
La cova 
S'ESPñSA 

de Sadernes 
(Alta Garmtxa) 

A l 'Alta Garrotxa hi abunden extraordinária-
ment les coves, i en alguna d'elles s'han loca-
l i tzat restos arqueológics, ja que en époques 
molt remotes foren els llocs d'habitació i d'en-
terrament de íes pritives poblacions d'aques-
ta comarca, i fins i tot en époques históriques 
han estat refugi habitual de carboners, trabu
caires i contrabandistes. 

Son molt d'agrair els esfor^os del Sr. Ramón 
Sala de Castelltoll it de la Roca per tal d'anar 
fent la carta arqueológica de la comarca, dins 
del treball mes ampli de salvaguardar el patr i -
moni artístic i cultural d'unes valls cada vegada 
mes despoblados, que ja s'ha material i tzat amb 
la restauració d'alguna de les esglésies románj-
ques que amenacen ruina i amb la constttució 
de la societat «Amics de l 'Alta Garrotxa» (1). 

El terreny tan accident i les díf icultats d'ac-
cés ais jaciments han d i f icu l tat l 'organització 
d'excavacions sistema tiques. Només la Cova 
deis Ermiions ha estat en part excavada cientí-
f icament durant els anys 1970-1971 per un 
equip de T lnst i tu t d'Arqueolcgía i Prehistoria 
de la Universitat de Barcelona, dir ig i t per la 
doctora Ana M; ' M U Ñ O Z i la dcctora M; ' L lu i -
sa PERICOT. Aquesta excavació ha dcnat les 
primeres dades rigorcses sobre l 'hábitat pre-
históric a l 'Alta Garrotxa (2). 

Dins d'aquesta comarca la zona mes ben 
coneguda des del punt de vista arqueológtc, 
conseqüéncia d'ésser la mes accesible i per tant 
la mes prospeccionada, és la que podem ano-
menar Valí de Sadernes, des de l'aiguabarreig 
de la Riera d'Oix i la Riera de Sant An io l , f ins 
al pet i t poblé de Sadernes, centrada peí riu 
Llierca i el Castell s'Espasa, Fig. ^ (3). Aquí 
s'hi poden situar, a mes de la Cova deis Ermi
ions, que conté estrats cerámics de l'Edat del 
Bronze i del Ferro superposats a d'altres amb 
industria musteriana (Paleolític Mit já) (4), la 
Cova del Bisbe, que juntament amb la de Els 
Ermifons fou ja prospeccionada per Joaquim 
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Fig. 1. - Situado de la 
Cova d'Espasa, a l'Alta 

Garrotxa. 

DANÉS i TORRES (5), la Cova de les Monges, 
sense estratigrafía pero amb interessants ce-
rámiques ha lista tiques recol lides sistema t i ca-
ment peí Servei d'Investigacions Arqueológi-
ques de la Diputació de Girona, la Cova 120, 
en superficialment s'hi han pcgut recollir ma-
terials de l'Edat del Bronze Inicial i Mi t já (6), 
La Cova del Calabre (cadáver) o de I'Home 
morí- (7), i el mateix Casiell s'Espasa, on Miquel 
OLIVA va recollir unes destrals de bronze (8). 

(5) DANÉS I TORRES, Joaquín: El cor de La Ga
rrotxa. La Cova deis Ermitons i la Cova del Bisbe. But-
lletí del Centre Excursionista de Catalunya. Any XL IV , 
núm. 472 , setembre 1934, pp. 339-B43 . 

Pretérits OIoHns. Olot, 1949. 
(6) Eis rr.aterials son en estudi i es guarden al M u -

seu Arqueclógis d'Olot. 
(7) OLIVA I PRAT, M / , Noticia de una cueva pre

histórica cerca de Sadernas. A.I.E.G. I I , 1947, p, 246 . 
Un abrigo neolítico. Ampurias V, 1943, pp. 2 9 2 - 2 9 3 , 
(8) En dona noticia Ramón Sala i Canadell, en una 

nota sobre «Castellfol l i t en la Prehistoria», en el pro
grama d'una visita de l'Associació Arqueológica de Girona 
a La Garrotxa, el 2 5 - 3 - 1 9 7 3 . 

Conscients de qué cal publicar els materials, 
per pebres que siguin, deis successius deseo-
briments com a única forma de qué els estu
diosos de cada periode hi t inguin accés, en 
aquesta comunicado volem aportar íes trcballes 
fetes en un altre jaciment de la Valí de Sader-
nes: la Cova s'Espasa (9). 

La Cova s'Espasa és situada en un penya-
segat a l'esquerra de la Riera d'Oix, 100 metres 
más amunt del seu aiguabarreig amb la de 
Sant An io l , i pertany al municipi d'Oix. 

L'entrada, de forma triangular i oberta al bell 
mig del cingle, és vistent des del cami que 
voreja el riu LMerca (Fig. 9). L'accés és molt 
d i f ic i l , ja que cal portar una corda i una escala 
Margues per tal de despenjar-se des de dait del 
precipici, Fou visitada per primera vegada peí 
Grup d'Espeleologia d'Olot el desembre de 

(9) Els materials, tant arqueológics com faunistics, 
es guarden al Museu Arqueológic d'Olot. 
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ENTRADl DE U COVil S ESPtSA 

T A L L C O V A 

S * E S P A S A - R i e R A O ' O l X 

CRUP ESPEIEQLOGIC DLQTI 

Fig. 2. RIERA D I IX 

1973, el qual va ¡niciar-hi els treballs normáis 
d'exploració espeleológica i també, al veure 
nombrosos fragments de cerámica en super
f icie, una prospecció arqueológica. (Fig. 2). 

Sabedors de qué h¡ van aparéixer materials 
cerámics i faunistics, nosaltres vam visitar la 
cova al 1976. Es tracta d'una sala de redu'ides 
dimensions, amb el sol irregular, al f inal de la 
qual ur\a gatera i un passedís porten a una altra 
sala, amb formacions calcáries. Avui dia és ja 
seca i polsosa. (Fig. 3). 

Abans que nosaltres, visita la cova J. MA
RÍA MALLARACH, el qual prengué unes 
notes sobre la formació de la caverna i la seva 
estratigrafía que ara ens serán de gran ut i l i ta t . 
Els materials en qué fou excavada la cova per-
tanyen al Paleógen (Terciari), formació «Ar-
máncies» del grup Freser (10). Son calcáries 
que han sofert metasomatisme, i la dolomit i tza-
ció consegüent ha destruít qualsevol reste fós-

(10) PALLI BUXO, LUIS: Estratigrafía del Paleó-
geno del Empordá y zonas (imitrofes. Universidad A u t ó 
noma de Barcelona. Publicaciones de Geología, 1. Bar
celona, 1972, pp. 2 7 1 - 2 7 4 . 

sil que h¡ pegues haver. La cova, com la major 
part de les de la Garrotxa, s'ha format per la 
f i l t ració de les aigües de pluja, que aprofiten 
les diaclasses per dissoldre la roca cadcária i 
formar corredors. El material arqueológic i les 
restes de fauna trobats a la cova fan suposar 
que no sempre el seu accés fos tan d i f íc i l , j e -
gurament hi havía un corriol per arríbar-hi, el 
qual amb el pas del temps s'esllavíssá. Aíxí ho 
semblen indicar uns restos de passedís a la pa-
ret rocosa, per sota de l'entrada de la cova. 

J. M, ' MALLARACH pegué també díbuíxar 
una seccíó de la cata í descríure-la en unes 
breus notes que completa amb ¡ndícacions 
deis membres del Grup d'Espeleologia d'Olot, 
(Fig. 4) . 

Mivcll 1. — Pols sorrenca, amb agrumollo-
naments calcaris de fins 5 mm. de diámetre, 
amb restes de pt i ts ossos i de vegetáis, i tam
bé fragments cerámics. 

Niveil 2. — Nivell gilós amb concrecions 
calcáries formant nóduls que poden ésser de 
gran tamany. Abundor d'arrels, restos vegetáis 
i fragments cerámics. 
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Fig. 3. 
Nivell 3, — Nivell d'alteració amb varis tipus 

de crestes. 

Nivell 4. — Nivell empedrat naturalment 
amb lloses de la pedra de la mateixa cova, d'uns 
2 0 x 5 0 cm., amb matriu gilosa i abundácia 
d'ossos. 

Nivell 5. — Nivell d'agrumollonaments cal-
caris i gilosos, mes corrents que al nivell 2 i 
forca mes compactes. Matr iu gilosa vermella. 

Nivell 6. — Terrassa f luvial. 
Cal notar que a la Cova deis Ermitons l'exca-

vació també ha estat separada en 6 estrats, que 
presenten unes certes coincidéncies amb e|s 
de Cova s'Espasa (11). 

L'estrat I deis Ermitons és també polsós i 
barrejat com el de la Cova s'Espasa, i en amb-
dues coves l'estrat II contenia fragments de 
cerámica. L'estrat II I deis Ermitons, amb pe
drés rodades i abundant concreció calcaria, és 
semblant al nivell 3 de S'Espasa, ja que tots 
dos son d'alteració. L'estrat IV deis Ermitons, 
subdividit en tres segons el tamany de tes pe
drés que con tenia, d'argila verme I losa molt 

Fig. 4. - Estratigrafía de la Cova d'Espasa. Segons 
J. M:'' MARALLACH. 

(11) MUÑOZ, ANNA MARÍA i PERICOT, MARÍA 
LLUISA: Excavaciones..., op. cit. 
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Fig. 5. - Vas 
globular 
reconstruit. 

Fig. 6. • 
Gran atuell 
amb corda 

imprés. 

cotripacte i amb restos de fauna abundants, 
amb predomini d'ós de les cavernes (Ursus 
spelaeus), ¡ l'estrat V, també de térra sorrenca 
vermellosa, es relacionen amb els nivells 4 i 5 
de S'Espasa, el primer deis quals presenta un 
empedrat, tal com la capa IV b deis Ermitons, 
i conté a mes fauna arcaica (Felis Panthera 
pardus L. fossilis), i el segon és de coloració 
vermellosa. Finalmente tant l'estrat VI deis 
Ermitons com el nivell 6 de S'Espasa son una 
terrassa f luvial . De fet l'altura de les dues 
coves sobre el nivell actual de les aigües del 
r iu, si bé considerable, deu ésser sembtant. 

Sembla dones que l'estratigrafia deis Ermi
tons confirma la más provisional de Cova s'Es-
pasa. D'altres estudis com el deis Ermitons 
permetrien un millor coneixement de l'evolu-
ció climática a l 'Alta Garrotxa durant el Qua-
ternari. 

Entre les restes de fauna trcbats a S'Espasa 
destaca una bona part de l'esquelet d'una pan
tera (Felis Panthera pardus L. fossilis) que ha 
estat estudiada junt amb les altres ossades per 
J. ESTEVEZ (12). 

El material arqueológic que s'ha pogut reco-
llir, segons s'ens va indicar, formava part només 
deis nivells superiors 1 i 2, i és d'una gran uni-
tat. Son uns 800 fragments de terrissa feta 
sempre a má, amb pasta negrcsa, mal cuita i 
que conté molt de quars com a desgrassant. 
És frágil i s'engruna fáci lment, i a molts deis 
fragments els ha saltat part de la superficie. 
La majoria son engalvats per dintre i per fora 

(12( E5TEVEZ ESCALERA, J.: Hallargo de una part
iera en el Pleistoceno catalán. Speleon 22 , Homenaje al 
Dr. Llopis Liado, 1975-76 , pp. 171-178. 

45 



Fig. 7. - Fragments cerémics 
decoráis amb cordons ¡lisos. 

Fig. 8. • Fragments 
cerémics de 

Cava d'Espasa. I 
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Cova d'Espass • Cener-1976-A/9 

amb pasta moft fina i de color marrón, molt 
bsn allrsada. Tots els fragments pertanyen a 
uns pocs vasos, sis o set, gruixuts i grans, tots 
de base redona, ja que falten totalment els 
fragments plans, L'extrema fragi l i tat i l 'engru-
nament deis fragments en fan impossrbie la 
reslauració. Només s'ha pogut reconstruir, al 
Serveí d'Investigacions Arqueológiques de la 
Diputado de Girona, un gran vas globular amb 
dues nanses de cinta a la part superior, molt 
gruixudes i sortides, en pcsició vertical (Fig, 
5). Quatre fagments porten una decoració in
cisa vertical en el cardó; 7 d'altres un cordó 
amb deccració digital impresa i dcble, que fa 
una mena de garlanda ac¿bada amb un motiu 
decoralíu també imprés, aplicat a la superficie 
del vas. Formen part d'un gran atuell de boca 
exvassada, del qual s'ha pcgut reconstruir bona 
part del perfi l (Fig. 6), Uns altres 9 teñen un 
cordó amb decoració impresa senzilla, 16 por
ten nansa, sempre molt gruixuda i de cinta, 
llevat d'un cas que és un sort i t pía i hor izontal ; 
55 van decorats i refcrcats amb cordons Misos 
parallels (Fig. 7), Només 27 teñen part de la 
vora deis vasos, sempre amb el tlavi arrcdonit. 
La major part deis fragments son Misos (Fig, 8). 

Els nivells cerámics superiors semblen repre
sentar un moment anterior ais altres jaciments 
de la Valí de Sadernes, Per una part els atuells 

lliscs i globulars, amb gruixudes na.ises oposa-
des a la part superior reccrden les formes de la 
cerámica de la Cultura deis Sepulcrer de Fossa 
(3600-2500 ab. Cr.) o bé del Neolit ic tipus 
Mcntmoló (4000-3500 ab. Cr.), especialment 
el vas que s'ha pogut reconstruir (13). 

En canvi, el vas amb cordó ampie de dcble 
deccració impresa digital fent garlanda i amb 
moiius aplicats, així com els nombrosos f^ag-
menls amb cordons Misos, espessos i ben engal-
vats, sempre paral-lels excepte en un deis frag
ments que deixa veure un deis cordons que és 
perpendicular ais altres, reccrden les técniques 
epicardials, encara que podem considerar-los 
també del Neolit ic Mi t já o Final. Motius sem-
blants no son desconeguts a les coves de Se-

(13) M U Ñ O Z A M I L I B I A , A N A M A R Í A ; La Cultu
ra Neolítica Catalana de los Sepulcros de Fosa. Inst i tuto 
de Arqueología y Prehistoria. Universidad de Barcelona. 
Rdrcelona, 1965. 

BALDELLOU, V. ; GUI LA INE, J . ; MESTRER, J . ; 
THCMMERET, J , : Datatiotts C I 4 de la Grotte de la Foní 
del Molinot. Pyrenae I t , 1975, pp. 151-153. 

GUILAINE, J. et alia: La balma de Montboló et le 
néolithique de rOccident Méditerranéen. Inst i tu t pyré-
néeen d'études anthropologiques. Tou'ouse, 1974. 
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rinyá i Esponellá (Girona), trobats sempre sen-
se estrat¡grafia( 14}. 

Cap deis ¡aciments que ccneixem amb ce
rámica a l 'Alta Garrotxa té semblances amb el 
de Cova S'Espasa, llevat potser algún deis frag-
ments cerámics de la Cova deis Ermitons, i a 
tots ells cal atr¡buÍr-los una data mes tardana. 

Peí jaciment que ara ens ocupa, una datació 

del Neolít ic Mi t já i Final (4000-2500 ab. Cr.) 
sembla la mes apropiada, mentres no hi hagi 
nous elements de judici. 

Es fa dif íci l explicar la presencia d'uns pocs 
vasos molt grans en una cova de tan dif íci l 
accés i amb tan poques condicions d'habitabi-
l i tat, Podria tractar-se d'un enterrament, pero 
no han estat senyalats ossos humans. Per altra 
part, cap deis animáis trobats a la cova ha ha-
gut d'ésser portat allí necessáriament per l'ho-
me, i de molts d'ells hi havia una bona part 
de l'ossada. La ut i l i tzació de la Cova S'Espasa 
queda dones per ara en una incógnita. 

(14) Estudiats per J. Tarrús en la seva Tesi de 
Llicenc¡atura (Universitat de Barcelona, 1978). Té en 
premsa un estudi sobre la Cova Maniver, que próxima-
ment publicará el Centre d'Estudis Comarcáis de Banyo-
les. La Cova Maniver, de Mart is, conté cerámJques ep i -
cardials que son el parallel mes exacte de les de Cova 
S'Espasa. 


