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Abstract

En el presente trabajo se analizan los restos de fauna procedentes de la intervención arqueológica preventiva re-
alizada en 2008 por Atics S.L. El estudio recoge la información tafonómica, taxonómica y biométrica. La fauna co-
rresponde a desechos alimentarios de una casa de la judería de Tàrrega, juntamente con residuos de actividades
artesanales en hueso. El conjunto se compone principalmente de restos de ovicaprino, seguido por bovinos y aves.
Destaca la homogeneidad en el despiece de las carcasas de ovicaprino, así como la infrarepresentación del miem-
bro posterior, especialmente el coxal. Los restos de artesanado corresponden a fragmentos de diáfisis de macro-
mamífero, muy probablemente de bovino. 

The results obtained from the faunal remains (mammals and birds) recovered from the Carrer de la Font 6-8 (Tàrrega,
Catalonia) are shown. The ensemble is dated of the 14th century AD. The taphonomic and taxonomic analyses indicate
that the bones recovered are domestic detritus and artisanal rejects coming from a Jewish house. The species present
are sheep, goats and bovines, together with some birds (galliforms and anatidae). Most relevant features include the
regularity in the butchery pattern and the infra representation of the hind limb, specially the pelvis.
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1. Introducció

El present estudi forma part de l’anàlisi mul-
tidisciplinar, coordinada pel Museu Comar-
cal de l’Urgell, de les restes recuperades en
la intervenció preventiva realitzada per Àtics
S.L. amb la col·laboració del Museu al carrer
de la Font 7-9 de Tàrrega (l’Urgell). Les res-
tes daten principalment del segles XIV i XV

moment en què el carrer estaria dins el call
jueu segons els indicis arqueològics i les
fonts documentals (Àtics, memòria d’inter-
venció arqueològica).

Les normes que regeixen l’alimentació kos-
her fa que, a nivell arqueozoològic, sigui pos-
sible detectar la presència d’una comunitat
jueva a partir de les seves deixalles de con-
sum. Un dels principals objectius de l’estudi
arqueozoològic va ser determinar si, efecti-
vament, les restes procedien del call jueu, o
bé dels afores. Aquesta anàlisi es va basar
en el ventall d’espècies consumides, les
parts anatòmiques representades i les traces
antròpiques sobre els ossos. Així mateix,
també es va recollir el màxim d’informació
tafonòmica i biomètrica per tal de determinar
l’origen de les restes i contextualitzar-les
amb la resta de material arqueològic.

2. Materials i metodologia

El material correspon als ossos recuperats a
ull nu durant la intervenció arqueològica. En
l’excavació es va recuperar un total de 1.887
restes de fauna, 1.596 de les quals (el
84,6%) han pogut ser determinades anatò-
micament i taxonòmica. 

Les restes provenen de diferents nivells de
reompliment i circulació associats en la seva
major part al pati d’una casa. En concret, es
va recuperar fauna a les següents UE:

UE 2040: nivell de reompliment sobre UE
2060. Materials dels segles XIV i XV.
UE 2051: nivell de reompliment sobre UE
2063. Materials dels segles XV i XVI.
UE 2060: nivell de reompliment sobre UE 2069.
Materials de la primera meitat del segle XIV.
UE 2063: reompliment de fossa. Materials
del segle XVI.
UE 2069: nivell de reompliment sobre la sitja
UE 2089. Materials de la primera meitat del
segle XIV.
UE 2089: reompliment de sitja. Materials de
la primera meitat del segle XIV.
UE 2090: nivell equivalent a UE 2060 i UE
2091. Materials de la primera meitat del
segle XIV. 
UE 2091: nivell equivalent a UE 2060 i UE
2090. Materials de la primera meitat del
segle XIV.

Les unitats estratigràfiques de més interès
són les datades dels segles XIV i XV, ja que
són les que reflecteixen el consum de carn
durant la presència jueva en aquest indret.
Així, ens centrarem en les UE 2089, 2069,
2060, 2090, 2091 i 2040, que a la vegada són
les que presenten un major volum de restes.

Pel que fa a les UE 2063 i 2051, els materials
més moderns daten del segle XVI, que són els
que fixen la cronologia de l’estrat, tot i que
predominen els materials datats dels segles
XIV i XV.1 Per aquesta raó, aquests estrats no

1 Molt possiblement aquests nivells de reompliment d’un retall són el resultat de l’abocament de terres
que hi hauria d’haver en un indret proper, en el mateix solar o en la zona del call. Amb l’extracció d’aques-
tes terres es barregen sediments de nivells diferents a l’hora d’abocar-los per tapar el retall, creiem que
bona part d’aquests nivells d’on es treu la terra datarien del segle XIV i XV, ja que la ceràmica predominant
és d’aquesta cronologia. L’acció de tapar el retall es faria possiblement en un moment avançat del segle
XVI o fins i tot no descartem que es pogués dur a terme en el segle XVII. Nota de l’equip d’excavació.
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han estat considerats en l’estudi tafonòmic,
anatòmic i biomètric, així com tampoc en la
interpretació sobre la dieta càrnia.

Per tal de determinar les restes de mamífer
a nivell anatòmic i taxonòmic, vam utilitzar
la col·lecció de referència de la Universitat
de Barcelona, així com diversos atles i arti-
cles específics (BARONE, 1976; BOESS-
NECK, 1980; HALSTEAD [et al.], 2002;
HELMER, 2000; KLEIN i CRUZ-URIBE,
1984; PRUMMEL i FRISCH, 1986; SCHMID,
1972). L’edat de mort de cada exemplar es
va determinar a partir del grau d’erupció i
desgast de les dents, així com l’estat d’ossi-
ficació dels ossos seguint els treballs de
BARONE (1976), GARDEISEN (1996), HEL-
MER i VIGNE (2004), i PAYNE (1973). Les
restes d’au es van comptabilitzar, i només es
van identificar a nivell específic les que no
oferien dubtes diagnòstics a partir de la
col·lecció de referència de la UB i de l’atles
de COHEN i SERJEANTSON (1997).

A banda de la identificació anatòmica i ta-
xonòmica de les restes, l’anàlisi arqueozoo-
lògica va incloure la determinació de la
lateralitat (esquerra/dreta), el segment de la
unitat anatòmica (epífisi proximal, diàfisi,
etc.), l’estimació de l’edat i del sexe, l’observa-
ció de presència/absència de patologies, la
presa de mesures osteomètriques, així com
l’observació de traces d’aprofitament alimen-
tari i de les característiques de conservació. 

L’origen tafonòmic del conjunt ha estat de-
terminat a partir del ventall d’espècies pre-

sents, les parts anatòmiques representades
i les traces antròpiques sobre els ossos
(talls, foc). De forma qualitativa, el grau de
conservació de les restes s’ha avaluat a par-
tir del tipus i l’impacte de les alteracions de
la cortical òssia seguint una escala de zero
(cap alteració) a quatre (cortical completa-
ment destruïda).

Les unitats de quantificació utilitzades han
estat el nombre de restes (NR), el nombre
de restes determinades anatòmicament i ta-
xonòmica (NRD), el nombre inicial de restes
(NRi, Lyman, 1994), el percentatge de repre-
sentació (PR, DODSON i WEXLAR, 1979), i
el nombre mínim d’individus calculat per
combinació de criteris (NMI, BÖKÖNYI,
1970; POPLIN, 1976).2

3. Resultats

3.1 Espècies presents

La taula 1 mostra el ventall d’espècies pre-
sents als nivells estudiats. El gruix de les res-
tes prové de la sitja UE 2089 (NR= 1.382),
seguit pels nivells de reompliment situats
sobre ella (conjunt UE 2069-90-91, UE 2040,
i UE 2060). El reompliment de la fossa UE
2063 i el nivell situat a sobre (UE 2051) han
lliurat 14 i 15 restes respectivament. A nivell
general, destaca la pràctica absència de
porc al registre (5 restes aïllades), i el domini
exclusiu dels taxons domèstics, entre els
quals destaca la presència d’un gat (UE
2040), dos gossets nounats (UE 2089) i la
total absència d’èquids. Amb relació a altres
grups, les restes d’au representen el 5,8% de
les restes recuperades, entre les quals pre-
dominen els galliformes i les anàtides. No es
va recuperar cap resta de malacofauna ma-
rina o terrestre.

La taula 2 mostra el nombre de restes de la
tríada domèstica (bovins, ovicaprins i

2 Aquest NMI és el resultat de la suma dels NMI de freqüència establerts per cada categoria d’os (tíbia,
fèmur, etc.) en funció dels graus de creixement observats (GARDEISEN, 1996, p. 22).

Taula 1.
Composició específica
dels diferents nivells
del carrer de la Font.
Bota: Bos taurus;
sudo: Sus domesticus;
ovar: Ovis aries;
cahi: Capra hircus;
oc: ovicaprí; cafa: Canis
familiaris; feca: Felis catus,
macro: mamífer de mida
gran (tipus bou);
meso: mamífer de mida
mitjana (tipus ovella);
indet: indeterminat;
avif: avifauna

Taula 2.
Nombre de restes de
la tríada domèstica
(bovins, ovicaprins
i porcs),
i la seva proporció als
nivells amb 100 o més
restes determinades.
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porcs), i la seva proporció a les UE amb 100
o més restes determinades. La presència
residual de porc es fa patent (0,3%), així
com el predomini absolut dels ovicaprins,
que constitueixen més del 85% de les restes
en tots els casos.

3.2 Característiques tafonòmiques
i representativitat anatòmica 

3.2.1. La UE 2040

La taula 3 mostra els resultats del detall
anatòmic de les restes recuperades a les UE
amb més de 100 restes determinades. 

En el cas dels bovins, s’ha registrat la presèn-
cia de fragment de mandíbula dreta (m ++,
48-72 mesos), un fragment de radi, quatre
fragments de costella amb chop marks trans-
versals (2n esquarterament), un atles amb
un chop mark transversal i oblic (1r esquar-
terament), un fragment de coxal mascle amb
una chop mark a l’espina púbica i pittings
de carnívor, una diàfisi proximal de tíbia epi-
fisada (major de 48 mesos), un naviculo-
cuboide dret, i tres falanges. Tot i el baix
nombre de restes, destaca la varietat en les
parts anatòmiques representades, on hi ha
restes del crani, del membre anterior, de
l’esquelet axial i del membre posterior.

La proporció entre elements només ha estat
considerada pels taxons amb més de 80
restes.3 A la pràctica, això ha fet que només

poguéssim emprar els ovicaprins per a
aquesta anàlisi. 

S’observa que, a l’UE 2040, hi ha una manca
total de falanges, ossos del carp i del tars
d’ovicaprí, que constitueixen les parts amb
menor interès alimentari, i les primeres a ser
rebutjades en el procés d’esquarterament.
Així mateix, són abundants els elements
amb gran aportació càrnia, com els fèmurs,
les tíbies o les escàpules (figura 1). Aquesta
representació anatòmica suggereix que l’a-
nimal no se sacrifica a la casa —o, si més no,
els residus d’aquesta activitat es llençarien a

3 Això respon a l’elevat nombre de categories anatòmiques, que fa necessari un cert nombre de restes
per garantir la robustesa estadística dels càlculs.

Taula 3. Representació anatòmica als nivells amb 100 o més restes determinades. Només els ovicaprins conserven un nombre prou
gran de restes com per considerar la proporció entre diferents elements anatòmics. A la UE 2069-90-91 hem comptabilitzat els ossos de me-
sofauna corresponents a costelles i vèrtebres com pertanyents a ovicaprí (marcat en gris).

Figura 1.
Representació

anatòmica dels
ovicaprins de

l’UE 2040 i
localització de les

traces de tall.
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una altra banda—, sinó que es porten parts
escollides, riques en carn. L’abundància de
costelles, a banda del seu elevat interès ali-
mentari, pot respondre al fet que aquests
elements es parteixen en diversos fragments
a l’hora de cuinar-los, fet que els sobredi-
mensiona numèricament. 

Pel que fa a la conservació postdeposicional,
la descamació de les corticals, juntament
amb les fissures i l’acció de les arrels, són
els agents que més han alterat els ossos
(taula 4). Tanmateix, l’acció d’aquests agents
ha estat lleugera (grau 1) i no ha comportat
pèrdues en el registre arqueològic (figura 2).

Globalment, el registre faunístic d’aquest ni-
vell està dominat pels ovicaprins i els bovins
(taula 1). Cal destacar la total absència de
restes de porc i la presència d’un maxil·lar
dret de gat d’avançada edat, que havia per-

dut diverses dents en vida (figura 3). Proba-
blement, aquest animal necessitava ser ali-
mentat pels humans per poder viure. 

La representació anatòmica dels ovicaprins
de l’UE 2040 (taula 3) suggereix que les res-
tes d’aquest nivell són deixalles de menjar,
llençades al pati de la casa. No hi ha restes
de primer esquarterament ni tampoc rebut-
jos d’artesanat. Tot i el probable origen ali-
mentari de les restes, destaca la total
absència de traces de foc sobre els ossos
(taula 4).

3.2.2 El nivell UE 2069-90-91

Aquest nivell, situat per sota d’ UE 2040 i per
sobre de la sitja UE 2089, es compon fona-
mentalment de restes d’ovicaprins, junta-
ment amb rebutjos d’artesanat (vegeu
apartat 3.6). Així mateix, es van recuperar 9
restes de boví, consistents en un fragment
de crani (nasal), dos fragments d’escàpula
delimitats per dues chop marks oblíqües (2n
esquarterament), una diàfisi d’húmer, dos
fragments d’esternó, una primera falange i
dues segones falanges no epifisades (me-
nor de 18 mesos).

Amb relació als ovicaprins, la representació
anatòmica està dominada pels fragments de
costella i escàpula, que constitueixen parts
riques en carn (taula 3). Així mateix, destaca
la proporció de mandíbules, així com de vèr-
tebres i ossos llargs. En general, les parts
pobres en carn estan poc representades, a
les quals cal sumar el fèmur, present només
per una resta (figura 4). Aquesta represen-
tació anatòmica, juntament amb la presèn-
cia de traces antròpiques, indica que les
restes són deixalles alimentàries, llençades
al pati de la casa. En aquest cas, hi ha un
12% de les restes amb pittings de carnívor,
així com un 2% amb traces de foc (taula 4).
Això indica que els carnívors han pogut ac-
cedir a una part de les restes abans que
aquestes quedessin integrades al sediment.

Amb relació a la conservació postdeposicio-
nal, les fissures han estat el principal agent
d’alteració de les restes (80%), seguides
per les arrels (55,6%) i les fissures (50%).
En tot cas, creiem que la baixa incidència
d’aquests agents no ha comportat pèrdues
postdeposicionals.

3.2.3 La sitja UE 2089

En el cas de la sitja 2089, la major part de
restes corresponen a ovicaprí, tot i la pre-
sència d’algunes restes de boví, 4 restes de
porc (dos metacarps, un dels quals amb pit-

Taula 4.
Nombre de restes
alterades per agents
tafonòmics.

Figura 2.
Grau de conservació
de les restes òssies
del carrer de la Font.
Totes les UE presenten
característiques similars
de conservació,
per la qual cosa han
estat considerades
conjuntament. La major
part dels ossos està
poc alterat, fet que
indica que els agents
tafonòmics no han
comportat pèrdues
al registre. 
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tings de carnívor, una incisiva superior de-
cídua i una epífisi distal de radi digerida) i
dos gossets nounats (d4 superior sortida).
En el cas de les restes de boví, el crani està
present per una branca vertical de mandí-
bula amb chop marks a la zona articular
(1r/2n esquarterament). Del membre ante-
rior s’han conservat dos fragments d’escà-
pula delimitats per chop marks obliqües
(llargada 9 i 10 cm respectivament; 2n es-
quarterament), un extrem distal d’húmer
epifisat (major de 24 mesos) amb pittings de
carnívor i una chop mark a la tròclea (2n es-
quarterament), dos fragments d’ulna amb
chop marks transversals a la diàfisi i a l’ole-
cranon (2n esquarterament), un dels quals
no està epifisat (9-42 mesos), un hamatum
dret (os del carp) amb una chop mark sagi-
tal, i dues diàfisis proximals de metacarps
seccionades per una chop mark transversal
i amb talls prop de la superfície articular
(escorxament/desarticulació i 1r/2n esquar-
terament). L’esquelet axial està present amb
7 fragments de costelles, tots amb chop
marks transversals. Del membre posterior
s’han conservat dos talus distals seccionats
longitudinalment i oblíqua, i una diàfisi pro-
ximal de metatars seccionada a mitja diàfisi
i pittings de carnívor a la part proximal.
Sense atribució a un o altre membre hi ha
una epífisi de metàpode rosegada per carní-
vor, i una primera falange i una segona fa-
lange epifisades (major de 24 mesos).

En relació als ovicaprins, la seva representa-
ció anatòmica està dominada per les coste-
lles, que representen més del 60% de les
restes recuperades (taula 3). El càlcul del
NMI per combinació de criteris a partir de

l’element anatòmic més abundant (húmers)
indica la presència de 28 individus. A causa
que l’húmer s’epifisa molt ràpidament a la
vida de l’animal (vers els 3-4 mesos a la part
distal, que és la més abundant al registre),
hem utilitzat la informació de les mandíbules
per tal de reconstruir les edats de mort. Les
mandíbules han permès precisar l’edat de 17
ovicaprins: 7 adults (majors de 24 mesos), 8
subadults (12-24 mesos), 2 juvenils (6-12), i
1 infantil (menor de 6 mesos). Això sugge-
reix un patró de gestió orientat a l’obtenció
de carn, on també hi hauria individus que
s’han pogut reproduir alguna vegada.

L’elevat nombre de restes recuperades en
aquesta estructura permet una anàlisi més
acurada de la representació anatòmica

Figura 3.
Maxil·lar dret de

gat, edat senil.
Li falten les dents p4 i
m1, perdudes en vida.

Només conserva la
canina i la p2.

Probablement aquest
animal necessitava
ser alimentat pels
humans per viure.

Foto: R. Álvarez Arza.

Figura 4.
Representació

anatòmica dels
ovicaprins de

l’UE 2069-90-91 i
localització de les

traces de tall.
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(taula 5). En aquesta taula, la columna
“NME 1 indv” indica el nombre de restes
que té un ovicaprí en origen (un crani, dues
mandíbules, dos húmers, etc.). La columna
“NRi esp” indica el nombre de restes espe-
rat per element anatòmic, prenent com a re-
ferència els 28 individus obtinguts a partir
del càlcul sobre els húmers amb combinació
de criteris. És a dir: si aquests 28 individus
haguessin estat sencers i completament
conservats al registre arqueològic, aquest
seria el nombre de restes que hauríem tro-
bat per element anatòmic. La columna “PR”

indica el percentatge de representació ana-
tòmica al registre analitzat, resultant del càl-
cul: NRD OC*100/ NRi esp. Aquest càlcul
permet apreciar diferents coses:

– El crani està clarament sobrerepresentat,
fruit de l’elevat índex de fragmentació d’a-
quest element.

– Les costelles són l’element més abundant
i millor representat en termes de PR. Molt
probablement, també estan sobrerepre-
sentades, ja que es parteixen en diversos
trossos a l’hora de cuinar-les, i tots els
fragments han estat comptabilitzats. Tan-
mateix, el seu nombre indica una presèn-
cia real al registre, que es discutirà a
continuació (vegeu 3.3).

– Amb més del 80% del PR, les escàpules,
els húmers i els radis són els elements
apendiculars millor representats. 

– En contrast amb els elements del membre
anterior, el membre posterior apareix in-
frarepresentat: només s’ha recuperat una
resta de coxal i set fragments de fèmur
i tíbia, amb un PR de l’ 1,8% i el 12,5%
respectivament.

– Els elements amb un PR menor són les
dents aïllades, els ossos del carp i del tars,
i les falanges. En el cas de les dents, s’ex-
plica per la bona conservació de les man-
díbules i els maxil·lars, que han conservat
les peces in situ. En el cas dels ossos del
carp i del tars, es tracta d’elements petits
que han pogut perdre’s durant el treball
d’excavació. Finalment, les falanges, a
banda de ser també elements petits, po-
den haver estat absents des d’un inici, ja
que sovint es queden en les pells o es re-
butgen durant el primer esquarterament.

En definitiva, el registre de la sitja 2089 mos-
tra una sobrerepresentació de crani i coste-
lles, un predomini de membre anterior, i una
sobrepresentació del membre posterior, es-
pecialment del coxal (figura 5 i figura 6).

Pel que fa a les restes d’avifauna, s’ha cons-
tatat la presència de gall i d’ànec (vegeu
figura 7).

3.3 Traces d’origen alimentari

Una de les particularitats del material del
carrer de la Font és la uniformitat de les tra-
ces de tall. Tots els elements anatòmics, i es-
pecialment el membre anterior, han estat
esquarterats seguint un patró regular que es
pot resumir com segueix: 

Taula 5. Detall de la representació anatòmica dels ovicaprins de l’UE 2089 i
càlcul del percentatge de representació (PR). S’observa la sobrerepresentació
de costelles, així com el predomini de parts riques en carn, especialment del mem-
bre anterior. NRi 1indv= nombre de restes a un individu; NRi esp.= nombre de res-
tes esperat segons el càlcul del nombre mínim d’individus; PR= percentatge de
representació, resultant del càlcul NRD OC*100/ NRi esp.

Figura 5.
Representació del PR
dels ovicaprins de
l’UE 2089 i
localització de
les traces de tall.
S’observa una gran
presència d’element
anterior i costelles,
i una infrarepresentació
del membre posterior,
especialment del coxal.
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Figura 6.
Corba del PR dels

ovicaprins de l’UE 2089.
A banda de la

sobrerepresentació del
crani, s’observa una gran

presència d’element
anterior i costelles, i una
baixa representació del

membre posterior,
especialment del coxal,
així com dels elements

petits, com els ossos del
carp i les falanges.

Figura 7.
Mostra de les restes

d’avifauna recuperades.
Tibio-tars de gall mascle

(Gallus gallus). Pic i
coracoide d’ànec (Anas

plathyrryncos).
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– Un cop mort l’animal, el crani es parteix
amb chop marks longitudinals al parietal, i
transversals al temporal (obtenció cervell?).

– L’esquelet axial es parteix en diversos seg-
ments a partir de chop marks transversals
i obliqües als cossos vertebrals, així com
chop marks longitudinals que seccionen la
vèrtebra per un costat de l’apòfisi espinosa
(figura 8a). Les costelles es parteixen, com
a mínim, per la meitat i, poden partir-se en
tres segments o més. En el cas dels frag-
ments delimitats per dues chop marks, la
llargada varia entre 2 cm i 12,9 cm, amb
una mitja de 7,4 cm a l’UE 2040 (N=7,
rang=6-9 cm), 5,5 cm a l’UE 2069 (N=15,
rang=3-10 cm), i 6,9cm a l’UE 2089
(N=282, rang= 2-14 cm). Cal dir que la
gran majoria es troben entre 4 i 7 cm, i que
els fragments més grans corresponen a
costelles que conserven el caput i han es-
tat seccionades només per la meitat.

– El membre anterior s’esquartera amb chop
marks oblics a la meitat i al coll de l’escà-
pula (figura 8c), a mitja diàfisi o bé al terç
distal de l’húmer (figura 8b), i a mitja dià-
fisi o terç proximal del radi. En el cas dels
metacarps, aquests se seccionen a mitja
diàfisi (vegeu també figura 5). Sembla que
en alguns casos el membre anterior es
penjaria d’un ganxo, com sembla testimo-
niar una escàpula amb una perforació a
mitja pala (figura 8d).

– El membre posterior està molt menys re-
presentat, però sembla que el fèmur es
partiria a mitja diàfisi, i la tíbia es partiria
al terç distal. Els metatarsos, a l’igual
que els metacarps, se seccionen a mitja
diàfisi.

La regularitat en el tractament de les car-
casses indica que se segueix un patró cons-
tant en l’esquarterament dels xais.

Figura 8.
Mostra de la regularitat
de les traces
d’esquarterament.
7a: vèrtebres amb un
chop mark a un costat
de l’apòfisi espinosa;
7b: húmers seccionats
al terç distal;
7c: escàpules amb chop
marks oblics;
7d: escàpula amb
perforació, tal volta
provocada per un ganxo.
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3.4. Patologies

Dins del registre analitzat, s’han detectat 3 os-
sos amb presència de patologies, tots ells pro-
cedents de la sitja UE 2089. Es tracta d’una
mandíbula d’ovella amb un abscés a l’alçada
de la segona molar (figura 9), un metatars d’o-
vicaprí amb una exostosi a l’epífisi proximal, i
un metatars d’ovicaprí amb una de les super-
fícies articulars distals desviada lateralment. 

3.5. Biometria

El conjunt del carrer de la Font ha permès
l’obtenció de diverses mesures, que poden
servir de referència per a altres estudis ar-
queozoològics i històrics (vegeu annex de
mesures). Els ossos que han permès el càl-
cul d’alçada a la creu a partir dels índexs de
TEICHERT (1975) han estat dos astràgals, un
calcani i un metatars:

Astràgals: 
n258, UE 2089 – GL: 27,8 – Alçada a la creu:
67,4 cm
n260, UE 2089 – GL: 29,7 – Alçada a la creu:
63 cm

Calcani:
n261, UE 2089 – GL: 54,3 – Alçada a la creu:
61,9 cm

Metatars:
n44, UE 2060 – GL: 128,3 – Alçada a la creu:
58,2 cm

Aquestes mesures són un xic més grans a
les observades al jaciment tardoromà de
Santa Margarida (Martorell, Baix Llobregat),
datat del s. VIII i on es van recuperar dos as-
tràgals de GL 26,5 i 27,5 (VALENZUELA i
NAVARRO, 2007), i clarament majors al de
l’astràgal d’ovicaprí recuperat al Castell de
Mur (Guàrdia de Noguera, La Noguera) en
un nivell del segle XIII (GL: 23,4; VALEN-
ZUELA i COLOMINAS, 2008). Les mesures
obtingudes a Tàrrega entrarien dins la banda
menor de les ovelles del segle XV de Beja
(Portugal; GL d’entre 28,4-34,3mm; DAVIS,
2008), i serien un xic més petites que les de
la raça rústica actual portuguesa “Churra da
Terra Quente”, que tenen llargades d’astràgal
d’entre 29,8 i 33,2mm (DAVIS, 2008).

3.6. Altres materials: els rebutjos
d’artesanat i els objectes en os

Durant l’excavació es va recuperar una sèrie
d’objectes en os, així com fragments proces-

sats amb fins artesanals (serrats, polits), i fi-
nalment rebutjats. Pel que fa als objectes
acabats (figura 10), es tracta d’una fitxa o
un botó, de forma circular amb un orifici
central i un gruix de vora 2 mm (UE 2089),
una dena d’os (UE 2040), i una vèrtebra de
peix que presentava incisions (UE 2051).

Amb relació als rebutjos d’artesanat, es lo-
calitzen a la UE 2060 i a la UE 2069, situa-
des una sobre l’altra (veieu secció en el
present volum). Les restes recuperades es
caracteritzen per ser fragments d’os llarg de
macrofauna, molt probablement de boví,
que han estat serrats longitudinalment i
transversal, així com un fragment de banya
de cérvol (figura 11). Així mateix, a l’UE
2060 es van localitzar quatre fragments d’os
treballat i tallats en secció quadrada, un
d’ells acabat amb punta. El gruix de la paret
dels ossos de boví fa que usualment s’utilit-
zin per fer agulles, frontisses, aplics d’os,
culleres, etc. La presència d’aquestes restes
als nivells de reompliment del pati indica
que alguns ossos de boví es van utilitzar per
fer objectes domèstics.4

Figura 9:
Mandíbula d’ovicaprí

amb afecció òssia a
l’alçada de la segona
molar provocada per

un abscès.
La coloració verda

parcial està relacionada
amb l’òxid de coure

procedent d’algun
objecte de bronze
present a la sitja i

proper a la mandíbula.

Figura 10.
Objectes acabats en os

procedents de diverses
UEs: fitxa o botó
en os (UE 2089),

dena d’os (UE 2040),
vèrtebra de peix amb

incisions (UE 2051).

4 En el cas que hagués estat una activitat més industrialitzada, el volum d’ossos hauria estat molt major.
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4. Discussió: la fauna del carrer de la Font
com a testimoni del consum de carn en
una casa jueva 

L’alimentació dels jueus està regulada es-
trictament per la tradició religiosa, que in-
dica quines espècies són aptes per al
consum i com s’han de consumir perquè si-
guin kosher (seguint les normes del Kas-
hrut). Així mateix, també indica de quina
manera s’han de preparar els animals (se-
guint les normes de la Shechita).5

Segons les normes del Kashrut, es poden
consumir peixos, aus i mamífers, però no in-
sectes, amfibis, rèptils, invertebrats ni
mol·luscos. Així doncs, no són aptes per al
consum, entre d’altres, les serps, el pop, la
sèpia i tots els crustacis. Els mamífers que
es poden consumir han de tenir la peülla
partida i remugar el seu aliment. Això inclou
animals domèstics i salvatges, com ovelles,
cabres, bovins, cérvols, cabirols, gaseles, etc.
Tanmateix, els animals han de ser sacrificats
d’una certa manera, i no poden haver estat
caçats amb trampa, ni disparats amb llança,
fletxa ni arma de foc, ni tampoc deixats mo-
rir en un pou o enverinats. Això fa que, a la

pràctica, el consum d’animals salvatges sigui
molt limitat.

En el cas dels ocells, la Bíblia no dóna un cri-
teri general, però sí que esmenta quines aus
no són aptes per al consum. La tradició de-
talla quines espècies poden ser consumides,
entre les quals es troben la majoria d’aviram
domèstic, com les gallines, les oques o els
ànecs, entre d’altres. En el cas dels peixos,
han de tenir escates i ganyes. Tota la resta
es considera no kosher. 

En el cas dels productes secundaris, els pro-
ductes de consum (llet i derivats) han de
procedir d’animals kosher. Altres productes,
en canvi, com la força de treball, els ossos o
les pells, poden procedir d’animals no kos-
her, com els cavalls, els ases, etc. Així ma-
teix, els jueus poden conviure amb animals
no kosher, com els gossos o els gats (GRE-
ENFIELD I BOUCHNIK, 2010). 

Per tal de poder consumir un animal, cal que
aquest hagi estat sacrificat d’una certa ma-
nera6 per una persona especialitzada (shoi-
chet), i que l’animal no tingui cap defecte
greu. Així mateix, l’animal ha de ser comple-

5 Tota la informació detallada a continuació ha estat extreta de GREENFIELD i BOUCHNICK (2010). 
6 Es poden trobar més detalls al treball de GREENFIELD i BOUCHNICK (2010).

Figura 11.
Mostra dels rebutjos
d’artesanat en os
recuperats a l’UE 2069.
Fotos: R. Álvarez Arza.
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tament dessagnat i s’ha de treure el nervi cià-
tic, ja que conté molta sang que no pot ser
drenada de cap manera. Aquest nervi costa
molt de treure i, sovint, es prefereix vendre el
membre posterior com a carn no kosher. 

Aquestes característiques alimentàries cons-
titueixen un signe d’identitat cultural i reli-
giosa dels jueus enfront d’altres comunitats
(GREENFIELD i BOUCHNIK, 2010). En l’àm-
bit arqueozoològic, es fa possible reconèixer
la presència d’una comunitat jueva a partir
de tres indicadors:

– El ventall d’espècies consumides.

– La presència d’un patró homogeni d’es-
quarterament.

– En el cas de convivència amb comunitats
no jueves, el predomini de membre ante-
rior sobre membre posterior en les deixa-
lles de consum.

En el cas del conjunt faunístic del carrer de
la Font, aquestes tres variables suggereixen
que les restes són deixalles alimentàries
procedents d’una casa jueva on se seguien
fidelment les normes del Kashrut i es realit-
zaven activitats artesanals en l’àmbit do-
mèstic. Només a la sitja UE 2089 es podrien
trobar petites desviacions, amb la presència
de 4 ossos de porc i 3 ossos amb patologies,
tot i que aquestes restes podrien haver estat
consumides per carnívors (epífisi de radi di-
gerida i pittings de carnívor a un metàpode),
o per persones no jueves a la casa. Per la
resta, els resultats no ofereixen cap dubte:

– el porc constitueix un 0,3% de les restes
recuperades. La resta d’espècies repre-
sentades són totes kosher (ovicaprins, bo-
vins, ànec, gall), amb l’excepció dels
gossos i els gats, que tanmateix, són ac-
ceptats com a animals de companyia. 

– hi ha un patró clar i constant d’esquartera-
ment, fet que suggereix que els animals han
estat sacrificats per un shoichet d’acord
amb un patró concret. 

– hi ha un clar predomini del membre ante-
rior sobre el posterior i, especialment, del
coxal —present només per una resta—,
que és on es troba el nervi ciàtic.

Aquest patró està documentat a d’altres re-
gistres d’època medieval a Europa, on s’han
pogut comparar el registre arqueozoològic
de diferents cases jueves (IJZEREEF, 1989).
En el cas d’Amsterdam, on el jaciment in-
cloïa diferents illes de cases i les restes de

fauna eren molt més nombroses (més de
100.000), s’ha pogut distingir entre famílies
més riques i pobres segons les espècies i les
parts anatòmiques consumides (IJZEREEF,
1989). Si considerem aquests indicadors, la
presència de parts riques en carn, avifauna
i la predominança de xai, indiquen un bon
poder adquisitiu de la casa del carrer de la
Font. Així mateix, a Amsterdam es va docu-
mentar la presència d’una o més sitges al
pati de les cases, fet que també troba
paral·lel en el cas d’aquesta casa de Tàrrega.

A Catalunya, un conjunt procedent del Call
de Barcelona (FLORENSA [et. al.] 2007) pre-
senta característiques molt similars al con-
junt del carrer de la Font de Tàrrega: els
ovicaprins són el taxó predominant i la pre-
sència de porc és testimonial, amb un 0,9%
de les restes (taula 6). En contrast, a diver-
sos conjunts faunístics procedents de con-
textos cristians datats del segle XIV, el porc
representa més del 15% de les restes de la
tríada domèstica (taula 6): és el cas de St.
Julià d’Altura (Sabadell; MOLINA [et al.]
2003a), St. Esteve de Castellar Vell (Castellar
del Vallès; MOLINA [et al.]  2003b), i el con-
junt procedent del carrer St. Ramon (Sta.
Perpètua de la Mogoda; FORNER i GONZÁ-
LEZ, 2007). Així doncs, es fa patent la dife-
rència alimentària entre les comunitats
jueva i cristiana en l’àmbit arqueozoològic.

5. Conclusions

La normativa que regeix l’alimentació jueva
(Kashrut) per tal que els aliments siguin con-
siderats aptes per al consum (kosher), fa
que sigui possible detectar la presència
d’una comunitat jueva a partir del registre
arqueozoològic en base a tres indicadors: el
ventall faunístic, l’homogeneïtat de les tra-
ces de tall, i el major consum de membre
anterior que de posterior. En el cas del carrer
de la Font, aquests tres indicadors apunten
sense reserves que el registre analitzat
prové d’una casa jueva. 

El registre faunístic, datat principalment del
segle XIV, està molt ben preservat, amb una
feble incidència dels agents postdeposicio-
nals. La presència de nombroses traces de

Taula 6.
Proporció d'espècies

de la tríada domèstrica
a diferents jaciments
de Catalunya datats

del segle XIV:
Sant Julià d'Altura

(Sabadell), Sant Esteve
de Castellar Vell

(Castellar del Vallès),
carrer Sant Ramon

(Santa Perpètua de la
Mogoda) i carrer Sant
Honorat (Barcelona).

Vegeu referències
bibliogràfiques al text.
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tall i algunes traces de foc indiquen que les
restes corresponen a deixalles de consum,
que van ser en part accessibles a carnívors
—gossos i/o gats—, la presència dels quals
està testimoniada per algunes restes òssies
i, sobretot, per les traces de les dents sobre
els ossos. Així mateix, es van registrar alguns
objectes en os i rebutjos d’artesanat (UE
2040 i 2060), que testimonien la manufac-
tura d’objectes en os en l’àmbit domèstic. 

El ventall d’espècies consumides se centra
en ovicaprins i bovins, però també inclou ga-
llinàcies i anàtides. Així mateix, s’han docu-
mentat quatre restes de porc (SJ 2089), que
podrien haver estat consumides pels carní-
vors de la casa (gat i gos).

Les mesures osteomètriques indiquen que
els animals eren un xic més petits que els
del segle XV de Beja (Portugal), així com de
la raça rústica portuguesa “Churra da Terra
Quente” (DAVIS, 2008). En canvi, són més
grans que l’ovella del segle XIII documentada
al Castell de Mur (VALENZUELA i COLOMI-
NAS, 2008). Pel que fa a la gestió ramadera,

les dades suggereixen que els ovicaprins se
sacrifiquen preferentment subadults (12-24
mesos), mentre que els bovins se sacrifi-
quen un cop ja s’han pogut reproduir alguna
vegada (més de dos anys).

La comparació amb altres conjunts faunís-
tics del segle XIV a Catalunya mostra una
clara diferenciació del conjunt del carrer de
la Font respecte a d’altres procedents de
contextos cristians. En canvi, la composició
faunística s’assimila al conjunt procedent del
Call de Barcelona. Així doncs, es confirma
que l’anàlisi de les restes faunístiques per-
met determinar la procedència cultural de
les restes i caracteritzar l’alimentació de les
diferents comunitats.
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Annex biometria

Mandíbula

UE Espècie M1 W M2 W M3 L M3 W

UE 2040 ovar 8,1 7,7

UE 2040 ovar 7,3 6,7

UE 2040 ovar 7,8 7,1

UE 2069 ovar 8,4

UE 2069 ovar 8,7

UE 2069 ovar d4 W: 6,6

UE 2069 ovar 7,3 7,4

UE 2069 ovar 24,2 8,8

UE 2069 ovar 7,2

Escàpula

UE Espècie GLP LG BG SLC

UE 2040 oc 30,9 24,4 18,9 18,6

UE 2069 oc 32,2 25,4 20,5 19,9

UE 2089 ovar 13,6

UE 2090 ovar 28,4 22,3 18,3 16,8

UE 2090 ovar 32,2 23,8 17,7

UE 2090 ovar 33,1 26,5 20,8

UE 2090 ovar 35,3 27,2 23,4

UE 2090 ovar 21,7 19,5

UE 2090 ovar 21,5 17,6

UE 2090 ovar 21,3

UE 2091 ovar 30,4 24 18,8 18,4

UE 2089 ovar 32,1 24,6 19,3 18,5

Húmer

UE Espècie BT HTC

UE 2040 oc 31,5 15

UE 2060 ovar 29,7 15,3

UE 2063 ovar 26,9 13,7

Metacarp

UE Espècie GL Bp Dp SD DD Bd Dd HTC WCM DEM WCL DEL

UE 2040 oc 23,5 17,6

UE 2040 oc 26,1 18,7

UE 2040 oc 23,3 16,5

UE 2040 oc 24,7 17,3

UE 2060 oc 24,2 15,4 11,3 10,6 10,7 9,7

UE 2069 cahi 9,6 23,8 16,2 11,2 10,2 11,3 10,8

UE 2069 ovar 8,7 22,4 14,7 10,5 10,3 10,1 9,8

UE 2069 cahi 9,1 23 14,4 10,8 8,3 10,1 8,2

UE 2089 bota 62,6 39,3
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Tíbia

UE Espècie Bd Dd

UE 2089 oc 24 18,9

Tars

UE Espècie Os GL Bp Dp SD DD Bd

UE 2089 oc talus 27,8 Dd:17,6 Dl:15,4

UE 2089 oc talus 29,7

UE 2089 bota talus 41,5

UE 2089 bota talus 44,6

UE 2040 bota talus 54,4

UE 2089 oc calcani 54,3 16,5 14,5

Metatars

UE Espècie GL Bp Dp SD DD Bd Dd HTC WCM DEM WCL DEL

UE 2060 oc 128,3 20,2

UE 2069 oc 20,2 19,4

UE 2089 ovar 22,9 15,4 10,9 10,3 9,7 10

UE 2089 ovar 22,2 14,4 10,3 9,3 9,7 9,1

UE 2089 ovar 23,3 14,4 10,9 9,8 10,5 9,4

1ª falange

UE Espècie Os GL Bp Dp SD DD Bd Dd

UE 2089 bota 1fal 62,9 30,9 34,3 25,5 28,5 22,7

UE 2040 bota 1fal ant 61,2 32,6 35,2 28,8 31,3 24,2

UE 2040 bota 1fal ant 61,6 33,7 34,1 28,7 31,4 23,8
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