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I. INTRODUCCIÓ 
 
▪ Durant el mes de juny de 2011 es du a terme una excavació programada al 
cementiri municipal de Talamanca, Bages, per tal de localitzar una fossa amb 
ossos humans que presumiblement contenien les despulles de soldats abatuts a 
la batalla de Talamanca de 1714. 
 
▪ El cementiri municipal és a tocar de la façana sud de l’església. Finca , 
(referència cadastral 5012127DG1251S0001TY i 415,060 coordenades UTM en 
metres, 415,020 415,040 415,060). 
 
▪ Aquesta actuació, és la segona intervenció arqueològica que es du a terme, i 
s’emmarca en el pla de recerca iniciat l’any 2009 per Didpatri de la UB i dirigit 
pel catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials, Francesc Xavier Hernàndez i el 
Dr. Joan Santacana sobre la batalla de Talamanca. 
 
 
II. JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
▪ Entre els dies 13 i 14 d’agost de 1714, hi ha referències documentals que va 
tenir lloc al municipi de Talamanca un combat important entre dues formacions 
militars en el context de la Guerra de Successió1.  

 
▪ La documentació arxivística existent feia pensar que després de la batalla que 
van guanyar les tropes catalanes, i seguint la tradició dels exèrcits de l’època2, 
els soldats abatuts varen ser enterrats al poble.  
 
▪Aquesta hipòtesi es va veure reforçada per testimonis orals del poble, que van 
posar al nostre coneixement que uns arranjaments fets als anys noranta al 
paviment de la plaça de l’Església, davant de la porta principal, van deixar al 
descobert una vintena o trentena d’esquelets arrenglerats i amb la mateixa 
orientació, de dos en dos. La policia nacional va fer un informe i va documentar 
la troballa amb fotografies amb plans generals. Malauradament es van realitzar 
les obres i se’n varen retirar els ossos sense que un antropòleg de camp o un 
arqueòleg  hi fos present, de manera que no ens han arribat imatges o diaris de 
l’excavació.  
 
▪Aquests enterraments, als quals fèiem referència, amb la terra afegida per 
cobrir‐los van fer pujar el nivell del sòl que es trepitjava i va cobrir el primer graó 
de l’església i les bases de les columnes de la porta principal d’entrada. Sens 
dubte aquests enterraments, feien pensar en un enterrament massiu i ràpid que 

                                                 
1 Hernández X. I Santacana J. (2009). Memòria del projecte 
2 Xavier Hernández Cardona. Catedràtic de la Universitat de Barcelona, especialitzat en Història 
militar. 
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podria correspondre a les inhumacions dels soldats de la batalla de Talamanca 
que estàvem cercant. 
 

 
Fig.1. Porta principal de l’Església.  
El nivell de sòl que es trepitjava als anys  
noranta abans de les obres d’arranjament  
tapava el primer graó de l’església i les bases 
 de les columnes. 

 

                         
Fig.2. Porta principal de l’Església.  
S’hi aprecia el canvi de coloració de la pedra, just per on  
arribava el nivell de carrer. 

▪Segons el testimoni esmentat, durant les obres d’arranjament de la plaça, es 
van localitzar les restes òssies que es van enretirar i dipositar en saques i en un 
carretó per transportar‐les a una cala al costat d’un xiprer dins del cementiri 
municipal, a tocar de l’Església. El testimoni, suposava que podien encara restar 
esquelets sota el paviment de tota la plaça, ja que recordava que hi havia més 
esquelets més enllà de l’espai que havien obert. 
 
▪ Per tal de verificar la hipòtesi de la inhumació dels esquelets dels combatents 
abatuts, calia comprovar les dues hipòtesis. D’una banda, si encara hi havia 
restes sota el paviment de la plaça on presumptament es van enterrar i, de 
l’altra, comprovar les restes d’esquelets del cementiri municipal sota el xiprer, 
tal i com deia el testimoni oral. 
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▪ Primerament, es va procedir a fer l’excavació a la plaça de l’Església que va 
sortir al programa Sota terra de TV3. 
 
▪ La primera intervenció es va dur a terme sota la direcció del Dr. Joan 
Santacana i Mestre. Durant els dies 21 i 22 d’octubre de 2009, es va fer una cala 
just a tocar de les escales de l’Església, feia 3 m x 2 m. El resultat de l’excavació 
va permetre assegurar, que aquest sector de la plaça no conservava restes 
humanes, a penes petits fragments sense connexió anatòmica, en contra de tota 
previsió, la qual cosa volia dir que la sagrera medieval havia estat llevada. 

 
 
 

 
Fig. 3. Treballs d’excavació a la plaça de l’Església de Talamanca. 

 

 
Fig.4. Panoràmica de l’excavació a la plaça de l’Església de Talamanca. 
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Fig. 5. Detall de l’excavació a la plaça de l’Església de Talamanca. 

 
▪ Arribats en aquest punt, calia seguir la segona hipòtesi i mirar de trobar els 
esquelets traslladats en un segon moment al cementiri municipal, sota del 
xiprer. D’aquesta manera, si es trobaven els esquelets calia fer un estudi 
antropològic de les restes òssies i tractar de veure si eren els esquelets dels 
soldats de la batalla de Talamanca, mitjançant la determinació d’edat i del sexe i 
l’estudi paleoantropològic. 

 
 
III. DESCRIPCIÓ DEL LLOC I SITUACIÓ EXACTA 

 
▪ El testimoni oral indicava que les restes dels esquelets d’uns vint o trenta 
individus aproximadament trobats arrenglerats davant la porta de l’església 
s’havien abocat, a una cala als peus del xiprer, situat dins del cementiri 
municipal, a tocar de la façana sud de l’Església. Alguns, col·locats en saques. 
 
▪ El cementiri està ubicat al nucli urbà del municipi al costat de la façana sud de 
l’Església. 
Finca , (referència cadastral 5012127DG1251S0001TY i 415,060 coordenades 
UTM en metres, 415,020 415,040 415,060). 

 
IV. PROGRAMA, MÈTODE I TÈCNIQUES 
 
▪ La intervenció al cementiri municipal per tal de verificar la hipòtesi de 
l’abocament dels esquelets dels soldats a la cala als peus del xiprer es va dur a 
terme fent els passos següents: 
  1.‐ Localització de la fossa 
  2.‐ Buidatge de les restes òssies seguint la  

disposició dels ossos i de l’abocament 
3.‐Tractament diferenciat dels ossos de les saques per tal 
d’entendre si existia alguna agrupació d’ossos que poguessin ser 
d’un mateix individu 
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4.‐Excavació de tota la cala fins a exhaurir el seu rebliment i 
recuperar totes les restes òssies de l’abocament 
5.‐Recuperació de material arqueològic. Utilització d’un detector 
de metalls per trobar bales de plom o armes dels possibles 
combatents 

 
▪ Per tal de verificar si els esquelets corresponien als combatents de la batalla 
de Talamanca es va procedir a: 

1.‐Classificar del material ossi durant l’excavació 
2.‐Inventariar els ossos per determinar, nombre mínim 
d’individus, edat, sexe i malalties i possibles causes de mort 
3.‐Estudi de les lesions òssies que puguin ser compatibles amb 
ferides per impacte de bala de plom 

 
 

V. EXCAVACIÓ 
 

V.a Localització de la fossa i estratigrafia 
 
▪ D’acord amb les instruccions del testimoni oral que va participar en el trasllat 
de les restes òssies a la dècada dels noranta a la fossa del cementiri, es va mirar 
de localitzar la fossa al voltant del xiprer. Es van iniciar les tasques d’excavació 
d’una cala d’1 m x 1 m. Es va procedir a aixecar el paviment que tenia unes 
plaques lítiques de 5 cm de gruix i just a sota hi havia un paviment de formigó de 
5 cm aproximadament, amb un gruix, aproximat total de 15,1 cm, en algunes de 
les zones. Es va necessitar per aixecar l’enllosat un martell elèctric; seguidament 
va iniciar‐se el buidatge del sediment, (unitat estratigràfica 1001), de 44,3 cm de 
gruix, format per restes de morter de sorra i cal i fragments de plàstic. El 
rebliment ocupava tota la cala, excepte el lateral S, on en el perfil apareixien una 
gran acumulació d’ossos sense pràcticament sediment.  
 

 
Fig. 6. Primera delimitació de la fossa.. 
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▪En aquesta primera cala es considera un segon sediment, (unitat estratigràfica 
1002), a 59.3 cm per sota del paviment del cementiri. S’hi localitza part de la 
fossa, que es pot delimitar en la seva part nord, (unitat estratigràfica 1003), el 
sediment que reblia la fossa era molt escàs, (unitat estratigràfica 1004), i les 
primeres restes òssies, (unitat estratigràfica 1005), a l’angle sud‐oest de la cala 
apareixien a una profunditat de 37.40 cm per sota del paviment del cementiri. 

 

 
Fig.7. Detall dels ossos parcialment embolcallats 
amb plàstic blau a l’angle nord. 

 
 

▪Es va ampliar la cala un metre més, seguint el perímetre de l’arbre per 
localitzar el gruix de l’acumulació d’ossos de la fossa. 

 

 
Fig.8. Procés d’excavació durant el qual es recupera una de  
les saques amb material ossi. 
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V.b. Ampliació de la fossa 
 
▪ Fins aleshores, s’havia trobat la part de l’extrem nord de la fossa i calia 
ampliar‐la per tal de veure la superfície total de la fossa des de la seva part 
superior i l’acumulació d’ossos. Així doncs, s’amplia quasi bé dos metres més 
seguint el perímetre del xiprer guiats per l’acumulació de restes òssies. Una 
vegada ampliada la fossa, amb tot el material ossi a la vista, s’observa la 
presència d’uns sacs de roba, (unitat estratigràfica 1006), reomplerts d’ossos, 
(unitat estratigràfica 1007), i restes de bosses de plàstic blau, (unitat 
estratigràfica 1008), reomplertes d’ossos, (unitat estratigràfica 1008). 
 
▪Es va procedir a l’extracció de les saques i a treure’n els ossos fins a buidar tot 
l’abocament. Al final de l’abocament, quan ja s’estava buidant del tot la fossa, 
s’hi va poder localitzar un enterrament primari en caixa de fusta que no formava 
part de la nostra fossa però que revelava que part de la necròpolis antiga encara 
es conservava sota el cementiri actual.  

 
 

 
Fig.9. Ampliació de la fossa. 

 
▪Per determinar la cronologia, i per tal d’entendre si es tracta d’un conjunt 
simultani o no, es procedeix a prendre tres mostres de C14, C1, C2 i C3, entre les 
quals, una dels ossos de les saques. Les mostres són enviades al laboratori 
d’anàlisis de C14 The Angtröm Laboratory Tandem Laboratory, d’Uppsala 
Universitet. 

C1. Húmer juvenil dret sencer sense patologia que prové de la saca 
1. 
C2. Fèmur esquerre epífisi superior d’adult jove sense patologia de 
la saca 2. 
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C3. Tíbia dreta epífisi superior sense patologia de les restes fora de 
saques. 
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VI. INVENTARI DEL MATERIAL 
 

VI. a.‐ Material trobat a l’interior de la fossa 
 
▪El material exhumat de la fossa consta de 15 peces:  
 
 

Núm. 
d’inventari 

Unitat 
estratigràfica 

Descripció del material exhumat 

1 1005 Moneda 
 
Autoritat emissora: Jaume I, dit El conqueridor 
Valor nominal: diner 
Seca: Barcelona 
Datació: 1258‐1276 
Material: billó 
Anvers llegenda: +BARQUINO:. 
Anvers descripció: cap del rei coronat, a l’esquerra. 
Revers llegenda: IA‐CO‐B’R‐EX:. 
Revers descripció: Creu tallant llegenda amb anells als 1r 
i 4t espais, i tres punts als 2n i 3r. 
 

2 1005 Creu metàl·lica possiblement bronze 
3 1005 Fragment informe de plom 3,8 x 5,1 cm 
4 1003 Fragment de vora, probablement de plat de ceràmica 

oxidada vidriada 
5 1003 Fragment de vora, de petit recipient de ceràmica oxidada 

vidriada 
6 1003 Fragment informe de ceràmica oxidada vidriada 
7 1002 Fragment informe de vidre 
8 1002 Fragment de nansa de ceràmica oxidada 
9 1002 Fragment de ceràmica informe de pasta vermella i 

engalba clara 
10 1005 Vara metàl·lica deformada 
11 1005 Anella de ceràmica, possiblement d’un gerro 
12 1005 Fragment de ferro deformat. Possible frontissa d’un taüt 
13 1005 Fragment de ferro deformat. Possible frontissa amb un 

clau 

 
 
VI. b.‐ Restes òssies de la fossa 
 
▪ L’inventari de les restes òssies i el seu recompte es va dur a terme en una nau 
industrial que ens va facilitar l’Ajuntament de Talamanca. En aquesta sala es va 
fer l’estesa de material ossi per extreure’n les conclusions del conjunt. 
 
Es va separar el material ossi en ossos llargs, pelvis, crani i mandíbula. Es va 
lateralitzar cada os i se’n va fer el recompte total. 
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Figura 10 i 11. Nau industrial del municipi de Talamanca.  
Selecció del material ossi patològic.  
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Figura 12.Nau industrial del municipi de Talamanca.  
Selecció del material ossi patològic. 

 
▪ La tria de material patològic es va fer al mateix indret i es va separar de la 
resta d’ossos per tal de fer‐ne l’estudi macroscòpic, paleopatològic i 
posteriorment, el radiològic.  

 
 

VII. ESTUDIS COMPLEMENTARIS 
 
VII. a. Datació del conjunt 
 
▪Els resultats de les anàlisis de Carboni 14 indiquen que les morts dels individus 
de les tres mostres no es van produir en un mateix moment sinó que 
correspondrien a un cementiri parroquial amb inhumacions del segle XIV al 
segle XX. 

 
Mostra Ua‐43193 = Talamanca C1 = 103+30 edat BP 
Mostra Ua‐43194 = Talamanca C2 = 136+30 edat BP 
Mostra Ua‐43195 = Talamanca C3 = 602+30 edat BP 

 
 
VII.b. Estudis antropològics i paleoantropològics 
 
Ambdós estudis tenen per objectiu determinar el nombre mínim d’individus, el 
perfil poblacional del conjunt i la detecció de malalties i patologies d’interès. 
 
VII. b. a. Mètode 

 
▪Tal com s’ha comentat. les restes òssies humanes objecte de la intervenció, 
van aparèixer, d’una manera inconnexa i barrejada, sense quasi sediment, tal 
com era d’esperar en aquests tipus d’abocaments. A més, cal destacar que 
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algunes restes van aparèixer dintre de dos sacs de feltre, en els primers nivells 
d’excavació, que, segons el testimoni, es van fer servir per traslladar les restes 
des del davant de l’Església fins a la fossa del cementiri, i també sacs de plàstic, 
els fragments dels quals també es barregen amb les restes òssies. El ossos, 
segons el testimoni, van ser traslladats amb un carretó i abocats directament a 
la fossa.  
 
 

 
Fig. 13.Nau industrial del municipi de Talamanca.  
Selecció del material ossi patològic. 

 
▪Per tal de procedir de la millor manera possible, l’estudi dels ossos s’ha fet per 
separat, els ossos de les saques i els de les bosses de plàstic, que anomenarem 
restes contenidors i la resta d’ossos isolats, restes extracontenidors, per tal de 
veure si el material podia contenir individus sencers.  
 
 
▪Els aspectes que s’estudien dels ossos són: 

 
‐ Nombre mínim d’individus: el càlcul es fa a partir de la porció 
de l’os més repetit de la mostra òssia. Després del recompte, la 
separació i la lateralització d’ossos de tíbies, fèmurs, astràgals, 
radis, cúbits, cranis i mandíbules, l’os més repetit en tota la 
mostra és el fèmur dret. 
 
‐ Alçada: s’han utilitzat les fórmules de Pearson (1919) per 
determinar les alçades en individus adults.  
 
‐ Determinació de sexe: s’ha fet a partir dels trets morfològics 
dels cranis i de les pelvis, seguint el mètode Ferembach (1980), a 
partir del dimorfisme en ossos llargs, els mètodes de Roju i Singh 
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(1979), tenint especial atenció en el diàmetre transversal del cap i 
l’amplada bicondília (Sjovold 1990); s’ha utilitzat l’os íliac dret 
que és el més prevalent amb un nombre total de 55 unitats i 
seguint paràmetres de Ferembach exclusius per a pelvis.  
 
‐ Determinació d’edat: en adults i amb la idea d’obtenir 
informació dels grups d’edat s’ha fet utilitzant la superfície 
auricular de l’os ilíac dret, utilitzant el mètode Meindl and 
Lovejoy (1985) i Buckberry and Chamberlain (2002). 

 
 
VII. b. b. Resultats 
 
▪ Nombre mínim d’individus  
‐Restes extracontenidors 
91 individus, dels quals 71 són adults i 20 infantils.  
‐Restes contenidors 
43 individus, dels quals 33 són individus adults i 10 subadults:  

Saca 1: 36 individus, dels quals 28 són adults comptats per l’epífisis 
distal de fèmur drets i 8 subadults;  
Saca 2: 7 individus, dels quals 5 són adults determinats per la l’epífisi 
distal del fèmur i 2 subadults. 

Aquest elevat nombre d’individus s’entén en el context d’una reducció 
important d’ossos, en el qual predominen els llargs i els robustos juntament 
amb els cranis. 
 
Total: 134 individus, dels quals 104 són adults i 40 infantils.  

 
 

 
 

▪ Alçada dels individus 
L’alçada estimada per a individus adults té una forquilla d’entre 1,60 i 1,49 m. 
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▪ Determinació de sexes en la població adulta 
‐ Restes extracontenidors  

Els resultats determinen una població amb una distribució sexual 
mínima de 16 dones (12 amb trets hiperfemenins, 4 femenins), 7 al·lofis 
i 16 homes (3 masculins, 13 hipermasculins).  

‐ Restes contenidors  
Saca 1: es determinen 14 individus de sexe femení, 11 masculins i 3 
al·lofís. Saca 2: es determinen 2 individus de sexe femení i 3 de sexe 
masculí. 
 

Total. La distribució sexual de la població és de 30 dones, 10 al·lofisos i 30 
homes. La distribució per sexes està equilibrada, la resta d’esquelets no s’ha 
pogut determinar. 

 

 
 

▪ Determinació de l’edat en la població  
‐ Restes extracontenidors: 
 

Individus masculins:  
1 individu en fase 2; 25‐29 anys 
1 individu en fase 3; 30‐34 anys 
5 individus en fase 4; 35‐39 anys 
2 individus en fase 5; 40‐44 anys 
3 individus en fase 6; 44‐49 anys 
3 individus en fase 7; 50‐60 anys 

 
 

Individus femenins: 
3 indivídues en fase 1; 20‐24 anys 
3 indivídues en fase 2; 25‐29 anys 
3 indivídues en fase 3; 30‐34 anys 
2 indivídues en fase 4; 35‐39 anys 
5 indivídues en fase 5; 40‐44 anys 
4 indivídues en fase 7; 50‐60 anys 

 
En els individus infantils es va poder determinar l’edat de la mort només en vuit 
esquelets a causa de les poques restes òssies. Per tant, es va optar per fer‐ne 



 17

l’estudi utilitzant un sol mètode, en aquest cas els ossos llargs sense 
fragmentació: 
 

 
Individu 1: 30 setmanes fetals (húmer esquerre) 
Individu 2: 3 mesos (fèmur dret)  
Individu 3: 6 mesos (tíbia dreta) 
Individu 4: 9 mesos (tíbia dreta) 
Individu 5: 12‐13 mesos (radi dret) 
Individu 6: 6,5 anys (fèmur dret dentició) 
Individu 7: 10 anys (dentició) 
Individu 8: 12 anys (dentició) 
 

 
 

‐Restes contenidors  
Saca 1: ha estat possible determinar l’edat en vuit individus adults a partir de 
l’os coxal, 6 coxals femenins i 2 masculins, i en els subadults, s’ha calculat a 
partir de la mètrica d’ossos llargs sense epífisi (Scheuer i Black 2000) en 6 casos. 

 
Individus masculins:  
1 individu en fase 3; 30‐34 anys 
1 individu en fase 5; 40‐44 anys 
 
Indivídues femenines:  
1 individus en fase 1; 20‐24 anys 
3 indivídues en fase 3; 30‐34 anys 
3 indivídues en fase 5; 40‐44 anys 
 
Subadults: 
Perinatal 40 setmanes (fèmur esquerre)  
3 mesos (fèmur esquerre) 
12 mesos (fèmur esquerre) 
2 anys (fèmur esquerre) 
3,5 anys (fèmur esquerre) 
6‐8 anys (per dentició) 
 
Saca 2:  
Individus masculins:  
1 individu en fase 2; 25‐29 anys 
1 individu en fase 3; 30‐34 anys 
1 individu en fase 6; 44‐49 anys 

 
Indivídues femenines: 
1 indivídua en fase 1; 20‐24 anys 
1 indivídua en fase 3; 30‐34 anys 

 



 18

En un subadult es va determinar l’edat de la mort als 3 anys (fèmur 
esquerre). 
 

TOTAL 
Individus masculins:  

2 individu en fase 2; 25‐29 anys 
3 individu en fase 3; 30‐34 anys 
5 individus en fase 4; 35‐39 anys 
3 individus en fase 5; 40‐44 anys 
4 individus en fase 6; 44‐49 anys 
3 individus en fase 7; 50‐60 anys 

 

 
 

Indivídues femenines: 
5 indivídues en fase 1; 20‐24 anys 
3 indivídues en fase 2; 25‐29 anys 
7 indivídues en fase 3; 30‐34 anys 
2 indivídues en fase 4; 35‐39 anys 
8 indivídues en fase 5; 40‐44 anys 
4 indivídues en fase 7; 50‐60 anys 
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Individus infantils: 

1 individu 30 setmanes fetals  
1 individu perinatal 40 setmanes   
2 individu 3 mesos 
1 individu 6 mesos  
1 individu  9 mesos 
1 individu 12‐13 mesos  

                                1 individu 12 mesos  
                                1 individu 2 anys  

            1 individu 3 anys  
            1 individu 3,5 anys 

1 individu 6‐8 anys 
1 individu 10 anys  
1 individu 12 anys  
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▪ Estudi paleopatològic 
 
Les patologies detectades s’han dividit segons la seva etiologia. En general 
s’observa un nombre important de patologies reumàtiques, en menys mesura 
traumàtiques, alguns tumors benignes, patologia congènita i finalment algun cas 
d’infecció. Possiblement aquest fet respon a un problema de conservació de les 
restes òssies i les lesions. Per tant, en l’anàlisi final, les dades dels resultats s’han 
d’interpretar amb cautela. 
 
1‐ Patologia reumàtica 
Predomina la presència d’artrosi lumbar, seguida per la cervical i dorsal, que 
afecta sobretot les facetes articulars posteriors (Fig.14) i amb clara relació amb 
l’edat i l’envelliment.  
 

 
 Fig. 14. Vèrtebra dorsal amb lesions d’artrosi a les facetes articulars. 

 
S’observa a part de l’afectació articular osteòfits, geodes i pinçaments de les 
superfícies articulars. Les hèrnies d’Schmmörl són freqüents sempre 
intraesponjoses. Per contra, són quasi absents els signes al plateau posterior 
vertebral de possibles hèrnies discals. A part de la zona espinal, dues altres 
localitzacions aglutinen l’afectació artròsica, la coxofemoral i la subtalar.  
 
En individus d’edat més avançada és freqüent trobar‐hi signes de coxartrosi i en 
algun cas fins i tot de fase avançada com eburnació (Fig.15).  
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 Fig. 15.Cap de fèmur esquerre amb lesions artròsiques. 

 
La localització subtalar és més generalitzada. Es pot afirmar que la gran majoria 
dels individus adults madurs presenten artrosi subtalar amb afectació tant de 
l´astràgal com del calcani, molts de forma severa i amb deformitat que obliga a 
crear canals ossis per als tendons peroneals (Fig.15) i altres estructures toves. En 
alguns dels casos s’observa possible constitució de peus en varum i cavum. 
 
 

 
16.Fig. Calcani esquerre amb lesions artròsiques i deformitat.. 

 
A més, malgrat que s’hi observa artrosi patelofemoral, no succeeix el mateix a la 
zona tibiofemoral, i es infreqüent en altres localitzacions amb alguna excepció. 
No obstant això, és molt suggestiu que quan un individu presentava gonartrosi 
l’afectació fos patel·lar amb conservació sovint òptima de les superfícies 
articulars inferior del fèmur i superior de la tíbia.  

 
S’observa una escassa afectació d’artrosi als colzes, canells o turmells. 
 
Els casos més interessants que cal destacar són, un cas d’hiperostosi idiopàtica 
difusa o malaltia de Rotes Querol, que va aparèixer repartit entre els diferents 
contenidors. Es tracta d’un individu de sexe masculí, d’edat adulta, amb 
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afectació completa de la columna vertebral, incloent‐hi fusió lumbosacre 
lligamentosa. Totes les superfícies articulars implicades (intervertebrals 
posteriors, costovertebrals, plateaus vertebrals i sacroilíaques) es troben 
obertes i sense signes d’haver patit cap signe d’artritis (Fig. 17). Per contra, les 
estructures lligamentoses s’han calcificat, i és la causa principal dels blocs 
d’anquilosi. A nivell dorso‐lumbar, s’observa com la calcificació lligamentosa 
predomina en gruix i potència a la part dreta, signe característic de la DISH, el 
pas i batec de l’arteria aorta disminueix la zona calcificada esquerre. Es 
especialment interessant en aquest cas la deformitat bilateral que adquireixen 
els dos isquis i que donen una imatge d’hipertrofia òssia irregular amb cavitats 
que hem batejat com isquions en “onades blàstiques”.  
 
 

 
 Fig. 17. Fusió de la porció lumbosacre lligamentosa. 

 
 
2‐Traumatismes 
Durant l’estudi macroscòpic s’han detectat quatre traumatismes cranials sense 
signes de supervivència i causants de les mort, tres en cranis diagnosticats com 
a femenins i un traumatisme en un fragment de calota indeterminada. Per 
facilitar‐ne el reconeixement els hem anomenat TA i enumerats de l’1 al 4. 
 
El crani TA1 (Fig.18) presenta dos orificis d’entrada a l’os parietal de cada costat 
de la sutura sagital, i formen una línia transversa respecte a la sagital. Cadascun 
dels orificis fa 6mm de diàmetre i són pràcticament simètrics separats per 4 
centímetres entre ells.  
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 Fig. 18. Fusió de la porció lumbosacre lligamentosa. 

 
Tots dos orificis tenen una cara endocranial més ampla que la extracranial i 
sembla que hi hagi hagut  una línia de fractura secundària entre ells de tipus 
radial per punts febles. El crani és de morfologia femenina i presenta com a 
curiositat un os epactal al darrera d’on hi ha les lesions. L’edat de la mort, a 
jutjar pel grau de tancament de les sutures cranials i de la sincondrosi 
esfenooccipital, seria de 40‐50 anys, individu adult‐madur.  
 
El tipus de lesió indica traumatisme per un objecte específic de dues puntes 
simètriques. El TAC practicat al crani, confirma l’absència de supervivència, tal 
com ja s’havia observat a les vores del díploe. Es pot afirmar que la causa de la 
mort seria un fort impacte amb un objecte tipus fanga o aixadell de mà (Fig.19). 
 
 

 
 Fig. 19. Fanga o aixadell de mà. 

 
El crani TA2, és un altre crani femení per totes les característiques 
morfològiques que presenta (Ferembach 1980) amb grau quasi total 
d’esborrament de les sutures exocranials, i per tant es tractaria probablement 
d’una dona madura. Presenta una lesió incisa de gruix considerable 5 mm i 35 
mm de longitud sobre el parietal dret (Fig.20).  
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 Fig. 20. Crani T2 amb lesió de 5 mm. 

 
Les vores, amb patina antiga, mostren el díploe sense regeneració i s’hi 
observen dos resquills de làmina externa que han saltat a causa d’un impacte de 
palanca posterointerna més petita (14 mm a la zona més ampla) i una 
anteroexterna més ampla de 28 mm, on en alguna zona, hi queden fragments 
de làmina interna.  
 
A la zona endocranial i rodejant la lesió s’observa la pèrdua de massa òssia 
perifèrica a la incisió (Fig. 21). Uns 50 mm per davant de la lesió es poden 
distingir dues fractures radiades secundàries possiblement perimortem, amb la 
forma característica de les que apareixen al voltant d’un impacte cranial sever 
en un os fresc. Una baixa del parietal dret cap a l’escata del temporal i, l’altra 
que podria associar‐se amb circuit amb la primera, travessa el sostre de l’òrbita 
dreta transversalment i obre un solc entre l’esfenoide dret i el frontal. En aquest 
cas la lesió traumàtica es va produir per percussió d’un objecte de fulla roma 
d’uns 3,5 cm de llarg i 0,5 cm de gruix, amb les vores laterals clarament 
quadrangulars no afilades. La lesió causa la mort.  
 
 

 
 Fig. 21. Crani T2 detall de la lesió. 
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El crani TA3 és de morfologia femenina, d’una indivídua adulta madura, amb 
presència d’una lesió a l’os interparietal. Al parietal dret s’observa una lesió 
incisa d’uns 15 mm amb enfonsament a l’endocrani de vores molt lineals i 
afilades. L’aspecte macroscòpic del díploe, i el fet que es vegi esborrat 
parcialment, podria fer pensar en una supervivència mínima. A més, per la cara 
interna del crani, s’hi observa un resquill de la vora de la lesió, més gran a 
l’endocrani, amb un fragment enfonsat i encara soldat mínimament, just sobre 
el trajecte de la branca principal de la cerebral mitjana.  
El TAC dut a terme confirma una supervivència mínima, la mort es va produir 
molt poc temps després de la lesió, probablement per hemorràgia. 
 
El crani TA4 és un fragment de parietal esquerre, més reconeixible a la cara 
interna pel si esfenoparietal de Breschet. No es pot determinar el sexe de 
l’individu, i malgrat que es conserva una part de la sutura sagital sols es podria 
aventurar a dir que es tracta d’un individu adult jove pel grau total d’obertura 
d’aquesta sutura. A la part anterior mitjana de l’os s’observa una lesió circular 
penetrant amb fractura radial secundària que parteix de la lesió en sentit 
craneocaudal. Aquest orifici fa 6 mm, idèntic al que s’ha fet referència al crani 
TA1. (Fig. 22) 
 
Macroscòpicament l’endocrani pateix una lesió perilesional més marcada que 
l’exocrani, el díploe no presenta signes de regeneració. No presenta signes de 
trepanació amb broca ni posteriorment amb serra de Gigli (la morfologia que 
aquestes serres mostren signes de vulcanització a l’exocrani encara que no hi 
hagi supervivència) .  
 
 

 
 Fig. 22. Crani T4 detall de la lesió. 
 
 
La conclusió és que es tracta de quatre casos de mort traumàtica, probablement 
causada per una eina amb un extrem punxegut. 
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Altres fractures que s’observen en la població de Talamanca són: 
▪ Fractura subcapital del fèmur esquerre, amb bona alineació i poca pèrdua 
funcional. La consolidació, malgrat que hi ha una lleu angulació en varum, és 
correcta i la supervivència va ser perllongada (Fig.23). 

 

 

 Fig. 23. Fractura subcapital del fèmur esquerre. 
 

▪ Fractura de la tíbia esquerra, al terç inferior (Fig. 24), sense reducció ni 
signes d’intervenció terapèutica exitosa. En aquesta fractura s’ha produït un 
encavalcament extern de la porció inferior cap a fora i posterior. La pèrdua 
d’alçada de l’os és considerable, uns 5 cm, i fins i tot el mal·lèol intern s’ha 
obert en adducció segurament per permetre un moviment dins la coixesa 
resultant. 

 

 Fig. 24. Fractura amb encavalcament del terç inferior distal. 
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▪ Fractura del cap de peroné amb pseudoartrosi per manca de consolidació 

 
3 ‐ Altres patologies 
En la mostra òssia s’observen freqüents lesions òssies benignes del tipus  
d’osteomes cranials i postcranials i quist simples amb reforç cortical no 
infecciosos. 
Quant a la patologia congènita, s’han detectat un manubri esternal amb signes 
de pectum excavatum (Fig.25) i freqüents ossos wormians lambdoides com 
epactals o interparietals, signe indirecte epigenètic de possible endogàmia. 
 
 

 
 Fig. 25. Manubri esternal amb signes de pectum excavatum. 
 
Pel que fa a les infeccions, un cas d’osteïtis del conducte auditiu extern amb 
destrucció important de l’oïda mitjana en un nen d’1 a 2 mesos de vida. A més, 
s’hi observen peces dentals amb malaltia periodontal, primera causa de pèrdua 
dental antemortem. 
 
 
▪ Estudis complementaris. C14 radiodiagnòstic. 
 
La datació de la fossa s’ha fet a partir de l’extracció a l’atzar de tres mostres 
òssies pel mètode del C14. Les analítiques s’han dut a terme a Angström, a la 
Universitat d’Uppsala a Suècia. Les tres mostres C1, C2 i C3, l’origen de les quals 
sols era conegut per l’equip investigador procedien exactament de: 
▪ C1. Húmer juvenil dret sencer sense patologia que prové de la saca 1. 
▪ C2. Fèmur esquerre epífisi superior d’adult jove sense patologia de la saca 

2. 
▪ C3. Tíbia dreta epífisi superior sense patologia de les restes trobades a la 

fossa fora de les saques. 
 

El resultat retornat pel laboratori Angström d’Uppsala foren: 
▪ Mostra Ua‐43193 = Talamanca C1 = 103+30 edat BP 
▪ Mostra Ua‐43194 = Talamanca C2 = 136+30 edat BP 
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▪ Mostra Ua‐43195 = Talamanca C3 = 602+30 edat BP 
 
Altres tècniques que s’han aplicat a les restes òssies són radiografies 
convencionals i TAC sobre les peces patològiques que van necessitar un estudi 
de diagnòstic. 
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VIII. CONCLUSIONS 
 
 
Els resultats de l’estudi antropològic i paleopatològic revelen que la mostra òssia 
trobada a la fossa del cementiri ‐ que havia estat traslladada des de l’àrea del  
davant de la portalada de l’Església de Santa Maria de Talamanca‐ no correspon 
als esquelets dels soldats que varen combatre a la batalla de 1714 a Talamanca. 
 
La població enterrada a la fossa del cementiri està formada per 134 individus, 
104 adults i 40 subadults. La distribució sexual de la població només s’ha 
calculat en individus adults i és de 30 individus masculins i 30 esquelets 
femenins, 10 al·lofisos i 34 indeterminats. El grup d’edat més representat de 
sexe masculí és el de 35 a 39 anys i dels esquelets femenins de 40 a 44 anys. 
L’alçada estimada per a individus adults té una forquilla d’entre 1,60 i 1,49 m. 
Dels individus subadults només s’han pogut determinar l’edat de vuit esquelets, 
amb un alt percentatge d’individus amb tres mesos de vida. Aquest perfil 
poblacional està lluny de ser el de la naturalesa d’un exèrcit d’homes com el que 
va sucumbir a la batalla de Talamanca. A més, les restes òssies no presenten 
lesions per armes de foc, no van ser trobades tampoc restes de munició entre el 
sediment ni incrustades en cap os com era d’esperar en aquest tipus de combat. 
 
La hipòtesi més plausible és que formaven part de la necròpolis de l’Església de 
Santa Maria de Talamanca, una necròpolis dinàmica que va funcionar en el 
moment de la consagració de l’església, al segle X, i que va continuar funcionant 
fins a la construcció dels nínxols moderns. 
 
Les obres urbanístiques dutes a terme als anys noranta i que varen consistir, en 
part, a pavimentar la plaça de l’Església, varen rebaixar el terreny, i van arrassar 
part de la necròpolis, amb la conseqüent pèrdua d’informació sobre la població 
de Talamanca. A l’àrea del davant de l’església, el rebaix de terres va deixar al 
descobert les inhumacions objecte d’aquests estudis, les despulles de les quals 
varen ser traslladades a la fossa del cementiri municipal.  
 
Si ens centrem en la mostra, la cronologia del conjunt, determinada per les 
anàlisis per C14 efectuades a tres mostres òssies, donen unes cronologies del s. 
XIV, s. XIX i s. XX. Les mostres no són prou representatives de tot el conjunt i per 
tant podem pensar que són d’aquests tres períodes concrets, o bé, el cementiri 
és en ús des de la consagració de l’església al s. X fins a la construcció dels 
nínxols moderns, hipòtesi més plausible.  
El material està del tot barrejat, es troben fragments d’un mateix individu dins i 
fora de les saques. Això ha estat possible de contrastar per la troballa d’un 
esquelet amb hiperostosi difusa idiopàtica amb la columna vertebral, la pelvis i 
el sacre amb lesions, els ossos del qual es troben repartits entre les saques i el 
sediment de la fossa. 
 
La segmentació de la mostra i la seva naturalesa, ossos llargs i esquelets no 
complets, fa que no se’n pugui fer un estudi patològic per grups d’edats i sexes, 
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sinó una correlació de les patologies trobades amb la descripció acurada de les 
malalties i causes de mort trobades i relacionades si és possible a una edat i 
sexe. 
 
A més, i pel que fa a l’estudi patològic, s’han fet radiografies convencionals i 
proves de TAC a les peces patològiques que ho han necessitat per fer‐ne la 
diagnosi. S’han pogut determinar algunes causes de mort a causa d’una 
etiologia infecciosa i quatre casos de mort traumàtica de gran interès que 
evidencien el grau de violència social.  
 
No existeixen estudis paleoantropològics de la població de Talamanca anteriors 
al nostre. La mostra objecte d’estudi seria l’única recuperada i estudiada de la 
necròpolis de la localitat fins ara.  
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