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MAQBARAT AL-FAJJARIM: EL CEMENTEM DELS
TERRISSERS.
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Servei Municipal d'Arqueologia de Dénia.
Bernard Simonel.
CNRS, Université de Nice/ Sopiíia Antipolis.

INTRODUCCIÓ.
La necròpolis objecte d'estudi es localitza en l'actual avinguda Ramon
Ortega, en el nucli urbà de Dénia. Esta maqbara se situa a l'exterior del
recinte murat de la Medina islàmica, concretament al sud-oest d'aquesta, i
prop d'una de les vies d'accés més importants: la Porta d'Ondara (fíg. 1).
En aquest entorn es van realitzar dues intervencions arqueològiques, la
primera en els anys 1985/86 amb una superfície de més de 400 m^ i la
segona en els anys 1997/98 amb un total de 1.070 m^ excavats. En aquestes
dues campanyes es van documentar un centre terrisser i una necròpolis
annexa.
En la primera intervenció arqueològica es van exhumar dos edificis
de planta rectangular, amb unes cinc estades cadascun, de semblant
orientació, i que defineixen i envolten un pati o àrea oberta de planta
trapezoïdal (Gisbert, Azuar i Burguera, 1991). En el centre del pati es van
documentar diversos forns tipus "Daniya", els quals es trobarien en activitat
al mateix temps. Quant a la producció ceràmica, assenyalar les ceràmiques
de luxe, de dimensions menudes i decorades, destacant les següents varietats:
amb coberta vidriada verd oliva o melat llis o amb decoració estampillada
sobre el fons intern, vidriada bícroma amb decoració de manganès sobre
fons melat, corda seca parcial, etc. (Gisbert, 1986). La cronologia de la
terrisseria és almohade, situant-se en la segona meitat del segle XII i en els
inicis del segle XIII.
Al sud d'aquest complex industrial se situava una maqbara coetània
a la terrisseria o lleugerament posterior. Concretament es van exhumar un
total de dotze sepultures individuals en fossa simple, amb les inhumacions
en posició de decúbit lateral dret i amb una orientació est-oest (Gisbert,
1986).
La segona intervenció arqueològica es troba localitzada adjacent a
l'anterior, sobre un terreny d'argiles amb un lleuger pendent des de l'extrem
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f ig. 2. Planta general del
Centre Terrisser i de la
Necròpolis.
DIBUIX: M. Ortolà
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nord-oest al sud-est. A l'extrem nord-oest es van exhumar diverses estructures
hidràuliques: pous i sèquies, les quals distribuïen l'aigua al centre terrisser;
en el centre deijaciment es trobava la terrisseria, amb un màxim de 28 forns
de diverses tipologies que pertanyien a diferents fases cronològiques; i
finalment es va localitzar la necròpolis, la qual presenta un total de 220
sepultures en dues fases cronològiques (fig. 2, foto 1).
Quant a la terrisseria, s'han exhumat un màxim de 28 forns, entre
reutilitzacions i reformes, els quals funcionen en diferents fases
cronològiques. Els forns es disposen entorn d'un pati de planta més o menys
rectangular amb un espai de 70 m-. Els diversos forns exhumats presenten
dues tipologies: el forn de barres i el tipus ''Daniya". Si ens fixem en a la
producció ceràmica, destacar la ceràmica de luxe amb decoració en verd i
manganès sobre fons blanc, vidriat melat amb decoració en manganès, etc.
(Gisbert, 2000).
Pel que fa a la relació de la necròpolis amb la terrisseria s'ha de tenir
en compte que no s'ha trobat cap fipus de límit entre elles. També s'ha de
destacar que en el nivell superior de la maqbara s'han trobat diversos
enterraments alterats per dues fosses d'escombraries farcides amb deixalles
de la terrisseria així com per dos forns menuts, per tant, cal assenyalar que
tant el cementeri com la terrisseria es troben directament relacionals i devien
funcionar de manera coetània. Aquest jaciment s'enquadra cronològicament
des de principis del segle XT fins a mitjans del segle XIII.

foto 1. Vista zenital de
la Necròpolis.

L'objecte del present article és l'estudi de la segona intervenció
arqueològica, en concret de la maqbara, en un doble vessant arqueològic i
antropològic.
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ESTUDI ARQUEOLÒGIC.
Les distintes fases d'enterraments d'aquesta necròpolis es van
determinar atenent els diferents estrats en què es trobaven soterrats els cossos.
Sobre l'argila estèril de coloració rogenca o groguenca es van excavar els
primers enterraments i sobre aquest estrat es va anar amuntegant un nivell de
terra negra amb nombroses restes ceràmiques que provenien dels rebutjos de
la terrisseria. Serà en aquest estrat on es van dipositant els distints enterraments
de la segona fase. Per tant, el cementeri devia iniciar la seua activitat a principis
del segle XI i perdurar fins a principis del segle XIII o lleugerament posterior,
quan s'abandonen les terrisseries amb la conquesta de Daniya per Jaume I
l'any 1244.
Quant a l'organització interna del cementeri, vam observar una
variabilitat en la distribució dels enterraments: en la primera fase les
inhumacions es distribueixen de manera prou uniforme al llarg de la
necròpolis; en canvi, en la segona fase s'hi observa una desorganització i
concentració en grups d'enterraments.
En la necròpolis s'han exhumat 214 sepultures amb un total de 220
individus, ja que encara que la majoria de les tombes eren individuals es van
exhumar diverses sepultures dobles i múltiples. En la primera fase es van
exhumar 79 sepultures amb un total de 81 individus i en la segona fase
d'enterraments s'han individualitzat 134 sepultures amb un total de 139
individus.
En a la tipologia dels enterraments s'han individualitzat set variants:
a) Fosses senzilles excavades en l'argila. Les fosses presenten una planta
rectangular i tan sols en algunes s'ha constatat la forma lleugerament
arredonida de la capçalera. La longitud de la fossa és variable depenent
del tipus d'inhumació (infantil o adult), l'amplària oscil·la entre 0'500'30 m i la profunditat constatada està entre 0'40-0'50 m. Aquest tipus
de fosses es documenta en les dues fases d'ocupació i és el més
representat.
b) Enterraments delimitats amb diferents tipus de materials: carreus
d'arenisca, pedres calcàries, materials de construcció (teules i rajoles) i
fins i tot fragments ceràmics (fotos 2 i 5). Aquestes tombes presenten
una planta de forma rectangular i es troben deUmitades pels quatre costats.
En la primera fase del cementeri s'han documentat set sepultures i en la
segona fase tan sols una sepultura, la qual presenta una coberta de grans
lloses de pedra arenisca. Aquest tipus de sepultura es constata en el
cementeri de Roters de València (Pascual i Serrano, 1996) i en la
necròpolis de San Nicolàs de Múrcia (Navarro, 1986).
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foto 2. Tomba amb
coberta
de
lloses
d'arenisca
i
fossa
delimitada per pedres i
fragments ceràmics.

c) Sepultures amb coberta de teules. Es van documentar un total de
quatre sepultures en el primer nivell d'ocupació. Es tracta d'una fossa
simple sobre la qual es disposa una füada de teules disposades de forma
convexa, una al costat de l'aJtra, conformant una coberta (foto 3). Esta
tipologia també s'ha constatat en la necròpolis del Castillo de Yecla, a
Múrcia (Ruiz Molina, 2000) i en la de Roters de València (Pascual i
Serrano, 1996).

foto 3, Sepultura amb
coberta de teules.
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d) Tombes amb coberta d'atovons. Es van documentar tan sols dos
sepultures en la primera fase de la necròpolis. Sobre la fossa senzilla es
disposa una coberta construïda amb atovons de diferents mesures.
e) Enterraments amb coberta de lloses de pedra calcària o arenisca.
Tan sols es va documentar una tomba en el primer nivell d'ocupació i en
el segon nivell dues tombes. Sobre la fossa simple es disposa una filada
de lloses de dimensions mitjanes disposades de forma horitzontal.
í) Sepultures amb coberta de pedres calcàries. Es van documentar tres
tombes en la segona fase de la necròpolis. Són fosses senzilles de planta
rectangular amb una coberta realitzada amb pedres calcàries irregulars
conformant una filada.
g) Tombes amb coberta mixta de lloses i teules. Es va documentar tan
sols una tomba en el segon nivell de la necròpolis (foto 4). Es tracta
d'una fossa senzilla sobre la qual es disposa una coberta que alterna tres
lloses de pedra calcària amb dues teules corbes disposades de forma
convexa.

f o t o 4, Enterrament
amb coberta mixta de
lloses calcàries i teules.

Quant a la senyalització externa de les tombes, no s'ha conservat cap
tipus d'element que realitzarà eixa funció. Tampoc s'han trobat claus que
pogueren constatar la presència de taüts.
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L'orientació de les inhumacions és sempre amb el cap a l'oest, els
peus a l'est i amb la cara girada cap al sud-est. Per tant l'orientació és estoest amb lleugeres variacions en els graus.
La posició dels individus més característica és la de decúbit lateral
dret, seguida de la posició de decúbit supí i finalment la de decúbit prono.
En la primera fase d'ocupació hi ha un total de 70 enterraments en posició
de decúbit lateral dret i en el segon nivell hi ha 107 enterraments. Respecte
a la posició de decúbit supí, destacar dues inhumacions en el primer nivell i
sis sepultures en la segona fase. I, finalment, destacar un cas en posició de
decúbit prono en la primera fase d'ocupació.
Respecte a la posició de les extremitats superiors i inferiors, cal
destacar la varietat de posicions. La majoria d'inhumacions presenten la
posició d'ambdós braços semiflexionats i en un segon terme el braç dret
estirat i l'esquerre semiflexionat. Les mans una al costat de l'altra. Quant a
la posició de les extremitats inferiors destaquen ambdós cames
semiflexionades i d'altra banda les cames estirades. Els peus es troben
r esquerre sobre el dret o un al costat de l'altre.
Finalment, respecte els aixovars, hem de dir que són quasi inexistents,
ja que tan sols se n'han localitzat en tres enterraments. Entre aquestos destacar
un anell de plata, un xicotet penjoll de bronze i finalment una agulla situada
en les costelles, la qual serviria per a subjectar el sudari.
ESTUDI ANTROPOLÒGIC.
Amb l'estudi detallat de les restes òssies s'han individualitzat 224
individus: 192 adults i 32 xiquets. Dels 192 adults 57 són de sexe masculí,
61 de sexe femení i en 74 casos no s'ha pogut determinar el sexe a causa del
mediocre estat de conservació de les peces determinants.
La població estudiada està composta per dones, hòmens i xiquets, en
les proporcions que corresponen a una població completa. Les diverses
fórmules aproximatives que relacionen a la població inhumada i la població
viva, segons els ratios que s'apliquen en esta època, donen com resultat que
es tracta d'un grup d'unes vint famflies.
La proporció de xiquets (15%) és insuficient en relació a l'estructura
real d'una població d'aquesta època i confirma el dèficit clàssic observat en
totes les necròpolis comparables i que varia del 10 al 15 %. El dèficit es
produeix essencialment en xiquets de baixa edat.
La població inhumada és representativa d'una població completa.
L'edat mitjana dels adults morts d'entre 30 i 39 anys se situa al voltant dels
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f o t o 5. Enterrament
d e l i m i t a t per carreus
d'arenisca.

35 anys, la qual cosa és inferior a la mitja de les necròpolis europees
contemporànies situada en els 43 anys.
L'estatura mitjana dels adults és de 167'9 cm en els hòmens, de Í53'5
en les dones i de 16r6 cm en els subjectes de sexe indeterminat. S'han
trobat dos individus adults que denoten nanisme, un és una dona i un altre de
sexe indeterminat. En relació als paràmetres europeus l'estatura dels adults
se situa lleugerament per davall de la mitjana.
Les observacions macroscòpiques dels cranis han posat en evidència
una presència remarcable de diverses característiques osteomoríològiques:
el considerable desenrotllament de l'entrecella, la preeminència de l'ileum i
la presència important de perforacions humerals.
D'altra banda, hem de destacar algunes particularitats aïllades, no
significatives numèricament, com un cas de melopisme, un cas d'espina bífida,
un cas d'aprimament congènit dels parietals així com dos casos de desordre
dental.
Quant al conjunt de patologies no s'assenyalen conseqüències
epidemiològiques, només els diagnòstics d'artrosi i artritis a nivell articular,
i les caries dentals són preponderants. S'ha observat com l'artrosi concerneix
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molt més a les dones que als hòmens, mentre que les caries dentals
concerneixen a tot el conjunt de la mateixa manera.
Si les taxes d'aquestes patologies respecte a l'efectiu general es troben
dins de la norma, no ho són quan les comparem amb l'edat dels individus.
L'artrosi posa de manifest una població castigada físicament, i la caries hàbits
alimentaris desordenats.
Pel que fa als comportaments físics s'ha de destacar que la posició
més característica dels individus és hiperflexionada amb els peus separats i
per tant pot ser considerada com una pràctica social ja que concerneix a tota
la població inhumada.
Els traumatismes són poc nombrosos, els més importants se situen
en els membres superiors: en l'esquena, colzes i mans i pareixen estar Uigats
a l'activitat, ja que el quadre de lesions són fractures, luxacions i
deformacions.
La població estudiada mostra signes de ser una població castigada
físicament per ser el seu treball eminentment manual. La seua activitat era
exercida amb pocs desplaçaments, en posició assentada o hiperdoblada, amb
els peus separats, i necessitava amplis moviments de muscles i movia sobretot
els colzes, les mans i el bust. L'activitat pareix haver sigut realitzada, sovint,
de forma asimètrica (curvatura anterolateral dreta del bust). És de destacar
que tots els adults eren actius mentre que els xiquets no treballaven abans de
l'adolescència.
En conclusió després de l'estudi antropològic, s'ha pogut determinar
a través de les empremtes de la població, que les condicions de treball i el
tipus de moviment realitzats eren severs. A més, la proximitat del centre
terriser deixa pocs dubtes que els individus inhumats pertanyien a l'esmentada
comunitat d'artesans.
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