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LA HISTÒRIA DEL JACIMENT

El conjunt conegut com a Mollet III se situa entre les 
coves de l’Arbreda i la de Mollet. En realitat es tracta d’un 
abric format per una paret d’uns vint metres de llargada 
orientada de sud a nord i parcialment cobert per una visera 
de travertí. Va ser excavat en diverses fases i és per això 
que el conjunt apareix dividit en diferents sectors: sector 
sud, sector central, sector nord i prolongació nord (Fig. 1).

El 1972, el sr. J. Canal troba una mandíbula humana en 
superfície en la zona que ara anomenem sector central. 
Posterioment, el jaciment serà batejat com a Mollet III, per 
estar (de nord a sud) a continuació de Mollet I (o Mollet) i 
Mollet II (una petita cavitat, d’uns 30 cms. que gairebé no 
va donar restes arqueològiques). 

Aquesta troballa motiva els treballs d’excavació al 
jaciment, que dirigeix el senyor Josep Maria Corominas, 
el qual anteriorment ja havia treballat al Reclau Viver, Pau, 
l’Arbreda, Mollet, el Cau del Roure, i en d’altres cavitats 
més petites. 

La cova de Mollet III presenta, a les capes superiors, com 
a la majoria de les coves del Paratge del Reclau, una sèrie 
d’enterraments que daten des del calcolític fins a l’edat del 
bronze (fa aproximadament entre 4000 i 3000 anys). La 
majoria d’aquestes deposicions estan situades en espais 

que es crearen al caure part del sostre de les coves i 
recobertes amb terra, acompanyades per un aixovar 
funerari més aviat pobre (alguns fragments de ceràmica 
feta a mà). Mollet III, doncs, forma part del conjunt de 
jaciments que s’utilitzen com a coves sepulcrals, un fet molt 
recorrent a la zona.

A sota d’aquests nivells ceràmics hi ha restes pertanyents 
al paleolític superior (entre fa 40.000 i 15.000 anys). En el 
cas de Mollet III, s’identifica bé l’aprofitament de la cova en 
un moment concret de la cultura gravetiana (a partir de les 
capes 4-5 descrites per J.M. Corominas). És en aquesta 
capa on s’exhuma un crani humà juntament amb algunes 
peces lítiques i objectes d’ornamentació personal. 

A les capes més inferiors, l’equip de Corominas localitza 
eines de pedra i fauna propis del paleolític mitjà (de fa entre 
150.000 i 40.000 anys).

Una excavació feta per un altre equip durant una setmana 
de l’hivern 1972-73 en una part no treballada per Corominas, 
identifica fragments de ceràmica, per la qual cosa es 
desestima la proposta de Corominas que la resta humana 
formés part d’un enterrament paleolític. Tot i que queden 
zones per excavar, no es treballarà més al jaciment.

QUÈ MOTIVA LA NOVA CAMPANYA D’EXCAVACIONS?

Un dels principals motius és que l’any 2010, revisant el 
material arqueològic de les antigues excavacions que es 
conserven al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el 
dr. Joaquim Soler observa objectes d’ornamentació personal 
(Fig. 2) propis d’enterraments de la cultura gravetiana (molt 
ben coneguts en altres llocs de la Mediterrània) i assenyala 
que es troben a la mateixa profunditat que el sr. Corominas 
havia indicat pel crani humà (Fig. 3) trobat l’any 1972.

Aquest “descobriment” motiva una datació per radiocarboni 
d’aquest crani, que alhora és estudiat per l’antropòloga 
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Bibiana Agustí, amb la col·laboració de Neus Coromina. 
Els resultats es publiquen al número 64 del Journal of 
Human Evolution, The gravettian calvaria of Mollet III cave 
(Serinyà, Northeastern Iberian Peninsula), que signen 
Joaquim Soler, Narcís Soler, Bibiana Agustí i Michael Bolus.

Tot sembla indicar que el sr. Corominas anava ben 
encaminat, i que es tracta d’un fragment de crani associat 
a varis elements d’ornamentació personal i que s’ha 
d’interpretar com un enterrament paleolític, ja que les 
restes humanes s’han pogut datar directament per 14C AMS 
i han donat un resultat de 22.300 anys BP.

Un dels objectius del nostre projecte, doncs, és 
contextualitzar el lloc exacte d’on prové aquest crani 
paleolític. Diverses visites que fem nosaltres mateixes a 
Mollet III i les observacions del sr. Joan Masdemont, antic 
excavador del jaciment, indiquen que resten espais sense 
excavar i que encara podria haver-hi més restes d’aquesta 
inhumació.

El testimoni que queda per excavar està a l’intempèrie i 
observem que, a banda de la vegetació que hi creix, s’està 
deteriorant degut a les inclemències del temps i al propi 
desgast a l’estar a l’aire lliure durant tants anys (Fig. 4).

La nova excavació, doncs, a més de completar les restes 
humanes que s’haurien enterrat amb el crani, hauria de 
permetre recuperar més objectes d’ornamentació, o altre 
aixovar que acompanyés el cadàver. Aquests treballs són 
molt importants pel coneixement de les creences dels 
nostres avantpassats i del tractament que feien dels morts, 
ja que la datació realitzada al crani, el situa com a una de 
les inhumacions més antigues de l’Home de cromanyó de 
la península ibèrica.

Alhora, es preveu la conservació del jaciment i la va 
incorporació a les visites guiades que ja es porten a terme 
al Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà.

LA CAMPANYA

El jaciment és desbrossat al complet i aquests treballs 
permeten observar diverses zones amb acumulacions de 
sediment (Fig. 5). 

A la zona sud es tracta de sediments remenats procedents 
de les antigues intervencions. A la zona central hi queda 
el testimoni que s’ha descrit més amunt. I a la zona nord 
es “descobreix” un interessant testimoni que conserva 
tota l’estratigrafia a sota d’una gran llosa que devia ser la 
coberta del sostre del final de la galeria de la cova. 

Figura 2. Dents de cérvol i cargols marins localitzats en les 
excavacions Corominas i que segurament formen part de l’aixovar 
dels enterraments paleolítics.

Figura 3. Dues fotografies del crani humà un cop restaurat (per 
part de la restauradora Laura Lara, del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Girona).

Figura 4. Fotografia del testimoni que resta per excavar entre els 
sectors nord i central, abans de la seva neteja.
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Els treballs s’inicien amb la neteja de tot el sector nord, 
ja que és on es va localitzar el crani paleolític. Aquesta 
zona havia estat totalment excavada fins arribar a la 
roca mare, però ara s’hi observen acumulacions de terra, 
pedres i vegetació. Tots aquests sediments es garbellen 
i això permet recuperar alguns fragments de fauna i dos 
interessants nuclis de quars que probablement provenen 
del derrubi dels testimonis que manquen per excavar.

Un cop net aquest sector, queda al descobert l’estratigrafia 
completa dels testimonis i això permet observar diferents 
nivells arqueològics i algunes restes òssies.

Abans d’iniciar l’excavació, definim una quadrícula que 
avasta des de dalt del tal·lús (el bosc) fins a baix (el 
camí que actualment travessa el Parc) (Fig. 6). També 
s’estableix un punt 0 a dalt de tot de la penya; serà la 
referència per indicar la profunditat de tots els objectes que 
es trobin. Aquest treball previ també ha de permetre situar 
les diferents capes de l’excavació Corominas, i pertant la 
profunditat exacte on es van trobar les restes paleolítiques.

La campanya es porta a terme durant el mes de juliol i 
durant agost i setembre es fan sobretot treballs de dibuix 
de les zones que queden per excavar. Aquesta feina haurà 
de permetre descriure millor cada estrat arqueològic, 
com es va ensorrar la coberta de la cova, quins espais 
es varen utilitzar, etc.

Es deixa sense treballar, de moment, el testimoni nord, ja 
que es considera millor esperar fins que s’hi pugui preveure 

algun sistema de cobertura, ja que quan es tregui la gran 
llosa que el cobreix per tal de poder realizar-hi excavacions, 
quedarà a l’intempèrie i podria patir deterioraments 
irreversibles. 

Els treballs es concentren al testimoni central, i de seguida 
s’hi observa que les antigues excavacions no havien 
extret més de 15-20 cms. Es decideix excavar tres metres 
quadrats (a la Fig. 7 d’esquerra a dreta: N17, M16 i N15) i 
baixar, a poc a poc, en talles de 5 cms. (igual que es fa a la 
cova de l’Arbreda). 

En relació al punt 0 que hem establert a dalt de la penya, 
comencem a excavar a uns 3,85 metres de profunditat 
(talla 77).

ELS RESULTATS

A les talles superiors (de la 77 a la 81, fins a 4,05 metres 
de profunditat) hi excavem terres remenades, on trobem 
algunes restes de fauna, ceràmica i claus de ferro de les 
antigues excavacions que han quedat deteriorats i enterrats 
durant els últims 40 anys. També hi trobem ceràmiques 
fetes a mà, milers de cloves de cargols moderns i algunes 
restes humanes, que situem cronològicament entre fa uns 

Figura 5. Fotografia del jaciment des del sector sud, abans i 
després dels treballs de desbrossament.

Figura 6. L’estació total permet situar els objectes en l’espai i 
indicar-ne la profunditat en relació al punt 0 que establim al cim 
del talús.
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7000 i 3000 anys (neolític, calcolític i edat del bronze), tot 
i que manquen encara els resultats dels estudis que estan 
fent els especialistes.

A sota, comencem a observar un canvi de coloració en el 
quadre de més al nord: és d’un color més clar. Aquest canvi 
hauria de correspondre a nivells del paleolític superior. 
Efectivament, desapareix la ceràmica. 

A una profunditat de 4,25 metres (talla 85), trobem una dent 
de cérvol perforada, i a 4,30 metres un cargol marí perforat 
i altres fragments més petits garbellant les terres (Fig. 8). 

A aquestes profunditats també surten restes humanes sense 
connexió anatòmica. Sembla que la cultura gravetiana 
tenia per costum enterrar els morts en dues fases: en 
una primera, el cadàver s’inhumava en algun indret (que 
desconeixem); en una segona, unes setmanes més tard, 
es recuperaven les restes, es netejaven i s’enterraven en 

l’espai escollit definitivament. Mollet III, doncs, era el lloc 
escollit per a fer-hi l’enterrament definitiu.

L’excavació acaba a la talla 87 (profunditat de 4,35 metres) 
amb la troballa d’un nucli de sílex. Aquesta peça podria 
indicar el començament d’un nivell cultural més antic: el 
solutrià. Aquesta dada queda pendent de confirmar amb 
les futures excavacions.

A MODE DE CONCLUSIÓ 

Tot i que s’han trobat algunes restes òssies i eines 
lítiques, la proporció que representen si ho comparem 
el nombre amb les trobades als mateixos nivells de les 
coves de l’Arbreda i el Reclau Viver és significativament 
inferior. En canvi, sí que hem trobat restes humanes que 
pertanyen a individus diferents i objectes d’ornamentació 
personal.

Sabem que les coves de l’Arbreda i el Reclau Viver eren 
llocs d’habitació, o sigui, que eren espais destinats a 
viure-hi, menjar-hi, produir-hi eines, etc. En canvi, a la 
cova de Mollet III tots aquests indicis no apareixen i això 
ens permet confirmar que es tracta d’un espai diferent, 
dedicat a enterrar-hi els individus morts, no a viure-hi.

No només podem gairebé confirmar que el crani 
localitzat pel sr. Corominas pertanyia a un d’aquests 
enterraments, sinó que hi hauria més individus enterrats.

Sens dubte han estat uns treballs molts interessants i 
engrescadors que ens animen a continuar treballant en 
el jaciment. Destaquem el fet que aquestes troballes 
completen les dels altres jaciments del conjunt arqueològic 
de les coves del paratge del Reclau (que actualment formen 
part del Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà) amb 
uns coneixements nous: el tractament que dedicaven els 
nostres avantpassats als individus que morien durant la 
seva estada en aquestes contrades.

Gràcies a l’equip de la cova de l’Arbreda i a tots els arqueòlegs 
que han fet possible una intervenció històrica, quaranta anys 
després del descobriment del jaciment (Fig. 9).
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