislàmica excavada al nord del País
Valencià.

Tenim notícies del descobriment i
destrucció d'una necròpoli, en condici-
ons molt semblants a les que es varen
produir al nostre cas, a un indret proper
a la Font dels Horts de Cinctorres. Du-
rant la millora de l’actual carretera
Cinctorres-Morella (Arasa, 1999,110 i
següents, a partir de Giner Prats, 1981,
41), es descobriren diversos enterra-

ments. La zona va estar visitada per
Arasa l’any 1990 on troba diversos frag-
ments de ceràmica grollera de difícil
adscripció (potser ceràmica visigoda?)
i una placa de cinturó de bronze d’èpo-
ca visigoda. Fou aquest jaciment una
altra necròpoli amb les mateixes carac-
terístiques que la nostra? Mai ho sabrem.

Encara que ens trobem en un estadi
inicial de la nostra recerca de paral·lels
que ens ajuden a entendre els Enterra-
ments de la Perera, no hem trobat refe-
rència bibliogràfica de cap jaciment
semblant al nostre a les comarques va-
lencianes veïnes als Ports. Sabem de
necròpolis urbanes d’època visigoda a
Tarragona i València o d’altres rurals a
Cocentaina, Pego o Sollana, però no en
coneixem cap en àrees més septentrio-
nals del nostre país (Arasa, 1991, 209).

Fins ara, el treball que ens serveix de
referència és un estudi realitzat a
Andalusia sobre l’època que ens ocupa
(Carmona, 1996) dins del món funerari
rural. Així, sobre 2.040 tombes estudia-
des, s’assenyalen els següents aspectes:

- Ubicació: quasi totes es troben ubi-
cades al vessant sud o sud-oest de mun-
tanyes (22,4%), tossalets (15,6%) i al-

terons (7,8%) a zones agrícoles no ex-
plotables i properes a cursos d’aigua
(21,4%).

- Tombes: solen estar orientades est-
oest i en un 23,35% dels casos són cis-
tes; les tombes en general, solen
distribuir-se en filades, carrers o en
paral·lel, permeten la mobilitat entre els
enterraments.

- Ritual: existeixen inhumacions sim-
ples o individuals i múltiples dobles o
triples; d’aquestes, segons el temps
transcorregut entre la deposició dels
cossos, del primer individu s’arraconen
els ossos als peus, es desplaça al lateral
o es col·loca l’un damunt de l’altre, el
crani, però, restara a la capçalera com a
mostra de respecte.

- Relació amb estructures d’hàbitat
contemporànies: el 51% estan relacio-
nats amb poblats, vil·les agrícoles o edi-
ficis religiosos extraurbans.

Els enterraments excavats per nosal-
tres troben el seu lloc dins d’aquestes
conclusions de l’autora: estan ubicades
al sud-oest en vessant en una zona bos-
cosa improductiva, agrícolament parlant
i a escassos 30 metres d’un barranc; es
disposen en paral·lel o formant filada (ja

Resultat de les proves d'AMS



Ens sentirem suficientment pagats si,
almenys, haveu gaudit del nostre treball,
com nosaltres ho fem.

Notes
1.- Aquesta intervenció ha estat subvencio-

nada per la Direcció General de Patrimoni Ar-
tístic de la Generalitat i per l'Ajuntament de
Morella.

2.- Respectarem ací el nom amb el que ba-
tejaren i donaren d'alta el jaciment, dins de l'In-
ventari de Jaciments Arqueològics del País
Valencià, Joaquim Andrés Bosch i Marta Se-
gura Ortí.

Els anomenats enterraments de la Perera es
localitzen a una contrada coneguda com la
Rourera dins del Mas de la Perera a la Dena
Segona del Riu de Morella (els Ports).

Es tracta d'un jaciment d'escassíssimes di-
mensions, orientat al sud-oest de la vessant d'un
petit alteró a la vora d'un barranc entre la Pere-
ra i el Mas de Palos Nou. El paisatge circum-
dant es caracteritza pels vessants boscosos  de
carrasques amb algunes zones planes o terras-
sades roturades per conrear forment. La part
més deprimida està solcada per una rambla
estacional que rep l'aigua dels barrancs que mo-
delen els tossals de la zona.

Es troba a uns 5 Km a l'est del nucli urbà de
Morella. Per accedir-hi cal eixir de Morella i
agafar la N-232 cap a Vinaròs. Entre els Km
60 i 59, s'obre el camí de la Carcellera, pista
asfaltada, que s'endinsa cap al nord. Una vega-
da deixem a la vista el Mas de la Perera a l'es-
querra, continuem i, en passar al damunt d'un
barranc en una corba molt tancada cap a l'es-
querra, trobarem el jaciment al talús dret de la
següent corba cap a la dreta. Les coordenades
UTM són: Fus 30, 750369(E) i 4499558(N),
Full 545-I (59-41), E. 1:25.000.

3.- Inicialment miràrem de realitzar la in-
tervenció sobre un altre jaciment que ens sem-
blava més interessant i més adient per al tipus
d'ajudes que es convocaven. Aquestes ajudes
estan destinades a totes aquelles intervencions
anomenades ordinàries, és a dir, aquelles no
provocades per la realització d'alguna actua-
ció que pugue provocar la seua desaparició, que
serien les d'urgència.

La negativa dels propietaris dels terrenys on
s'hi localitzava el jaciment ens obligà a canvi-
ar el projecte que teníem al cap i fou aleshores
quan proposàrem a l'Ajuntament de Morella la
realització d'aquesta actuació que hauria d'ha-
ver-se fet per via d'urgència al seu moment.

4.- La gran majoria d'actuacions ordinàries
solen nodrir-se d'estudiants com a força de tre-
ball. Aquets donen el seu esforç i treball a can-
vi de la realització de pràctiques arqueològi-
ques in situ on prenen responsabilitats i alhora
s'ensinistren. Per tal que no els supose una des-
pesa econòmica afegida, també, obtenen el pa-
gament dels transport, manutenció i allotja-
ment. En aquets cas, però, pensàrem que era
més convenient contractar diversos peons que
realitzaren la faena bruta i només dos estudi-
ants de la Universitat de València foren convi-
dats a participar-hi.

5.- La diferència entre 3.722,35 euros (di-
ners per gastar) i 3.883,29 euros (diners gas-
tats) fou aportada per l'Ajuntament de More-
lla. El 25 % extra que havia d'aportar l'entitat

hem dit que no sabem si es varen destruir
més tombes a la construcció del camí,
que no sabem de quan data, o al seu ei-
xamplament a les primeries dels 90) i
s’orienten N/E/E-S/O/O (quasi E-O); pel
que fa al ritual d’inhumació, comptem
amb dues cistes triples; i, en darrer lloc,
cal assenyalar que podrien estar associ-
ades al poblat de llarga ocupació ubicat
al Tossal de la Perera que, de moment
no podem negar que tingue ocupació vi-
sigoda.

Tanmateix, la investigació bibliogrà-
fica no ha acabat i caldrà incidir en al-
tres possibles troballes realitzades al
Baix Aragó.

Futur es actuacions
De la investigació d’aquest jaciment

es desprenen dos possibles vies d’inves-
tigació per a un futur:

- Per una banda, es fa necessari de des-
cobrir l’hàbitat que generà aquests en-
terraments ja siga mitjançant la realit-
zació de prospeccions meticuloses als
voltants o l’excavació de jaciments ar-
queològics veïns que hagen estat iden-
tificats com a zones d’hàbitat i que hi
siguen coetanis als enterraments en al-
gun dels seus moments d’ocupació (p.e.
el Tossal de la Perera).

-un altra possibilitat d’investigació
podria entrar dins del camp anomenat
«arqueologia funerària», on s’estudien
aspectes que relacionen el món dels vius
i dels morts; diverses han estat les actu-
acions que venen realitzant-se en aquest
camp: Antic Calvari de Morella, l’Argi-
lagar del Mas de Garcia, els Enterra-
ments de la Perera, les futures actuaci-
ons a realitzar a la Capella del Carme de
l’Església Arxiprestal de Santa Maria i,
possiblement, a l’antic cementeri de
Morella, juntament amb altres indrets on
es presumeix l’existència d’elements
funeraris; totes aquestes actuacions, po-
drien emmarcar-se en un projecte que
tractara l’evolució dels ritus funeraris i
antropologia física dels habitants del
terme de Morella.

Cloenda
Esperem haver-vos apropat a una de

les tasques que realitzem, les interven-
cions arqueològiques ordinàries, d’una
manera intel·ligible.

De vegades, ens és difícil utilitzar un
llenguatge quotidià per presentar els
nostres estudis, desitgem haver-ho acon-
seguit, encara que parcialment, al pre-
sent escrit.

local es justificà mitjançant el càlcul de la part
proporcional del temps invertit per l'arqueòleg
municipal al treball de camp.

6.- L'equip el formaren les següents perso-
nes: F-X. Duarte i F. Hernández (direcció); J.M.
de Antonio (part tècnica); E. Garcia (esp. en
món funerari) i M. Polo (metge forense); J.
Ruiz, I. Serrano i A. Pitarch (operaris especia-
litzats en arqueologia); A. Yerbes i O. Gómez
(col·laboració); Héctor, Sabina i Àngels (par-
ticipació).

7.- Cista: estructura de pedra formada per
lloses de gran mida i forma normalment rec-
tangular a l'interior de la qual es diposita la
persona o persones mortes. Per realitzar-la se
sol practicar una fossa de forma rectangular a
l'interior de la terra (o modelant la roca),  des-
prés es dipositen les lloses a la part interior de
la fossa i ocasionalment al fons, per tal de con-
formar una mena de taüt petri (també es pot
fer de rajoles, manises o de qualsevol element
arquitectònic: capitell, jamba, tambor de co-
lumna...); després s'introdueix el cos; en dar-
rer lloc es col·loquen les lloses que faran de
coberta i després es colga de terra la cista. Cal
suposar que els llocs d'enterrament estarien in-
dicats per algun signe a nivell superficial, com
ho fem en l'actualitat.

8.- Aquest ajut no s'arribà mai a produir i
l'Ajuntament de Morella n'assumí la despesa.

9.- Fins i tot es demanà autorització a la Con-
selleria de Medi Ambient per tal de poder efec-
tuar el desbrossament de la massa vegetal que
ens impedia treballar en condicions adients. La
Conselleria autoritzà l'activitat, prèvia presen-
tació d'un projecte on es descrivia la tasca a
realitzar, alhora que es proposaven mesures
correctores de minimització de l'impacte am-
biental.

10.- Val a  dir que les entitats privades solen
mostrar interés  pels grans projectes exposi-
tius o de posada en valor, deixant de banda
aquells projectes de poca eixida comercial, és
a dir, la cultura els interessa per a la seua pro-
moció de mercat, marketing.

11.- Acordàrem de no organitzar visites per
a grups escolars a causa de l'escassa durada de
la intervenció (cal organitzar com cal aquest
tipus d'eixides), de les pròpies condicions d'in-
seguretat de l'indret (vora una pista rural tran-
sitada) i, també, a causa de la naturalesa de la
intervenció (els cossos eren ràpidament exhu-
mats).
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