
ENTERRAMENTS DE LA CULTURA MEGALÍTICA EN 
CAVITATS NATURALS DE CATALUNYA 

  

 En el cas de Catalunya les coves d'aquesta zona geogràfica poden ser 
incloses dintre del que s'ha vingut a denominar com a “coves sepulcrals 
col·lectives calcolítiques”, encara que aquest terme no representi en aquesta, ni en 
altres regions peninsulars, amb exactitud la realitat, només en el primer aspecte, 
es ha dir, en el fet de que són coves sepulcrals. A més de les diverses alteracions i 
destruccions que han sofert aquesta mena de jaciments al llarg dels segles, els 
problemes o interrogants bàsics als que s'enfronta qualsevol estudi es pot resumir 
de la forma següent: 

 El desconeixement, en la majoria de les ocasions de la relació existent 
entre les restes antropològiques i materials arqueològics, i en conseqüència la 
impossibilitat de tenir la certesa de la seva sincronia o diacronia. 

 Els llocs utilitzats són de natura i de dimensions variables. El ventall 
compren des de petits forats i grans xarxes de galeries i de cambres on l’habitació 
i l’enterrament se succeïen o més rarament funcionaven simultàniament. La 
pràctica de dipositar els cossos en els llocs que servien per habitar-hi, poc desprès 
del seu abandó, no es nova, es troba sobretot en el neolític antic cardial. Menys 
freqüents són en canvi els llocs en els quals coexisteix l’habitat i l’espai funerari. A 
propòsit, dos exemples coneguts: la cova del Frare a Sant Llorenç del Munt, terme 
de Matadepera o cova del Pany al Terme de Torrelles de Foix, al Penedès. 

 Per a les cavitats d’utilització únicament sepulcral, en general, els criteris 
morfològics semblen haver estat dictats pel context i el lloc. A semblança de les 
tombes megalítiques i dels hipogeus, les cavitats naturals també es tindrien 
d’obturar per mantenir hermètic l’espai interior, a la manera de veritables caus. 
Així, els llocs estudiats es singularitzen per la poca alçada del front i l’exigüitat de 
l’entrada. Ben sovint es destaca que foren utilitzades les cavitats petites, de 
galeries curtes o simples forats estrets, esquerdes o les diaclasses que s’obren e 
al peu o en les vessants dels barrancs i de vegades únicament accessibles fent 
grimpada. En el sentit de la protecció dels morts, es nota de vegades una certa 
predilecció per les cavitats situades en alçada i a les quals l’accés es difícil. Les 
restes de les obres de tanca de les obertures, son en forma de blocs o de murs de 
pedra seca, com es pot observar en les coves del massís de Montgrí, al Baix 
Empordà o del sector de Serinyà, al Pla de l’Estany. 

 La possible relació entre les dimensions de les coves i el nombre 
d'inhumats ja que no sempre estan relacionats clarament. De forma evident, en 
aquest cas es tindrien d'excloure teòricament almenys, el cas de les coves llurs 
dimensions impedirien més d'un nombre determinat d'inhumats, però de fet, no es 



pot assegurar ni refusar que la relació de majors dimensions de les coves, 
comporti major nombre d'enterraments es dongui sistemàticament. 

 La practica indiscriminada, al menys aparentment, d'inhumacions 
individuals, dobles o col·lectives, així com de tipus diferents d'enterraments. 

 Existeixen coves en les quatre demarcacions provincials de Catalunya, 
repartides de forma desigual. Existeixen enterraments en zones o àrees minaires 
que donen lloc a coves artificials com les mines de Can Tintorer, o en cova natural 
amb evidencies d'ocupacions posteriors a la seva utilització com a cova sepulcral, 
inclús en l'edat del ferro. Existeixen ocasions en les que no es pot confirmar-se o 
refusar-se la seva utilització alternativa com a lloc d'habitat o zona sepulcral. 

 Resulta molt difícil en la major part de les ocasions determinar els tipus 
d'enterrament que existien en cadascuna d'aquestes coves, ja que antigament es 
prenien poques dades precises. Aquestes es redueixen en general al simple 
esment de l’existència de “restes humanes”; nogensmenys, darrerament es 
disposa d'alguns llocs concrets en els que es poden documentar una o varies 
formes d'enterrament. 

 En general predominen les restes antropològiques dipositades simplement 
sobre del sòl, si bé es cert que la majoria apareixen remenats i alterats, per això 
només es disposa de descripcions detallades en les ocasions en que les restes 
estaven intactes i amb freqüència protegides o situades en alguna estructura 
natural o artificial: sota de munts de pedres, en una fossa, o en una petita cambra 
creada per un tancament de pedres, són la majoria de les dades concretes de que 
es disposa. 

 S'han d'esmentar les encara escasses dades documentades en que, en un 
enterrament doble, ambdós individus apareixen sobre del seu costat dret en 
posició fetal i enfrontats entre sí tocant-se pels peus. Aquesta mateixa dada podria 
tenir un paral·lel en altres enterraments en el que els cranis apareixen igualment 
reclinats sobre el seu costat dret en posició enfrontada, si bé l'esquelet post cranial 
esta dispersat. 

 El ritual es sempre la inhumació, nogensmenys el que està menys definit es 
el fet de que sigui col·lectiu, almenys pel que fa referència al nombre dels 
enterraments. Es poden considerar cavitats sepulcrals col·lectives pel fet de 
tractar-se de recintes funeraris per a més d'un individu, independentment de que 
hagin arribat fins a l'actualitat restes d'un o més individus. 

 Analitzant aquestes dades, es pot observar si es confecciona una taula, 
coves amb un enterrament, amb dos, tres, quatre, sis, nou, onze, disset i trenta-un 
individus, el que ve a fer almenys heterogeni i parcialment contradictori el terme de 
“col·lectives”. Amb tot, hi ha nombrosos casos en els que es desconeix el nombre 
exacte, limitant-se la informació a la referència sobre l’existència de restes sense 



especificar nombre, i inclús en una altra sèrie de dades a la total absència de 
precisió sobre aquest aspecte. 

 Es pot resumir en una taula el que quedes reflectit la presencia/absència 
dels diferents materials, taula en llur capçalera s'han de representar els següents 
tipus d'objectes (estris, armes, objectes sumptuaris, etc.) 

 Pedra tallada: 

 Armes: puntes de sageta sense tipologia determinada, puntes de sageta 
amb aletes i peduncle, puntes de sageta amb base còncava, puntes de sageta foli 
formes, puntes de sageta cruciformes. 

 Estris: ganivets, dents de falç, lamines de falç, ascles/fulles, 
nuclis/percussors, raspadors/gratadors, indeterminats. 

 Pedra polimentada: 

 Armes: projectils de fona, braçalets d'arquer. 

 Estris: molins, destrals de mida indeterminada, destrals grans, destrals 
petites, càvecs, allisadors/esmoladors/brunyidors, motlles de fundició, 
martells/masses, morters, escarpes. 

 Objectes sumptuaris: denes de collaret, penjolls, braçalets. 

 Objectes votius: ídols, indeterminats. 

 Os, banya, ivori: 

 Armes: puntes de sageta. 

 Estris: punxons, espàtules, agulles. 

 Objectes sumptuaris: botons, botons en “V”, denes de collaret, penjolls, 
braçalets, pintes, agulles del cabell, dents. 

  Objectes votius: ídols, indeterminats. 

 Petxina: 

 Denes de collaret, penjolls o petxines perforades. 

 Fang cuit: 

 Estris: vasos coladors, culleres, gresols, fitxes, indeterminats. 

 Coure/bronze: 

 Armes: puntes de sageta de tipologia indeterminada, puntes de sageta amb 
aletes i peduncle, puntes de sageta del tipus Palmella, punyals de tipologia 
indeterminada, punyals de llengüeta, punyals amb reblons, alabardes. 



 Estris: punxons/agulles, destrals planes, escarpes, lesenes. 

 Objectes sumptuaris: denes de collaret, braçalets, anells, espirals, 
arracades, mineral/escòria, indeterminats. 

 Or/argent: 

 Objectes sumptuaris: braçalets, anells, espirals, indeterminats. 

 Ceràmica: 

 Formes: bols, olles, vasos en S/ondulats, vasos globulars, vasos ovalats 
(amb o sense perforació en la vora), vasos de parets verticals, vasos troncocònics, 
vasos parabòlics, pithoi, vasos campaniformes, cassoles campaniformes, copes, 
vasos geminats, vasos polipodis, vasos amb cassoleta, suports, nanses, mugrons, 
indeterminats. 

 Decoracions: llisa, decoració en la vora, cordons llisos, cordons decorats, 
incisa, impresa, campaniforme, acanalada, Boquique, excisa, pintada. 

 Abans de continuar amb l’anàlisi dels materials representats s'ha d'aclarir, 
que en la gran majoria dels casos coneguts no es coneix la relació exacta 
d'aquests amb les restes humanes i en menys encara es pot considerar algun o 
alguns materials com un aixovar pròpiament dit. Un cas es la cova de la Ventosa a 
Piera, en la qual aparegueren dos individus enfrontats , on va ser possible 
constatar un vas campaniforme situat al costat de la part superior del crani d'un 
dels individus, mentre que en la mateixa posició apareixia un fragment ceràmic llis 
sobre el crani del seu company. 

 En pedra tallada predominen les fulles i ganivets, essent relativament 
freqüents les puntes de sageta i els raspadors. Apareixen a més dents de falç, 
material que no es pot considerar realment calcolítica. 

 La pedra polimentada apareix representada per diversos objectes tant en 
forma d'estris com d'ornaments. Resulta interessant la presencia d’algun motlle o 
gresol que no té relació amb la presencia de metall en el lloc. 

 Els punxons són l'element més representatiu en l'apartat de l'os, així com la 
absència escassa d’ídols o betils, com el de la cova dels Encantats de Serinyà, 
tant característics d'altres indrets com el País Valencià. Altres estris com una 
espàtula i botons amb perforació simple i en alguns casos doble en “V”, 
completen, juntament amb els ornaments de denes de collaret, braçalets i dents 
perforats, aquest capítol. 

 També la petxina apareix representada en una proporció bastant elevada, 
tant simplement perforades com en forma de denes de collaret. S'ha d'esmentar la 
presencia de botons amb perforació en “V·, realitzats sobre petxina, poc freqüents 
i amb escassos paral·lels. 



 Els objectes de fang cuit són esporàdics i estan representats per tres 
fragments de vasos menjadora, fitxes i en un cas denes de collaret. 

 La presencia d'objectes de metall no es més nombrosa que els objectes de 
fang cuit, coneixent-se en alguns jaciments, en petita quantitat i amb escassa 
varietat de tipus. Això es pel que fa referència al coure-bronze, generalment coure 
si bé hi ha exemples d’aliatge arsènic-estany documentada mitjançant analítica de 
les peces. 

 Escòria i fragments de mineral, destrals, puntes de sageta amb peduncle, 
punyals amb reblons, espirals o anells són les mostres que ofereixen les coves 
estudiades. 

 En metalls preciosos solament es poden esmentar l’existència d'alguna 
dena de collarets en argent i alguna peça d'ornament en or. 

 L'element més representat, tant en quantitat com en varietat es la ceràmica, 
que apareix en forma de vasos carenats, bols, olles, vasos troncocònics, vasos 
globulars amb coll, molt escassos vasos amb perfil en “S”, algun cas de carenes 
baixes i vasos tipus cassola campaniforme. Hi ha un sol cas de vas geminat a la 
cova Verda de Sitges i diversos polipodis. Relativament freqüents són les nanses i 
mugrons, i també s'ha d'esmentar, encara que sigui poc significativa 
numèricament, l’existència d'algun suport. 

 El predomini es de la ceràmica llisa, però també hi ha un bon nombre de 
vasos amb vora decorada, cordons llisos i decorats i incisions. També està 
representada la ceràmica campaniforme i les impressions són molt esporàdiques 
encara que s'ha de destacar alguns casos d'impressió de cistelleria sota del fons. 

 D'aquest breu recorregut pel context material de les coves es pot deduir 
varis punts que semblen d'interès: 

 El material arqueològic es escàs i bastant homogeni, existint tot tipus de 
materials i objectes tant en forma d'armes com d'estris i ornaments. De forma que 
es pot afirmar que no hi hauria una utilització d'objectes específics per dipositar en 
les sepultures, si no que són els objectes d'us quotidià els que s'enterren amb el 
difunt. En el cas de les coves catalanes hi pocs ídols que es podrien interpretar 
com adequats per a utilització funerària. 

 Existeix una convivència entre materials de períodes diferents, el que 
sembla indicar un us continuat d'aquestes coves durant un període que 
sobrepassa els límits pròpiament calcolítics. 

 Fins fa poc era impossible deduir s'hi hi hauria una forma de dipositar 
aquests materials al voltant del difunt i també s'hi hi havia algun tipus d'associació 
concreta entre els objectes. 



 A Catalunya es pot parlar d'una llarga perduració de l’ús dels recintes 
funeraris en cova, el que porta a pensar en un origen bastant antic que es remunta 
en època post paleolítica com a mínim al neolític antic amb pervivències fins el 
bronze final. 

 Potser es tindria de parlar més d'utilització continuada dels recintes, que 
d'una separació clara en etapes ben diferenciades. No hi ha dades per esmentar 
la hipòtesi de que els enterraments individualitzats que podrien representar les 
fases neolítiques o una nova modalitat en l'edat del bronze, que en aquest cas 
representarien la transició entre el ritual col·lectiu més clarament associat a la fase 
calcolítica i l'individual o amb pocs individus més representatiu de les fases 
precedents del neolític i del bronze ple. 

 En aquest ordre de coses, les coves catalanes no semblen diferir gaire de 
les coves valencianes i les mesetàries, nogensmenys, en les catalanes les dades 
sobre la utilització prèvia i posterior d'aquestes coves, incloent-hi les possibilitats 
d’enterraments històrics són molt escasses. 

 A Catalunya, com va assenyalar en el seu moment Pericot i Bosch-Gimpera 
en el seu temps, els contexts arqueològics no difereixen especialment, a excepció 
d'una menor presencia de metall en les coves i potser una major pobresa dels 
materials, que de vegades són objectes amortitzats o reduïts a simples fragments. 

 Segons alguns autors existiria una diferencia cultural entre les coves 
sepulcrals i els megàlits; una i altra estructura funerària respondrien en segons 
quins llocs a diferencies culturals existents entre poblacions bàsicament agrícoles i 
ramaderes, respectivament. 

 La diferencia observada en la ubicació geogràfica d’ambdues modalitats, 
que de vegades i en certs territoris convisqueren, pot reforçar la hipòtesis de les 
diferencies culturals antre ambdós grups de jaciments si bé no sembla factible 
donar per segura la hipòtesis de que aquestes diferencies culturals siguin degudes 
a especialització agrícola o ramadera, respectivament, o a les activitats 
econòmiques principals d'ambdós grups. Però els materials porten en part a 
pensar a l’inrevés, doncs les dents i els elements de falç, o ve la presencia de 
matoneres, apareixen en ambdós grups culturals en proporcions similars essent 
molt escasses les lamines de falç i més comunes i generalitzades en ambdós 
grups les grans fulles amb la mateixa funcionalitat. 

 En territori català, a més dels exemples més representatius d'abrics 
d'enterrament sota roca abans esmentats, l'home de la cultura megalítica habitava 
i també enterrava els seus difunts en veritables cavitats càrstiques. 

 En coves i balmes naturals, els morts reberen sepultura en tombes més o 
menys elaborades. Però davant del escàs nombre de tombes ben excavades, no 
es possible establir una tipologia sòlida, car cada exemple es distingeix per tenir 



característiques pròpies: dipositats sobre de l'antic sòl de la cavitat, dintre de 
petites cubetes sense delimitacions particulars i sense cap protecció, en una fossa 
sepulcral amb paviment de còdols, en una raconada, amb alguna llosa de 
protecció i inclús dintre d'una veritable cista. 

 Entre aquestes, si cerquem les més conegudes, normalment es presenten 
en massissos calcaris del Prepirineu o en relleus detrítics com Sant Llorenç del 
Munt o Montserrat, que per la seva composició litològica permeten el 
desenvolupament de galeries. 

 

Algunes cavitats a tall d’exemple  

 

Cova del Turó del Mas Pas, Mura (Bages).- La cova del Turó del Mal Pas 
està situada en el Turó de Puigdaura, a uns17 quilòmetres al nord-oest de la 
població de Terrassa, a la serra de l'Obac. Es tracta d'una diaclassa oberta en 
conglomerats eocens, d'uns 50 metres de recorregut, en la que s'hi endinsa per 
una estreta obertura de 1'50 metres de longitud per 0'50 metres d'altura i 0'30 
metres d'amplada aproximada. 

En traspassar aquesta, i després 
d'un curt passadís, es troba una galeria 
prou espaiosa que en l'actualitat té 4 
metres de amplada per 10 d'alçada, 
calculant-se-l'hi una potencia 
aproximada de 10 metres de argila. 
Quasi al final de la cova un enfonsament 
de terra ha deixat al descobert un pis 
inferior d'uns 4 metres d'altura, en el 
qual solament foren trobades restes de 
fauna prehistòrica. 

En el curs de l'exploració que en 
el mes d'abril de 1963 hi realitzaren membres del Club Muntanyenc Barcelonès, 
foren descoberts a la superfície del terra de la cova fragments d'ossos humans i un 
instrument de sílex. Aquests fets donaren lloc a un seguit de prospeccions i a la 
realització dels plànols de la cavitat, fins arribar a l'any 1965 en que s’instal·là un 
campament a l'interior per tal de portar-hi a terme treballs d'excavació 

El resultat final d'aquestes recerques ha estat tota una sèrie d'interessants 
materials que han donat una colla de pistes sobre la vida de l'home a les 
muntanyes de Sant Llorenç en l'època prehistòrica. Concretament, s'hi recolliren 
alguns estris de sílex o d'os (punta de fletxa, raspadors, etc.), també un vas de 
ceràmica fet a mà i alguns fragments de recipients de facció grollera. 

Mura, Cova del Turó del Mal Pas.  



La cultura dels homes de les coves sepulcrals sembla estar molt 
emparentada i ambdues coexistiren amb la dels constructors de megàlits. La 
circumstància per la qual els uns practicaven els enterraments en coves i de forma 
més comunitària, i els altres ho feien en els megàlits (dòlmens, cistes, etc.), no 
està encara determinada. Hom ha apuntat que podria tractar-se de qüestions de 
posició social, però de fet, aquesta opinió sembla estar invalidada per la similitud 
que presenten els materials trobats en ambdós tipus d'enterraments. 

La tesi de llicenciatura que Felip de Sohic va realitzar sobre les restes 
humanes trobades en aquesta cova, incloïa un formulari antropològic i l'estudi de 
615 peces o fragments ossis corresponents a no menys de  19 individus, molts 
d'ells infants o joves, llur disposició fa pensar en enterrarnents secundaris. El 
treball esmentat es va limitar a l'exposició de les restes òssies susceptibles de ser 
comparades amb series ja estudiades. 

Pot dir-se que les rests òssies demostren que en la població del calcolític 
català del Turó del Mal Pas s'hi troben les característiques de la tipologia gràcil 
mediterrània, una tipologia més robusta representada por la mandíbula 1 i les 
tíbies dreta i esquerra 1, i les pervivències racials del paleolítica superior trobades 
en el crani 1 del Mal Pas. 

L'elevat nombre d'individus trobats fins ara enterrats a la cova, deixant al 
marge els que pugui haver-hi encara, fa suposar que el grup del Mal Pas degué 
ésser relativament nombrós, i que la seva permanència a la zona fou bastant 
prolongada; per això seria molt interessant descobrir en quin lloc o llocs estigué 
enclavat el poblat d'aquestes gents, i que els resultats d'una excavació en aquest 
hipotètic indret podrien resultar molt esclaridors. Caldria intentar-ne la localització 
en llocs propers a la cova sepulcral, que reunissin condicions d'habitabilitat, com 
ara la Balma de la Pola, la Cova Cort Fosca, etc. 

Ara tant sol queda comentar les restes de fauna trobades a la cova, entre 
les que cal destacar les de cabra, conill, teixó, ovella i cavall, que presenten entre 
ells diferents estats de fossilització, cosa que també es dóna en els ossos humans. 
El descobriment d'ossos d'ovella i de cabra, ens confirma l'activitat ramadera que 
les gents de les coves sepulcrals menaven amb preferència, activitat molt lògica 
per altra banda, en un poble que havia escollit la muntanya, com a lloc de 
residència. 

Cova Ventosa, Piera (Anoia).- La cova Ventosa es una cavitat situada just 
sota la muralla nord-oest del castell de Piera. Es tracta d'una petita diàclasi 
horitzontal de 5 metres d’amplada, 2 de fondària i 0’75 metres d’alçada. Es 
trobaren restes de dos individus joves, col·locats en posició oposada pels peus i 
encongits. Junt a ells hi havia un fragment de ceràmica llisa i un vas campaniforme 
complet amb decoració de tipus incís i pirenaic de J. Guilaine. En aquest jaciment 
es va trobar per primera vegada a Catalunya en el qual es podien relacionar 
perfectament les restes òssies trobades amb la Cultura Pirinenca campaniforme. 



En la Cova de la Ventosa 
existeix un conjunt únic, en 
el que la morfologia dels 
individus inhumats està 
dins del tipus racial 
mediterrani, que constitueix 
l’element més important de 
la població de Catalunya 
des del neolític. El jaciment 
es situa pels volts del 
calcolític, entre el 2700 i el 
2200 aC. 

 

Cova Freda, Collbató (Baix Llobregat).- L’entrada de la cova Freda de 
Collbató, està obstruïda per grans roques, que deixen només un espai d’1 metres 
d’ampla per 70 cms. d’alt. L’interior està dividit en tres grans cambres, molt 
irregulars i en diferents nivells, comunicant-se entre sí per estrets passos. Entre 
l’entrada i la primera cambra, i entre aquesta i la segona, forma dues petites 
cambres secundàries. 

Té 50 metres de fons per una amplada 
mitjana de 10 metres, i llur alçada varia des 
d’1 metre fins als 10 metres.  Es, com a lloc 
de refugi, ben diferent de la Gran. Es major 
que la cova Gran, però no ofereix cap 
condició per a ésser habitada; és humida i el 
seu nom correspon perfectament a la 
temperatura que regna en el seu interior. 

La cova era, en efecte, d’enterrament. 
Josep Colominas hi trobà gran quantitat 
d’ossos humans, i moltes cendres barrejades 
amb ossos mig cremats. Hi havia també enterraments de data posterior, ibèrics, 
interessants per ésser d’inhumació, ritus tan poc freqüent en aquell període. 

Les troballes, en correspondència amb el destí de la cova, eren quelcom 
diferents encara que les dues estacions siguin absolutament contemporànies. S’hi 
trobaren sols cinc destrals, d’elles tres de petites votives, bon nombre de ganivets 
de sílex i punxons d’os que devien formar part de paraments funeraris, i en la part 
més fonda un pa informe de coure. La ceràmica presentava els mateixos caràcters 
de la propera Cova Gran de Collbató, però era molt més abundant tal vegada per 
estar més íntegre el jaciment: en primer lloc hi havia els tipus llis i decorat amb 
relleus corresponents per regla general a vasos petits i grans respectivament, 
després el tipus decorat amb incisions fetes amb petxines. 

Piera, Cova Ventosa (Planta i secció (S.R.Batista).  

Collbató, Cova Freda, Vestíbul.  



 

Cova de la Fou de Bor, Bellver de Cerdanya (Cerdany a).- El sistema 
càrstic de la Fou de Bor es localitza a 1 quilòmetres de distància de la petita 
població de Bor, és un agregat del municipi de Bellver, a 3'5 quilometres de 
distància, i amb el qual es comunica per mitjà d'una carretera local, la de Bellver 
de Cerdanya a Alp, que el vianant a de deixar després de 2'5 quilometres de 
recorregut, per seguir un camí les sinuositats del qual voregen la riera del Serrat 
de la Quera, format per un escarp de 800 metres de llarg que enllaça el coll del 
Pendís amb la serra del Cadí. En aquest front rocós s'obren les cavitats, 
conegudes a la regió amb el nom genèric de Tutes. 

Seguint per la coma situada a 
l'esquerra de la surgència, a uns 12 metres 
d'alçada damunt el nivell d'aquesta, a la 
vora de la visera de la cara nord-oest, 
trobarem la Tuta dels Barrancs. A 40 
metres d'aquesta cavitat, seguint el camí 
en direcció al Serrat i a una alçada de 13 
metres damunt del torrent, se’ns ofereix 
l'ampla boca de la Tuta Freda. A 54 metres 
de la surgència i a 35 per damunt del seu 
nivell apareix, finalment la cavitat 
anomenada Tuta Gran, que també adopta 
el nom de Fou, aplicat a la deu i quina 
entrada és orientada a l'oest. 

Aquesta va ésser la primera i única 
cavitat explorada del sistema, que no es 
distingeix des de la surgència, car la seva 
boca queda amagada per una 
protuberància rocosa. S'hi arriba pel camí 
que puja per la vora esquerra del Serrat. 

Sota la cova, a uns 7 metres a la 
seva vertical i al mateix estrat que la Tuta 
Freda, s'obre una balma que comunica 
amb la sala d'entrada de la Tuta Gran per una gatera impracticable. Tot just 
travessada l’entrada ens trobem en una sala de regulars dimensions., que 
comunica amb la balma situada dessota l’entrada, la qual actuaria com a doble 
sortida de les aigües subterrànies mentre la cova funcionà com  surgència. 
D’aquesta sala d’ingrés en surten tres galeries: la més visible baixa bruscament en 
direcció nord i serveix d’accés a les galeries de la Tuta Freda. Al davant de la boca 
d’entrada hi ha la tercera galeria; als 15 metres de recorregut es bifurca amb 
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tendència ascendent i comunica amb les galeries superiors. La galeria principal 
segueix en direcció est a sud-est. 

Les excavacions endegades l’any 1976 en la cambra de l’entrada, es 
realitzaren amb el sistema de quadrícules i s’efectuaren a la intenció d’obtenir una 
seqüència estratigràfica fins aleshores ignorada. 

Un dels quadres més interessants va ésser el Z3, en el qual es trobaren 
dues llars superposades en forma circular i inclinada cap l’interior del cercle. Junt a 
la llar inferior apareixeren un molí barquiforme cremat pel foc i els senyals d’un 
dels pals que devien aguantar les olles sobre el foc. Les ceràmiques localitzades 
prop de les llars presenten decoració a base de digitacions i ungulacions; als 
“galbos” hi abunden els cordons digitals. Els mugrons de forma rodona es 
presenten perforats verticalment. Quan a la forma dels vasos són generalment de 
vora recta o lleugerament inclinada. Les nanses d’apèndix de botó, poc aixecades, 
en algun exemplar assoleixen grans dimensions. Alguns punxons d’os i petits 
resquills de sílex completen el conjunt de materials d’aquestes llars. El nivell 
superior a aquestes llars presenta, quan a les ceràmiques, decoracions més 
variades i extenses, ja que grans extensions de la superfície dels vasos son 
decorades amb ungulacions, digitacions i incisions, sense desaparèixer els 
cordons digitals i altres materials abans esmentats a l’altre nivell. 

 

Cova del Frare, Matadepera (Vallès Occidental).- La cova del Frare està 
situada al massís de Sant Llorenç del Munt, dintre del terme de Matadepera. 
S'obre a menys de 100 metres del cim de la Mola. Pertany a la costa mitjana del 
massís de conglomerats eocènics de Sant Llorenç del Munt i queda adossada a la 
cara sud-oest d'un dels seus contraforts radials. 

Es una cavitat, que en la època 
d'activitat era una font triple, orientada 
sobre la diàclasi nord-sud. La boca més 
occidental es va obrir en la intersecció 
d'individus nord-sud. i nord-est -sud-
oest. El corredor més important arriba a 
52 metres cap el nord, i s'ha obert en la 
intersecció de la diàclasi amb els plans 
d'estratificació. Hi ha doncs fortes 
senyals d'un procés erosiu antic, 
emmascarades parcialment per la 
litogènesi, especialment acusada en la regió profunda de la cova, on, a més de 
multitud d'incrustacions parietals, s'hi troben colades estalagmítiques i gours 
incipients que indiquen un precari funcionament preactual.  

Matadepera, Cova del Frare.  



Les primeres prospeccions arqueològiques conegudes a la Cova del Frare 
les realitzà el terrassenc Domènec Palet i Barba l'any 1896,i, malgrat que no 
obtingué cap resultat positiu, ja que únicament hi trobà restes modernes, aquest ja 
destacà la potència del jaciment. Més tard, pels voltants de l'any 1915, la cavitat 
fou explorada de nou pel comte de Sant Llorenç, que hi trobà ceràmica ibèrica i 
romana; també hi descobrí uns ganivets de sílex de l’època eneolítica. Aquests 
objectes estan dipositats a la masia de Can Pobla. 

Alguns anys després, s'encetarien 
un seguit de campanyes d'excavació que 
tindrien lloc els anys 1977, 1978, 1979 i 
1980, amb el corresponent permís del 
Ministeri de Cultura i l'ajut de l'Institut de 
Prehistòria i Arqueologia de Barcelona. 
En aquestes etapes d'excavacions es 
recolliren mostres de terra, pol·len, carbó, 
ossos humans i d'animals, a fi d'efectuar-
ne les datacions mitjançant l'anàlisi pel 
mètode del Carboni 14 al Laboratori de 
Mònaco, a més d'investigar el tipus de 
flora i fauna de l'època. 

Aquestes campanyes d'investigació donaren com a resultat la distinció de 
cinc capes més o menys diferenciades, que arribaren a una profunditat de 125 a 
175 cm. segons el lloc, límit on les successives capes ja no presentaren restes 
arqueològiques, tot i que no s'excavà fins a trobar el sòl de roca de la caverna. 

La capa nº 4 estava formada per una terra de color marró groguenc i es 
trobava a 35-45 cm. del nivell de la cova. S'hi descobriren restes humanes 
pertanyents a una dotzena d'individus, la majoria d'ells nens, fent palès, doncs, 
que en aquella època la cavitat fou utilitzada com a sepulcre. En aquesta cova es 
practicà el ritus de la inhumació secundària col·lectiva, segons la qual, quan el 
cadàver quedava reduït a l'esquelet, n'eren recollits els ossos i dipositats dins la 
caverna. En les incisives de dos individus adults s'hi ha observat uns 
acanalaments laterals, la finalitat dels quals encara no ha estat determinada. 
Aquestes peces representen els primers exemples de mutilacions dentàries de la 
prehistòria europea. 

També s'hi trobaren restes ceràmiques amb decoració de cordons llisos i 
mamellons, lasques i puntes de sageta de sílex, grans de collaret i fragments de 
braçalet fets amb esteatita i petxina. Aquests elements han estat catalogats com 
del Neolític Final, més concretament fins del nivell sepulcral veracienc (datació 
anàlisi C14-4450+100=2500 anys aC.), posterior als sepulcres de fossa. Les 
restes de fauna eren de bous, cabres, ovelles i porcs, i la seva presència 
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manifesta una finalitat ritual. La datació d'aquest nivell sepulcral verazià de la Cova 
del Frare ha estat la primera obtinguda per l'anàlisi del C14 a Catalunya. 

Les excavacions a la cova del Frare (1977-1984) demostraren que aquesta 
cavitat va ser escollida per l'home des del neolític antic fins l’edat del bronze final. 

 

Cova Tapada i menhir de la Diablera, El Bruc (Anoia ).- La Cova Tapada 
esta situada en el camí que va del poble del Bruc a collet de Guirló, en un costat 
del torrent de la Diablera.  

 El menhir de la 
Diablera es troba situat en 
un petit replà situat en el 
fort vessant oest de les 
Agulles de Montserrat, en 
el cantell d'aquest i a uns 3 
metres per damunt de la 
Cova Tapada. El menhir en 
sí són dues lloses en brut 
posades una damunt de 
l'altra amb la clara 
intencionalitat de donar a conèixer la cova sepulcral que hi ha a sota; la clara 
superposició ve a mostrar que es tractava d'una fita artificial realitzada per mà 
humana i perquè no pogués ser confosa amb qualsevol pedra caiguda muntanya 
avall. 

 La llosa de base o de suport es un bloc més o menys rectangular de 
conglomerat de la muntanya més llarg i ample que alt, originàriament seria una 
sola peça, però segurament degut al gran pes de la que té al damunt es va 
fracturar longitudinalment en un moment indeterminat; amida en el seu conjunt 
2'30 metres de llarg, 0'70 metres d'altura i una amplada conjunta dels dos blocs de 
1'20 metres. La llosa del damunt, que seria el menhir pròpiament dit es un bloc 
quadrangular més ample que alt, que amida 2'10 metres d'ample, 1'70 metres 
d'altura i 0'85 metres de gruix, per tant es més estreta que el bloc de base. 
L'orientació del monument es 270º O. envers el sol ponent, la mateixa que la cova 
que hi ha a sota, molt probablement les dues orientacions estaven associades 
intencionalment i relacionades amb el ritual d'enterrament. El megàlit va ser 
identificat per membres de la secció d’arqueologia del Centre d'Estudis d'Igualada, 
l'any 1991. 

 Per baixar a la Cova Tapada se segueix un sender que per la dreta baixa a 
creuar el torrent i ens porta fins l'entrada de la cova en un curt recorregut. La 
cavitat que no és càrstica sinó per efecte de les caigudes de blocs del vessant, 
s'obre en la base d'un gran bloc de conglomerat que pel costat de ponent se 
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suporta en part sobre de dos altres més petits, deixant un espai que va ser utilitzat 
amb finalitats sepulcrals, donat l'impossibilitat de fer-hi llargues estades per trobar-
se en zona d'obaga i a molt pocs metres del torrent amb la conseqüent humitat 

 La cavitat té planta semicircular i secció també en semicercle, més alta a 
l'entrada i que va baixant fins a tancar-se en la base. Probablement seria quelcom 
més fonda, doncs s'observen encara sectors per excavar. Les seves dimensions 
són 7 metres d'amplada a la base, 3 metres de fondària des de l'entrada al fons i 
un alçada a l'entrada de 1'70 metres. Els dos blocs més petits que suporten el 
gran bloc que forma la cavitat deixen un estret pas d'entrada a l'aire lliure, de 2'50 
metres de longitud, 0'40 metres d'amplada mitjana que es va obrint a mida que es 
va alçant. 

 Aquesta cova tenia una funció sepulcral. Per referències no gaire concretes, 
doncs les excavacions no han estat mai publicades, s'hi van trobar sis cranis i 
ossos diversos, pel que fa al material ceràmic es van recollir tres peces. Es va 
documentar un total de 26 enterraments. 

 La situació d'un menhir per indicar un lloc de sepultura com es un sepulcre 
megalític es conegut en molts llocs de França i també en alguns de Catalunya. 
També en el nostre país es coneixen alguns coves sepulcrals que al davant tenen 
un menhir com es el cas de la Cova II del Rec de la Quarantena a Roses. Tenen 
data del neolític final-calcolític, entre en 3.400 i el 2.700 aC.; com que no hem 
pogut veure els materials arqueològics per afinar la cronologia, ara per ara ens 
quedem amb aquetes dates 

 Les referències esmenten que la localització i excavació de la cova va ser 
realitzada per Joan Maria Casas de Müller, l'any 1924. Hi va trobar nombrosos 
ossos d'animals, diversos fragments de ceràmica i eines com un punxo d'ós, i va 
constatar l'existència de 8 cranis humans que com a fet singular no disposaven de 
les mandíbules inferiors. El material es troba dipositat en l'Arxiu d'Arqueologia del 
Museu Comarcal de l'Anoia, amb número de referència M-609.  

 Les mateixes referències esmenten que a uns 20 metres del megàlit, es van 
localitzat un fragment de crani, ossos humans molt deteriorats, un vas calcolític, 
ceràmica molt fragmentada i cendres, tot sense concretar. 

Antoni Mañé i Sabat 
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