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DELS ENTERRAMENTS INFANTILS DEL POBLAT IBERIC

DE "MOLI p'ESPIGOL" (TORNABOUS, URGELL)
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ENTERRAMENT N. o 1 (Lám. 1)

La seva conservació és molt dolenta degut el caracter de la troballa; practicament
es redueix als ossos lIargs d'ambdues extremitats. La representació resulta ser d 'un
6 % aproximadament.

Crani

- Neurocrani: només es conserven dos fragments de parietal indeter (P)1 .
- Esplacnocrani: hemimandíbula esquerra amb els germens dentaris deis inci-

sius central i lateral, I'ullal i els primer i segon molars (és a dir, tata I'hemiarcada) (Hmd) .

Post-Crani

- Tronc: 3 costelles medials esquerres, dues d 'elles fragmentades per distal (Ca).
- Extremitat superior: de la dreta es conserva el següent: .

Húmer, sencer excepte mitja epífisi proximal (H).

* Laboratori de Paleoantropologia i Paleopatologia del Museu Arqueológic de Barcelona.

Agra im als fotografs del Laboratori totoqrañc del Museu Arqueológic de Barcelona, senyors Oriol Clavell i Julia
Martínez, el seu bon treball i amab ilitat. Tarnbe al professor Dr. Campillo , pel seu recoltzament constant, com
a director del Laboratori de Paleoantropologia i Paleopatologia del Museu Arqueológic de Barcelona, i en el
seu nom a la Diputació de Barcelona. Per últim, al Dr. Juli Viñolas de Domenech , per la informació facilitada.

1. Les lIetres situades en el texte, entre parentesi; fan referenc ia al tipus de restes (os) reflectit a les fotogra
fies de cadascún deis indiv iduos .
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Cúbit O (ulna), sencer (Cu).
Radi, sencer (R).
De I'esquerra, hi resta:
Cúbit, sencer.
Radi, sencer.

- Extremitat inferior: Dreta.
Fémur , manca un petit fragment a nivell del futur "trocánter menor" (F).
Tibia, sencera (T).

De I'esquerra:
Fémur, manca un fragment de la dláflsi per distal.
Tibia, resta mitja diañsi i I'epífisi distal.
Peroné (o fíbula), mitja diáfisi i epífisi distal (Pe).

Biometries:

Húmer dret, long. max. 66,5 mm.
Cúbit dret, long. rnax, 62,2 mm.
Radi dret, long. rnax. 54,7 mm.
Cúbit esquerra, long. rnax. 62,4 mm.
Radi esquerra, long. rnax 54,9 mm.
Fémur dret, long. rnáx. 74,0 mm.
Tibia dreta, long. rnax. 66,4 mm.
Fémur esquerra, long. rnax. 74,0 mm.
Talla calculada a partir de I'extremitat superior:
Húmer, 52,34 cms. .±. 1,8 cms.
Cúbit, 53,31 cms .±. 1,6 cms.
Radi, 53,59 cms .±. 1,6 cms.
Mitja, 53,08 cms .±. 1,66 cms.
De I'extremitat inferior:
Fémur, 50,96 cms .±. 1,8 cms.
Tibia, 52,61 cms .±. 1,9 cms.
Mitja, 51,78 cms .±. 1,85 cms.
La talla de I'individu mitja resultant és de 52,43 .±. 1,75 cms., al combinar arnb

dues extremitats.

CONCLUSIONS

Es tracta d'un enterrament primari, que presenta una representació, encara que
mínima, de tots els sectors corporals.

La mineralització de les peces dentáries i les llarqáries deis ossos lIargs (que ofe
reixen una talla mitja de 52,43'±' 1,75 cms.) donen com a resultat una edat aproxima
da que es situaria entre una setmana i mig mes postnaixement.

La manca d'extremitats senceres (amb metacarpians, metatarsians i falanges) fa
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que no es pugui intentar de sexar-Io mitjancant el metode proposat per Choi-Trotter
(1970), tot i que la major part d 'autors negan rotundament tal possibilitat.

ENTERRAMENT N. o 2 (Lárn. 2)

Presenta una conservac ió i índex de conservació bastant acceptables, malgrat la
manca de gran nombre de falanges, metacarpians/metatarsians y hemiarcs vertrebals;
no obstant, tots els sectors corporals es troben ben representats. El seu índex és del
36 % aproximadament.

Crani

- Neurocrani: 2 hemifrontals sencers (hF).
2 hemifrontals, quasi sencers després de la reconstrucció (P).
Neo- i paleoccipital (O).
Cos de I'esfenoides (cE).
2 ales majors de I'esfenoides (aE).
Apóf isi basilar (A).
Porció condílea dreta (Rc).
Regió pétrea del temporal dret (pT).
Regió escamosa del temporal dret (eT).

- Esplacnocrani: 2 molars (m).
Vomer (V).
1 palatí esquerra (PI).
2 cornets inferiors (Co).
Hemimandíbula dreta, quasi sencera, amb I'apofisi coronoides trencada. Presen
ta els germens dentaris deis dos incisius i el segon molar (hMd).
Mitja hemimandíbula esquerra amb el germen del segon molar.
Hemimaxilar esquerra amb el germen del segon molar (hMx).
4 germens molars lIiures (no inclosos): dos primers inferiors, un primer superior
i un segon superior (g).
Hemimaxilar dret sensa germens.

Post-Crani

- Tronc: Costel/es, de la dreta manca solament la primera; del costat esquerre estan
representades les 1.a , 3.a , 6. a i fragments de les 7.a a 9.a i 12.a (Co).

Vértebres : 13 representades, de les quals 7 són cervicals i 6 dorsals. Es conser
ven: 2 hemiarcs de I'atles, 2 hemiarcs de I'axis, el nucli d'ossificació de I'apófisi odon
toides (axis), 10 hemiarcs de les 5 cervicals restants, 4 hemiarcs de les dorsals dretes,
5 hemiarcs de les dorsals esquerres (haV). 13 cossos vertebrals: el de I'axis, 5 cervi
cals i 7 dorsals o toráciques (CV).

- Extremitats superiors: De la dreta és conserva el següent: clavícula (CI) escépule
(E), húmer (H), cúbit (Cu) sencers i del radi , epífisi proximal a epífisi distal (R).
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Del costat esquerre: Clavícula fragmentada en I'epífisi esternal: escéoute, manca
un petit fragment del vertex inferior del cos; radi sencer.

De costat indeterminat: 2 primeres falanges (1F) i una tercera (3F) totes de la rná.

- Extremitats inferiors: De la dretsa: fémur, sencer (F); tibia , manca un fragment de
I'epífisi proximal (T); peroné (o Fíbula) manca un petit fragment diafisari distal (Pe).

Del costat esquerre: fémur, sencer; tibia, mitja diáfisi i epífisi distal; peroné, mitja
diáñsi i epífisi distal.

De costat indeterminat: Primer rnetatarsia amb les seves corresponents primera
y segona falanges; 2.on (?) metatarsiá (Mt); astráqal (As); calcani (Ca) i 4 nuclis d'ossi
ficació, probablement deis condils femorals, deis tibials i del cap del húmero

Biometries:

Húmer dret, long. rnax. 68,9 mm.
Cúbit dret, long. max. 62,5 mm.
Radi esquerre, long. rnax. 56,0 mm.
Fémur dret, Ion. rnax. 78,8 mm.
Tibia dreta, long. rnax. 70,3 mm.
Peroné dret, long. rnax . 66,8 mm.
Fémur esquerre, long. rnáx. 78,6 mm.
Astragal, mide deis diámetres, 8,25 (10,6 i 5,9) mm.
Calcani, mide deis diarnetres, 9,9 (12,5 i 7,3) mm.

La mitjana obtinguda a partir deis ossos lIargs de I'extremitat superior és de 54,18
cm. -±. 1,66 (húrner, 54,24; cúbit, 53,49 i radi, 54,83) i I'obtinguda per I'extremitat infe
rior de 54,87 -±. 1,78 cms (fémur, 53,91; tibia, 55,50 i peroné, 55,21).

La mitjana global resultant és de 54,18 cms. -±. 1,72 cms. de talla, lo que equival
a una edat entre tres setmanes i el mes.

Les mides obtingudes a partir del núcli d'ossificació de l'astráqal, equivalen a 40
setmanes de gestació es a dir, un mes post-natal.

Conclusions

Es tracta d'un enterrament primari, que se situa entre les tres setmanes i el mes
post-neixement. El sexe no pot especificar-se per les raons mencionades anteriorment.

CONCLUSIONS GENERALS

El tipus d'enterrament observat, primari, és el que es dona amb frecuencia entre
els individuos perinatals d'epoca protohistoria tant a Catalunya com la resta de la Pe
ninsula (BARBERA, PASCUAL, ROVIRA, 1960-61; BARBERA, SANMARTI , 1977;
RISCH, CARBONELL, 1983-85), sent relativament extranys els enterraments secun
daris (TARRADELL, 1965; BELTRAN, 1977; GRACIA ET AL., 1989).

La posició fetal deis individuos també resulta habitual, no sent pel contrari la de
cúbit prono, com s'ha observat en I'enterrament n. o 2 del Molí d'Espigol. Per aquest
fet resulta difícil aventurar una intencionalitat.
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Respecta I'edat sobre els individuos en questió, no excedeixen tampoc els mar
ges calculats pel reste d'enterraments peninsulars; al contrari queden inclosos en el
grup majoritari de les troballes (estrictament perinatals -"fetos a término" i neonats
o individuos de poques setmanes post-neixement). Exemples com aquests els tenim
a La Penya del Moro, Darró, La Moleta del Remei, El Castellet de Bernabé, La Seña,
etc... mentres que els de La Romana, La Esc~dilla i altres presenten individuos d'edats
més grans.

En relació a I'estructura de I'enterrament (forat) coincideixen en general a les tro
bailes deis poblats de l'actual regió catalana, mentre que difereixen essencialment deis
deposits amb urnes tant del Pais Valencia com del sud peninsular.

De fet ens trobem davant d 'uns enterraments, que si be coincideixen en alguns
aspectes amb els de la mateixa regió geográfica i inclus en la regió nordpirinenca (TAF
FANEL, 1955) podrien interpretar-se en un sentit quelcom diferent en funció del con
texte particular de la troballa - petita habitació amb estucs pintats de vermell, manca
de material arqueol6gic i restes de maxilar d'équid que mostren una clara manipulació
antrópica. Troballes d'aquest tipus, enterrament en zones no domestiques del poblat,
no manquen (per exemple, a La Moleta del Remei (GRACIA, ET AL., 1990) aparaguent
cada vegada amb més frequencia, fet que es tindria que tenir present alhora d'establir
una sistematització, com aquella que en el seu dia proposa el professor Beltran (BEL
TRAN, 1977). Per tant, creiem que tindran que tenir-se presents les diferencies que,
dintre d'un mateix contexte cultural relativament homogeni, es van constatant en les
diferents zones; així, els enterraments dornestics en fossa sota el paviment, front als
localitzats a I'interior d'urnes (PALLARES, 1965; GUSI, 1970; GUERIN, MARTINEZ,
1987-88) o els disposats en necrópolis (TARRADELL, 1965), com altres diverqencies
més o menys particular interpoblacionals o intrapoblacionals, tals com I'enterrament
primari/secundari marcades diferencies d'edat.

Per acabar, creiem que ha de tenir-se present aquells poblats on no apareixen
aquesta modalitat d'enterraments, així com aquells altres en que I'individuo huma sem
bla haver sigut substituit en el ritual per animals domestica (principalment ovicaprits).
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