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Excavacions en la Cova de Les Cendres (Teulada-Moraira, 
La Marina Alta): campanyes 2010-2011
Dídac Román Monroig (*) i Valentín Villaverde Bonilla (**)

Resum
En aquest article exposem els treballs duts a terme a la Cova de les Cendres en els anys 2010 i 2011. A mode d’introducció 
realitzem una breu síntesi de la ubicació i la seqüència arqueològica del jaciment per a posteriorment descriure les tasques 
realitzades durant aquestes dues campanyes.
L’any 2010, degut al reduït pressupost, només es va poder realitzar una petita campanya d’excavacions. A l’any 2011 només es 
van poder fer treballs de mostreig (sedimentologia i fitòlits) i de tasques de laboratori.

Paraules clau
Cova de les Cendres/ Paleolític superior/ Magdalenià/ Solutrià/ Gravetià.

Resumen
En este artículo se exponen los trabajos realizados en la Cova de les Cendres en los años 2010 y 2011. A modo de introducción 
realizamos una breva síntesis de la ubicación y la secuencia arqueológica del yacimiento para posteriormente describir las 
tareas realizadas durante estas campañas.
El año 2010, debido a un presupuesto reducido, únicamente se pudo realizar una pequeña campaña de excavaciones. El año 
2011 únicamente pudieron realizarse muestreos (sedimentología y fitolitos) y trabajos de laboratorio.

Palabras clave
Cova de les Cendres/ Paleolítico superior/ Magdaleniense/ Solutrense/ Gravetiense.

I. INTRODUCCIÓ
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 forma-
da en un nivell càrstic que es va desenvolupar en el tram 
de penya-segats 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 metres 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 (Fig. 1).

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 al-
guns materials d’adscripció Neolítica (entre ells una cerà-

mica cardial) donant així les primeres notícies 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 hi-
pòtesis 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 campa-
nyes 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 crono-
logia paleolítica, fet que ampliava tant la seqüència com l’in-
terès de la cavitat.

Amb aquests antecedents, el 1981 es va realitzar una ex-

* Investigador postdoctoral. Programa VALI+D de la Generalitat Valenciana. Dept. Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València. Avda. 
Blasco Ibañez, 28. 46010 València.
TRACES UMR-5608/Université de Toulouse-Le Mirail. Université de Toulouse-Le Mirail. 5, allée Antonio Machado. 31058, Toulouse Cedex. 
didac.roman@uv.es
** Dept. Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València. Avda. Blasco Ibañez, 28. 46010 València. valentin.villaverde@uv.es
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cavació d’urgència que va donar com a resultat una seqüèn-
cia que anava des de l’Edat del Bronze a nivells del Paleolític 
superior. A partir d’aquests moments les excavacions es van 
realitzar anualment. 

En l’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 
els quadres A-B 17 que són en aquests moments els que con-
formen el sondeig de l’excavació. Açò ens dóna una superfí-
cie 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).

II. LES OCUPACIONS DE LA COVA DE LES CENDRES
La Cova de les Cendres compta amb una seqüència cultural 
molt llarga, fet que la converteix en un dels jaciments pre-
històrics més importants de la Península Ibèrica. En aquest 
article ens centrarem en els treballs de les darreres campa-
nyes en els nivells paleolítics, però cal remarcar que es trac-
ta d’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, 
1989; Bernabeu i Molina, 2010). 

Els nivells paleolítics han aportat fins ara una ampla se-
qüència que va des del Magdalenià superior fins al Gravetià, 
sense s’haja arribat a la base. 

Figura 1. Planta i secció de la Cova de les Cendres. En la planta observem la part exterior (a la dreta) i la 
interior (a l’esquerra). En aquesta darrera és on s’ubica la zona excavada.
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El Magdalenià està representat per uns nivells on les res-
tes arqueològiques són especialment abundants, entre les 
que val la pena destriar una elevada quantitat d’indústria òs-
sia, indústria lítica i adorn (Villaverde, 1981; Villaverde et al., 
1999; Román, 2004; Villaverde i Román, 2005; Román i Villa-
verde 2011 i 2012, Borao, 2012). A banda dels nivells correspo-
nents al Magdalenià superior i mitjà, recentment hem pogut 
constatar la presència de nivells corresponents al Magdale-
nià inferior, el que permet completar tota la seqüència mag-
daleniana (Villaverde et al., 2012). Les datacions d’aquests 
nivells estan entre el 16030±60 BP (19360-19050 cal. BP) i el 
14850±100 BP (18441-17907 cal. BP) per al Magdalenià infe-
rior, entre el 14510±50 BP (17710-17260 cal. BP) i el 13690±120 
BP (17037-16476 cal. BP) per al Magdalenià mitjà i entre el 
13350±50 BP (15980-15690 cal. BP) y el 12470±100 BP (15093-
14392 cal. BP) per al Magdalenià superior.

El Solutrià està present en els seus moments finals, i en-
tre els materials recuperats podem destacar un bon nombre 
de puntes escotades de tipus mediterrani, algunes puntes fo-
liàcies i diverses restes d’indústria òssia i d’adorn (Villaverde 
et al., 1999 i 2010). Les datacions obtingudes situen aquestes 
ocupacions en un marge entre el 18920±180 BP (23135-22471 
cal. BP) i el 17210±60 BP (20440-20220 cal. BP).

Per sota d’aquests nivells, i amb una gran potència es-
tratigràfica, es troben els nivells corresponents al Gravetià. 
Aquest període, poc conegut en la façana mediterrània pe-
ninsular, compta fins ara en la Cova de les Cendres amb una 
potència sedimentària de més de 60 cm, 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, microgravet-
tes i una bona representació d’indústria òssia, entre la que 
destaquen les puntes dobles (Villaverde i Román, 2004; Vi-
llaverde et al., 2007-2008 i 2010). Les ocupacions gravetianes 
es van allargar durant uns 5 mil·lennis, comptant en aquests 
moments amb datacions d’entre el 25850±260 BP (31266-
30490 cal. BP) i el 21230±80 BP (25714 -25057 cal. BP).

III. CAMPANYA DE 2010
En aquesta campanya, seguint amb el que es va iniciar en 
anys anteriors, es va treballar sobre els quadres A-18 i B-18, 
amb l’objectiu de documentar amb detall els nivells graveti-
ans en aquesta zona contigua al sondeig i permetre així una 
ampliació del mateix.

Tot i haver de realitzar una curta campanya, i rebaixar 
només uns 15 cm, els materials arqueològics van ser prou 
abundants, entre els que podem destriar diversos nuclis i 
elements tecnològics que ens serviran per a definir les ca-
denes operatives laminars desenvolupades al Gravetià. En-
tre els materials retocats vam recuperar diversos gratadors 
i burins, un bon nombre de peces escatades i peces amb dors 
(gravettes, microgravettes i laminetes de dors). Així mateix, 
dins de l’apartat lític cal destriar la troballa d’un percussor 
amb cúpules centrals. En relació a la indústria sobre matè-
ria dura d’origen animal s’han localitzat algunes puntes fines 
d’os i adornaments sobre closca de bivalve.

Figura 2. Detall de l’excavació d’una mandíbula de cérvol (campanya 2010).
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EXCAVACIONS EN LA COVA DE LES CENDRES (TEULADA-MORAIRA, LA MARINA ALTA): CAMPANYES 2010-2011

El conjunt de fauna va proporcionar fonamentalment res-
tes de cérvol, amb alguns fragments mandibulars (Fig. 2), 
diverses restes de cavall i ur, així com una mandíbula de 
linx. A nivell preliminar, i sobre les observacions fetes du-
rant el procés d’excavació, també cal destriar la identificació 
de restes de tortuga.

Durant diversos dies de la campanya es van realitzar mos-
trejos dels nivells solutrians per al seu estudi sedimentològic 
i geoarqueològic mitjançant l’anàlisi de làmina prima (Fig. 3). 
Aquesta tasca va ser efectuada per la Dra. Mercè Bergadà 
(SERP/Universitat de Barcelona), qui analitzarà les mostres 
que de ben segur ens aportaran noves dades sobre els pro-
cessos de formació dels diferents nivells, el que ens ajudarà a 
establir una divisió definitiva dels nivells sedimentaris.

3.1-Conclusions preliminars de la campanya de 2010
L’excavació dels quadres A-18 i B-18 ens ha d’ajudar a clarifi-
car diversos aspectes, entre els que destaquen la separació 
entre els nivells solutrians i els gravetians i l’estudi de l’evo-
lució de la seqüència gravetiana.

En la campanya del 2010 vam excavar sediments que per-
tanyen a l’anomenat nivell XVI, un moment mitjà de la se-
qüència gravetiana. Els materials recuperats durant aquesta 
campanya (diverses puntes de dors, peces escatades, etc.) 

són coherents amb aquesta adscripció. Aquestes dades, uni-
des a les de campanyes anteriors i a les que obtinguem en 
els propers anys ens han de permetre realitzar un notable 
avanç en la precisió de l’evolució del Gravetià, especialment 
per ser la Cova de les Cendres el jaciment mediterrani on 
aquest període es troba millor documentat.

IV. CAMPANYA DE 2011
La campanya del 2011 es va desenvolupar entre els dies 12 i 
24 de setembre i va consistir en l’estudi, mostreig i documen-
tació 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 dels quadres que ens 
havíem plantejat inicialment, pel que la campanya es va dedi-
car 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 os-
sis recuperats en campanyes anteriors, amb la neteja, siglat 
i classificació dels mateixos.

A nivell metodològic, com que no es va realitzar una exca-
vació, es va procedir amb l’habitual metodologia per als tre-
balls de documentació de talls i preses de mostres: 

a-Fotografiar i corregir mitjançant fotogrametria les 
imatges obtingudes dels talls de referència.

b-Definir les característiques de l’estratigrafia per a la 
posterior presa de mostres de sedimentologia i de fitòlits. 

c-Precisar nous punts per a l’extracció directa de carbons 
per a la seua posterior datació mitjançant C14 AMS.

Les mostres recuperades en aquestes jornades de tre-
ball han estat enviades als laboratoris de la Universitat de 
Barcelona (sediments i fitòlits), i les datacions obtingudes 
dels carbons recuperats als talls ens han permès definir 
amb una major claredat les ocupacions de la cavitat, espe-
cialment les referides als nivells magdalenians (Villaver-
de et al., 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 (Fig. 4).

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 en els materi-
als dels nivells del Magdalenià superior i una part del Solu-
trià, ja que són els períodes 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 

Figura 3. Detall de la ubicació d’algunes de les mostres obtingudes per a 
l’estudi de la microestratigrafia de la cavitat (campanya 2010).
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definir amb precisió el comportament econòmic dels grups 
magdalenians i solutrians en el jaciment. Una part molt im-
portant d’aquest estudi se centra una estructura de combus-
tió del Magdalenià superior apareguda al sector A, especi-
alment en la distribució de restes industrials i de consum 
vinculades a aquesta àrea d’ocupació.

4.1-Conclusions preliminars de la campanya de 2011
Les mostres sedimentològiques i de fitòlits es troben en 
procés d’estudi en els laboratoris de la Universitat de Barce-
lona, i els materials ossis estan sent analitzats al laboratori 
de la Universitat de València. No obstant això, es van confir-
mant algunes dades molt interessants:

a- Existeix una erosió sedimentària entre el final del So-
lutrià i el Magdalenià.

b- Hi ha una alteració postdeposicional del paquet cor-
responent al nivell XV (Gravetià recent).

c- El nivell XVI (Gravetià antic) es pot subdividir en al-
menys tres unitats.

d- En els nivells magdalenians el cérvol i la cabra do-
minen entre els herbívors de dimensions mitjanes, el conill 
entre les petites preses i els carnívors estan poc represen-
tats.

V. CONCLUSIONS
La Cova de les Cendres és un jaciment excepcional per a 
comprendre l’evolució de les societats prehistòriques durant 
un lapse temporal d’uns 25000 anys. L’abundància de mate-
rials arqueològics ens mostra que es tracta d’un lloc que va 
ser ocupat intensament durant tot aquest període. Aquest 
fet demostra que ens trobem davant d’una cavitat que degué 
posseir unes condicions òptimes per a la seua ocupació i que 
segurament jugaria un paper important en la vertebració del 
territori Paleolític i Neolític.

Aquesta continuïtat en les ocupacions ens permeten tin-
dre una clara visió no només de la cultura d’aquells grups 
humans, sinó també del seu paisatge, de la seua economia i, 
en definitiva, dels seus modes de vida i dels canvis tecno-eco-
nòmics que s’han produït al llarg de molts milers d’anys.

Com hem pogut observar en aquest treball, després de 
30 anys des de l’inici de les excavacions programades, els 
treballs en la Cova de les Cendres continuen aportant infor-
macions cabdals per al coneixement de la Prehistòria valen-
ciana, mediterrània i peninsular. Però malgrat aquesta gran 
importància com a jaciment arqueològic, les deficiències 
pressupostàries i l’eliminació de les convocatòries d’excava-
cions ordinàries en els darrers anys han provocat que des del 
2011 s’hagen hagut d’aturar les excavacions. Sens dubte un 
fort colp per a la recerca arqueològica, que només pot dur-se 
endavant mitjançant convocatòries públiques. Esperem que 
aquesta política de manca recursos per a la recerca arque-
ològica canvie en el futur. En cas contrari no només la Cova 
de les Cendres, sinó molts altres jaciments seguiran sense 
noves investigacions, el que provocarà que ens situem a la 
cua de la recerca en arqueologia.

Malgrat aquests entrebancs, els treballs de mostreig i es-
tudi dels materials continuen aportant noves informacions. 
D’aquesta forma, gràcies als estudis sedimentològics realit-
zats en els darrers anys els trets sedimentaris de les dife-
rents ocupacions estan sent definits amb claredat (Bergadà 
et al., 2013) i els resultats d’altres mostrejos també ens han 
permès ajudar a definir fases d’ocupació que fins ara sem-
blaven poc clares, com el Magdalenià inferior (Villaverde et 

al., 2012).
Per la seua banda, la realització de diversos treballs de 

màster o de tesis doctorals sobre materials del jaciment ens 
han permès, i ens permetran, obtindre noves dades d’alguns 
aspectes que encara no havien estat estudiats en profundi-
tat. És el cas de la tecnologia òssia (Borao, 2012), l’estudi de 
l’economia magdaleniana (Real, 2012), o d’altres aspectes es-
pacials i tecnològics que s’estan començant a estudiar.

 La documentació de la seqüència gravetiana en una ex-
tensió remarcable i la continuació en l’excavació del sondeig 
(aturat des de fa 5 anys) per a comprovar l’existència de ni-

Figura 4. Detall de la ubicació de les mostres de carbó obtin-
gudes per a realitzar una bateria de datacions dels diversos 

nivells del sector B (campanya 2011).

Dídac Román Monroig i Valentín Villaverde Bonilla
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vells arqueològics anteriors al Gravetià són unes de les grans 
incògnites que hi ha a hores d’ara en la recerca del jaciment i 
que esperem poder respondre en els propers anys.
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