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L’ARQUEOLOGIA AL PLA D’ALMATÀ
El jaciment arqueològic del Pla d’Almatà està situat al
nord de la ciutat de Balaguer (la Noguera). Ocupa una
extensió d’unes 27 hectàrees, delimitades per la muralla, a l’oest i al nord, i pels penya-segats del riu Segre a
l’est i el barranc dels Rucs, al sud.
El jaciment ha estat objecte de nombroses intervencions arqueològiques des de l’any 1982 que, no obstant
això, només han posat al descobert una part de l’antiga
medina. Com sigui, les intervencions desenvolupades
fins al moment evidencien que tota la superfície del
jaciment estaria plenament ocupada, com a mínim
fins al moment immediatament anterior a la conquesta feudal a principis de segle xii. Les intervencions
arqueològiques s’han centrat en punts molt concrets
que han permès aportar poques dades quant al conjunt del jaciment, tot i que s’ha pogut interpretar diferents zones que es relacionen amb un barri industrial,
amb tallers de terrissaires (Giralt 1994, 238-243), un
barri residencial (Alòs et alii 2006, 273-290) i, com a
mínim, dues àrees de cementiri (Giralt et alii 19931994, 107-123). En total s’ha intervingut en 2000 m2
que han permès començar a esbossar com era i com
es va gestar l’antiga medina Balaguer.
L’excepcionalitat del jaciment del Pla d’Almatà roman en
el fet que el barri d’Almatà, el nucli originari de l’antiga
medina, no fou intensament reocupat pels repobladors
feudals a partir de 1105, moment en què la ciutat va
ser conquerida definitivament per les tropes del comte
d’Urgell. Amb la conquesta de la ciutat, bona part del
barri del Pla quedà abandonat i, possiblement, només
la zona més propera a l’antiga mesquita aljama -reconvertida en l’església de Santa Maria d’Almatà-, la Suda i
algunes cases foren ocupades pels nous pobladors.
1. ACORD GOV/118/2006, DOGC 4737 de 10.10.2006

No és fins a finals de segle xx que el jaciment començà a veure’s afectat per diferents construccions. Als
anys 80 del segle passat, l’Institut d’Almatà i el Parc
de Bombers es construïren sense control arqueològic
i, en ser declarat el jaciment zona urbanitzable, es dibuixa i pavimenta tota una trama de carrers amb el
corresponent clavegueram i l’electrificació. Aquestes
intervencions van destruir una part del jaciment ja
irrecuperable. L’any 2000 s’inicia un projecte de construcció de cases aparellades que hauria pogut suposar
la desaparició definitiva del jaciment i que, finalment,
fou aturat per l’oposició veïnal.
Arran d’aquests fets, la Generalitat de Catalunya va
declarar el Pla d’Almatà Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Zona Arqueològica al setembre
de l’any 2006.1

EL BARRI D’ALMATÀ
Abans del segle xi
L’origen del Pla d’Almatà data probablement de mitjan
segle viii, durant el moment d’ocupació de la península Ibèrica per les tropes àrabs i berbers que havien entrat l’any 711. Aquesta primera ocupació del jaciment
es relaciona amb un campament militar (García et
alii 1998, 146) amb funcions de camp base per a les
expedicions de conquesta que, a través del riu Segre,
arribaven a la Septimània francesa.
Suposadament, la muralla és l’element més antic que
es conserva en tot el jaciment, associada a aquest primer moment d’ocupació. Posteriorment, a partir de la
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segona meitat del segle x, el campament es va transformar en medina.
Les diferents intervencions arqueològiques en aquest
element defensiu no han aportat elements materials
que puguin associar-se al moment constructiu i que
permetin fixar-ne la data. Fins ara, la muralla s’ha
datat pel tipus de paraments que en conformen la
base i per paral·lels amb el castell Formós. Les cròniques expliquen que el castell fou bastit a la darreria
del segle ix (Bramon 2000, 240) i els murs conservats presenten una obra a llarg i través de factura
molt acurada.
La muralla, en canvi, està construïda amb el mateix
tipus de blocs, però disposats al llarg en la cara interna i a través en la cara externa. Tan sols les reparacions estan fetes a llarg i través, cosa que, tradicionalment, ha dut a pensar que es van fer en el moment
de construcció del castell Formós i que, per tant, la
muralla estaria ja completament dempeus quan es
bastí el castell.
No s’han recuperat estructures o materials que puguin associar-se a aquest primer campament militar;
no obstant això, és habitual l’aparició, sota l’estratigrafia de la segona meitat del segle x, de retalls i
forats inconnexos, de formes i mides molt diverses,
que, necessàriament, pertanyen a un moment cronològic anterior, però que són difícils de datar atès
que no estan associats a cap altre tipus d’estructura i
sempre apareixen sense materials ceràmics (Alòs et
alii 2007, 282).
Al barri residencial s’han trobat, a més d’aquests retalls, dues estructures que no segueixen la trama de
cases del segle xi. Es tracta de les restes d’un canal de
desguàs i un petit mur que podria pertànyer al moment de construcció de la muralla. El primer té una
longitud d’1 m i no és més que un canal excavat a
terra amb unes pedres clavades a banda i banda que
actuen com a límit per les aigües. El segon és un mur,
d’orientació est-oest, localitzat a l’interior d’una casa
adossada a la muralla. Conserva una sola filada, està
construït amb pedra sorrenca i amida 1,70 m de llargada i uns 65 cm d’amplada. Aquest mur es situa sota
el parament intern de la muralla (figura 1).
Amb la informació de què disposem fins a data
d’avui, és impossible dibuixar com era aquest primer
campament militar i com s’esdevingué l’evolució cap
a la gran medina del segle xi.
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Figura 1. Mur localitzat sota la muralla. (Foto: Museu de la Noguera)

El segle xi
La ciutat va tenir el seu màxim apogeu durant el segle
xi, quan es va produir l’expansió urbanística cap als
barris del Firal i als peus del castell; gaudia de totes les
instal·lacions i equipaments necessaris: mesquita aljama, zones residencials, zones industrial, banys, necròpolis... i ocupava una extensió d’unes 40 hectàrees. Al
voltant de la medina, l’explotació dels recursos agrícoles i ramaders es feia per mitjà de la implantació en el
territori de diferents almúnies (munya) que es distribuïen al llarg d’ambdós costats del riu Segre (Alòs et
alii 2008, 157-181).
Entre els canvis que es van produir a la ciutat destaca
l’organització d’un barri dedicat a la terrisseria, situat
a l’extrem nord-occidental del Pla d’Almatà (Giralt
1994, 242-243). És també durant aquests anys que
Yusuf al-Muzaffar, governador del districte de Lleida,
transforma el castell, fins ara purament estratègic, en
residència senyorial, la Suda (Giralt 1994, 225-238).
En el segle xi el Pla d’Almatà es dibuixa com una ciutat ordenada, amb trama ortogonal i carrers amples,
en els quals les cases es disposen com a cases aparellades (figura 2). Cal insistir que només s’han excavat
2.000 m2 de les 27 hectàrees que ocupava el barri del
Pla d’Almatà. Per tant, les descripcions generals del
jaciment d’aquest article poden veure’s modificades
pels resultats d’intervencions futures.
L’arquitectura és senzilla, les cases són d’una sola
planta i s’articulen a partir d’un pati central que ocupa
gairebé la meitat dels 160 m2 que les cases tenen de
mitjana. La planta es repeteix sistemàticament: entrada en colze, una o dues habitacions paral·leles al carrer
que tenen una llar i dues habitacions perpendiculars
al carrer; sense excepció, les habitacions comuniquen
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Figura 2. Zona residencial del barri del Pla d’Almatà

directament amb el pati, mai entre si. Tan sols la latrina canvia d’ubicació en les diferents cases. El pati
actua doncs com a font de llum per a l’interior de la
casa, com a magatzem –ja que s’hi troben les sitges- i
com a lloc d’estabulació de bestiar domèstic. Els materials emprats en la construcció són: sòcol de còdols
de riu, alçat de tàpia, coberta de teula i paviments de
terra batuda (Alòs et alii 2006, 276-280).
Fins ara s’han excavat un total de quatre cases i dos
carrers paral·lels entre si, sense que s’hi hagi localitzat cap tipus d’estructura de clavegueram, tot i que el
carrer està peraltat de manera que l’aigua es concentra
a la part central. Les aigües brutes són recollides en
pous negres, individualitzats per a cada casa, que estan habitualment al carrer.
L’ortogonalitat del conjunt, així com l’homogeneïtat i
regularitat de les cases, fa pensar en un projecte planificat i sistemàtic fruit del creixement natural i progressiu de la població de la ciutat o de l’arribada planificada de població immigrant.

Després del segle xi
Sembla que després de la conquesta feudal de la ciutat
encara quedaven algunes cases al Pla d’Almatà, ja que
se’n fa esment en dues escriptures de la segona meitat
del segle xii, així com també en un document de l’any

1177. En aquest document el rector de l’església de la
Suda fa donació de tots els seus béns a l’abat Ramon,
entre els quals enumera unes cases a Almatà. També
se’n fa referència a l’acta de fundació del monestir de
Bellpuig de les Avellanes, de l’any 1166, on s’assenyala
com a donació unes cases situades ad ipsum grat de
Almacta (Pladevall 1994, 238).
La informació arqueològica obtinguda fins ara del
barri residencial sembla indicar que la zona fou abandonada progressivament pels seus habitants. Probablement, anaren marxant durant el període que la ciutat fou assetjada i fins la conquesta feudal definitiva,
ocorreguda l’any 1105. En aquest sentit, no s’ha documentat indicis de destrucció violenta de les cases. En
canvi, s’ha observat diferents elements que fan pensar
en una fugida ordenada dels habitants, amb una voluntat de tornar a les seves cases. La troballa de diverses portes tapiades és un exemple de la intenció de
preservar les seves propietats per recuperar-les en el
futur. Per altra banda, tot i que les fonts documentals
posteriors a l’any 1105 fan referència a cases situades
en aquest indret, arqueològicament no s’ha constatat una reocupació sistemàtica del barri, almenys en
la zona excavada. Les úniques evidències que tenim
d’ocupacions posteriors al 1105 són a la casa 8, on
es recuperà material ceràmic feudal d’un estrat d’enderroc de tàpia localitzat al pati; i a la casa 3, on s’ha
trobat material de cronologia moderna (ceràmica de
reflexos metàl·lics, una gerra vidrada i vidres i metalls
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de factura moderna) a l’interior de dues sitges. També s’han documentat sitges que restaren buides i que
foren amortitzades, o en bona part reomplertes, amb
posterioritat a l’abandonament de la ciutat per part
dels musulmans.
D’aquesta manera, en una de les sitges de la casa 3
es trobà un carreu de la muralla, element que reforça l’explicació de l’amortització d’aquesta estructura
d’emmagatzematge en un moment molt posterior a
la conquesta. En canvi, s’han localitzat teules amuntegades als carrers fruit de l’espoli patit per les cases
abandonades després de la conquesta. No obstant
això, sí que s’han documentat restes de cases feudals
que amortitzaven la necròpolis localitzada al nordoest del santuari del Sant Crist i restes d’una casa de la
baixa edat mitjana per damunt la necròpolis del sector
oest del jaciment. A més, l’espai d’ús funerari localitzat
al costat del temple del Sant Crist fou usat com a cementiri parroquial amb la reconversió de la mesquita
aljama en l’església de Santa Maria d’Almatà. En definitiva, pensem que el barri d’Almatà no fou ocupat,
almenys de manera sistemàtica, pels repobladors, que
s’establiren en els barris baixos de la ciutat.

Apunts sobre la situació de les necròpolis

Tradicionalment, la recerca arqueològica i documental ha situat les necròpolis de les ciutats andalusines
fora muralles. La majoria d’aquests cementiris es localitzen prop dels camins i les portes principals d’entrada a la ciutat o bé prop de les mesquites en els ravals.
La disposició d’espai lliure i la higiene s’han assenyalat
com els motius principals per a la creació de maqbir
extramurs. No obstant això, no hi ha cap norma jurídica ni cap precepte alcorànic que obligui a instal·lar
les necròpolis fora la medina (León, 2009: 29-35). A
més, es coneixen moltes ciutats andalusines que, com
Balaguer, tenen necròpolis dins el recinte emmurallat.
A la plaça d’España d’Écija, per exemple, es localitzà
un cementiri de grans dimensions intramurs, amb uns
4.800 enterraments documentats (Sáenz 2004, 121).
Altres casos de ciutats amb maqbir dins la ciutat són
Alacant, Almería, Còrdova, Dènia, Múrcia, Orihuela,
Palma de Mallorca, Pechina, Sevilla, Siyâsa, Tortosa
o València. Cal tenir en compte, però, que la tipologia i cronologia d’aquestes necròpolis no sempre és
comparable amb el cas de la medina Balaguer. D’una
banda, Balaguer passà definitivament a mans feudals
l’any 1105, mentre que la majoria de les ciutats anteriorment esmentades foren musulmanes fins a la primera meitat del segle xiii. D’altra banda, en les ciutats
de l’antiga al-Àndalus hi ha diferents tipus de maqbir:
els cementiris públics, la rawda o panteó funerari i
els enterraments familiars o aïllats. Les necròpolis de
Còrdova (León 2009, 35-38), Dènia (Gisbert 2004,
31-33), Tortosa (AaVv 2009, 13) o València (Pascual; Serrano 1996, 231-252) es localitzen extramurs,
però a l’interior de la medina es documenten panteons
funeraris vinculats a personatges destacats. A Còrdova també s’han localitzat, dins la ciutat, enterraments
familiars o enterraments relacionats amb fets tràgics
de la ciutat (León 2009, 38).

Els cementiris excavats al jaciment del Pla d’Almatà
s’ubiquen a l’interior de la ciutat. S’ha localitzat una
zona d’enterrament a l’oest i quatre zones d’enterrament al sud-est del recinte emmurallat. Aquests espais
d’ús funerari han estat documentats en sondeigs o bé
en intervencions arqueològiques vinculades a una
obra de construcció i en cap cas s’han pogut establir
els límits d’aquestes zones d’enterraments. Tanmateix,

Excepcionalment, els enterraments de personatges
importants es fan dins les mesquites, com passa, segons la documentació, a la ciutat de Múrcia (Jiménez 2013, 846-847). En el cas de medina Balaguer,
s’han localitzat quatre zones d’enterrament al sudest de la ciutat que podrien correspondre a una única maqbara. Com ja hem apuntat, aquest cementiri
és a prop del lloc on s’ubicaria, segons la documen-

Posteriorment, al segle xiii, el Pla d’Almatà serà protagonista de diferents conflictes bèl·lics, durant els
quals aquesta gran extensió serà aprofitada com a
campament militar (Pladevall 1994, 239) i fins al
segle xix s’emprarà com a terreny destinat al cultiu de
cereal i vinya moment en què és declarada fil·loxerada
i posteriorment erma (Pladevall 1994, 239).

LES NECRÒPOLIS
Des dels anys 80 del segle xx s’han desenvolupat diverses intervencions arqueològiques que han permès
conèixer quatre zones d’enterrament o maqbir de la
medina Balaguer. Les zones d’ús funerari documentades fins ara es localitzen al nucli original de la ciutat, a
l’anomenat barri d’Almatà.
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creiem que caldria agrupar-les en dues necròpolis:
d’una banda, el cementiri del sector occidental, al costat del tram de muralla oest de la ciutat i, d’altra banda, el cementiri del sector sud-est, al voltant de l’actual
santuari del Sant Crist. Les quatre zones d’enterrament
localitzades en aquest sector semblen correspondre a
una necròpolis relacionada amb la mesquita aljama de
Balaguer, que la documentació situa a l’actual emplaçament de església del santuari.
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Figura 3. Ubicació de les diferents zones de cementiri documentades. (Imatge: Museu de la Noguera)
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tació, la mesquita aljama. Els cementiris públics
eren fundats pel cadi o bé per persones poderoses,
com un llegat pietós i habitualment associat a una
mesquita. Múrcia i Orihuela són altres exemples de
ciutats andalusines que, com Balaguer, disposen de
cementiris públics dins el recinte emmurallat i prop
de mesquites.
L’altre cementiri localitzat dins medina Balaguer se
situa a redós de la muralla, com succeeix a les necròpolis de Santa Eulalia de Múrcia (Jiménez 2013,
853-862), la de la plaça Teniente Linares d’Orihuela
(Martínez 2001, 45) o la de Siyâsa (Navarro 1985,
40-41). Segons una hipòtesi defensada per Navarro i
Jiménez les ciutats de fundació islàmica es classifiquen en saturades i disperses. Quant al disseny d’una
ciutat dispersa, en primer lloc s’establia el perímetre
defensiu i a continuació es reservaven àrees pròximes
a la muralla per a espais funcionals, com zones de
cultiu o cementiris. La disposició d’espai en les ciutats disperses permetia incloure zones d’enterrament
a l’interior del recinte emmurallat (Navarro; Jiménez 2003, 341-350). Aquest podria ser el cas de Balaguer, ja que els espais d’ús funerari coneguts fins ara
es localitzen dins la ciutat i, a més, es situen al costat
o bé prop de la muralla.

Les necròpolis del Pla d’Almatà
La necròpolis del sector oest
La necròpolis és intramurs, adossada al tram oest de
la muralla que envolta la ciutat andalusina. Per les característiques de la intervenció, només se n’ha pogut
excavar una petita extensió (15 m2), però amb resultats interessants.
El sector excavat es localitza entre les torres 18 i 19
(Giralt 1994, 238-243), en el mateix indret on, l’any
1987, s’inicià l’excavació d’una cala que va permetre
documentar restes de murs pertanyents a una casa
del segle xiv, sota els quals aparegueren una sèrie de
tombes de lloses, amb absència d’individus inhumats
a l’interior.
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En la intervenció del 2006 es documentà, sota les
tombes de lloses descobertes l’any 1987, un total de
nou sepultures que seguien el ritual d’enterrament
islàmic i de les quals es recuperaren les restes humanes de set individus (figura 4). Dues de les tombes no
contenien restes òssies. Si s’ha de jutjar per les dimensions d’aquestes fosses, podríem dir que pertanyien a
individus infantils i és probable que la no conservació
de restes es degui a la naturalesa àcida del sòl.

Figura 4. Detall d’un enterrament de la necròpolis de la zona oest (Foto:
Servei d’Arqueologia i Paleontologia)

Pel que fa a la tipologia de tombes, es tractava d’un
conjunt de tombes (nou en total, tot i que algunes només s’han documentat parcialment per tal de respectar
els límits del sondeig) orientades en sentit nord-estsud-oest, amb el cap al sud-oest i els peus al nord-est; i
els individus inhumats seguien el ritual d’enterrament
islàmic, és a dir, en posició decúbit lateral dret, amb el
rostre mirant cap al sud-est, a la Meca.
Malgrat que la majoria de tombes eren de fossa simple,
en alguns casos es documentaren tovots i alguna llosa de
pedra, que apareixen disposats verticalment a les parets
de la tomba o bé caiguts a l’interior, i permeten fer una
primera aproximació sobre la tipologia d’enterraments
de la necròpolis. Cal tenir en compte que es tracta d’una
tipologia basada només en les nou sepultures excavades
i, per tant, cal considerar-la una aproximació preliminar, que caldrà revisar en cas de futures intervencions.
a. Fossa simple, de morfologia allargada amb els extrems arrodonits i de poca profunditat (35-40 cm).
No presentava cap revestiment interior ni evidències de la coberta.
b. Fossa simple, de morfologia ovalada i d’uns 30 cm
de profunditat. Presentava coberta de teules planes
disposades transversalment a l’eix de la sepultura.
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c. Fossa simple, de morfologia allargada amb els extrems arrodonits, i d’uns 40 cm de profunditat. Presentava tovots i alguna llosa disposats verticalment
en una de les vessants de la tomba. No es conservava
cap evidència del tipus de coberta utilitzada.

Aquesta cronologia és coherent amb el material ceràmic associat als nivells d’ús de la necròpolis, el qual
no difereix gaire del que es documenta en els nivells
domèstics de les cases excavades en els sectors 1 i 5 del
Pla d’Almatà.

A diferència del que succeeix en altres necròpolis islàmiques peninsulars (Peral 1995,11-36), la varietat
tipològica no es correspon amb una evolució cronològica. Aquest fet no és excepcional, ja que en els nuclis
urbans conquerits en una data primerenca, com passa
a Saragossa, els enterraments foren uniformes al llarg
de tot el període musulmà (Galve 1995, 117-136).
Ara bé, caldria una excavació en extensió de la necròpolis per confirmar aquesta dada.

La ceràmica apareix molt fragmentada i les formes
corresponen a gerres, gerretes, olles, cassoles, plates,
safes, tenalles i un fragment d’ampolla. Entre les decoracions, trobem peces pintades amb manganès, vidrats senzills, manganès sota coberta melada, vidrat
blanc amb decoració en verd i manganès i un petit
fragment de corda seca parcial. Precisament la decoració de corda seca parcial, juntament amb la presència d’olles i cassoles amb vidrat interior, permeten
datar els darrers nivells de la necròpolis a partir de
mitjan segle xi, moment en què es comencen a fer
aquestes produccions.

Tot i que només s’excavà una petita part de la necròpolis, la densitat i la superposició de les tombes documentades evidencien un ús intensiu de l’espai funerari, així com també denoten la utilització del cementiri
durant un període de temps dilatat. El fet que no es
documentés cap element que senyalitzés la presència
de les tombes podria explicar l’afectació de les tombes
més antigues en detriment de les més modernes (en
el cas que aquestes no hagin estat mai senyalitzades).
D’aquestes inhumacions, se n’ha fet un estudi antropològic2 que ha determinat que l’estat de preservació i
conservació de les restes és bastant precari, i en algun
cas molt deficient (segurament a causa d’accions tafonòmiques -com l’acidesa del sòl- i de l’acció antròpica) (Liria i Malgosa 2007). S’han analitzat les restes
corresponents a set individus, sis adults i un de infantil; en quatre s’ha pogut determinar l’edat i només en
dos el sexe, un de masculí i un altre femení.
Els resultats de l’estudi conclouen que en el conjunt
analitzat estan representats ambdós sexes i diverses
edats. L’escassa preservació no ha permès avançar en
l’estudi de les patologies òssies i dentals; tot i així, l’individu masculí de major edat, i alhora el més ben conservat del conjunt, presentava lesions típiques d’un esforç continuat en la zona lumbar i dorsal, i una escassa
higiene oral.
Els resultats de la datació per C14 de l’individu núm.1,
corresponent a la darrera fase d’ocupació de la necròpolis, ens donen una cronologia de 905 ±25 BP, és a
dir, entre 1020 i 1070 dC. 3

Els nivells antics de la necròpolis no presenten material ceràmic, per la qual cosa no podem precisar la
cronologia d’aquestes inhumacions.
Quant a l’evolució d’aquest espai, s’han documentat
diferents fases d’ocupació; la més antiga correspon a
dues estructures de combustió associades a un mateix
nivell d’ús, una afectada per la fossa d’un dels enterraments de la necròpolis islàmica. No obstant això, el
poc material ceràmic recuperat associat a les estructures no permet datar-les amb precisió.
Aquesta fase està amortitzada per la necròpolis islàmica, de la qual s’han documentat diferents fases d’enterraments, determinades a partir de les superposicions de tombes.
Finalment, la fase més moderna correspon a les restes de murs que pertanyen a una casa del segle xiv,
documentada durant la intervenció arqueològica de
l’any 1987.

La necròpolis de la mesquita aljama
S’ha documentat un segon cementiri al voltant de la
mesquita aljama, que coneixem a partir de quatre intervencions dutes a terme en diferents sectors. El primer, documentat l’any 1993, en el marc del programa
d’intervencions arqueològiques al jaciment del Pla

2. Estudi elaborat pel Departament d’Antropologia Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de Josep Liria i Assumpció Malgosa, i finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3. L’estudi ha estat realitzat a la Universitat de Barcelona pel Dr. Joan Salvador Mestres i finançat pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
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d’Almatà endegat pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat i el Museu Comarcal de la Noguera, posà al
descobert catorze inhumacions (Giralt et alii 1995,
117-118). El segon sector es documentà a pocs metres
a l’est del primer, en uns sondeigs de l’any 2000 arran
del projecte d’urbanització del jaciment. L’any 2011 es
reprengueren els treballs en aquest sector, on es documentaren tres inhumacions. L’any 2007, arran de
la instal·lació d’un transformador a l’hostatgeria del
santuari del Sant Crist, es documentaren i s’excavaren
cinc enterraments.4
El darrer sector, intervingut entre el 2012 i 2013, és
molt proper a l’edifici romànic del temple del Sant
Crist. Durant la intervenció arqueològica es van documentar quatre enterraments que podrien datar
d’època andalusina.
Quant a la tipologia de tombes, els catorze enterraments excavats el 1993 són de fosses simples amb els
extrems arrodonits. Les fosses conservaven poca profunditat. Els individus estaven col·locats en posició
de decúbit lateral dret, amb les extremitats superiors
plegades sobre la pelvis i les extremitats inferiors lleugerament flexionades. Totes les inhumacions estaven
orientades amb el cap al sud-oest, els peus al nord-est
i la cara al sud-est. Dels catorze individus, vuit corresponien a dones, una d’elles embarassada de 24 setmanes. La majoria eren adults d’entre 25 i 35 anys. L’alçada
estimada és d’1,41 m per a les dones i d’1,64 m per als
homes. La majoria dels individus excavats presentaven
càries i diferents graus de carrall. Es documentaren dos
casos de mort traumàtica, ja que els individus conservaven la punta de fletxa i la punta de llança que els causà la mort (Giralt et alii 1995, 117-118).
Els cinc individus excavats el 2007 també estaven col·
locats en fosses simples d’extrems arrodonits i de poca
profunditat. Els individus estaven en posició de decúbit lateral dret, amb les extremitats superiors plegades
damunt la pelvis i les extremitats inferiors estirades
o lleugerament doblegades. Els individus inhumats
estaven orientats amb el cap al nord-oest, els peus al
sud-est i la cara mirant al sud-oest, tot i que s’hi observaven algunes variacions. Almenys un dels individus
inhumat corresponia a un infant.
En la intervenció del 2011 s’identificaren tres esquelets molt fragmentats i pràcticament desfets. Fou

impossible la seva recuperació. Tot i això, un dels enterraments estava inhumat en decúbit supí i el crani
disposat sobre el costat dret, fet que cal atribuir a un
ritual d’enterrament clarament musulmà (Subirada
et alii 2011).
Els enterraments documentats en la intervenció de
2012-2013 eren de fossa simple i estaven excavats en el
terreny geològic. Les fosses tenien orientació sud-oestnord-est. Aquestes estructures funeràries foren localitzades en diferents sectors de l’excavació. Un dels enterraments, localitzat a l’interior del pati del convent de
les monges clarisses, només es va poder excavar parcialment. Es tractava d’un individu infantil col·locat en
decúbit lateral dret i mirant cap al sud. La fossa tenia
una amplada de 26 cm i una profunditat de 23 cm. Al
sud-oest de l’església del Sant Crist es localitzà un altre
enterrament, en mal estat de conservació i afectat, en
la part inferior, per l’excavació de dues sitges d’època
medieval o moderna. El mal estat de conservació de
la fossa no permeté determinar-ne la tipologia, encara
que podria ser una fossa simple. Es tractava d’un individu adult i només conservava part de les extremitats
inferiors (figura 5). Suposem que estava col·locat en
posició de decúbit lateral dret i mirant cap al sud. Finalment, es documentaren dos altres enterraments en
la secció d’una rasa de l’obra que, tenint en compte l’estratigrafia del jaciment i l’orientació de les fosses, podrien correspondre al període andalusí. Tanmateix, no
es van poder excavar i, per tant, no és possible afirmar
amb seguretat que es tracti d’enterraments andalusins.
Pel que fa a la cronologia, els individus excavats l’any
1993 s’associen al moment de conquesta feudal de la
ciutat, ja que presentaven evidències de mort traumàtica (Giralt et alii 1995, 117-118).
Pel que fa als enterraments excavats en la intervenció
de l’any 2007, es realitzà datació per C14 a un dels individus localitzats. La cronologia obtinguda és de 850
±30 BP, és a dir entre 1070 i 1130 dC.5
Per acabar, en relació amb la intervenció del 20122013 al costat del temple romànic, no es pot establir
una cronologia per als enterraments andalusins localitzats. Tant en el cas dels enterraments documentats
en la secció d’una rasa com en el cas dels enterraments
excavats no es disposa de material arqueològic que
ajudi en la datació.

4. Intervenció portada a terme per l’empresa Pròleg; malauradament, manca la memòria arqueològica de la intervenció, motiu pel qual no en tenim
més dades.
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5. L’estudi ha estat realitzat a la Universitat de Barcelona pel Dr. Joan Salvador Mestres i finançat pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
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ció de l’individu en decúbit lateral dret, amb el rostre
mirant cap a l’est, a la Meca, es documentà en la majoria dels individus inhumats, tot i que amb lleugeres
variacions a les dues necròpolis conegudes. No obstant això, els individus de la intervenció de l’hostatgeria del Sant Crist, en la majoria dels casos, estaven
orientats nord-oest-sud-est (amb el cap al nord-oest).
Dels catorze individus excavats a la zona oest de la
necròpolis de la mesquita aljama podem precisar que
normalment presentaven les extremitats superiors
plegades sobre la pelvis i les extremitats inferiors lleugerament doblegades. Aquesta disposició presentava
lleugeres variacions, com ara que el cos estigués una
mica més recolzat sobre l’esquena o bé que l’extremitat
dreta estigués més o menys paral·lela al cos, variacions
degudes a lleugers desplaçaments post mortem. En alguna de les fosses es documentà la presència d’una pedra al cap, per evitar precisament aquests moviments
(Giralt 1994, 238-243).

Figura 5. Restes d’un enterrament de la necròpolis de la mesquita aljama. (Foto: Marta Mulet Cases)

Evidències del ritual funerari islàmic
Segons les normes islàmiques, quan un musulmà
moria se li rentava el cos i se l’embolcallava amb un
llençol blanc a casa seva, després se’l treia sobre una
taula i se’l transportava fins al maqbir (cementiri) precedit d’un imam que anava recitant versicles de l’Alcorà, procurant que en el transcurs el cadàver estigués
sempre orientat vers la Meca. Un cop al cementiri,
s’excavava una fossa en terra verge que en teoria havia
de tenir 1 metre de profunditat, tot i que en realitat
gairebé mai sobrepassava els 30-40 cm, i un cop excavada es dipositava a l’interior el difunt en posició
decúbit lateral dret, amb les cames flexionades i les
mans sobre el pubis, sense cap tipus d’aixovar. Després
se segellava la tomba amb una coberta i, en alguns casos, es marcava exteriorment amb una maqbriyya, és
a dir, una estela de secció triangular allargada que se
situava sobre la coberta amb la mateixa orientació que
el cos. I alguns cops se senyalava la tomba amb esteles
disposades verticalment a la capçalera i als peus del
complex funerari (Rodríguez 2001, 127).
Així doncs, el tret més característic del ritual funerari
islàmic, que consisteix en l’orientació de l’enterrament
en sentit sud-oest (cap) – nord-est (peus), i la col·loca-

Pel que fa a la necròpolis del sector oest, la mala conservació de les restes humanes, així com el fet que alguns enterraments s’han excavat parcialment, només
ens permet precisar la disposició de les extremitats
d’un dels individus, que coincideix amb la de la necròpolis a la zona oest de la mesquita aljama.
Dels enterraments documentats al Pla d’Almatà, podem fer les següents apreciacions en referència a les
evidències del ritual funerari propi de les comunitats
islàmiques:
−− La gran majoria d’individus conserven la posició
original del cos en el moment de la seva disposició.
Així, tot i que no s’han recuperat restes materials de
teixit vegetal, aquest fet evidencia que foren embolcallats amb algun tipus de mortalla.
−− La fossa d’enterrament en cap cas arriba a 1 metre
de profunditat. Si bé a la zona oest de la necròpolis
de la mesquita aljama no podem precisar la profunditat original de les fosses d’enterrament (la part
superior ha estat seccionada pels treballs mecànics
derivats de les tasques agrícoles), l’estratigrafia documentada a la necròpolis oest del Pla d’Almatà
permet afirmar que la profunditat de les fosses no
superava, en cap cas, els 40 cm. Per altra banda,
l’enterrament infantil excavat al costat de l’actual església del Sant Crist tenia una profunditat de 23 cm.
−− Els enterraments no presenten cap tipus d’aixovar.
Només s’han recuperat petits fragments de ceràmica a l’interior d’algunes fosses que, per la seva escassetat i grau de fragmentació, no semblen constituir
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part d’un aixovar, sinó que estarien barrejats amb
el sediment que posteriorment ha reblert la fossa.
−− Pel que fa a la coberta dels enterraments, a zona
oest de la necròpolis de la mesquita aljama només
s’ha documentat una coberta de tovots en una de
les tombes (cal recordar que en aquest sector les
tombes estan afectades pels conreus agrícoles). A
la necròpolis de l’oest de la ciutat, però, sí que s’han
documentat diferents tipus de cobertes, que consisteixen en lloses de pedra, tovots, i teules disposades
planes sobre la tomba. En cap cas, però, s’ha documentat cap element que senyalitzi la presència de
les tombes.

CONCLUSIONS
Les intervencions dutes a terme fins ara evidencien
una plena ocupació del barri del Pla d’Almatà a partir
de mitjan segle xi i fins a la conquesta de la ciutat.
D’una banda, s’ha documentat l’existència de dos cementiris, un dels quals vinculat directament amb la
mesquita aljama. Amb la conquesta feudal de la ciutat, la mesquita es converteix en l’església parroquial
de Santa Maria d’Almatà i es reutilitza també l’espai del
voltant com a zona d’enterrament. El ritual d’enterrament musulmà és sempre una fossa simple, excavada
al terra, amb orientació sud-oest a nord-est, i l’esquelet en posició de decúbit lateral dret i el cap orientat
a l’est. El ritual cristià és també en fossa simple, però
amb orientació est-oest i l’esquelet en posició de decúbit supí. En alguns casos, s’han conservat claus de ferro que possiblement correspondrien a restes del taüt.
Malgrat la densitat de tombes islàmiques en aquesta
necròpolis, sembla que ens trobem davant d’una àrea
ordenada, sense superposicions d’enterraments i potser això és el que explicaria la seva important extensió.
En canvi, a la necròpolis del sector oest, la densa ocupació de l’espai s’evidencia a partir de la superposició
de tombes, ja que, de moment, no es coneixen ni els
límits ni l’extensió d’aquesta àrea funerària.
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L’excavació de l’any 1987 en aquest sector va deixar al
descobert diverses tombes de lloses, que amortitzen
aquests enterraments islàmics (datats entre el 1020 i
el 1070) i que són anteriors a la casa del segle xiv documentada en la intervenció. Es tracta de sepultures
que segueixen la mateixa orientació que les fosses islàmiques, però no es van localitzar restes humanes a
l’interior.

És interessant destacar que a Daniya (Dènia, Alacant)
s’han documentat enterraments islàmics amb un parament similar (Gisbert 2004, 30). Per tant, tot i que no
s’han recuperat les restes dels individus inhumats, no
podem descartar que es tracti de tombes que pertanyen
al darrer moment d’ocupació islàmica de la ciutat.
Més enllà de les necròpolis, la densitat poblacional del
segle xi s’observa també a la zona residencial, en totes
les cases excavades, i a la zona industrial, als tallers
terrissers.
Es tracta d’un creixement ordenat que arqueològicament es posa de manifest amb un urbanisme planificat, amb carrers ortogonals i cases modulars, que
pertanyen a un mateix programa constructiu. Aquesta voluntat urbanística ordenadora i premeditada per
força ha de respondre a un projecte premeditat i articulat des del poder.
En l’estat actual de la recerca, són diversos els factors
que permeten explicar aquest creixement urbanístic i
poblacional: per una banda, podria tractar-se de l’arribada de població procedent de terres recentment
conquerides per les tropes feudals, o de la voluntat del
poder d’atreure nous habitants a la ciutat.
Tot i que no podem desestimar que correspongui al
creixement natural de la població, cal tenir en compte
que ens trobem en un moment de conquesta, i que és
justament a la segona meitat del segle xi quan el procés s’atura a les portes de la medina Balaguer.
Per altra banda, és també durant aquest període que la
Suda (el castell Formós) està en ple moment d’esplendor i caldria apuntar la possibilitat que arribin a la ciutat nous habitants vinculats al manteniment del castell.
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