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Denominación de la intervención: Cova del Barranc del Migdia 

Municipio:    Jávea / Xàbia 

Comarca:    La Marina Alta 

Director/codirectores:  Marco Aurelio Esquembre Bebia, Joaquim Bolufer  

     Marqués, Jorge A. Soler Díaz y Juan de Dios  

     Boronat Soler 

Equipo técnico:   Antonio Martínez Castelló, Javier Fernández López  

     de Pablo, Rosa Mª López Martínez, Samuel Serrano 

     Salar y Consuelo Roca de Togores Muñoz  

Autor/autores del resumen:  Marco Aurelio Esquembre Bebia (ARPA Patrimonio, 

     S.L.) 

Promotor:    Fundació Cultural CIRNE 

Nº de expediente:   2010/0367-A 

Fecha de actuación:   15-11-2010 a 03-12-2010 

Coordenadas de localización: X 250.426 – Y 4.299.119 

Periodo cultural:   Eneolític 

Material depositado en:  Museu Arqueològic i Etnogràfic Municipal Soler  

     Blasco de Xàbia 

Tipo de intervención:   Excavació arqueológica, alçament topogràfic 

Resumen: L’actuació arqueològica realitzada a la Cova del Barranc del Migdia ha posat de 

manifest l’existència de soterraments de cronologia relativa eneolítica in situ a un jaciment 

arqueològic amb pintures rupestres esquemàtiques. 

Palabras claves: Eneolític, soterraments, pintures rupestres esquemàtiques. 

Abstract: The archaeological project conducted in the Cave Barranc del Migdia has revealed 

the existence of relative chronology Eneolithic burials at an archaeological site with schematic 

rock art. 

Keywords: Eneolithic, burials, schematic rock art. 

Desarrollo de la intervención: 

 L’actuació arqueològica realitzada a la Cova del Barranc del Migdia entre els 

dies 15 de novembre i 3 de desembre de 2010 ha posat de manifest l’existència de 

soterraments de cronologia relativa eneolítica in situ a un jaciment arqueològic amb 

pintures rupestres esquemàtiques, situació de rellevant importància donat el relatiu i 

escàs nombre de jaciments amb aquestes característiques.  

 El plantejament inicial de la intervenció arqueològica contemplà les següents 

actuacions: 

1. Condicionament i senyalització de la senda d’accés, amb sistema reversible y 

temporal. 

2. Continuació de l’alçament topogràfic exhaustiu i sistemàtic de la cova i el seu 

entorn. 

3. Excavació sistemàtica de l’interior del corredor, sala central, que condueix a 

la sala de les pintures rupestres. 
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4. Documentació fotogràfica en 3D de les pintures rupestres, sense l’aplicació 

d’aportacions hídriques, per avaluar el seu estat de conservació des de 

l’última documentació de les mateixes a 1990.  

 Amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’equip d’excavació, per a practicar els 

treballs arqueològics a realitzar, es pretenia condicionar i senyalitzar una senda d’accés 

amb un sistema de marcació reversible i temporal, amb una senyalització d’acord amb 

la legislació vigent i la regulació de la plataforma en els llocs necessaris per a facilitar el 

seu trànsit. Durant la revisió preliminar de la ruta d’accés, es va observar que existia un 

itinerari marcat amb punts de pintura realitzats amb esprai de color blau, de la que es 

desconeix la seua autoria y finalitat. Aquesta ruta no respecta estrictament les sendes 

de ferradura preexistents, deixant-les quan la vegetació impedeix el pas. Per no 

deteriorar mes la zona pel pas del equip d’excavació, es va decidir utilitzar aquesta 

ruta, per lo que no va ser precisa ninguna marcació ni condicionament, sent reversible 

al moment de condicionar l’autentica senda utilitzada per conrear els bancals de 

cultius, actualment abandonats, erms, que s’estenen per tota la falda del Montgó, en 

especial els fondos del barrancs on es possible abancalar. 

 A fi de proporcionar seguretat a l’equip d’excavació en les operacions d’accés i 

eixida de la cavitat i de l’evacuació de les terres extretes del seu interior, s’ha muntat 

un sistema de cordes fixes i ancoratges independents, amb les normes i mesures de 

protecció i prevenció suficients i necessàries per minimitzar al màxim els riscos; 

aquesta tasca va ser realitzada pel Centre Excursionista de Xàbia. Al finalitzar la 

intervenció es varen retirar tots els sistemes d’ancoratges col·locats de forma 

provisional, quedant l’accés a la cova i els accessos interiors amb les mateixes 

condicions prèvies. 

 S`ha continuat amb la realització de l’alçament topogràfic exhaustiu i sistemàtic 

de la cova i el seu entorn, utilitzant sistemes de localització digitals –Estació 

Topogràfica Total i GPS– que han permès la realització de plans digitals georeferenciats 

en coordenades absolutes UTM, tant de la cova com de l’excavació arqueològica 

realitzada al seu interior.  

 Una vegada realitzat el l’alçament topogràfic previ, continuà l’excavació 

sistemàtica dels sediments de l’interior de la cavitat, que s’ha realitzat de forma molt 

detallada, amb la intenció de documentar els soterraments detectats, intuïts, a la 1ª 

campanya de 2009, georeferenciant en coordenades absolutes UTM tots els elements 

arqueològics que han aparegut in situ. 

 Les tasques d’excavació arqueològica continuaren a l’interior de la sala central 

(UE 6), les UU.EE. 21 i 33, excavant totalment el soterrament UE 34, i a la boca de la 

Galeria de la Dreta (UE 8), amb el estrat superficial UE 9, a la fi de ampliar el espai 

disponible una vegada detectats els estrats UE 31, UE 32 i UE 35 y els soterraments 

que definirem mes avant, entre la galeria de la dreta i la sala central. A la sala central, 

l’excavació arqueològica s’inicià amb la retirada del estrat UE 21, interpretat com de 

reblit, que ocupava la totalitat de la superfície d’aquesta sala, sent necessari la seua 

extracció per disposar del suficient espai per poder accedir als estrats que reomplin la 

galeria de la dreta, on a priori es sospitava de l’existència de soterraments de 
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cronologia Eneolítica i de on provenien els materials arqueològics dipositats al Museu 

Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco de Xàbia 

 El estrat UE 21 es caracteritza per la presencia d’abundants restes ceràmics i 

d’ossos humans, detectant durant la seva excavació el soterrament UE 34 i el tall entre 

la sala central i la galeria de la dreta dels soterraments UU.EE. 31 i 32. Baix aquest 

estrat de disposició horitzontal, s’excavà el estrat UE 33. La seua disposició, no 

alterada, indica una ocupació temporal i esporàdica. 

 Una vegada retirats aquests estrats, s’identificà i es va acotar el soterrament UE 

34, que s’escamparia per tota la sala, i una llosa de pedra calcària, de mitjana 

dimensió, al voltant de un conjunt d’ossos humans localitzats al centre de la sala 

central entre la boca de la galeria de la entrada i la boca de la galeria central. La seua 

col·locació, molt a prop de l’espai de transit obligat, la dispersió del dipòsit, i coberta, 

fora de l’espai original, suposant que cobriria els dipòsits d’ossos, indiquen una 

remoció del soterrament al poc de temps de la seua deposició original, sense que es 

puga discernir exactament la cronologia absoluta d’aquest fet. 

 L’excavació de la UE 34 ens va permetre una primera visió de conjunt de les 

possibles restes arqueològics que es desenvolupen a la superfície de la cavitat central. 

El conjunt de restes documentats estan distribuïts al llarg de tota la superfície de la 

cavitat central distingint-se grups d’ossos, restes humanes agrupats en el que 

denominem paquets. 

 Entre el perfil de la “gatera” que ens condueix a la cavitat central s’observen 

restes de diversos paquets: 

• Entre el perfil de la gatera que condueix a la Cavitat de les Pintures “galeria 

central” podem documentar restes d’un paquet d’ossos d’un soterrament 

infantil. Hem documentat diversos ossos en posició anatòmica i en relació a 

una “azuela” de mida reduïda (UE 44). 

• Junt a l’accés de la galeria dreta i baix dos blocs de calcaria segellant el 

soterrament, s’observa un conjunt d’ossos llargs associats a un petita 

escudella “semielipsoide” horitzontal de vora entrant y llavi curvilini, una 

punta de fletxa de “pedúnculo” y aletes incipients (45) i una làmina de sílex 

(45). 

• Aquest soterrament ha estat excavat parcialment. La retirada d’ossos llargs 

va fer possible l’excavació de la UE 45, estrat de farciment del soterrament 

UE 48, i l’extracció d’elements d’aixovar abans mencionats. 

• Com a dada significativa destaquem que la retirada de la escudella de 

ceràmica ens va permetre documentar que el mateix es trobava depositat 

damunt la part superior d’un crani, possiblement d’adult. Dada que ens 

revelà la profunditat i continuïtat de les restes humanes depositades. La 

manca de temps no ha fet possible aprofundir al voltant d’aquest nivell. 

• Entre els soterraments UE 47 i UE 48, la galeria central i el soterrament UE 

34 es desenvolupa altre paquet molt alterat pels nius (UE 29). Després de 
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l’alçada d’un gran nombre de fragments, documentarem un crani molt 

fracturat (UE 46,41). Al costat del crani, recolzat a la seua base, es van 

trobar restes de corfa d’ou. 

• Entre la galeria dreta i la galeria d’entrada sota la UE 32 hem trobat restes 

d’un paquet on observem diversos ossos llargs pertanyents al soterrament 

UE 50, farcit per l’estrat UE 49. L’excavació parcial d’aquest espai ens va 

permetre observar que aquest té un major desenvolupament en 

profunditat, i el que sembla ser restes d’altres dos paquets més (UE 50 i UE 

52) a l’interior de la galeria dreta a l’extrem sud. 

• Sota la UE 34 es desenvolupa la UE 37 que, tal com hem interpretat, 

s’expandeix fins la zona sud per a ocupar la resta de la superfície de la 

cavitat, menys els espais entre la UE 38 i la UE 39. 

• La UE 37 cobreix el soterrament UE 41 i presenta unes característiques 

diferents, ja que del conjunt d’ossos recuperats, han estat documentats 

diversos en connexió anatòmica (UE 41.35). Com a la resta de les unitats, 

l’anàlisi antropològic ens donarà més informació. 

• Després d’alçar els restes que pertanyen a la UE 41 observem un estrat de 

color rogenc molt homogeni (UE 42). Aparentment i tenint en conter que el 

procés d’excavació no ens ha permès fins a l’hora aprofundir a tota la 

dimensió arqueològica de la cavitat, podem deduir que la UE 42 es un nivell 

damunt del qual es depositen les restes humanes que pertanyen als 

paquets UE 41, 46, 47, 48 y 50. 

• Las UU.EE. 38 i 39, encara que no son soterraments, si contenen restes 

humanes. Les dues es caracteritzen per ser unitats que es recolzen a la roca 

de la zona sud de la cavitat central al costat de la galeria d’accés. Les dues 

unitats estratigràfiques son afectades per successives “coladas” de 

carbonat de calci. 

• Les estructures de niu UU.EE. 29-30 han soscavat parcialment la estructura 

UE 42 i s’han detectat més restes humanes, per lo qual podem documentar 

que sota aquesta unitat tenim restes humanes que pertanyen a 

inhumacions anteriors als soterraments mencionats adés. 

Valoració final 

 L’observació preliminar dels nivells superficials de l’estrat de rebliment de la 

cavitat i el seu desenvolupament a la galeria dreta ens indica un lleuger “buzamiento” 

més acusat a la galeria dreta com a con de dejecció.  

 Aquesta dada ens permet deduir de manera preliminar que la UE 42 “buzará” 

tant mateix, per tant tenim que pensar que els soterraments UE 46, 47, 48 i 50, així 

com els anomenats adés 34, 37, i 41 estan situats damunt la UE 42. Si la UE 42 resulta 

ser un nivell que separa dos moments de soterrament diferents, podem avançar que 

les restes arqueològiques que conté la Cova de Migdia son encara molt abundants. 

Aquest conjunt s’interpreta com un soterrament de cronologia Eneolítica (al voltant 
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del III mil·lenni a.n.e.), soterrament secundari amb presencia de aixovar: al menys 

quatre puntes de fletxa de distinta morfologia junt a fragments de ceràmiques fetes a 

mà.  

 A més a més, s’han arreplegat mostres sedimentològiques de tots i cadascun 

dels estrats excavats per la realització d’anàlisi sedimentològics, carpològics, 

geomorfològics i altres que es precisen necessari i convenient. I mostres òssies del 

soterrament excavat a la fi de realitzar anàlisi de radiocarboni 14 (C-14) i obtenir una 

data absoluta que permetrà la seua adscripció cronològica precisa. Així com per 

realitzar anàlisi del seu ADN, que permetran realitzar comparacions de parentesc entre 

els distints soterraments i determinar, si es possible, el seu origen. 

 La present campanya es tancà amb la realització de fotografies digitals i en 3D 

dels principals panells i figures de les representacions pictòriques rupestres de la sala 

interior, a la fi d’avaluar la possibilitat de realitzar calcs indirectes, amb la suficient 

qualitat tècnica, de tots i cadascun dels motius i panells, i posar-los amb comparació 

directa amb els realitzat a 1990 sota la direcció tècnica de Josep Casabó, tenint així la 

suficient informació per valorar el grau de degradació patida. I, si es possible, la seua 

gènesi, per poder aplicar així, amb motiu de causa, les mesures preventives precises 

per evitar, o al menys paralitzar, la seua degradació, sent una base imprescindible per 

qualsevol actuació de restauració posterior. A més a més de complimentar la fitxa 

d´inventari normalitzada de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, donada 

la seua condició de BIC i declarades Patrimoni de la Humanitat, treballs que es 

realitzaran en posteriors campanyes. 
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Plano de ubicación de la Cova del Barranc del Migdia. 

 

 
Plano de planta general de la Cova del Barranc del Migdia. 
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 Vista general de la ubicación de la Cova del Barranc del Migdia. 

 

 

 
 Vista de los enterramientos de la sala central. 


