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Resumen: La Cova de les Cendres és un jaciment que conserva una de les millors seqüències per
a conèixer la prehistòria mediterrània. S’han documentat nivells arqueològics que cobreixen
des del Gravetià fins al final del Neolític. La deficient assignació pressupostària per a la
campanya de 2011 va fer impossible la realització d’una excavació en extensió dels quadres
que ens havíem plantejat inicialment. Pel que es va dedicar a l’estudi i mostreig de la seqüència
conservada, així com a l’avanç en l’estudi de les restes faunístiques de campanyes anteriors.
Palabras claves: Paleolític superior, Mediterrani, fauna, carbons, sediments.
Abstract: The Cova de les Cendres is one of the sites that still one of the best sequences to
discover the prehistoric Mediterranean, and have been documented in the archaeological
layers that cover, with few interruptions, from the Gravettian at the end of the Neolithic. Poor
budgetary allocation for the campaign of 2011 made it impossible to carry out an excavation
area of the tables that we had initially planned. As was devoted to the study and sampling of
the conserved sequence, as well as to advance the study of faunal remains recovered in
previous campaigns
Keywords: Upper Palaeolithic, Mediterranean, fauna, coals, sediments.

Desarrollo de la intervención:
El jaciment de la Cova de les Cendres es troba ubicat en una cavitat oberta en la
Punta de Moraira, en el terme municipal de Teulada-Moraira (La Marina Alta). La
cavitat està formada en un nivell càrstic que es va desenvolupar en el tram de penyasegats marins format entre el cap de la Nau i el Puntal de Moraira, i actualment està
situada en la mateixa línia de la costa, a 60 m sobre el nivell de la mar. Consta de dues
parts diferenciades, una exterior, d’elevada volta i molta il·luminació, i una altra
d’interior, mal il·luminada i d’uns 600 m2 de superfície.
Descobriment i inicis de la recerca
La cova va ser descoberta com a jaciment arqueològic a principis del segle XX, i
el 1913 va ser visitada entre altres investigadors per H. Breuil, qui va veure set o vuit
capes de cendres en els forats oberts pels camperols i va recollir alguns materials
d’adscripció neolítica (entre ells una ceràmica cardial), donant així les primeres notícies
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sobre la seua existència com a jaciment arqueològic.
Degut a la seua ubicació costanera podem dir que en aquells moments es
tractava d’un assentament diferent als jaciments neolítics valencians que millor es
coneixien i que, degut a aquest fet, podia servir com a complement a les hipòtesis que
des d’aquells altres s’havien exposat en relació a l’arribada del Neolític i la
problemàtica de la difusió marítima del Neolític més antic.
Aquests fets van motivar la realització de dues campanyes d’excavació en els
anys 1974-1975 per part del Museu Arqueològic d’Alacant i sota la direcció d’Enric
Llobregat. En aquesta campanya es van trobar alguns materials de cronologia
paleolítica, fet que ampliava tant la seqüència com l’interès de la cavitat.
Amb aquests antecedents, el 1981 es va realitzar una excavació d’urgència que
va donar com a resultat una seqüència que anava des de l’Edat del Bronze a nivells del
Paleolític superior. A partir d’aquests moments les excavacions es van realitzar
anualment, Joan Bernabeu va excavar el denominat sector A, mentre que el sector B,
on semblava que el material de revolt provocava l’eliminació dels nivells ceràmics, va
començar a ser excavat per Valentín Villaverde amb la pretensió d’arribar als nivells
preceràmics, fet que es va aconseguir el 1995.
En la actualitat la distribució de la superfície que està en curs d’excavació és la
següent:
•

El sector A comprèn els quadres A-E 13/17, exceptuant d’aquí els quadres
A-B 17 que són en aquests moments els que conformen el sondeig de
l’excavació. Açò ens dóna una superfície total de 23 m2 per al sector A i 2 m2
per al sondeig (en els darrers anys s’està treballant sobre uns 9 m2).

•

El sector B comprèn els quadres A-E 18/21, és a dir, 20 m2 (en els darrers
anys s’està treballant sobre uns 9 m2).

Les ocupacions de la Cova de les Cendres
La Cova de les Cendres compta amb una molt important seqüència cultural, fet
que el converteix en un dels jaciments prehistòrics més importants de la Península
Ibèrica. En aquesta ocasió ens centrarem en els nivells paleolítics, però cal remarcar
que la Cova de les Cendres és un dels pocs jaciments en els que es troba documentada
tota la seqüència neolítica, i que compta amb algunes de les datacions més antigues
per al Neolític peninsular (Bernabeu Aubán, 1989; Bernabeu i Molina, 2010).
Els nivells paleolítics han aportat fins ara una ampla seqüència que va des del
Magdalenià superior fins al Gravetià, sense que a hores d’ara no s’haja arribat a la
base.
El Magdalenià està representat per uns nivells on les restes arqueològiques són
especialment abundants, on destaca una molt bona quantitat d’indústria òssia,
indústria lítica i adorn (per exemple: Villaverde Bonilla, 1981; Villaverde et alii, 1999;
Román Monroig, 2004; Villaverde i Román, 2005; Román i Villaverde, 2011 i 2012).
Recentment hem pogut constatar la presència de nivells corresponents al Magdalenià
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inferior, el que permet completar tota la seqüència magdaleniana (Villaverde et alii,
2012).
El Solutrià està present sobretot en els seus moments finals, mentre que el
superior i inferior es troben poc representats. Aquest moment evolucionat ha aportat
una molt bona quantitat de materials entre els que podem destacar un bon nombre de
puntes escotades de tipus mediterrani, algunes puntes foliàcies i diverses restes
d’indústria òssia i d’adorn (Villaverde et alii, 1999 i 2010).
Per sota d’aquests nivells i amb una gran potència estratigràfica es troben els
nivells corresponents al Gravetià. Aquest període, poc conegut en la façana
mediterrània peninsular, compta fins ara en la Cova de les Cendres amb una potència
sedimentària de més de 0,60 m, fet que el situa com el jaciment conegut amb millors
expectatives per a l’estudi d’aquest període. Els materials recuperats són abundants, i
entre ells podem trobar puntes de la Gravette, microgravettes i una bona
representació d’indústria òssia, entre la que destaquen les puntes dobles (Villaverde i
Román, 2004; Villaverde et alii, 2007 i 2010).
Treballs de la campanya de 2011
La campanya del 2011 va consistir en l’estudi, mostreig i documentació dels
talls de referència, amb la finalitat de completar la visió de la seqüència en els sectors
A i B.
Degut a la deficient assignació pressupostària va ser impossible de realitzar una
excavació en extensió dels quadres que ens havíem plantejat inicialment, pel que la
campanya es va dedicar a l’estudi i mostreig de la seqüència conservada. Aquesta tasca
resultava necessària i imprescindible per a obtindre una adequada comprensió dels
processos sedimentaris, la cronologia de la formació dels nivells i la interpretació dels
nivells magdalenians, solutrians i gravetians. A més d’aquests treballs, es va prioritzar
l’estudi dels materials ossis recuperats en campanyes anteriors, amb la neteja, siglat i
classificació dels mateixos.
A nivell metodològic, com que no es va realitzar un treball de camp vinculat als
processos d’excavació, es va procedir amb l’habitual metodologia per als treballs de
documentació de talls i preses de mostres:
1. Fotografiar i corregir mitjançant fotogrametria les imatges obtingudes dels
talls de referència.
2. Definir les característiques de l’estratigrafia per a la posterior presa de
mostres de sedimentologia i de fitòlits.
3. Precisar nous punts per a l’extracció directa de carbons per a la seua
posterior datació mitjançant C14 AMS.
Aquestes tasques es van realitzar durant quatre jornades completes de treball
al jaciment.
Estudis realitzats a partir de les mostres recuperades
Les mostres recuperades en aquestes jornades de treball han estat enviades als
laboratoris de la Universitat de Barcelona (sediments i fitòlits) i les datacions
Sección de Arqueología
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

3

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

obtingudes dels carbons recuperats als talls ens han permès definir amb una major
concreció les ocupacions de la cavitat, especialment les referides als nivells
magdalenians (Villaverde et alii, 2012). Aquestes noves datacions, unides a les ja
existents, fan del marc cronoestratigràfic de la Cova de les Cendres un dels més sòlids
de tot l’àmbit mediterrani per a l’estudi del Paleolític superior.
Per la seua banda, les restes òssies recuperades en les campanyes anteriors
s’han netejat i siglat, i s’ha iniciat el seu estudi. En aquests moments l’estudi se centra
amb els materials dels nivells del Magdalenià superior i una part del Solutrià, ja que
són els nivells on s’acumula un major nombre de restes recuperades.
L’estudi d’aquestes restes de fauna, degut especialment a la seua abundància i
bon estat de conservació, ens permetrà definir amb precisió el comportament
econòmic dels grups magdalenians i solutrians en el jaciment. Una part molt important
d’aquest estudi se centra en l’estudi d’una estructura de combustió i la distribució de
restes industrials i de consum vinculades a aquesta àrea d’ocupació.
Conclusions preliminars
Les mostres sedimentològiques i de fitòlits es troben en procés d’estudi en els
laboratoris de la Universitat de Barcelona, i els materials ossis estan sent analitzats al
laboratori de la Universitat de València. No obstant això, es van confirmant algunes
dades molt interessants:
1. L’erosió sedimentària que hi ha entre el final del Solutrià i el Magdalenià.
2. L’alteració postdeposicional del paquet corresponent al nivell XV (Gravetià
recent) i la subdivisió del nivell XVI (Gravetià antic) en almenys tres
unitats.
3. El domini del cérvol i de la cabra entre els herbívors de dimensions mitjanes
en els nivells magdalenians, del conill entre les petites preses i la
presència de pocs carnívors.
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Planta i secció de la Cova de les Cendres.

Presa de mostres per a la sedimentologia.

Sector A: lloc d’extracció de mostres de carbó.
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