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PRECEDENTS

La cova de Mollet III s’ubica entre les coves de l’Arbreda, 
al sud, i de Mollet, al nord, dins el conjunt del Parc de 
les Coves Prehistòriques del Reclau, al terme municipal 
de Serinyà. La formació geològica del talús on se situen 
les coves és de travertí de cascada, la gènesi del qual 
es remunta a finals del pleistocè mitjà. La cova s’estruc-
tura en forma de galeria orientada en direcció nord-sud, 
actualment amb el sostre caigut, i mesura, almenys, una 
vintena de metres en el seu eix llarg (Fig. 1).

El jaciment de Mollet III va ser descobert a l’any 1972 
amb la troballa d’una mandíbula humana per part de Jo-
sep Canal i Salvador Gassiot. Pocs dies després d’aquest 
esdeveniment, Josep M. Corominas va donar inici a les 
excavacions en col·laboració amb Josep Canal, Miquel 
Oliva i José M. de Bedoya, i es van realitzar de finals de 
setembre a finals de novembre del mateix any. 

L’equip de Corominas va dur a terme un total de quatre 
cales, organitzades en talles regulars artificials de 20 cm 
de gruix. Primer es va excavar el lloc on s’havia localitzat 
la mandíbula, el que anomenem sector central. Llavors 
es va excavar el sector sud, en el qual la roca mare va 
aflorar ràpidament. Després, deixant un testimoni al bell 

mig de l’antiga galeria, passà a la part nord, on, entre 80-
100 cm de profunditat, es va descobrir un crani, el qual es 
contextualitzava en un nivell sense ceràmica i en relació 
amb útils paleolítics. L’última intervenció que dirigí Coro-
minas a Mollet III fou el sector nord prolongació oest, on 
arribà també a la roca mare, a 1,80 m de profunditat.

Amb la intenció de corroborar la procedència del crani 
es va iniciar un projecte des de la Secció d’Ecologia del 
Quaternari del CSIC de Barcelona, dirigit per Francesc 
Martí, Anna Mir i Ramon Salas. S’instal·là una quadrícula 
al testimoni deixat entre els sectors central i nord i s’exca-
và durant els mesos d’abril i juliol de 1973 (Fig. 2). 

Malgrat que només es van excavar uns 20 cm de po-
tència, al trobar restes humanes i fragments ceràmics, el 
crani de Corominas fou atribuït a l’edat del bronze i es va 
incloure en el conjunt de restes humanes que procedien 
del complex d’enterraments post-paleolítics.

L’interès pel jaciment retornà al 2010 quan Joaquim So-
ler s’adonà de la presència d’ornaments de la cultura 
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Figura 1. Planta del jaciment de Mollet III, amb indicació del 
sector testimoni que està en procés d’excavació i dels demés 
sectors excavats per Josep M. Corominas.

Figura 2. Francesc Martí i Jusmet excavant el testimoni mitjan-
çant una quadrícula, any 1973.
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gravetiana procedents de la mateixa profunditat que el 
neurocrani humà. Aquest fet va motivar l’encàrrec d’una 
datació radiocarbònica d’una porció del temporal als la-
boratoris de Gröningen (Països Baixos) i el resultat de 
22.330 ± 90 BP (14C AMS) perfilà aquesta resta com el 
vestigi d’humà anatòmicament modern més antic cone-
gut, a dia d’avui, al Principat (Fig. 3). 

La datació va propiciar un nou estudi de les restes huma-
nes i dels objectes d’ornamentació que l’acompanyaven 
i els resultats van ser publicats el 2013 al Journal of Hu-
man evolution (Soler et al. 2013, 322-329).

Arrel d’aquests resultats es proposà un nou projecte d’ex-
cavacions de la cova de Mollet III amb l’objectiu, entre 
d’altres, de redefinir l’estratigrafia del jaciment i recopilar 
dades complementàries d’aquesta resta humana paleo-
lítica. 

El sector escollit per dur a terme les excavacions fou el 
mateix testimoni que l’equip del CSIC havia abandonat el 
juliol de 1973. Les intervencions van iniciar-se el mateix 
any 2013 amb tasques de desbrossament i neteja de tot 

el jaciment, la projecció d’una nova quadrícula que abas-
tés tot el talus, i la instal·lació d’un nou punt 0. 

Pel que fa a l’excavació, a partir de la quadrícula, es va 
iniciar en forma d’escacs, treballant en quadres alterns, 
per tal de de deixar visibles les seccions. Els resultats 
d’aquesta campanya es van publicar a les Jornades d’Ar-
queologia de les Comarques Gironines de l’any 2014 
(Solés et al. 2014, 49-53). 

TREBALLS I RESULTATS DE LES CAMPANYES D’EX-
CAVACIÓ DE 2014 I 2015

La galeria

Durant els anys 2014 i 2015 s’ha prosseguit de manera 
continuista la labor iniciada al 2013. Per tant, s’ha dut a ter-
me una regularització de la superfície del sector testimoni 
rebaixant tots els quadres del sector a la base de la talla 

Figura 3. Crani humà procedent de les excavacions de Josep M. 
Corominas, datat en 22.330±90 BP (14C AMS).

Figura 4. Sector testimoni amb els quadres centrals rebaixats a 
4,35 m de profunditat (2014). 

Figura 5. Excavació del sector testimoni (2015).

Figura 6. Còdol amb traces de pigment vermell (2015).
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87 (a uns 4,35 m de profunditat respecte el punt 0) (Fig. 4). 
A mitjans de la campanya de 2015, el bon ritme de treball 
va permetre reprendre l’estratègia en escacs iniciada l’any 
2013, rebaixant els quadres N15, M16, N17 i M18 fins a la 
base de la talla 90 (a 4,50 m de profunditat) (Fig. 5).

L’excavació del testimoni, fins on s’ha pogut arribar, ha fet 
possible corroborar el contrast entre els dos primers es-
trats de la sèrie del rebliment de la cova de Mollet III. A 
la part superior, un sòl amb un alt contingut orgànic i de 
tonalitat fosca amb una textura molt plàstica. Subjacent, 
s’hi troba un estrat d’argiles clares d’una granulometria 
que considerem una mica més gran, és a dir, amb una 
proporció de llim major i menys plàstic que l’estrat superior. 

Aquests estrats tenen un capbussament en direcció sud, 
de manera que l’estrat subjacent no apareix a la matei-
xa cota a tots els quadres del sector testimoni. Si bé es 
fa difícil seguir la junta d’estrats per la gran quantitat de 
blocs caiguts, hem pogut presenciar que als quadres del 
nord l’estrat d’argiles clares sorgeix a una altura més ele-
vada, a partir de les talles 83-84 (a partir de 4,10-4,15 m), 
mentre que a la zona sud a la talla 90 encara no ha sorgit. 

També observem una pendent en direcció est: en els 
quadres que toquen al talús, l’emergència de l’estrat 
d’argiles brunes es fa a unes majors profunditats que als 
de l’oest. Tradicionalment, ja des de les excavacions de 
Josep M. Corominas, s’ha relacionat aquesta diferència 
de composició estratigràfica amb canvis cronoculturals: 
l’estrat superior s’associa a una cronologia post-paleolíti-
ca i l’estrat subjacent a cronologies del paleolític superior. 

Aquesta equació es compleix de manera fefaent a la 
zona nord, però trobem problemes al extrapolar-la a la 
zona sud del sector testimoni, on la sèrie estratigràfica es 
troba molt més condensada. Per exemple, a la zona sud 

del sector testimoni s’hi han recuperat objectes tipològi-
cament paleolítics en una composició de terres fosques, 
que tradicionalment s’han interpretat com a pertanyents 
al postglacial. Evidentment, no podem excloure una ex-
plicació a partir de fenòmens tafonòmics de caràcter bi-
ostratinòmic o d’origen antròpic que hagin intervingut en 
desestructurar aquesta coherència entre una vinculació 
cronocultural i geoestratigràfica.

Dels nivells superiors, de cronologia neolítica-calcolítica, 
hem de destacar l’exhumació de nombroses restes an-
tropològiques (dents, ossos de les extremitats anteriors 
i posteriors, i també fragments de vèrtebres, costelles i 
pelvis). També possibles restes d’aixovar, com plaquetes 
de sorrenca, alguns fragments de ceràmica i un còdol 
amb restes de pigment (Fig. 6). Pel que fa a la fauna, el 
conill (Oryctolagus cuniculus) és omnipresent, però cal 
matisar que en gran mesura és d’aportació natural; tam-
bé hi ha restes d’ovicaprí i de manera anecdòtica s’han 
recuperat restes de petits carnívors com la guilla (Vulpes 
vulpes) o el teixó (Meles meles).

Dels nivells paleolítics, cal esmentar que en aquestes 
dues campanyes ha augmentat el nombre d’objectes 
d’ornament personal que a priori situem en el període 
gravetià: gasteròpodes marins com el nucella lapillus o 
Cyclope neritea, o escafòpodes del gènere Dentalium 
(Fig. 7). Pel que fa a la indústria lítica, es fa patent la pre-
sència de la talla laminar per la descoberta de laminetes 

Figura 7. Dentalium i dent de 
cérvol (2014).

Figura 8. Lamineta de sílex i còdol tallat (2014).
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de sílex; aquesta tècnica també va acompanyada de l’ús 
de còdols tallats, com ho demostra la recuperació d’una 
base negativa de primera generació de configuració tipus 
chopper, a la talla 87 (Fig. 8); la sincronia de les dues 
tècniques de talla lítica és ben coneguda també a la cova 
de l’Arbreda. En el que concerneix a la fauna, destaca 
la presència de conill, però, ara sí, també es recuperen 
restes de cèrvids i de grans bovins, així com una resta 
d’os digerit que es vincula amb l’activitat a la cavitat de la 
hiena tacada (Crocuta crocuta).

Un dels objectius que tenia el projecte quan es va iniciar 
l’excavació era poder recuperar alguna part de l’esque-
let post-cranial corresponent al crani paleolític. Durant 
les darreres campanyes s’han recuperant una sèrie de 
restes humanes als nivells del paleolític superior a unes 
cotes similars d’on Josep M. Corominas va exhumar el 
neurocrani.

Les restes antropològiques corresponen a extremitats in-
feriors i, parcialment, a una mà (Fig. 9). Tot i que encara 
estan en estudi, no hi ha cap indici que faci pensar que no 
es tracta d’un sol individu.

A partir d’aquestes dades, treballem amb la hipòtesi que 
Mollet III ha funcionat com un espai ritual o de dipòsit en 
diferents èpoques. Tafonòmicament sembla que els ca-
dàvers no són coberts de terra en el moment de la depo-
sició. Encara que les restes esquelètiques no es mostren 
en connexió anatòmica, els ossos sí que es presenten 
en una disposició ordenada i amb una inclinació similar 
seguint l’estratigrafia de la cova. 

En aquests moments estem a l’espera dels resultats 
d’anàlisis radiomètrics que precisin la cronologia, i també 
d’estudis d’isòtops estables per conèixer aspectes relaci-
onats amb la seva dieta. Tot plegat ajudarà a determinar 
si el crani i les restes descobertes a les últimes campa-
nyes d’excavació pertanyen al mateix individu. També 
s’estan realitzant estudis d’ADN.

El sector central

Durant la campanya de 2015, en el marc de la neteja dels 
sectors central i sud, la sorpresa va sorgir durant l’ex-
cavació del sediment remenat del sector central, en la 
bauma que es forma a la paret est del jaciment. S’hi van 
recuperar 49 restes humanes, tant cranials (fragments 
crani, d’una mandíbula i dents) (Fig. 10) com post-crani-
als (falanges, un metatars, peces vertebrals, fragments 
de costelles, una diàfisi d’ulna i una pelvis). 

Aquestes restes antropològiques anaven acompanyades 
de molt poques restes arqueològiques, però destaca una 
destral polimentada de corniana inutilitzada modelada 
amb la tècnica de piquetejat (Fig. 11), i alguns fragments 
ceràmics. Aquesta cultura material, malgrat que és pobra, 
situa aquestes restes al període neolític mitjà-final.

Després d’un estudi inicial de les restes humanes propo-
sem que es tracta d’inhumacions. Hi ha un nombre mí-
nim de 5 individus, que s’han pogut definir principalment 
a partir de les peces dentàries recuperades: un individu 
infantil (al voltant dels 6 anys), un adult jove, dos adults i 
un individu madur. 

Tot i que en conjunt es tracta d’una informació parcial, 
ja que no es va arribar a netejar tot el sediment del sec-
tor (Fig. 12), proposem una hipòtesi. Segons els escrits 
de Josep M. Corominas i la informació oral aportada per 
Joan Masdemont (un dels excavadors que hi va excavar 
l’any 1972), tot el sector va ser rebaixat fins a la roca 
mare. Segons aportacions també orals de Narcís Soler, 
des que es va excavar la cova, és habitual la caiguda de 

Figura 9. Procés d’excavació de les restes humanes (2014).

Figura 10. Molar humà trobat durant la neteja del sector 
central (2015).
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restes humanes des d’un conducte càrstic que hi ha obert 
en forma de xemeneia dins la bauma. 

Plantegem que les restes que avui reposen al sòl 
d’aquesta bauma provenen d’aquesta petita obertura, 
que condueix a una galeria desconeguda i que vam co-
mençar a explorar a la campanya de 2014 mitjançant 
una càmera de vídeo go pro. Vàrem poder endinsar-nos 
aproximadament tres metres, i podem definir l’espai 
com un conducte estret que discorre en direcció sud-est 
i en fort pendent, arribant a una petita sala on la infiltra-
ció d’aigües meteòriques sembla haver creat eventuals 
espeleotemes al seu interior. 

Acceptant, doncs, que les restes provenen d’aquesta ga-
leria o conducte, si els cossos hi eren dipositats sencers, 
ens plantegem que hi varen ser introduits des d’una altra 
obertura, avui desconeguda. Aquesta hipòtesi explicaria 
que entre les restes recuperades no hi hagi ossos llargs 
(massa grans per passar sencers pel conducte que arriba 
a la bauma).

De moment integrem aquestes restes al jaciment de Mo-
llet III a l’espera de poder prospectar tota la part superior 
del talús i determinar si ha una altra obertura d’accés a 
una cova sepulcral.

A MODE DE CONCLUSIÓ

Al sector testimoni, només resta per excavar un dels qua-
dres a tocar la paret est amb restes post-paleolítiques. 
La resta de quadres ja es troben en cotes paleolítiques.

En els nivells paleolítics on les restes humanes són in-
terpretades com un enterrament, la presència d’indús-
tria lítica i restes òssies d’animals consumits és nul·la o 
molt escassa. 

En nivells inferiors, tot i que tot just el 2015 s’hi ha co-
mençat a excavar, ja s’observa un important canvi amb 
la troballa de restes de gran bòvid i cérvol, que ens indi-
quen nivells d’habitació com a l’Arbreda o el Reclau Viver, 
juntament amb la visita puntual de la hiena, que hi deixa 
ossos que ha digerit.

Mantenim intacte un testimoni que conserva tota l’es-
tratigrafia al límit nord del jaciment, protegit per un gran 
fragment de la cornisa de travertí que segurament co-
bria la galeria.

El conducte càrstic que s’obre a la bauma del sector 
central està pendent de ser explorat des de la part su-
perior del talús. 

Una vegada més, tot el que va desvetllant aquest mag-
nífic jaciment no hagués estat possible sense els estudi-
ants, llicenciats i amics que, de manera totalment des-
interessada, participen a les campanyes d’excavació de 
Mollet III i l’Arbreda durant el mesos de juliol, excavant, 
garbellant, triant sediment, siglant, dibuixant i realitzant 
totes les tasques que se’ls encomanen. Gràcies.
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