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RESUMEN:   

 
COVETES DELS MOROS: CUEVAS VENTANA EN EL SHARQ  AL –ANDALUS. 
Arqueología de las cuevas colgadas artificiales valencianas 
 
 
 
Las cuevas-ventana valencianas son grupos de cavidades artificiales, excavadas en 

mitad de riscos rocosos inaccesibles. Denominados igualmente “magasins o greniers 

de falaise”, cuevas aéreas, “coves-finestra”, o graneros acantilados, en otras áreas 

geográficas donde también se han detectado, con gran diversidad tipológica, en 

nuestro ámbito suelen recibir popularmente el nombre de covetes o finestres dels 

moros (pequeñas cuevas o ventanas de los moros), siendo el ejemplo más relevante y 

conocido el grupo denominado precisamente Les Covetes dels Moros de Bocairent. 

Según la hipótesis de trabajo que manejamos, su función básica seria la de graneros - 

refugio y su cronología medieval andalusí.  

A pesar de esto, que hemos venido defendiendo en algunos artículos y avances 

anteriores, todavía se discuten otras hipótesis sobre su función y cronología, 

adscribiéndolas a periodos protohistóricos, con un uso de cámaras funerarias, o a 

época paleocristiana o visigoda, con función eremítica o de cenobios. 

Por ello uno de los principales objetivos de este trabajo ha sido tratar de demostrar 

objetivamente la adscripción cultural i cronológica, al menos del uso primigenio de este 

tipo de cuevas. Asimismo se discute sobre su funcionalidad, en base a sus propias 

características morfológicas y a posibles paralelos etnográficos tradicionales o sub 

actuales de algunos aspectos concretos. 

Al no conocerse documentación escrita ni prácticamente inscripciones, o gravados en 

relación a este tipo de cuevas, el estudio se ha basado en las evidencias 

arqueológicas muebles, siempre muy escasas, y que se pudieron obtener en 

prospecciones y excavaciones arqueológicas realizadas en algunas de estas cuevas.  
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Para nuestro ámbito de estudio, básicamente el área valenciana, aunque contamos 

con citas o notas sobre algunos de esos conjuntos rupestres, -sobretodo de los de 

Bocairent/ Ontinyent/ Alfafara o, también, Chella-, que nos han dejado diversos 

viajeros, cronistas o estudiosos, en diferentes momentos, al menos desde finales del 

siglo XVIII, sin embargo aparte de estos precedentes, de valor desigual pero siempre 

breves y superficiales, en general contamos con muy pocas aproximaciones de cierto 

rigor y profundidad, destacando en cualquier caso el trabajo de González Simancas, 

precisamente sobre los grupos de la cabecera del rio Ontinyent, o alto Clariano; y ello 

a pesar del siglo transcurrido desde que fue publicado (1918), siendo muy pocas las 

aportaciones posteriores y de aun de escasa entidad. 

En otros ámbitos peninsulares si que se han realizado estudios recientes sobre 

cavidades en principio similares, destacando los de trabajos de Maryelle Bertrand en 

Andalucía Oriental, que en parte hemos considerado como modelos a seguir. Se 

plantea así un posible origen de este tipo de cavidades como un traslado a la 

península de un modelo elaborado en áreas pre saharianas del sur de Marruecos, 

modelo que acompañaría a las inmigraciones de determinados grupos bereberes, 

como hipótesis puesta de relieve por Bertrand para el área de Guadix - Baza, en base 

a la bibliografía francesa de época colonial, sobre algunas cuevas consideradas 

precedentes de los agadirs o graneros colectivos de aquella zona. 

 

Con todo, se ha pretendido realizar una aproximación global y exhaustiva a estas 

estructuras, partiendo del conjunto de la cabecera del rio de Ontinyent, pero 

centrándonos en los conjuntos valencianos, aunque atendiendo también, de forma 

mucho más superficial y aleatoria a otros posibles paralelos peninsulares e incluso 

extra peninsulares. 

Así pues, el trabajo se ha centrado primeramente en la localización, descripción y 

análisis exhaustivo de estas estructuras rupestres en el ámbito valenciano. Se abordan 

los conjuntos y grupos siguientes: Cabecera del rio de Ontinyent o alto Clariano, con 

13 grupos; Rio de Alcoi, o Serpis, con 2 grupos; Rio de Montesa o Cañoles y rio 

Sellent, con un grupo en cada caso; Rio Chelva con un grupo; rio Turia o Guadalaviar, 

en su cuenca media, en Ademuz, con 2 grupos; Rio Cabriel, con un grupo y cuenca 

media del Júcar, en Albacete, con 2 grupos tratados y aproximación a otros muchos.  

Además nos hemos acercado a los posibles paralelos peninsulares de una manera 

suficientemente amplia, para contrastar si se dan los mismos supuestos que en tierras 

valencianas, encontrándonos con una gran diversidad de casos. Hubiéramos querido 
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profundizar más en los paralelos extra peninsulares, sobretodo norteafricanos, con 

objeto de afirmar la hipótesis de una posible transferencia del modelo, resultando 

bastante infructuoso tanto por la falta de estudios actualizados, como obviamente por 

la imposibilidad de contribuir a ellos con nuestros propios medios..  

Se ha intentado demostrar, a partir de sus características físicas y dispositivos 

negativos supervivientes, la función preeminente como graneros y almacenes seguros 

de estas estructuras aéreas, junto a la función de defensa pasiva, o refugio, en 

determinadas circunstancias adversas. 

Por fin, hemos intentado profundizar en la cuestión cronológica y en la adscripción 

cultural original de las cuevas, teniendo por demostrado, en base a múltiples 

evidencias, de pequeña entidad, pero reiteradas, que al menos en el ámbito 

valenciano se corresponden con el poblamiento medieval andalusí. 

 
Palabras clave: Arqueologia medieval; Sharq al-Andalus; Cuevas–ventana artificiales; 

Cuevas aéreas; graneros y almacenes; refugios.  
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ABSTRACT 
 

COVETES DELS MOROS (“MOORISH WINDOW CAVES”) IN XARQ AL-ANDALUS 

Archaeology of the Valencian artificial window caves in bluffs 

 

The Valencian window caves are groups of artificial cavities excavated into 

inaccessible rocky bluffs. Other equivalent names are “magasins or greniers de 

falaise”, air caves, "coves-finestra", or steep granaries, in other geographical areas 

where they have also been detected, with a great diversity of types, in our area they 

are popularly named as “covetes” or “finestres dels moros” (small caves or Moors’ 

windows), being the most relevant and best-known example of them the group named 

“Les Covetes dels Moros” in Bocairent. 

  

According to the hypothesis of work that we handle, their basic functions would be 

those of granaries and refuges and would be dated back to medieval Andalusian times. 

 

In spite of this, which we have been defending in several articles and previous 

advances, other hypotheses on its function and chronology are still under discussion, 

assigning them to early history periods, with a use of funeral cameras, or to ancient 

christian or visigothic periods, with eremitical or isolating function or similar as 

monasteries. 

  

As a result, one of the main objectives of this work is to try to demonstrate objectively 

the cultural and chronological assignment, at least, of the primitive use of this type of 

caves. Additionally, its functionality is under discussion, according to their own 

morphologic characteristics and possible traditional or near to current ethnographic 

parallels of some specific aspects. 
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Provided that there are no written papers and practically no inscriptions or engraving 

known in relation to this type of caves, the study has been based on the very poor 

archaeological evidences found, and which were obtained in archaeological prospects 

and excavations carried out in some of these caves. 

 

We must take into account that in our area of study, basically the Valencian area, 

although we possess some unequal, brief and superficial appointments or notes about 

some of these cave art remains, - especially those of Bocairent / Ontinyent / Alfafara 

or, also, Chella – made by different travellers, chroniclers or students in different 

periods since basically the end of the 18th century, we have very few thorough and 

accurate approaches. One we should emphasize is the work of González Simancas, 

focused particularly on the groups in the headwaters of the river Ontinyent, or high 

Clariano, and published nearly a century ago (1918). Since then, very little and 

unsubstantial contributions have been made. 

 

In other peninsular areas, however, some recent and similar studies about cavities 

have been carried out. It must be highlighted the works of Maryelle Bertrand in Eastern 

Andalusia, which we have partly considered to be models to be observed. It is 

suggested in this way a possible origin of this type of caves as the movement to the 

peninsula of a model oiginated in pre-Saharan areas in the south of Morocco, a model 

which would accompany to the immigration of certain Berber groups, according to the 

hypothesis emphasized by Bertrand for the area of Guadix - Baza, based on the 

French colonial period bibliography, about some caves considered to be prior to the 

agadirs or collective granaries in that area. 

 

All in all, it has been attempted to make a global and exhaustive approach to these 

structures, departing from the remains in the headwaters of the river Ontinyent, but 

focusing on the Valencian remains, although also paying attention, in a more superficial 

and random way, to other possible peninsular parallels and even extra peninsular 

ones. 

 

And so, the work has focused firstly on the location, description and exhaustive 

analysis of these cave structures in the Valencian area. The remains and groups which 

are dealt with are: Headwaters of the river Ontinyent or high Clariano, with 13 groups; 

the river Alcoi, or Serpis, with 2 groups; the river Montesa or Cañoles and the river 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 

   XXIII 

Sellent, with a group respectively; the river Chelva with one group; the river Turia or 

Guadalaviar, in its mid-river basin, in Ademuz, with 2 groups; the river Cabriel, with one 

group and in mid-Jucar river basin, in Albacete, with 2 groups studied and approaches 

to many others. 

  

 

In addition, we have come closer to the possible peninsular parallels in a sufficiently 

broad way, to contrast if they share the same characteristics as in the Valencian land, 

meeting a big diversity of cases. We had wanted to study more in depth the extra 

peninsular parallels, above all the North African ones, in order to affirm the hypothesis 

of a possible transference of model, turning out to be quite fruitless, not only for the 

absence of updated studies, but also for the obvious inability to contribute to them with 

our own means. 

 

It has been tried to demonstrate, from its physical characteristics and surviving 

negative elements, the preeminent function as granaries and safe stores of these air 

structures, along with the function of passive defense, or shelter, in certain 

unfavourable circumstances. 

 

 

Finally, we have tried to deepen in the study of the chronological issue and the original 

cultural assignment of the caves, having demonstrated, according to multiple 

evidences, of small entity, but repeatedly seen, that, at least in the Valencian area, they 

are related to the medieval andalusian settlement. 

 

 

Key words: Medieval archaeology; Xarq al-Andalus; artificial window caves; air caves; 

granaries and stores; shelters. 
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RÉSUMÉ:   

 
COVETES DELS MOROS (LES GROTTES DES MAURES): GROTTES-FENÊTRE 
DANS LE  SHARQ  AL – ANDALUS 
Archéologie des grottes artificielles valenciennes suspendues  
 
 
Les grottes-fenêtre valenciennes sont des groupes de cavités artificielles, creusées en 

plein milieu de rochers escarpés inaccessibles.  Également nommées magasins ou 

greniers de falaise, grottes aériennes ou bien grottes-fenêtre, ceci dans d’autres zones 

géographiques dans lesquelles elles ont aussi été trouvées, avec une grande diversité 

typologique, dans notre milieu elles sont populairement nommées « covetes ou 

finestres dels moros » (petites grottes ou fenêtres des maures), étant l’exemple le plus 

remarquable et connu celui du groupe nommé précisément « Les Covetes dels Moros 

de Bocairent ». 

Selon l’hypothèse de travail sur laquelle nous travaillons, leur fonction de base serait 

d’être utilisées en tant que greniers-refuges et leur chronologie serait la médiévale 

andaleouse. 

Malgré cette hypothèse, que nous avons défendue sur quelques articles et 

informations émises au préalable, d’autres hypothèses sont encore débattues au sujet 

de leur fonction et de leur chronologie, en les attribuant à des périodes 

protohistoriques, pour un usage de chambres funéraires, ou bien à l’époque 

paléochrétienne ou wisigothique, pour une fonction érémitique ou bien de monastère.  

C’est pour cela que les objectifs principaux de cette étude ont été de tâcher de prouver 

objectivement l’attribution culturelle et chronologique, au moins pour ce qui de l’usage 

primitif de ce genre de grottes. Il est également discuté sur leur fonctionnalité, prenant 
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comme base leurs propres caractéristiques morphologiques et les possibles parallèles 

ethnographiques traditionnels ou bien sous l’actualité de quelques-uns de leurs 

aspects en concret.  

N’ayant aucune connaissance de documentation écrite ni presque d’aucune inscription, 

ou bien de gravures en relation avec ce genre de grottes, l’étude a été basée sur les 

évidences archéologiques meubles, toujours très rares, et qui ont pu être trouvées lors 

de prospections et de fouilles archéologiques réalisées sur quelques-unes de ces 

grottes. 

Par rapport à notre domaine d’étude, notamment la zone valencienne, quoique nous 

comptions sur des citations ou des notes sur quelques-uns de ses ensembles 

rupestres, -surtout ceux de Bocairent/Ontinyent/Alfafara ou bien, également, Chella, 

qui nous ont été transmis par plusieurs voyageurs, chroniqueurs ou bien spécialistes, 

en différents moments, au moins depuis la fin du XVIIIe siècle, néanmoins à part ces 

quelques précédents, lesquels ont une valeur inégale et sont toujours brefs et 

superficiels, en général nous comptons sur de très peu nombreux rapprochements 

possédant une rigueur et un approfondissement, en détachant de toute manière l’étude 

de González Simancas, précisément sur les groupes de la source du fleuve 

d’Ontinyent ou bien « alto Clariano » ; et ceci malgré le siècle écoulé depuis sa 

publication (1918), étant rares les apports ultérieurs et de très faible envergure. 

Par contre, dans d’autres milieux de la péninsule, des études récentes ont été 

réalisées sur des cavités en principe similaires, en soulignant les études de Maryelle 

Bertrand en Andalousie Orientale, lesquelles nous avons considérées en partie des 

modèles à suivre. De la sorte, une possible origine de ce genre de cavités est exposée 

en tant que transfert à la péninsule d’un modèle élaboré dans les zones 

présahariennes du sud du Maroc, modèle celui-ci qui accompagnerait les immigrations 

de quelques groupes de berbères, comme hypothèse mise en relief par Bertrand pour 

la zone de Guadix-Baza, en base à la bibliographie française de l’époque coloniale, au 

sujet de quelques grottes considérées précédentes des « agadirs » ou greniers 

collectifs de ladite zone.  

En conséquence, ce que nous avons prétendu faire est de réaliser une approche 

globale et exhaustive de ces structures, en partant de l’ensemble de la source du 

fleuve d’Ontinyent, mais en nous centrons sur les ensembles valenciens, quoiqu’en 

nous occupant également, de façon beaucoup plus superficielle et aléatoire d’autres 

possibles parallèles péninsulaires et même extra péninsulaires. 
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Alors, l’étude c’est ainsi centrée d’abord sur la localisation, description et analyse 

exhaustive des dites structures rupestres dans le milieu valencien. Les ensembles et 

groupes suivants sont abordés : Source du fleuve d’Ontinyent ou « alto Clariano », 

avec 13 groupes ; le Fleuve d’Alcoi, ou Serpis, avec 2 groupes ; le Fleuve de Montesa 

ou Cañoles et le Fleuve Sellent, avec un groupe pour chacun d’eux ; le Fleuve Chelva 

avec un groupe ; le Fleuve Turia ou Guadalaviar, sur son bassin moyen, à Ademuz, 

avec 2 groupes ; le Fleuve Cabriel, avec 1 groupe et le bassin moyen du Júcar, à 

Albacete, avec 2 groupes traités et rapprochement à beaucoup d’autres. 

En plus, nous nous sommes rapprochés de certains parallélismes péninsulaires d’une 

façon suffisamment vaste, pour contraster si les mêmes supposés se donnent sur les 

terres valenciennes, en trouvant donc une grande diversité de cas. Nous aurions aimé 

approfondir plus sur les parallèles extra péninsulaires, surtout de l’Afrique du Nord, 

dans le but d’affirmer l’hypothèse d’un possible transfert du modèle, s’avérant assez 

infructueux tant par le manque d’études actualisées, comme évidemment à cause de 

l’impossibilité d’y contribuer par nos propres moyens. 

On a tâché de prouver, à partir de leurs caractéristiques physiques et des dispositifs 

négatifs survivants, la fonction prééminente en tant que greniers et magasins sûr de 

ces structures aériennes, en même temps que pour la défense passive, ou refuge,  

dans certaines circonstances adverses.  

Pour finir, nous avons tâché d’approfondir sur la question chronologique et sur 

l’attribution culturelle originelle des grottes, en considérant déjà prouvé, en base à de 

multiples évidences, de très faible envergure, mais réitérées, que du moins dans le 

milieu valencien celles-ci correspondent à la population médiévale andaleouse.  

 

 

Mots clés: Archéologie médiévale; Sharq al-Andalus; Grottes-fenêtre artificielles; 

Grottes aériennes; greniers et magasins; refuges.  
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RESUM:   

COVETES DELS MOROS: COVES FINESTRA EN EL XARQ  AL –ANDALUS. Arqueologia de 
les coves penjades artificials valencianes 
 
 
 
Les coves – finestra valencianes són grups de cavitats artificials, excavades en meitat 

de cingles rocosos inaccessibles. Denominades igualment “magasins o greniers de 

falaise”, “cuevas Aéreas”, “cuevas - ventana”, o “graneros acantilados”, en altres árees 

geogràfiques on també s’han detectat, amb gran diversitat tipològica, en el nostre 

àmbit solen rebre popularment el nom de covetes o finestres dels moros, essent 

l’exemple més rellevant i conegut, el grup denominat precisament: Les Covetes dels 

Moros de Bocairent. 

Segons la hipòtesi de treball que manegem, la seua funció bàsica seria la de graners – 

refugi i la seua cronologia medieval andalusina. 

Malgrat açò, que hem vingut defensant en alguns articles i treballs anteriors, encara es 

discuteixen altres hipòtesis sobre la seua funció i cronologia, adscrivint-les a periodes 

protohistòrics, amb ús de cambres funeràries, o a època paleocristiana o visigoda, 

amb funció eremítica o de cenobis. 

És per això que un dels principals objectius d’aquest treball ha estat el tractar de 

demostrar objectivament l’adscripció cultural i cronològica, almenys de l’ús primigeni o 

original d’aquest tipus de coves. Així mateix es discuteix sobre la seua funcionalitat, en 

base a les seues pròpies característiques morfològiques i a possibles paral·lels 

etnogràfics tradicional o subactuals d’alguns aspectes concrets. 

En no conèixer’s documentació escrita ni pràcticament tampoc inscripcions o gravats, 

en relació a d’aquesta mena de cavitats, l’estudi s’ha basat en les evidències 
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arqueològiques mobiliars, sempre molt escasses, i que es van poder obtindre en 

diferents treballs de camp, prospeccions i excavacions arqueològiques realitzades en 

algunes d’aquestes coves. 

Per al nostre àmbit d’estudi, bàsicament l’àrea valenciana, encara que comptem amb 

cites o notes sobre alguns d’eixos conjunts rupestres –sobretot dels de Bocairent/ 

Ontinyent/ Alfafara o, també, Chella, que ens ha deixat diversos viatgers, cronistes o 

estudiosos, en diferents moments, almenys des de finals del segle XVIII, tanmateix a 

banda d’aquests precedents, de valor desigual però sempre breus i superficials, en 

general comptem amb poques aproximacions de cert rigor i profunditats, descollant en 

qualsevol cas, el treball de González Simancas, precisament sobre els grups de la 

capçalera del riu d’Ontinyent, o Alto Clariano, i això a pesar del segle transcorregut des 

de que va ser publicat (1918), essent molt poques les aportacions posteriors, i encara 

d’escassa entitat. 

En altres àmbits peninsulars sí que s’han realitzat estudis recents sobre cavitats en 

principi similars, descollant els treballs de Maryelle Bertrand en Andalusia oriental, que 

en bona part hem considerat com a models a seguir. Es planteja així un possible 

origen d’aquesta mena de cavitats com un trasllat a la península d’un model elaborat 

en àrees pre-saharianes del sud de Marroc, model que acompanyaria a les 

immigracions de determinats grups berbers, com hipòtesi posada de relleu per 

Bertrand per a les coves de l’àrea de Guadix – Baza, en base a la bibliografia francesa 

d’època colonial, sobre algunes coves considerades precedents dels agadirs o graners 

col·lectius d’aquella zona.  

Amb tot, s’ha pretès realitzar una aproximació global i exhaustiva a d’aquestes 

estructures, partint del conjunt de la capçalera del riu d’Ontinyent, però centrant-nos en 

els conjunts valencians, encara que atenent també, de forma molt més superficial i 

aleatòria a altres possibles paral·lels peninsulars, i fins i tot extra - peninsulars. 

Així doncs, el treball s’ha centrat primerament en la localització, descripció i anàlisi 

exhaustiu d’aquestes estructures rupestres en l’àmbit valencià. S’aborden els conjunts 

i grups següents: Capçalera del riu d’Ontinyent o alto Clariano, amb 13 grups; Riu 

d’Alcoi, o Serpis, amb 2 grups; Riu de Montesa o Cañoles i riu Sellent, con un grup en 

cada cas; Riu Chelva amb un grup; riu Túria o Guadalaviar, en la seua conca mitja, en 

Ademús, amb 2 grups; Riu Cabriol, amb un grup i conca mitja del Xúquer, en Albacete, 

amb 2 grups tractats i aproximació a molts altres. 

A més a més ens hem aproximat als possibles paral·lels peninsulars d’una manera 

suficientment àmplia, per a contrastar si es donen els mateixos supòsits que en terres 
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valencianes, trobant-nos amb una gran diversitat de casos. Esperàvem haver pogut 

aprofundir més en els paral·lels extra - peninsulars, sobretot nord africans, amb 

l’objectiu d’afermar la hipòtesi d’una possible transferència del model, resultant prou 

infructuós, tant per la falta d’estudis actualitzats, com, òbviament per la impossibilitat 

de contribuir a ells amb els nostres propis mitjans. 

S’ha intentat demostrar, a partir de les sues característiques físiques i dispositius 

negatius supervivents, la funció preeminent com a graners i magatzems segurs 

d’aquestes estructures aèries, junt a la funció de defensa passiva, o refugi, en 

determinades circumstàncies adverses. 

Per fi hem intentat aprofundir en la qüestió cronològica i en l’adscripció cultural original 

de les coves, tenint per demostrat, en base a múltiples evidències, de reduïda entitat, 

però reiterades, que almenys en l’àmbit valencià, aquestes estructures es corresponen 

amb el poblament medieval andalusí.  

 

Paraules clau: Arqueologia medieval; Xarq al-Andalus; Coves - finestra; Coves aèries; 

graners  i magatzems; refugis. 
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       A MON PARE. -S.T.T.L.- 
 
     

Senyor, ací estic renegant de tot 
lo que contenen els grossos llibres. 
He desportellat  la ploma de l’escriptori  
i he trencat els càlams. 
Ara sé que el títol de rei s’obté 
en mig dels ferros de les llances 
i de les fulles curtes dels sabres. 

 
Abu Jalid Yazid ar-Radi (Lorca, ca: s. XII) 

 
 

Quan l’observador es pensa que està observant una 
pedra, en realitat, segons la física, el que està observant 
són  els efectes de la pedra sobre ell mateix. 

 
Bertrand Rusell, 1940. 
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1). INTRODUCCIÓ  

En les muntanyes de Diània, o de l’àrea centre-meridional valenciana, a cavall dels 

districtes administratius o “províncies“ d’Alacant i València, en els desguassos 

septentrionals de la Serra de Mariola, es troben les Covetes dels Moros, a Bocairent. 

Amb aquesta denominació tradicional, o també les Casetes dels Moros, com apareix 

en les primeres publicacions decimonòniques i de principis del segle XX, es coneix el 

principal grup d’una classe especial de cavitats artificials, caracteritzades per tindre la 

boca en forma de finestra rectangular i per estar penjades a molta altura, en els cingles 

dels barrancs que conformen la capçalera del riu d’Ontinyent, o Clariano, afluent del 

Albaida i a la seua vegada tributari del Xúquer. 

En realitat en tot aquest conjunt de coves-finestra es poden comptar, repartits pels 

barrancs que donen al Pou Clar, fins a una dotzena de grups, si bé alguns solament 

tenen una solitària finestra, altres dues o tres i uns quants deu o dotze.  El grup 

principal sobresurt amb una llarga cinquantena d’obertures. 

Constitueixen un conjunt a part, molt homogeni, excavat sobre roques calisses prou 

consistents que han permès la seua relativament bona conservació des de que foren 

excavades, fa prop de mil anys, fins l’actualitat.  

Coneguts per nosaltres molts d’aquests grups de covetes, en eixir-nos al pas durant 

les excursions de joventut, la majoria solament per fora, i alguns més accessibles, 

també per dins, sempre ens havien copsat i mai no atinàvem a trobar-los explicació 

satisfactòria. Tampoc ho acabàvem de veure clar quan vam tindre oportunitat de 

conèixer la bibliografia existent, bàsicament Tramoyeres i Llorente, però sobretot 

González Simancas, en la que beuran tots els autors que les tracten posteriorment. 

Així les coses, la falta de dades i estudis més profunds sobre aquest tipus de cavitats, 

ens va empènyer a obrir, fa molts anys ja, i des del Museu Arqueològic d’Ontinyent i la 

Vall d’Albaida, on treballem, una modesta línia d'actuació, amb la finalitat d'aproximar-

nos al coneixement de la seua morfologia i tipologia, així com tractar d'aclarir la seua 

funcionalitat i, a poder ser, la seua cronologia i context cultural.  

Encara que oberts a totes les hipòtesis o possibilitats, inclosa la que estiguérem 

davant de cambres sepulcrals d'algun poble de l'antiguitat remota (González 

Simancas, 1918) en els primers anys, sobretot, vam tractar de buscar proves 

orientades a mantindre la línia de que poguera tractar-se de grups cenobítics de la 
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primitiva cristiandat, d'època paleocristiana o visigoda, seguint altres autors anteriors 

com Llobregat -1977-, Vañó Silvestre -1981 a 1986-, Puertas Trica -1965 i 1977-, etc., 

(Ribera, 1988 i 1993). No obstant això, prompte se’ns va fer evident la impossibilitat 

d'avançar en aquest sentit, al resultar en excés especulatiu i al no tindre cap base 

material mínima de contrast, al mateix temps que les escasses evidències materials 

ens remetien al món medieval andalusí. 

Al tractar de buscar paral·lels pròxims, en l'àmbit valencià, vam comprovar 

efectivament l'existència d'altres grups, ja adduïts pels primers estudis, tipològicament 

semblants, encara que amb característiques pròpies, com ara la Peña del Turco, Xelva 

o Fuente Podrida,  però també el seu desconeixement general i la falta d'estudis 

mínimament amplis o rigorosos. 

Buscant paral·lels fora de l'àmbit valencià, vam conèixer entre altres, les obres de Cara 

i Rodríguez (1987); Monreal Gimeno (1989) i sobretot Maryelle Bertrand (1988 i 1990), 

autora aquesta última amb qui vam establir primer tímids contactes i molt més 

vigorosos a partir de 2006 fins a la seua prematura desaparició. D'ella, en una certa 

forma, hem de considerar-nos deixebles. 

Un primer esforç de síntesi sobre el tema va ser l'estudi presentat per nosaltres, junt 

amb Joaquim Bolufer, al IV Congrés d'Arqueologia Medieval, celebrat a Alacant el 

1993, en gran part vigent i a partir de les bases argumentals del qual hem anat 

desenrotllant amb posterioritat diferents treballs. Encara a la dècada dels 90 vam 

prosseguir en aquesta línia d'investigació realitzant, codirigides amb Joaquim Bolufer, 

fins a quatre campanyes ordinàries de prospecció arqueològica en la pròpia capçalera, 

ampliant documentació en molts grups. Per diverses circumstàncies vam haver 

d'interrompre aquests treballs de camp sistemàtics que pretenien documentar la 

totalitat dels grups coneguts de coves - finestra, no sols de la capçalera sinó de tot 

l'àmbit valencià 

No obstant això, els resultats de les primeres campanyes, de les que només es van 

publicar els avanços (Ribera, 1995, 1996, 1997 i 1999), sí que venien a afirmar-nos en 

la cronologia, en època medieval hispanomusulmana, àmpliament entesa, o en l'estat 

inacabat de gran part dels grups, que vindria a indicar una interrupció sobtada i prou 

generalitzada en l'excavació del conjunt de grups d’Alfafara, Bocairent i Ontinyent, 

alguns dels quals mai s'arribarien ni a utilitzar. 

Encara que ja no vam poder reprendre els treballs sistemàtics, sí que ens hem anat 

ocupant de forma intermitentment i irregularment, d'altres grups valencians ja 
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identificats, publicant primers articles en algun cas, com el del grup de la Peña del 

Turco (Ribera i Bolufer, 2007), las Ventanas de los Moros (Ribera, 2009 però aparegut 

en 2015), o treballs més amplis com el de Benaxuai, de Xelva (Ribera, 2010). En 

aquest últim grup, a més a més, sí que hem pogut realitzar dues campanyes 

d'excavació (en 2010 i 2011), codirigides amb Alfred Sanchis i patrocinades pel Museu 

de Prehistòria de València - S.I.P., de les que s'han publicat diferents resultats, 

sobretot els referents a l'arqueozoologia (Sanchis, et al. 2010, 2011, i 2014) o un 

avanç global (Ribera et al., 2015). Els resultats són prou clars quant a la seua funció 

així com en la cronologia del seu ús, a darreries de l’època medieval andalusina a la 

que cal afegir el que pareix un ús puntual posterior, potser d'ocultació, cap a finals del 

XVI, és a dir, pels moriscos.  

Paral·lelament durant tots aquests anys hem anat tractant de conèixer millor altres 

grups peninsulars, tant els publicats com sobretot els menys coneguts, òbviament no 

per a estudiar-los, tasca ingent i fora de les nostres possibilitats i pretensions, sinó per 

poder contrastar dades d’aquelles cavitats amb les valencianes, allà on ha segut 

viable. 

Una bona possibilitat de donar continuïtat als treballs va vindre de la mà de Sonia 

Gutiérrez, amiga i mestra nostra, catedràtica de la U.A., qui ens va encoratjar a 

finalitzar els estudis de doctorat, -que havíem iniciat fa molt anys a la mateixa 

Universitat d’Alacant, aleshores amb el bon mestratge de Rafael Azuar-, i aprofundir 

en aquest tema tan poc convencional de les coves penjades medievals, tot i tractant 

de donar-li forma de tesi doctoral, sota la seua valuosa direcció. 

No és per tant aquest un treball que haja seguit els camins habituals, ni menys encara 

els plaços temporals, que reconeguem en excés dilatats –d’això també n’hem pagat 

les conseqüències. Tanmateix, a banda l’excel·lent mestratge i l’esperonament 

constant de Sonia, si ens hem acabat decidint a intentar-ho ha segut, sobretot, perquè 

ens fèiem majors i no veiem que ningú agafara aquest bou per les banyes. És 

probable que en prevenció de no acabar malferit. 
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2). OBJECTIUS I METODOLOGIA 

Com ja s’ha dit a la introducció, el tema o l'objecte d'estudi són determinats grups de 

coves artificials, ordinàriament penjades, inaccessibles sense escales, cordes o altres 

tècniques d'escalada, que s'obrin a l'exterior normalment en forma de finestra 

rectangular, al mig de tallats o cingles verticals, en determinades comarques 

valencianes. L’exemple més conegut seria el grup denominat “les Covetes del Moros” 

de Bocairent. 

En realitat, aquestes obertures, de vegades solitàries però més sovint en agrupacions 

de 2-3 a 15-20 o més, donen pas a espais interiors no massa grans, o cambres que 

poden estar aïllades o, moltes altres vegades comunicades per estrets passets 

interiors. Sovint reben el nom de finestres dels moros o casetes o covetes dels moros 

topònims semblants als que solen aparèixer en els àmbits de llengua castellana: 

"cuevas de los moros", "ventanas de los moros", etc.. 

Sobre alguns d'aquests conjunts rupestres -sobretot els de Bocairent / Ontinyent / 

Alfafara o, també, Xelva i Xella- hi ha algunes cites o notes que ens han deixat 

diversos viatgers, cronistes o estudiosos, de diferents èpoques, almenys des del 

botànic Cavanilles -segle XVIII-, en avant.  

Tanmateix, a banda d'aquesta mena d'estudis precedents, de molt variable valor i 

extensió, però sempre prou breus i superficials, trobem molt escassos estudis 

detinguts i, que conegam, solament el treball de M. González Simancas (1918), 

atenyent precisament als grups de la capçalera del riu Clariano, o riu d’Ontinyent, és 

suficientment seriós i profund com per a tindre's en compte, en bona part d’ell, tot i el 

temps transcorregut des de que fou publicat. 

La cronologia i funcionalitat d’aquest conjunts de coves ha estat tradicionalment 

controvertida, atribuint-se, segons els autors, des de l'Edat del Bronze fins a època 

visigoda, en passant per l’antiguitat clàssica; suggerint-se diferents hipòtesis pel que fa 

a la funcionalitat, des de que pogueren ser vivendes, cambres funeràries, refugis o 

graners, a cel•les de monestirs d'eremites cristians de l'època paleocristiana o 

visigoda, i inclús sufís. 
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Per la nostra banda, com s’ha vist a la introducció, ens hem acostat a d’elles amb 

diversos estudis previs, de diferent caire i profunditat; Hem pogut anar publicant 

articles més o menys amplis sobre el tema, o sobre determinats grups en concret i 

també algun avanç de caire general. Inclús hem recorrit a treballs de camp intensos, 

de prospecció i excavació arqueològica, però solament en alguns pocs grups, sobretot 

de l’àrea de Bocairent i també de Xelva.  

      * 

Ara hem pretès aproximar-nos de forma més global i exhaustiva, sempre partint del 

conjunt de la capçalera de l’Ontinyent, però centrant-nos en els conjunts valencians, 

tot i atendre també de forma molt més superficial i aleatòria, a altres possibles 

exemples peninsulars i inclús extrapeninsulars. 

Els objectius fonamentals del treball han estat, en primer lloc, la localització, 

documentació, descripció i anàlisi exhaustiu d'aquestes estructures rupestres, dins 

l’àmbit valencià. En segon lloc aprofundir en la cronologia i l’adscripció cultural original 

de les coves. En tercer lloc discutir sobre la seua funcionalitat. 

A més, hem tractat d’aproximar-nos als possibles paral·lels peninsulars d’una manera 

suficientment àmplia, per tal de contrastar si es donen els mateix supòsits que a terres 

valencianes. I per últim hauríem volgut aprofundir més en els paral·lels 

extrapeninsulars, sobretot nord-africans, per afermar la hipòtesi d’un possible trasllat 

del model.  

Una vegada prou coneguts físicament, hauria d’haver seguit el tractar de definir 

algunes tipologies, cosa que ha resultat prou difícil, donada la gran diversitat de 

morfologies constatades, dins la unitat conceptual de coves artificials penjades, amb 

obertures normalment en forma de finestra i ordinàriament amb espais interiors poc 

desenvolupats. 

En tot cas, l’obtenció i/o contrastació de planimetries fiables, que arrepleguen les 

seues característiques, ha segut de cabdal importància, donat que el mètode 

comparatiu és imprescindible, per a detectar analogies en primer terme, o descartar-

les ja de partida. La disposició de planimetries mínimament ajustades, sempre ens 

permetrà una anàlisi comparativa permenoritzada, tant entre els grups valencians, com 

amb la resta de possibles paral·lels. 
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Donada la manca gairebé absoluta de documentació o fonts escrites sobre aquestes 

estructures, la metodologia arqueològica, basada en els contextos de cultura material, 

és fonamental per tractar d’aproximar-nos-hi.  

L’estudi arqueològic (morfologia i contextualització) dels diferents grups de coves – 

finestra, és el que pot permetre avançar en el coneixement global de les cavitats, així 

com del procés produït des del moment de l’abandonament de l’ús de les estructures.  

Així i tot, en molts casos, donades les específiques dificultats d'aquesta mena de 

jaciments, l'estudi dels materials arqueològics associats és molt difícil per la seua 

parquedat, sinó directament impossible, per la seua inexistència. 

En alguns altres casos, per sort, ha segut factible l’obtenció de proves al realitzar 

sondatges puntuals, neteja d'estructures o recol•lecció superficial.  

La verificació d’aquest escàs registre material -nou o ja conegut- associat a d’aquesta 

classe d’estructures, ens hauria de permetre la contrastació o confirmació, de la 

hipòtesi crono-cultural que venim defensant per a d’aquestes cavitats: origen i 

funcionament en època medieval andalusina 

S’ha d’aventurar també la seua possible relació amb les immigracions de grups 

concrets de berbers, podent-se plantejar hipotèticament, que es podria tractar d'un 

trasllat del model elaborat en l'àrea presahariana del sud del Marroc, on s’hauria 

originat, probablement, abans inclús de islamització, seguint en part els treballs de la 

historiografia francesa “colonial”, i posats de relleu p.e. per Maryelle Bertrand, en l’àrea 

de Guadix - Baza. 

En qualsevol cas, a banda l’aproximació física directa a l’objecte d’estudi com a 

mètode primari, ha de ser l’anàlisi de la cultura material associada a d’aquestes 

estructures, com s’ha dit, sovint problemàtica, la que ens podrà aportar proves 

concloents i la que ens determinarà el seu precís context crono-cultural, ara encara 

discutit i base sense la qual no es pot avançar en altres direccions. 

      * 

A l’hora de donar-li forma a d’aquest treball, de partida vam intentar composar un 

corpus de dades primàries principals de tots i cadascun dels grups valencians que 

coneixíem, independent del propi anàlisi,  però  aviat abandonarem la idea en veure 

que, degut a la gran diversitat entre ells, des de dimensionals a particularitats, i 

sobretot en quant al diferent grau d’informació extreta d’ells, obteníem poques 

variables comunes contrastables.  
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Per això hem hagut d’anar tractant cada grup individualment, quasi com en apartats 

tancats, on a la vora de la descripció d’un grup determinat segueixen totes les 

consideracions a ell corresponents, des de la historiografia als possibles materials o 

evidències arqueològiques aportades,  fins l’estudi del poblament de l’entorn.  

Aquest sistema que, no considerem òptim per a l’anàlisi general, ens ha permès en 

canvi aprofundir bastant a nivell particular en molts casos. Però no en tots, ja que no 

sempre disposàvem dels mateixos nivells d’informació, i no hem sabut esmenar-ho, 

per la qual cosa hem de reconèixer uns resultats un tant desiguals, tot i ser l’eix 

fonamental del treball. 

Tanmateix, als capítols finals si que s’ha pogut arribar a uns nivells més generals, 

focalitzant l’atenció en els aspectes primaris o més importants de la discussió sobre 

aquest tipus de coves, com és el cas de les seues funcions, cronologia, i adscripció 

cultural. Difícilment es podrà anar més enllà en altres detalls, de segur interessants, si 

no s’intenta almenys aclarir aquest coneixement, bàsic per a qualsevol anàlisi 

posterior.   

Com es pot veure, l’estudi té com a base el conjunt de la capçalera del riu Clariano, 

que s’ha tractat amb molt major detall que la resta, i únic on s’ha intentat 

interrelacionar les coves amb les dades arqueològiques del poblament de l’entorn, 

ajudats pels resultats de les campanyes dels 90.  

En un segon nivell de coneixements, també s’ha tractat amb relativa profunditat de la 

resta de conjunts valencians. Però, resultat en part de la informació disponible, també 

tenen un tracte molt desigual, ja que junt a alguns grups vistos més superficialment, hi 

ha, p.e., el grup de Benaxuai que, si més no, per les campanyes d’excavacions allí 

realitzades, s’ha pogut veure amb molt major amplitud. Tanmateix, com es veurà, els 

resultats han segut pràcticament igual de coherents com els obtinguts per a la 

capçalera, tot i la gran diversitat de casos. 

En un tercer nivell es tracten els paral·lels peninsulars, amb un plantejament 

simplement d’aproximació. Ben problemàtica, això sí, per les dificultats tant per la gran 

quantitat de conjunts escampats per la península, com perquè una gran part no tenen 

publicacions de referència, raó pel que l’acostar-se al seu coneixement no ha estat 

tasca fàcil. Ens hem trobat sovint amb dades contradictòries, que ens fan ser 

cautelosos i per a res intentar generalitzar, sense abans aprofundir en els estudis 

particulars.   
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Al remat hem tractat, més superficialment encara els paral·lels extrapeninsulars, 

sobretot intentant centrar esforços en els tantes vegades adduïts grups presaharians. 

Tanmateix, com es veurà, no hem pogut acomplir amb les expectatives, en no saber 

trobar  estudis actuals o recents, que ens donaren prou base empírica.  

     * 

Per fi, pel que fa a l’apartat gràfic, de tan gran importància en un treball com aquest, 

potser no cal esmentar l’important esforç de selecció realitzat, això sí, amb molts 

dubtes de la seua efectivitat. A pesar de la inconveniència, ja que en molts casos fora 

molt escaient una proximitat del que es diu al que es veu, hem optat per concentrar les 

figures de tota mena (dibuixos, plànols, fotografies), dins làmines senceres i situar-les 

al final de cada apartat. En general, la lectura de les figures de cada làmina s’ha de fer 

d’esquerra a dreta i de dalt en avall. Igualment, si no hi ha indicació en contra, les 

figures i fotografies són de l’autor.  
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3). DESCRIPCIÓ, ANÀLISI I CONTEXT ARQUEOLÒGIC DELS 
CONJUNTS DE COVES FINESTRA DE L’ÀREA VALENCIANA. 
 

 

 

Per a l’ordenació de l’objecte d’estudi seguim criteris geogràfics, basant-nos en les 

conques fluvials. Distingim arbitràriament els grups dels conjunts, donant el nom de 

grup a un nucli de coves-finestra ubicades immediates o a pocs metres unes d'altres, i 

en el mateix cingle, mentre que reservem el nom de conjunt, per als complexos o 

agrupacions de diversos grups, situats en una mateixa àrea, que pot variar des d'un 

centenar de metres a uns pocs quilòmetres. 

 

3.A CONJUNT DE LA CAPÇALERA DEL RIU D’ONTINYENT (O CLARIANO).  

Termes municipals d’ Alfafara, Bocairent i Ontinyent. 

 

Els diferents grups d’aquest conjunt, tretze en total, es reparteixen en diversos 

barrancs d'una abrupta zona que conforma la capçalera o àrea de captació del riu 

d'Ontinyent -o Clariano-, afluent de l'Albaida i del Xúquer. 

Geològicament tot el sector és de calisses del cretaci superior, bàsicament senonià 

(3), amb roques generalment dures i consistents, el que permet una bona conservació 

de les estructures excavades i, en especial, del seu aspecte exterior, en no haver 

sofert pràcticament despreniments ni caigudes de les façanes, com sí que sol ser 

habitual en la majoria d’altres conjunts valencians i peninsulars.  

Dels conjunts valencians és el complex més gran, amb diferència, tant pel que fa  al 

nombre de grups, com al de cambres i finestres. És, així mateix, molt homogeni en 

quant a la morfologia i té trets molt particulars que l'allunyen bastant de la resta de 

conjunts. 
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3.A.1/3  (A) Els grups del paratge del Pou Clar (Ontinyent) 

Uns dos quilometres al Sud de la ciutat d'Ontinyent, en la comarca valenciana de la 

Vall d'Albaida, es troba el paratge del Pou Clar, lloc on el Riu d’Ontinyent -o Clariano- 

pren cos i s'obri a la vall, després de travessar una abrupta zona on conflueixen alguns 

grans barrancs que retallen la Serra d'Agullent. 

A ambdós costats d’aquest paratge, Est i Oest enfrontats, en les cingleres verticals de 

roca calcària, i a considerable altura -entre 15 i 30 m. per damunt del sol normalment 

accessible-, es constaten unes obertures o perforacions artificials, tallades en la 

consistent roca calissa del país, en forma de finestres rectangulars, que donen accés a 

breus cambres o habitacles, que en uns casos són absolutament artificials i en altres 

aprofiten cavitats naturals preexistents i posteriorment modificades per l'home. 

Així tenim: A–I: Grup de ponent, o situat en la cinglera del marge esquerre del riu.  A-II: 

Grup de llevant, en la vessant dreta del riu. A més a més, a un altre cingle situat uns 

150 m al Sud d'aquestes dos (Paret de la Monja), existeixen dues finestres més que 

solament estan iniciades, o siga que únicament tenen marcat el requadre del que, 

d’haver-se continuat, haguera segut la finestra o coveta corresponent (grup  A-III). 

 

3.A.1.-  Finestres del Pou Clar - I. Grup Oest.  Descripció 
general: 

Coordenades UTM: 30SYH074974. Altitud s.n.m.: 400 m.1 

Aquest grup està format per tres finestres rectangulars, situades en forma de banda 

horitzontal, en mig d'una paret vertical  i a uns 18 m  per damunt del riu. A més a més, 

hi ha l'inici, ben marcat, del que voldria ser una porta, amb la mateixa forma que les 

finestres però més gran i, a diferència d'elles sí que és accessible sense necessitat 

d'escales ni cordes, ja que es situa en un extrem de la paret, on aquesta perd la 

verticalitat. Totes les finestres tenen argolles d'ancoratge, i les cambres interiors són 

molt reduïdes, pel que creguem deuen estar a mitjan fer. Solament la més meridional 

                                                           
1 SGE (1988), Cartografía Militar de España, E. 1:50.000. Fulla núm. 28-32 (Ontinyent). 
Aquesta fulla és la que vam pendre de referència per a totes les coordenades de la capçalera. 
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es pot considerar com acabada, presentant un marc interior -per adequar un 

tancament, a doble ventall-, escaló intern i altres escassos detalls. 

3.A.1.1. -   Pou Clar - l. 1.  

Es la situada més al sud. Aquesta finestra i la cambra corresponent són completament 

artificials. L'obertura de forma rectangular, més alta que ampla, mesura 60 cm per 1 m, 

essent una mica més ampla en la base que en la part superior. Traspassat el llindar, 

es manté l’amplària de la finestra per uns 0,4 m, si bé el trespol va rebaixant-se; en 

aquest punt es produeix un primer i breu eixamplament, conformant com un marc 

interior. Als dos angles superiors d’aquest marc hi ha sengles foradets verticals, o 

pollegueres; mentre que en la base hi ha, a cada angle, una mossa o trau horitzontal 

que sembla com per a encalçar alguna bigueta de fusta sobre la que, segons 

interpretem, anirien les dos pollegueres inferiors d’una porta de doble fulla. 

A continuació s'obri ja una estància de planta rectangular, amb el sostre mantenint-se 

més o menys recte,  quasi al mateix nivell que la finestra, mentre que el sol és pla, 

però a un nivell uns 0,8 m inferior, per a salvar el qual es va deixar un escaló de 0,5 

d’alt per 0, 5 d'ample i uns 0,3 m de profunditat, adjunt a la finestra d'accés.  

L'estància, orientada aproximadament de NE a SO, amb l'accés al NE, té una amplària 

d’uns 3 m i és de llarga uns 4 m; té els cantons arrodonits i manté una altura d' l,7 m, el 

que la fa espaiosa i habitable, pel que cal considerar-la com a perfectament acabada. 

No presenta cap banc corregut, ni sitja, ni cap altre dispositiu. La base de roca és del 

tol visible i neta de terres o sedimentació. A mitja altura del costat nord de la finestra i 

visible des de l'exterior, presenta una perforació arrodonida que travessa a l'interior i 

que serviria d'argolla d’ancoratge de cordes o escales. En la banda oposada i a la part 

interior de la finestra, i per tant no visible des de l'exterior, quasi en la base, existeix 

una altra perforació idèntica en tot a l'anterior. En la paret nord, quasi en l’angle amb la 

paret est i prop del sostre hi ha un petit ninxolet arrodonit. Altre semblant hi ha en la 

paret de llevant, prop de  l’angle amb la paret sud  i a mitja altura.  Podrien ser 

cresoleres, però són molt reduïts. 

En la part exterior i immediatament damunt de la finestra s'observen uns solcs tallats a 

la roca en forma aproximadament d'A majúscula, que sens dubte es farien per a 

desviar l'aigua que en temps de pluja regallaria per la paret, evitant-se així que anara a 

parar a dintre de la cambra rupestre. En la base de la finestra també s’aprecia un solc 
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ben marcat, que deuria obeir a la mateixa finalitat; a no ser que fora un solc d’usura de 

les cordes, ara molt degradat 

 

3.A.1.2.  -  Pou Clar - l. 2.  

Situada a uns  10 m. al NE. de l'anterior i en un nivell una mica superior. A l'exterior, la 

finestra té una disposició i mesures semblants a l'anterior. Manté la forma de la finestra 

durant els primers 50 cm i, a l'igual que l'anterior, el trespol va rebaixant-se conforme 

ens n'endinsem. En aquest punt s'obri una cambra de reduïdes dimensions.  

El trespol segueix rebaixant-se fins enllaçar, quasi bé sense carena, amb el sol, 

mentre que aquest es manté prou pla i està una mica per davall del nivell basal de la 

finestra o accés.  

La planta és de forma irregular, amb mesures d'1,5 per 1.2 m essent la seua altura 

màxima de 0,8 m. La roca del pis és del tot visible i neta de sediments. A la banda 

nord, quasi en la base i visible des de l'exterior, existeix una perforació redona, o 

argolla, semblant a les de la cambra l. 1.  

Per la seua forma irregular i, sobretot, per les seues dimensions –a penes pot estar-se 

una persona mig engimponada- deu estar inacabada; almenys no aprofitaria per a 

cel·la ni habitacle de cap mena. 

 

3.A.1.3. -   Pou Clar - l. 3.  

A uns 4 m  al NE de l'anterior i en un nivell una mica inferior. Disposició i mesures 

externes semblants a les anteriors, per bé que més regular i mantenint pràcticament la 

mateixa amplària en la base que en la seua part superior (0,6 m.).  

Es mantenen les mateixes mesures -sense rebaixar-se el trespol- fins que ens 

endinsem  0,5 m. En aquest punt s'obri la cambra, el pis i sostre de la qual són 

continuïtat dels de la finestra d'accés, sense cap escaló ni distinció.  

La planta de la cambra és de forma ovalada irregular, amb més amplària que 

profunditat (2,20 per 1 m); mantenint l'altura d'1,30 m. El sol esta net de 

sedimentacions. En el costat nord, a un terç de la base i visible des de l’exterior 

presenta la típica perforació o argolla d'ancoratge.  
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Encara que una mica més lluïda que la I. 2, també ens sembla inacabada, i és difícil 

d'admetre que servira d'habitacle, tot i que, per exemple sí que aprofitaria 

perfectament, tal com està i si fora al cas, per a cambra sepulcral o altres usos. 

 

3.A.1.4. -   Pou Clar - I. 4: Porta iniciada. 

Uns 7 m més al nord d'aquesta darrera finestra i accessible prou fàcilment des de terra 

de forma normal, hi ha l'inici ben marcat, d’un requadre de 2 m d'altura per 1 m 

d’amplària, profunditzant un màxim de 40 cm. En ell es poden observar bé les senyes 

de l'instrument que es faria servir per a extreure el fort de la pedra, eina aquesta que 

sembla deuria ser de punta aguda i arrodonida, i sens dubte diferent de la utilitzada 

per a retocar i crear superfícies planes i rectes, que deuria ser alguna mena de tallant 

o cisell.  

Obra òbviament inacabada i vista la posició que ocupa en referència a les finestres 

immediates, no és descabdellat pensar que començaria a ser construïda amb la idea 

de captar aquestes finestres. I si  així fóra no es faria sinó per a donar una entrada 

/eixida fàcil a les mateixes. Altra cosa és si les finestres i aquest inici de porta són o no 

absolutament contemporànies. Cal no oblidar que la  “porta''  i dues de les tres 

finestres adjuntes tenen en comú, al nostre parer i si més no, l'estar inacabades, el que 

potser ens esta indicant una certa contemporaneïtat. 

 

3.A.2.- Finestres del Pou Clar - II. Grup Est.  

Coordenades UTM: 30SYH075974. Altitud s.n.m.: 410 m.  

Situat enfront del grup anterior, aquest grup presenta, a uns 20 m d'altura, un total de 4 

cavitats de les que solament una té forma rectangular semblant a les del grup I, essent 

les altres boques irregulars, com irregular del tot és la disposició que tenen entre elles 

-no formen cap alineació, com sol ser corrent-. Açò és degut a que, excepte la primera 

o més meridional, totes les altres aprofiten cavitats naturals preexistents, a les que s' 

adapten. Les cambres de dues estan clarament inacabades, pel seu reduït espai i 

altres detalls. Les altres dues tenen dimensions molt dissemblants; La major d'elles és 

de planta irregular allargada, de 2 per 6 m aproximadament. De l'interior es 

recuperaren escassos fragments ceràmics -gerreta, olla, foguer, alfàbia-, i altres 

materials, corresponents a època andalusina. 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 14

3.A.2.1 – Pou Clar - ll. 1.  

És la situada més al sud i a més baixa altura -uns 20 m.- des de la carretera que passa 

per davall mateix. L'obertura és rectangular, d'uns 55 cm d'amplada per uns 80 cm 

d'alçada. Cap a l'interior manté aquestes mesures per uns 30 cm que és quan s'obri la 

cambra. de planta oval d'uns 1,4 x 1 m, i mantenint l'altura d'uns 80 cm excepte en el 

costat sud on l’alçària és d’1 m, degut a un escaló que rebaixa el sol en aquesta 

banda. En la part inferior d'ambdós costats i visibles des de l'exterior, presenta sengles 

perforacions o argolles. 

Tant la finestra com la cambra corresponent són totalment artificials; no presenta 

sedimentació. Som del parer que és obra inacabada, tan per les reduïdes dimensions 

com pel tall del costal sud de la cambra, on fa escaló al pis, ja que ens sembla que es 

va deixar quan es pretenia rebaixar tot a un nivell per a donar-li major altura. 

 

3.A.2.2 – Pou Clar - II. 2.  

Situada aproximadament uns 4 m al nord de l'anterior però uns 7 m més alta. El seu 

accés és molt dificultós car, a banda de l'altura, tant si s'accedeix des de baix com si 

es fa des de dalt, es troba en un sector de paret extraplomat, cosa que ocorreix  

igualment  amb les dues altres finestres colindants (II. 3 i II. 4). 

La seua boca és irregular, canviant de forma segons des d'on es mire, ja que sens 

dubte es va aprofitar una escletxa natural; vista des de l'interior té una forma 

trapezoïdal, d'uns 80 cm d'altura per una amplària que va de 80 cm a la base a uns 50 

cm en la seua part superior, notant-se clarament que ha segut modificada 

artificialment.  

La cambra interior és prou irregular, ja que es tracta d'una cova natural si bé retocada 

per l'home per tal de guanyar espai en alguns sectors. Té una planta allargassada de 

més de 6 m. de longitud per una amplària d'entre 1,5 i vora 2,5 m., i amb una altura 

que s'acosta als 2 m. És, per tant, la cambra més ampla i habitable de totes les del 

Pou Clar. 

També presenta les típiques argolles d'ancoratge, una visible des de l'exterior, en la 

part sud de la base i l'altra més a l'interior, en la part superior del costal nord. A més a 

més, al nord, en la seua part més interior, presenta una mena de banc corregut, no 

molt ben acabat ni definit, d'uns 2 m de llarg per uns 50 cm d'ample i a 1,50 m del 

terra.  
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D'aquesta cova provenen la major part de les escasses restes arqueològiques que 

més endavant es detallaran. Pel seu pendent descendent, al fons de la cavitat 

s'acumulaven unes poques terres que, com es pogué comprovar, en l’exploració de 

1982, eren producte de filtracions i de recents aportacions naturals. 

 

3.A.2.3 – Pou Clar - II. 3.  

És la més septentrional del grup i la situada a major altura. Molt pròxima a l'anterior i a 

la II. 4. La boca té forma irregular, vertical allargada, d'uns 65 cm d'altura per uns 40 

cm d'ampla. Immediatament s'accedeix a la cambra que té una planta arrodonida, 

d'uns 2 a 2,5 m de diàmetre. L'altura és variable, arribant a 1,6 m. 

En el costat de ponent i prou alta existeix una escletxa o obertura menor que dóna a 

l'exterior. Es tracta d'una cova natural molt escassament retocada artificialment. 

Curiosament no vam constatar l’existència de cap argolla d'ancoratge. 

Part del seu terra presentava una breu capa de sediments, sector del qual es van 

arreplegar  les minses deixalles arqueològiques que es descriuran.  

 

3.A.2.4 – Pou Clar - II. 4.  

Situada molt pròxima, una mica al nord i per davalI de la II. 2.  L'obertura té una forma 

irregular en el seu costat sud i en canvi està tallada recta en el seu costal nord, resultat 

sense dubte d'haver-se aprofitat una escletxa ja existent.  

Mesura aprox. 60 cm d'altura per 1 m d'ampla. Encara que no es va poder entrar degut 

a l'acusat extra plom en aquest sector de paret, si que es va poder observar que no 

profunditza més de 1 metre i mig, deixant per tant un espai inacabat, inhàbil per breu. 

Tampoc no constatarem l’existència de de cap argolla d'ancoratge. 

 

3.A.3.- Finestres del Pou Clar - III (o  La Monja).  

Coordenades UTM: 30SYH075972. Altitud s.n.m.: 420 m. 

En la paret homònima, situada uns 150 m al sud del Pou Clar. a uns 10 m d'altura hi 

ha solament l'inici de dues finestres rectangulars, una al costat de l’altra, de 

dimensions ordinàries, que sols profunditzen uns pocs cm. 
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3.A.1/3 (B) Consideracions i context arqueològic dels grups del Pou Clar  

a) Entorn natural i transformacions modernes 

El Pou Clar és, venint del nord, com la porta d’accés a tota la zona de Bocairent i de la 

capçalera del riu d’Ontinyent, on es troben els grups de coves artificials penjades. Es 

el lloc on conflueixen tots els barrancs, obrint-se a la vall. Tret principal del paratge és 

l’existència d’un gran brollador d’aigua permanent, que de fet és la principal aportació 

hídrica del riu Clariano u Ontinyent.  

Aquests factors potser podrien explicar la ubicació de les coves i, en aquest cas 

determinar una funció no ja de graner o magatzem, sinó més aviat de lloc de vigilància, 

tant del pas com de la mateixa surgència d’aigües.   

En qualsevol cas cal tindre en compte que en l’actualitat tot l’entorn està molt modificat 

i és difícil fer-se una idea del seu estat original, o contemporani de la construcció i ús 

de les coves. Sobretot el pas de la carretera, oberta a finals del segle XIX, ens dona 

una imatge desvirtuada de l’entorn, ja que amb anterioritat el camí entre Bocairent i 

Ontinyent anava per dalt la serra, més al llevant, al ser molt inconvenients els passos 

per les lleres dels barrancs. D’altra banda, les aigües de la surgència del Pou Clar, en 

estar tan enclotades, tampoc podien ser aprofitades directament per a regar les hortes 

en època andalusina, i no serà fins al primer terç del segle XV que es realitzen les 

grans obres transformatives (pantanet i llarg minat), que permetrien el seu 

aprofitament (Terol i Reig 1994). Per fi, tenim les diverses pedreres, junt a les grans 

extraccions i aterrassament per fer passar les carreteres i ponts que alteren en gran 

mesura el paisatge primigeni. Tanmateix, l’entorn més immediat al grup I, o de ponent, 

deu presentar encara un aspecte molt semblant a l’original. No així el grup II, car tota 

la seua base ha segut àmpliament desfigurada, cosa que explica potser, el seu accés 

tan dificultós en l’actualitat. 

b) Estudis antecedents 

Pel que fa als estudis precedents, a banda algunes escarides cites anteriors, com ara 

la de Sanchis Esparza (1881),- a que es fa referència en la nota 5- el primer a 

considerar serà González Simancas (1918). Aquest autor arreplega els grups del Pou 

Clar al seu estudi, però molt de passada, ja que no els va poder explorar, i a banda 

d’algunes encertades generalitats descriptives exteriors, explica que uns veïns 

d’Ontinyent havien entrat valent-se d’uns andamis i que havien vist que la major podria 

acollir a 15 o 20 homes ...no encontrandose en lo interior cosa ni señal alguna por 
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donde se pudiera venir en conocimiento del destino de tan extraños recintos. 

(González Simancas, 1918, p. 7). També aporta aquest autor dibuixos2 de les vistes 

dels dos grups del Pou Clar que hem optat per reproduir ací . 

Molt posteriors són les curioses notes al respecte de Reig Feliu (1957), però que 

segons ell mateix estan basades en l’obra, molt anterior però inèdita, de Fullana Mira 

(1871- 1948). Després de descriure-les sumàriament, exposa diferents opinions ...en 

cuanto al origen y uso de estos lugares. Així atendríem, resumint, que en la primera 

opinió:...su objeto seria ponerse a salvo de las fieras, o de sus propios enemigos, o 

bien para dedicarse a la rapiña, despojando a los transeuntes... 

En la segona opinió: dichas perforaciones pertenecen a la antiguedad, y su objeto fué 

la conservación en el hoyo... del trigo y otros comestibles... 

A la tercera opinió: ..fueron labradas por los mismos moros, con el fin de guarecerse 

en ellas, en caso de tener que abandonar este país... 

En la quarta: ...para esconder armas o tesoros de oro, plata... i afegeix: ...por esta 

razón los reyes Jaime II y Alfonso IV de Aragón mandaron practicar algunos registros. 

Acaba dient que com que no tenen comunicació, per a accedir ..se supone que usarian 

escaleras de cuerda... (Reig Feliu, 1957, pàgs. 32-33). 

Pla Ballester (1973), s’ocupa d’elles però pràcticament repeteix, en les seues 

descripcions, el que diu González Simancas. 

Vañó Silvestre (1986), arreplega amb detall, tots els autors anteriors, excepte a 

González Simancas. Tanmateix no presenta, en aquest cas, cap croquis ni plànol, i les 

seues descripcions resulten de vegades prou confuses. Les seues opinions sempre 

inclinades cap a que les covetes foren moradas de eremitas, no es contraresten en 

aquesta ocasió, amb l’abundant erudició i coneixement de documentació baix 

medieval, de que fa gala - i ens és utilíssima- en altres articles. 

L’any 1982 nosaltres mateixa ja havíem participat en les exploracions i presa de 

mesures del Centre Excursionista d’Ontinyent, fruit de les quals va ser la memòria 

redactada el 1988 ( però publicada el 1993). El 1994 a les actes del IV Congrés 
                                                           
2  A banda el seu valor documental i artístic, tant de les del Pou Clar com de la resta dels grups 
que dibuixà G. Simancas, hem cregut escaient incloure-les ací perquè en l’edició facsímil 
realitzada per l’Ajuntament de Bocairent el 2008, en la que vam tindre l’oportunitat de 
col·laborar (però no de coordinar o supervisar), vam comprovar, una vegada publicada l’obra, 
que no s’havia ulilitzat la publicació original, del Boletin....  –de la que nosaltres disposavem 
bona còpia- sinò d’alguna mena de “tirada a parte”, en la que no apareixien els dibuixos dels 
grups de la capçalera de l’Ontinyent, fets per Simancas.  
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d’Arqueologia Medieval Espanyola, celebrat a Alacant l’any anterior, apareix el nostre 

estudi de síntesi (en col·laboració amb Joaquim Bolufer), on apareix també la 

planimetria i un resum dels grups del Pou Clar. 

Tanmateix, als anys 90 en que realitzarem tot un seguit de campanyes oficials de 

prospecció, no arribarem a treballar al Pou Clar3. 

Amb posterioritat va aparèixer el treball dels germans Triolet (1996), sobre les 

cluzeaux de falaise ... on s’ocupen també del Pou Clar, però prou per damunt, i 

solament del grup de ponent, ja que no van explorar el de llevant. La seua visió és 

prou ajustada; explicitant que les finestres inacabades, no aprofitarien ni per a lloc de 

vigilància o cos de guàrdia (niches de guetteur). Tanmateix suggereixen, per tal 

d’explicar-les, que potser el seu objectiu era enganyar l’enemic (...destinés à tromper 

l’ennemi?) ja que des de baix seu no es veu si són grans o reduïdes. Incideixen en la 

seua situació estratègica (Depuis El Pou Clar, tout movement entre Ontinyent et 

Bocairent peut ainsi être contrôlé). 

Per fi, el 1997, dins un estudi de conjunt de les covetes d’aquesta zona, realitzat per 

Fornés Giménez, et alií; també es recullen els dos grups del Pou Clar, amb bones 

descripcions i millors plànols, però sense més aspiracions d’explicació històrica. 

També de forma més circumstancial, dins els seus estudis centrats sobretot al grup 

major de les Covetes dels Moros i Bancal Redó, com es veurà als apartats 

corresponents, tracten del Pou Clar l’arquitecte F. Aranda (1988, 2003) i l’enginyer C. 

Sáenz (2014). 

 

c) Els materials arqueològics del grup del Pou Clar. 

Degut a la importància que al seu dia donàrem a d’aquests materials, al ser de cert els 

primers que trobàvem dins unes coves finestra, i ben contextualitzats, ens estendrem 

en donar el seu detall. 

Tots els materials provenen únicament de les coves PC - II.2 i PC -ll.3, i foren 

recuperats en sengles visites d’exploració del Centre Excursionista d’Ontinyent, 

realitzades el 19824. 

                                                           
3  També van quedar fora dels treballs els grups de les Covetes dels Moros i les del Colomer. 
En la pre planificació per als treballs del Pou Clar, a banda de un major detall documental, 
(planimètric i fotogràfic), es pretenia poder avançar mitjançant l’excavació arqueològica dels 
breus dipòsits sedimentaries existents en la base de la porta del grup I, en la Coveta II.3 i en 
altra cova accessible captada  per una pedrera adjunta al grup II, probablement relacionada. 
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- 1. Materials de la Cova II. 2  del Pou Clar. Inventari: 

- 851801. Clau metàl·lic -ferro- de cap molt destacat, serni- esfèric aplanat, secció quadrada.  
- 851802. Clau metàl·lic -ferro- de cap quadrat, a penes destacat i secció quadrada.  
- 851803. Arandel.la metàl·lica -ferro-. possible anell de dit, secció aplanada.  
- 851804. Fragmentet ceràmic a torn, pertanyent al llavi superior i part del bec d'un vas 
indeterminat, probablement un gerret o pitxer. Pasta taronja, desengreixant fí, mineral.  
- 851805. Fragment semblant en tot a l'anterior, part del llavi superior, probablement pertanyent 
al mateix vas.  
- 851806. Fragment semblant als anteriors, part del cos amb arranc d'ansa, mateix vas.  
- 851807.  10 Fragmentets semblants als anteriors. pertanyents tots a un mateix vas.  
- 851811. Subconjunt de restes òssies. Tres fgs. sense determinar. 
- 851812. Fragment ceràmic a mà o tornera lenta, corresponent a la vora -base- amb inici d'una 
ampla osca; té dues incisions verticals paral·leles en la cara interna, pertanyent a un moble 
indeterminat (segurament foguer). Pasta grisa a l'interior i taronja a l’exterior, desengreixant 
mig, mineral.  
- 851813. Fragment ceràmic a torn, part del cos d’un vas indeterminat, probablement gerreta, 
pasta beige.  
- 851814. Fragment semblant en tot a l'anterior, segurament pertanyent al mateix vas.  
- 851815. Subconjunt de restes òssies. 
- 851817. Anella metàl·lica -bronze- (anell de dit ?). Secció quadrangular arrodonida.  
- 851819. Compte de collar de pasta de vidre, forma tubular o cilíndrica, amb la corresponent 
perforació longitudinal.  
851820. Fragment ceràmic a torn, pertanyent al fons -pla-, i inici de parets -divergents- d'un vas 
indeterminat, probablement un got, escudella o similar. Pasta taronja, compacta, sense 
desengreixant apreciable. A l’exterior, vidriat bast, total, color groc verdós. A l'interior, vidriat 
semblant amb taques -o potser inicis de motiu decoratiu- en marró obscur de rnanganés.  
- 851821. Fragment ceràmic, probablement a mà., corresponent a part del cos d'un vas 
indeterminat -possiblement un contenidor de grans dimensions-. Pasta ocre, basta; en cara 
externa, decoració en cordons de digitacions aplicats, horitzontals i paral·lels.  
- 851822. Fragment ceràmic a tom, part del fons, lleugerament convex, i inici de paret, d'un vas 
indeterminat - probablement una gerreta o olla-. Pasta beige, desengreixant fí.  
- 851823. Al 1827. Fragments ceràmics a torn, part del cos de quatre diferents vasos 
indeterminats -probablement tipus gerreta o olla-. Pastes beige, desengreixants fins.  
- 851828. Fragmentiu ceràmic a tom, part del cos d'un vas indeterminat. Pasta blanquinosa, 
engob o barbotina roja. 
- 851829. Subconjunt de restes òssies: 
- 851818. Dues restes de pinyols d'oliva.  
- 851830. Fragment ceràmic corresponent a part de l'ansa -de secció aplanada amb breu. 
rebaix al dors-, d'un vas indeterminat -probablement una olla o marmita-. Pasta negra, 
desengreixant mineral, fí.  
- 851831. Fragment ceràmic -cantó recte- pertanyent probablement a una teula. Pasta 
blanquinosa, sense desengreixant apreciable.  
 
 
 
- 2. Materials de la Cova II. 3 del Pou Clar. Inventari: 
 

                                                                                                                                                                          
4  Els materials es conserven al Museu Arqueològic d'Ontinyent i la Vall d’Albaida, (MAOVA), la 
numeració de l’inventari del qual hem respectat. Per a major detall del context en que 
aparegueren aquests materials, i els seus primers estudis es pot veure: Ribera, 1993. 
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- 851901. Fragment ceràmic a tom, part del cos d'un vas indeterminat, probablement una olla, -
també podria ser una cassola. Pasta taronja, compacta, sense desengreixant apreciable. A 
l'interior, vidriat plumbífer melat clar. 
- 851902A. Subconjunt de restes òssies: 
- 8519028. Subconjunt de restes òssies: 
- 851902C. Subconjunt de restes òssies: 
 
 
- 3. Estudi dels materials. 

Deixarem de banda ací l’anàlisi detallat de les restes òssies, que conformaven els 

conjunts més nombrosos, i que van ser estudiats al seu dia per Inocencio Sarrión, del 

SIP, fent nosaltres diverses consideracions al respecte (Ribera 1993).  Dir en tot cas, 

que vam trobar tres categories de restes:  

1: Les corresponents a fauna que ha pogut arribar al lloc per ella mateixa, de manera 

natural (colom roquer, rats penats, blanca, ocellets) 

2: Les corresponents als animals transportats per altres animals –depredats per 

rapaços sobre tot- (fardatxo, gripau, serp, rata, ratolí, musaranya, talpó).  

3: Restes que, sense descartar una molt probable provinença també de la depredació 

dels rapinyaires, podrien en algun cas tindre el seu origen en la intervenció humana 

(cabra domèstica, ovella, ovicàprids, bou, llebre, conill, perdiu).  

Òbviament ens interessa aquest darrer apartat, tanmateix, seria necessari realitzar 

estudis complementaris i actualitzats per estar-ne completament segurs de la seua 

provinença per  a consum o intervenció humana que, ara per ara hem de considerar 

dubtosa.  

Els materials ceràmics semblen correspondre a utillatge domèstic comú, relacionat 

sobretot amb  el menjar i beure; Així, hi ha fragments que deuen correspondre a unes 

set diferents gerretes, les quals ens semblen, per pastes i aspecte, d’època islàmica.  

Hi ha restes de dues olles o cassoles - una d'elles amb vidriat melat a l'interior i també 

prou clarament andalusina- i restes del que interpretem com un foguer, del que potser 

trobem un paral·lel, si més no en quant a forma i factura, en el foguer (o anafe ) tipus 

“A", de la tipologia establida per Gutiérrez Lloret de les formes a mà del Ribat califal de 

Guardamar (Gutiérrez Lloret, 1987), o més actualitzada: forma M9.1 (Gutiérrez Lloret, 

1996) . 

També hi ha restes d'un vas de gran dimensió o contenidor (tipus alfàbia o gerra gran), 

així com d'un vas vidriat que, tot i que per la forma ens fa pensar en una redoma o 

setrill, sense repeu, ha de ser obert per força sí té restes de decoració, tot  i que no 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

21

haguem sabut trobar paral·lels directes, però que bé podria ser dels s. X-XI, pels 

vidriats i colors emprats.  

El material metàl·lic consta de dos claus de ferro que ens indiquen, creguem, la 

presència d'alguna estructura de fusta -podria tractar-se, per exemple, d'una porta per 

a tancar la finestra des de l'interior-, i de dues anelles, una de ferro, que per la seua 

forma i secció ens sembla, a les clares, un anell de dit, i una altra, de bronze, que 

segurament era complement d'algun altre ignorat objecte.  

Per fi, un compte de collar cilíndric, en pasta de vidre que tot i que és fàcil comparar-lo 

amb altres idèntics que apareixen sovint en les necròpolis visigòtiques, dels s. VI-VII, 

(com així ho vam fer en altre treball anterior nostre, Ribera 1993), ha de tindre per 

força una cronologia semblant a la dels altres materials andalusins. 

 La conclusió que de moment traguem és que sembla que les Covetes del Pou Clar 

van ser utilitzades en època musulmana, relativament avançada, però no final (segles 

X-XI). Respecte de la seua funcionalitat, seguim amb els mateixos problemes, malgrat 

que hi ha la dada negativa de no haver-se trobat el menor rastre de restes humanes i 

sí, en canvi, un aixovar que ens indica un cert habitat mes o menys prolongat al lloc, 

en un moment determinat, de l’època andalusina5.  

 

d) El poblament de l’entorn 

Pel que fa al marc arqueològic, o història del poblament de l’àrea d’Ontinyent, la 

presència humana està ben testimoniada almenys des del neolític, amb un poblament 

destacat durant el calcolític i l’edat del bronze, més discretament atestat en època 

ibèrica i amb nombrosos assentaments romans i andalusins (Ribera,1995).  

Considerant sols l’entorn més pròxim al Pou clar, hi ha algunes coves d’enterraments 

col·lectius del IIIer mil·lenni (Coveta Guerola), alguns abrics amb pintures rupestres 

esquemàtiques, (Gegant  i Monja), o pobladets dels inicis de l’Edat el Bronze (Gegant i 

Tossal del Pou Clar). Els assentaments d’època ibèrica i romana cal buscar-los a la  

                                                           
5  Potser es podria abundar en aquesta datació d'epoca islàmica, però més com a curiositat 
que com a dada certa, ja que l'autor no és gens de fiar per la seua gran fantasía, citant a 
Sanchis Esparza qui, després de dir que les covetes del Pou Clar foren realitzades per a trobar 
una mina de plata, al s. XIV (?), fa esment de que uns joves de la població, contemporanis a 
d'ell, van trobar en una cova adjunta ...una inscripción árabe en estado sumo de deterioro. 
(Sanchis Esparza,  1886, pgs. 115 i ss). 
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immediata zona de vall (L’Alba, Teular de Mollà, Llombo SW i Casa Calvo), (vid. plànol 

corresponent).  

El poblament andalusí, amb moltes dades de camp, està tanmateix a falta d’estudis i 

per seqüenciar. El hisn Untinyan, es troba a 2,4 km al nord del Pou Clar; tanmateix no 

tenim dades certes del seu poblament anterior al segle XI. El Castellar Gran, a uns 1,5 

km. al sud, en canvi, sí que té materials andalusins anteriors (Ribera, 2008). Altres 

alqueries citades per la documentació del XIII queden una mica apartades (Benarrai), 

o molt apartades (Iel·las). Tanmateix hi ha altres testimonis d’alqueries, algunes amb 

materials califals o més antics. Una d’elles seria la Punta de Torús, ben pròxima al Pou 

Clar, dissortadament destruïda per una urbanització (Ribera, 1988b), però que pels 

materials que es pogueren arreplegar (vid. fig. corresponent), seria sens dubte la millor 

candidata per posar –la en relació amb les coves finestra del Pou Clar. Per completar 

el panorama, encara en les proximitats hi ha restes andalusines a Ca Pallús -1, més 

minses  indefinides, i sobretot a l’Alba, alqueria andalusina que deu ser ja tardana, 

segurament almohade, i de la que es coneix més que res la seua àmplia maqbara, a 

un xicotet sector de la qual es va poder fer una actuació d’urgència el 1998 (vid. fig. 

corresponent). Encara que la memòria es troba inèdita, sí que convé potser treure a 

col·lació que en l’estudi dels ossos, realitzat pel Dr. F. Gómez Bellard, s’indica: que, 

almenys dos dels cinc individus analitzats, corresponents a dones de mitjana edat, 

tenen característiques antropològiques compatibles amb la tipologia de les poblacions 

nord africanes (Ribera, 2001). 

 

Bibliografia dels grups del Pou Clar: 

Sanchis Esparza, 1886. González Simancas, 1918. Reig Feliu, 1957. Pla Ballester, 

1973d. Vañó Silvestre, 1986. Aranda, 1988, 2003. Ribera,.1993. Ribera i Bolufer, 

1994; Triolet, J. et L. 1996; Fornés et alii 1997; Ribera i Bolufer. 2008; Sáenz; 2014. 
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3.A.4.- Grup del Bancal Redó -o Cova de les Finestres- 
(Alfafara). 

Coordenades UTM: 30SYH112968. Altitud s.n.m.: 510 m. 

3.A.4.1.- Descripció general.  

A uns 2,5 km al NW d'Alfafara; en la vessant esquerra -sud- del Barranc del Pont 

Trencat. Grup de finestres situat en un cingle al damunt d'una gran cova natural 

utilitzada secularment per a tancar ramats. Entre 4 i 10 m. per damunt del terra hi ha 

un total de 13 obertures, majorment de forma rectangular i gairebé totes amb cambres 

acabades, excepte una que solament està iniciada i algunes altres que són molt 

reduïdes pel que deuen estar a mitjan fer o per acabar. Amb unes mesures prou 

similars (2,5x3 o 2,5x4 m. en planta x 1,80 m. aprox. d'altura), sols algunes cambres 

estan intercomunicades i, en algun cas una finestra dona pas a dues cambres. Per 

moltes raons aquest grup és bastant singular. A banda de la gran cova natural 

accessible, les cambres més baixes -nivell intermedi- són accessibles per un pouet- 

xemeneia, a 3-4 m. del sòl. A dins s'hi compten fins a cinc grans sitges i una altra 

xemeneia ascendent, però que no arriba a comunicar amb el nivell superior. 

Alguna altra balma de l'entorn també presenta modificacions artificials; enfront mateixa 

i a l'altra banda del torrent hi ha un alteró -malauradament desfet per una antiga 

pedrera-, on hi ha un poblat l'Edat del Bronze. Tanmateix l’alqueria andalusina a la que 

caldria vincular aquest grup de coves finestra va poder ser localitzada, el 1997, molt 

propera barranc amunt,  propera també de la Pouassa de la Casa Bona. 
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3.A.4.2.- Bancal Redó Balma A.  

Gran abric natural en la base del cingle on es situen les finestres. De planta allargada 

d’est a oest, d’un 20 m de llarga per uns 6 d’ampla i amb una altura d’entre 6 i 2 m. 

Presenta un sol relativament pla, aflorant la roca entre sectors de terra. En l’actualitat 

es troba totalment oberta però fins a l’any 1997 estava tancada per un mur simple de 

paredat comú, d’uns 50 cm d’ample per uns 2,8 m d’alt, que solament deixava un 

accés d’1,50 m. cap a la part centre occidental.  Aquest mur, que per la seua factura 

deuria ser baix medieval (ss. XV-XVI aprox.), no tenia traces defensives –com es 

repeteix en algun estudi- sinó que obeïa a l’emparament  i resguard del ramat.  

Ací i allà es veuen senyes de breus retocs o condicionaments artificials, com ara una 

argolla o perforació en un ressalt de la paret de ponent, o un ninxolet proper en la 

paret sud. Al costat de llevant, en la base rocosa hi ha diverses depressions de planta 

circular, alguna bastant gran, i de secció troncocònica inversa. Al sud-est prossegueix 

una llarga galeria interior, d’uns 15 m de llarga per entre 4 i 2 m d’ampla i  uns 2 m 

d’altura. Igualment ací es veuen senyes de retocs artificials aïllats, així com alguna 

argolla mitjana, com per lligar un ase, p.e. Adossades a la paret nord d’aquesta galeria 

trobem també algunes depressions de tendència rectangular, que semblen més aviat 

tipus “pessebre”. Per les parets hi ha nombroses ratlles i inscripcions, incises o amb 

carbó, majorment contemporànies, noms i recordatoris de visites,  etc. Tanmateix, en 

la zona d’accés a la galeria hi ha  una inscripció ben tallada a la roca consistent en la 

lletra V, flanquejada d’una creu a cada costat (nota: podria tractar-se d’una fita de 

propietats i ser de principis del XVII, en que un tal Andreu Visedo figura com a 

propietari de terres en aquesta zona Vañó82). Encara a mitjan galeria, entre el sol i la 

paret sud, s’obri una galerieta descendent, tipus avenc, al fons de la qual trobem una 

mena de boca de sitja de planta circular, d’ aproximadament un m de diàmetre i d’uns 

50 cm de profunditat visible, ja que està reblerta de pedres i terra. 

 

3.A.4.3.- Bancal Redó 1- 2 - 3 

Les obertures numerades com 1 a 3, corresponen al que vam denominar nivell 

intermedi, ja que es troben a mitja altura, entre la balma basal i la banda superior on 

s’alineen la majoria de les finestres del Bancal Redó. 

La boca 1 de forma ovalada i esbiaixada, a l’obrir-se en una paret extra plomada, està 

tan sols a 3 m d’altura, per la qual cosa és fàcilment accessible amb l’ajut d’una 
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escala, tronc o altre subjecte. Als costats de la base presenta sengles orificis 

rectangulars i un circular al centre, segurament per a facilitar l’accés. Tot seguit trobem 

una mena de pouet – xemeneia, amb 4 bons escalons semicirculars i 3 osques –o 

aferradors- a cada costat de les parets, pel que tot són facilitats per a l’accés. Superat 

el pouet ens trobem amb una primera saleta quadrangular, d’uns 2 m de costat per 1,7 

d’altura. De front de l’accés hi ha un finestró circular, d’uns 40 cm de diàmetre que 

dona a la saleta 3, mentre que al ponent s’obri una porta que comunica amb el passet 

de la finestra 2. El sol de la saleta 1 presenta les boques quadrangulars de dos sitges 

(S1 i S2), pràcticament buides i de secció aproximadament troncocònica, de poc més 

d’ 1 m d’ample per 1,5 m de profunditat. Sembla segur que el pouet d’accés 

correspondria en origen a una tercera sitja, de la que encara queda el rebaix per a 

tapar-la en la paret nord. Aquesta tercera sitja seria totalment modificada per a les 

funcions d’accés, i per tant aquesta saleta 1 no tindria altra entrada que la que ara 

denominem finestra 2.  

La finestra 2 no presenta senyes de sistema de tancament (no hi ha pollegueres 

superiors) i sols uns solcs verticals dobles, en la part baixa dels laterals, que podrien 

estar indicant-nos tant un rudimentari tancament com llocs on emplaçar una fusta 

horitzontal per facilitar l’accés. No s’adiu per tant amb la importància que hauria de 

tindre en origen aquesta finestra doncs com veurem, seria la porta per on haurien 

d’entrar i eixir almenys els 8 o 9 m3 de gra que poden emmagatzemar tan sols les 

sitges subterrànies d’aquest nivell.  

A banda d’una gran argolla o anella de prensió que trobem en el lateral del passet 

d’accés amb la saleta 1, hi ha altres marques en el sol, com per exemple al final del 

passet abans d’entrar a la sala 2, on hi ha hi ha un rebaix longitudinal amb dos mosses 

quadrades més profundes als extrems, sens dubte per posar una porta, segurament 

en època moderna. 

La sala 2 és un cub allargat, de poc més de 2 m d’ample per 4 m de llarg i 1,6 m 

d’altura. Distribuïdes adjuntes a la paret oest trobem les boques de 3 sitges mes (S3, 

S4, S5), grosso modo de semblants dimensions que les de la saleta 1.  Solament la de 

l’angle NW presenta rebaix al voltant de la boca, per posar-li una tapadora.  

Al cantó sud-est de la sala 2 s’obri un pas que dona a la saleta 3 immediata. Aquesta 

saleta 3, amb el sol situat a major altura que la 2, és molt menuda i irregular i d’ella 

naix una xemeneia en pendent ascendent, de secció circular, que acaba en un breu 

eixamplament, que dona a l’exterior de forma irregular (finestra 3). Potser 
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correspondria al que podria haver segut un puesto de vigilància superior, o també 

podria obeir a una aproximació per a accedir hi a les cambres superiors 4 i 5, no 

massa allunyades. 

En qualsevol cas, segons interpretem nosaltres, amb posterioritat a l’ús primigeni en 

època andalusina, aquest sector de paret va patir uns esfondraments que afectaren 

des de la base de la finestra 5 fins a la 1. Això explicaria que falte gran part del sector 

de la finestra 3 i no pugam treure conclusions al respecte; és igualment factible que 

falte la part davantera de la finestra 2 i, sobretot, sembla evident que deixaria al 

descobert part de la sitja de la saleta 1, que després seria convertida en accés.  

Aquest esfondrament encara afectaria en major grau a la part central al damunt de la 

balma; les senyes evidents són: el que queda de la cambra 14, penjada a l’interior del 

sostre de la balma, i els grans blocs caiguts immediats al nord de la balma. 

 

3.A.4.4.- Bancal Redó 4 

La més occidental de les finestres del nivell superior, amb l’habitual boca rectangular,  

de 88 cm d’alta per  68 cm d’ampla, dona pas, per un breu passet, amb un escaló 

descendent a una àmplia sala cúbica d’uns 3 per 3 m, amb una altura de quasi 2 m. 

Els dispositius o condicionaments que trobem són nombrosos. En primer lloc, 

relacionades amb el propi accés, tenim les argolles grans o d’ancoratge (assenyalades 

com a “A”), de les que hi ha 4: Una en l’exterior, al flanc est, una altra a l’interior del 

passet, al flac oest, una altra en la base de l’escaló intern del passet i per fi, una altra 

en la paret de llevant, comuna amb la cambra 4. Diferent finalitat tenen les argolletes o 

anells de prensió menuts (“a”), de les que n’hi ha quatre distribuïdes al terç inferior de 

la paret est, més una altra al sostre i encara una altra al terç superior de la paret sud. 

Altre element habitual són les cresoleres (“c”), o punts de llum, o llocs per a deixar una 

llàntia. Es tracta d’un ninxolet de base plana i fons arquejat, que en aquest cas té 19 

cm d’ample per 17 d’alt i 13 de profunditat; està ubicat, com també sol ser comú, 

proper a l’accés, en aquest cas a la paret nord i en altura, al terç superior. Presenta les 

seues parets i sostre fumats, prova evident del seu ús. Encara hi ha diversos altres 

rebaixats o mosses menys característics. Cal destacar que en tota la paret oest 

presenta com un gran banc corregut  i molt alt, fent la impressió com si s’haguera 

deixat d’excavar; tanmateix, al seu costat nord i a mitja altura hi ha una àmplia mossa, 

com un escaló, sens dubte per a facilitar l’accés  a la superfície del banc.  
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Encara que pràcticament no tenia terra ni cap mobiliari, al sol hi havia certa quantitat 

de pedres, al·lòctones o transportades allí expressament, per la variada textura etc. 

moltes d’elles còdols semi-rodats de la llera del torrent.   

En fi, a mitja altura de la paret est trobem una finestra rectangular, de 86 cm d’alta, per 

48 cm ampla, que travessant l’estreta paret mitgera, comunica amb al cambra veïna, o 

BR 5. 

 

3.A.4.5.- Bancal Redó 5 

És una finestra semblant a l’anterior, que segurament ha perdut, per despreniment, la 

seua part davantera. El passet d’accés s’obri a una cambra quadrangular, molt 

pareguda a la BR4 en quant a factura i mesures, però amb una altura menor (1,60 m). 

En la part interna del passet d’accés i a ambdós costats de la base, hi ha sengles 

mosses menudes, potser per a encastar una fusta horitzontal, potser per a facilitar 

l’accés. Les argolles grans o d’ancoratge, en nombre de dos les trobem a l’interior, en 

l’angle de l’escaló per descendir a la cambra, a ambdós costats, est i oest. Argolles 

menudes n’hi ha  una en la paret nord quasi en el trespol, al costat oest i altres quatre 

a mitja altura, 2 en la paret de llevant i altres 2 en la sud. Trobem igualment la típica 

cresolera, de característiques i situació semblant a la de BR4. Tanmateix al seu davall 

trobem un altre orifici menut, i una àmplia mossa o nínxol. Altres dispositius  d’aquesta 

cambra són: un forat de planta circular al centre de la cambra, que potser té alguna 

relació amb altre forat també de secció circular,  obert en la paret oest. Al sostre hi ha 

igualment tres mosses que no sabem interpretar. Encara en la base de l’angle NE hi 

ha una depressió molt irregular. Hi havia també un bon muntó de pedres portades. 

Potser cal fer constar que aquestes dues cambres, com també altres del grup, són 

travessades per una gran escletxa estructural, que algun remot dia podrà acabar 

esfondrant-les, com sembla que ja va passar en la part anterior, al davall de les 

mateixes. 

 

3.A.4.6.- Bancal Redó 6 

Finestra de mesures correntes (80 x 60 aprox.), amb sengles argolles d’ancoratge 

exteriors, una a cada costat, al terç inferior. Un passet d’uns 60 cm de llarg dona accés 

a una àmplia cambra de planta arrodonida, d’uns 3 m de diàmetre, però relativament 

baixa d’altura (1,40 m).  
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Singularment la finestra sí que té senyes d’haver tingut porta, ja que presenta en els 

angles superiors els forats verticals circulars, o pollegueres típiques, per a una porteta 

a doble batent; tanmateix no presenta marc ni osques a la part inferior.  

Al final del passet a la dreta (oest) disposa d’una altra argolla gran o d’ancoratge. 

Argolles menudes n‘hi ha 5, distribuïdes a mitja altura en la paret  sud i oest, a més 

d’una altra cap a la part central interior del sostre. També disposa de la corresponent 

cresolera en ubicació acostumada, o siga en la paret nord, entrant a la dreta, i a prou 

altura; presenta senyals de fumat, però cal fer constar que aquesta sala té almenys 

tota la part propera a la entrada amb senyals de fumat intens.   

Al racó NW presenta una concavitat de base plana i planta arrodonida, flanquejada per 

sengles forats circulars més profunds; Deu obeir a una activitat concreta, però sols 

se’ns acut, amb totes les reserves, que poguera ser com la base d’una premseta, o 

element similar. Altre dispositiu difícil d’interpretar el trobem a la paret de ponent, on hi 

ha un nínxol a mitja altura, semblant a una cresolera però més gran, flanquejat de una 

argolleta a cada costat; per damunt d’ell un orifici circular i, en la base, un poc més 

allunyat, un altre forat també de planta circular. Hi ha alguna altra mossa en el pis, en 

el sostre i en la paret oest. Finalment al costat de llevant presenta un ampli banc 

d’escassa altura, que més aviat sembla com si no s’haguera acabat de rebaixar el sol; 

Per damunt d’ell trobem bona quantitat de pedres transportades.  

 

3.A.4.7.- Bancal Redó R 7 – 8 

La finestra 7 o era més estreta que d’ordinari o potser no es va acabar de tallar; el ben 

cert és que va patir un despreniment que la va trencar –i ampliar- en la part superior 

dreta. No es veu cap argolla ni a l’exterior ni a l’interior, on conforma una saleta de 

planta semicircular, de baixa altura (1,10 m aprox.). En la paret nord, al llevant de 

l’accés, una menuda perforació dona a l’exterior.  Cap a l’est la cambra continua en 

forma de galeria sinuosa fins a l’espai de la finestra 8. 

Aquesta finestra 8, de forma i mesures ordinàries, presenta una argolla d’ancoratge a 

cada costat de la base, i uns solquets en la seua superfície, que deurien ser per 

desviar aigües, tot i que el central, molt ben marcat, es podria confondre amb un solc 

d’usura erosionat. L’interior, a banda de comunicar, com s’ha dit amb la BR7, manté 

baixa altura i conforma un espai irregular, com  si fora l’inici de 2 cambres, per totes les 

quals coses sembla evident que BR7/8 es van quedar a mitjan fer; per això mateix no 
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vam constatar la presència d’argolletes ni mosses ni cap altre dispositiu. El sol es prou 

irregular amb pedres i terres abundants. 

3.A.4.8.- Bancal Redó 9 

Finestra de mesures normals, un poc més estreta i amb els cantons arquejats. 

Presenta una argolla d’ancoratge al costat de llevant. No es va acabar de construir 

més enllà del passet d’accés, profunditzant uns 60 cm, deixant-se de picar quan 

començava a eixamplar-se. 

3.A.4.9.- Bancal Redó 10 

Una finestra arrodonida, amb sengles argolles grans als angles inferiors dona accés a 

un passet comú d’on es bifurca en dos passets d’accés a sengles cambres 

independents. A l’interior de la finestra, sense pollegueres ni senyes de tancament, hi 

ha en els angles inferiors una espècie de mossa, probablement per a posar una fusta 

però no sembla per a tancar sinó per a ajudar a accedir-hi. En la base del passet 

comú, al llevant, té un solc ample descendent cap a la cambra B, mentre que al ponent 

presenta un rebaix circular d’escassa profunditat. Una potent argolla existeix a l’inici de 

la paret mitgera entre els passets de les cambres A i B, enfrontada a la finestra 

d’accés.  

BR10A: La cambra A, o de llevant, de planta quadrangular, d’uns 2 m de costat per 

1,60 d’altura, té senyes d’haver-hi estat tancada amb porta: marc o rebaix lateral, les 

dues pollegueres als angles superiors i els seus corresponents rebaixats en la base 

per encastar una fusta. En el centre de la base, a l’interior, té una breu perforació 

circular. No mostra més dispositius llevat d’una mossa menuda a mitja altura, en la 

paret de llevant. Al fons, en l’angle SW, té un clot irregular, potser intent de sitja o per a 

seguir rebaixant el sol. En la paret de ponent es va excavar com el marc d’una porta o 

inici de comunicació  que a penes profunditza. 

BR 10B: L’espaiosa cambra 10B, o de llevant, té una planta entre quadrangular i 

arrodonida, d’uns 2,5 m de costat per 1,70 m d’altura màxima; amb un sol molt 

uniforme i prou pla, però sense cap detall o dispositiu especial. El sostre i les parets 

s’ajunten sense angles. En la paret del fons, enfrontada a la porta, a uns 45 cm de la 

base, hi ha una argolleta, i en el sostre una altra. Només entrar a la cambra, a la dreta 

i en altura hi ha una xicoteta mossa, que potser faria funció d’una cresolera menuda. 

En el passet d’accés, en la base, hi ha un clot, però és possible que siga natural degut 
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al pas d’una gran escletxa que recorre tota la cavitat. En algun sector de les parets 

aquesta escletxa es presenta tapada amb fang cru, però ens sembla de factura recent. 

Molts espais d’aquestes cambres es presenten fumats. Cal notar que aquesta finestra 

està en posició prou més baixa que la resta i que a més a més al seu davall té un 

rastre d’osques tipus pedal, per facilitar l’accés amb cordes, que es podia alcançar des 

de dalt del mur que hi existia, per la qual cosa era i és de les més visitades. 

 

3.A.4.10.- Bancal Redó 11/12 

En realitat la finestra 11, de forma irregular, no és tal sinó que es deu a una obertura 

fortuïta o despreniment natural; hem mantés el número, que al seu dia vam adjudicar 

sols a nivell operatiu.  

La finestra 12 manté les proporcions normals, una mica més allargada en vertical, i 

amb els cantons arquejats. No es veu cap argolla d’ancoratge a l’exterior, tanmateix en 

trobem tres a l’interior, una en front i altres dos a la dreta. Solament vam constatar una 

altra argolla mitjana al sostre interior de la sala principal i cap altra argolleta. No hi ha 

evidencies de sistema de tancament; uns solcs als flacs inferiors del passet d’accés, 

en realitat  corresponen a un desaigüe en forma de canal transversal amb eixida 

central en la base de la finestra. 

El passet manté les proporcions de la boca, lleument ampliades tancant-se a cosa d’1 

m. El seu costat oest s’obri a una sala irregular, d’uns 2,5 per 2 m. en planta i una 

altura d’aproximadament 1,40 m. Primerament trobem un espai uns 40 cm per davall 

del nivell del passet, on hi ha un altre desaigüe amb un forat que dona a l’exterior, tot 

per davall de la falsa finestra 11. Cap al sud, i també amb el sol altres 40 cm. més 

avall, s’estén la resta de la cambra  dividida en dos sectors per un escalonet que corre 

de nord a sud. Mentre que el sector est es troba prou ben acabat,  i amb el sol 

completament pla, el sector oest té les parets, sostre i el sol més irregulars, fent la 

impressió d’estar inacabat. No constatem més dispositius que els ja esmentats, llevat 

d’alguns clotets irregulars a mitjan paret, 2 en el passet d’accés i un altre en la zona 

NW. Encara un altra mossa molt millor definida es situa en la part alta de la paret sud o 

més interior i és l’única que podria fer de cresolera. 

 

3.A.4.11.- Bancal Redó 13 
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La finestra més oriental del grup, amb mesures correntes, té els angles un poc 

arrodonits presentant l’inferior dret una mossa o desbastat, que podria haver segut una 

argolla trencada. En qualsevol cas aquest solc és el canal de desaigüe d’una mena de 

marc interior, sols present en la meitat inferior de l’inici del passet, raó per la que no 

deuria formar part de cap sistema de tancament.  Al final del passet, a dreta i a 

esquerra, en la part baixa de les arestes o angles amb les cambres, trobem sengles 

potents argolles d’ancoratge. Cap altra argolla se’n constata.  

A l’oest s’obri una cambreta semicircular, amb aspecte d’estar inacabada i sense mes 

detalls. A l’est s’obri una altra saleta més espaiosa, de planta quadrangular, d’1,40 m 

de costat, però de tan sols 1 m d’altura. A d’ella únicament notem l’existència d’una 

menuda cresolera, situada en altura només entrar a l’esquerra; té senyes de fum. 

La superfície d’aquesta cambra tenia una capeta de palla, però d’aspecte recent i per 

damunt del nivellet de pedres i terra. 

 

3.A.4.12.- Altres excavacions artificials en el grup del Bancal Redó. 

- BR 16: En la base del cingle, uns 6 m per davall de BR13, hi ha un nínxol, tipus 

finestra però de menors dimensions, de poc més d’un pam de profunditat. Està quasi 

en la vertical de 13, però un poc més a l’est.  

- BR 14: Penjada entre 5 i 6 m al sostre de la Balma A, aproximadament en la vertical 

de BR- 7, en la part més interior, hi ha una cambreta artificial de tendència 

quadrangular. Amb unes mesures pròximes a un cub d’1,4 m de costat, pràcticament 

conserva encara totes les seues parets excepte la occidental, per on està oberta. 

L’existència d’aquesta cambra evidència que a la part alta del sostre de la balma A 

deuria d’existir una o més coves finestra, que van desaparèixer per un esfondrament.  

- BR 15: A uns 15 m al ponent de la balma A , i a uns 7 m damunt mateix de la Balma 

“B”, en la paret quasi vertical, existeix una altra breu concavitat, semblant a BR16 però 

menys profunda, que és com l’inici d’una altra finestra, o potser una provatura per 

veure la duresa de la roca. Per la zona hi ha almenys altres dos o tres mosses o 

provatures menors. 

- Balma B: Es troba en la base del mateix banc rocós on s’obri la balma A, a uns 15 m 

a l’oest. Amb una boca deprimida, d’uns 6 m d’ampla per més d’1,5 m d’ alta, 

s’endinsa cap al sud en pendent descendent. Després d’un escaló ens trobem al bell 

mig d’una irregular galeria allargada, de llevant a ponent, d’uns 4 m d’ampla per 2 
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d’alta. Pel seu extrem occidental prossegueix descendent la galeria fins canviar 

l’adreça completament a l’est. Aquesta segona galeria, també irregular allargada, té 

una amplària d’uns 3 m. alcançant els 13 m. de llargària, i amb una altura d’entre 1,5 a 

2 m. 

Es tracta doncs, d’una cavitat notable en quant a dimensions i capacitat. Per arreu es 

veuen les marques de la seua facció artificial. Tanmateix en realitat es tracta d’una 

cova per extreure arena, excavada en l’estrat on aflora una calcarenisca que es 

desengruna amb facilitat i és molt bona per a la construcció. Segurament la seua 

facció deu estar lligada a les ingents obres de la via del tren de finals del segle XIX. 

Pocs m més al ponent hi ha senyes d’altra boca més reduïda i encegada. 

-Balma C: A cosa d’un centenar de m al llevant de la balma A, i seguint en la mateixa 

bancada rocosa, hi ha altra balma de cert interès, on també hi ha senyes d’extracció 

d’arenes, però té al seu sostre senyals de metxinals allargats, com per a haver allotjat 

una coberta, a més de presentar alguna argolla mitjana. 

 

3.A.4.13.- Consideracions i context arqueològic del grup del Bancal Redó  

a) Entorn 

Actualment coneguda com la Cova de les Finestres, sobretot a Alfafara, o com a les 

Finestres del Bancal Redó, més en general, deu aquest darrer nom al lloc on s’ubica, a 

les proximitats de la finca i mas del Bancal Redó, edificació existent fins fa pocs anys a 

uns 700 m al ponent de les coves i actualment desapareguda.  

El grup està ubicat a una valleta recòndita i, excepte al llevant, tancada per les serres i 

abruptes barrancs. Tot i això, al seu entorn hi ha bona porció de terres de mitja qualitat 

aprofitables agrícolament. Pel torrent baixa aigua en bona part de l’any i hi ha algunes 

fonts als encontorns. En època baix medieval, segons documentació municipal 

bocairentina aportada per Vañó Silvestre, rebia el nom de la valleta dita d’Agullent, i la 

mateixa balma o sopalma, era anomenada d’Agullent, i era sovint arrendada 

precisament pel batlle d’Agullent, localitat immediata al nord, a l’altra banda de la 

serreta. A d’aquest propòsit de emparar ramat obeïa el mur de tanca baix medieval, en 

molt bon estat de conservació fins que fou impunement desmantellat el 1997. Per ara 
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la data més antiga en que hem pogut documentar aquest nom de la Cova d’Agullent és 

de l’any 1496, en un document notarial de l’Arxiu Municipal d’Ontinyent6. 

b) Estudis antecedents 

Després del grup principal de les Covetes dels Moros, és un dels grups que més 

interès ha despertat i més atenció ha rebut, publicant-se diversos treballs, alguns 

relativament recents. La primera nota que coneguem és de Teodor Llorente (1899: 

885), que encara que no les va visitar, va recopilar informacions prou completes del 

que a simple vista es podia veure, nota interessant que serà inspiradora de moltes 

altres posteriors7, algunes pocs anys després, com la de Martí Gadea, en llengua 

vernacla (1905). Però, a banda de notes i documentació d’arxiu, sembla que serà 

González Simancas (1918) un dels primers a fer un aproximació, molt limitada, això sí, 

ja que no va poder explorar la major part del grup. Ens transmet, entre altres, la 

informació de que els sectors accessibles –sobretot el nivell intermedi- van sofrir 

transformacions durant les obres de la via del tren, que passa molt propera, amb la 

finalitat de guardar-hi ferramenta. També ens parla d’altres hipotètiques 

comunicacions, que afectarien, interpretem nosaltres a la finestra 10, informacions 

facilitades, segons diu pel guarda de la via i llauradors de les finques. Cita una nota 

que li aporta Ballester Tormo, on s’indiquen troballes d’alguns testos neolíticos, en la 

                                                           
6 Document de l’AMO, Fons Notarial, prot. Gracià Bodí, 1494-1499, f. 94.: 1496, gener 24. 
Bocairent. fems de les mallades (Els jurats de Bocairent arrenden el fem de les coves). ... la 
cova de Agullén a Martí Ferre I sou: I sou. (Agraïm la referència a Vicent Terol, Director de 
l’Arxiu Municipal d’Ontinyent). 
 
7 Transcrivim la nota al complet per ser la primera descripció coneguda: No he podido visitar 
esta cueva; pero persona a quien lo encargué me da la siguiente notícia: Està situada en 
termino de Alfafara, partida del Bancal Redó, a la orilla meridional del barranco de Agres, a 300 
metros de la via férrea (ahora en construcción) de Játiva á Alcoy, y 700 de la masia llamada 
Casa bona, Forma allí la montaña una cortadura, y en la parte inferior se abre una gran 
caverna natural en una extensión de 30 metros, y 12 de profundidad. Dentro de la caverna, á la 
izquierda, hay una especie de cocina, con cañón de chimenea, todo labrado en la piedra. Esta 
cueva se destina á refugio del ganado, y pueden colocarse en ella sobre 300 cabezas. Se ha 
construido una pared, que en parte la cierra y resguarda. Pero lo más notable son las cavernas 
abiertas en la roca más arriba de la cueva natural, a nueve metros de altura. Hay doce puertas 
ó ventanas, separadas entre si unos cinco metros. Tiene cada ventana unos 75 centímetros de 
altura, y en ellas se ven a cada lado un orificio, que puede servir de punto de apoyo. El único 
departamento que pudo ser explorado, es cuadrado y tiene cuatro metros por lado. Está todo el 
labrado á pico en la roca, y en el suelo hay abiertos cinco silos en forma de tinaja. Este 
departamento no tiene comunicación con los demás, que no pudieron registrarse porque habría 
que hacer una escalera enorme, o bajar desde la altura de la roca colgado de una cuerda con 
gran riesgo. (Llorente, 1899). 
 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 50

balma8, i poca cosa més. Sí que dibuixa González Simancas, una esplèndida vista del 

grup, que reproduïm. 

No coneguem res més destacable al llarg del segle XX, fins al treball de Vañó Silvestre 

(1982). Això no obstant, com molt bé arreplega Mossèn Vañó, sí que es van ocupar 

d’aquest grup alguns autors, com per exemple Josep Navarro Cabanes, a la seua obra 

Bocairent, Geografia e Historia, escrita cap a 1923, però aleshores inèdita. Tanmateix 

Navarro solament ve a repetir al peu de la lletra algunes dades de G. Simancas. Altre 

exemple arreplegat per Vañó Silvestre, és la de l’obra “Almansa” d’Alfonso Danvila 

(1927). Encara que novel·lades, molt més sucoses són les descripcions, no ja del grup 

de coves sinó de diferents personatges i anècdotes allí succeïdes durant la guerra de 

Successió9. Pla Ballester (1973), s’ocupa igualment d’elles però sense aportar 

novetats. A l’igual que es pot citar a Seijó Alonso (1979) o Vicedo (1995: 107-114), 

entre altres. 

Vañó Silvestre serà per tant, el primer a aportar una descripció global, incloent les 

cambres superiors inaccessibles, a les que va poder entrar el seu equip de 

col·laboradors escaladors10, i adjunta un croquis de planta regular. Amb les seues 

extenses i molt peculiars descripcions i particular terminologia, ens va donant detalls 

de cada cavitat. Encara que per exemple, confon les sitges amb tombes, hi ha 

atinades observacions, com quan anota la presència en algunes cambres d’un bona 
                                                           
8 A banda de la irrelevància dels fragments, trobats a una balma natural, àpta per a l’habitat en 
qualsevol temps, cal tindre en compte la immediatesa del pobladet de l’edat del bronze (Ribera 
i Pascual, 1994), època a la que segurament correspondrien aquests tiestos neolíticos. 
 
9 Per considerar-ho d’interés trancriguem la descripció que fa Danvila del lloc, on situa els seus 
personatges del segle XVIII: ... componiase de una gran caverna natural, de 35 varas de ancho 
por 13 de profundidad, que contenia en su interior una especies de cocina con cañón de 
chimenea todo labrado en la piedra, sirviendo en tiempos de paz para refugio de ganado y 
alcanzando a guarecer hasta 300 cabezas. Sobre esta cueva existian otras doce, abiertas 
artificialmente en la roca, como unas nueve varas mas arriba tenendo cada una su puerta o 
ventana separadas entre sí. La tradición popular atribuye aquellas singulares viviendas, cuyo 
acceso resulta casi imposible por carecer de escalera y de comunicación interior, a fábrica de 
árabes, pero el duro trabajo en abrirlas indicaba que, procedian de tiempos muy anteriores, 
cuando el hombre semisalvaje tenia que defenderse de las fieras, y también de sus prójimos, a 
ellas semejantes. Com es pot comprovar Danvila cópia paragrafs sencers de la nota de 
Llorente (vid. nota 7). I la resta del que transcrivim també es basa en la descripció de Llorente 
referida a les Covetes dels Moros (Llorente, 1899: 814-817). 
 
 
10  Els planols i fotos que publica Vañó solien ser obra del seu grup de col·laboradors: Manuel 
Bellver Castelló, Antonio Castelló Botella i Rafael Domènech Domingues, entre altres. R. 
Domènech també ha col·laborat amb nosaltres en diversos treballs de camp, servint-nos en 
part de connexió amb algun dels treballs de Vañó, amb qui no vam arribar a establir relació. 
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quantitat de pedres al·lòctones o transportades. ...la provisión de guijarros que, 

imaginamos posibles proyectiles en caso de necesidad. 

Altra dada potser significativa per l’interès arqueològic és la troballa en la cambra 4 de: 

...un trozo de teja árabe y dos trozos de cerámica, uno esmaltado de color verde oliva 

y el otro de cerámica negra. Supusimos que eran medievales. 

Com era habitual en els articles de Vañó Silvestre, inclou una sèrie de notes sobre 

documents baix medievals en referència al lloc, procedents de l’Arxiu Municipal i 

Parroquial de Bocairent, que tan bé coneixia. En aquest cas són de la primera meitat 

del XVII i són valuosíssimes per a conèixer la toponímia i antroponímia així com 

determinades circumstàncies històriques relatives a d’aquest indret.  

Altra cosa són els estudis d’A. Bazzana. Dins el seu compendi global Maisons d’Al-

Andalus (1992), cita aquest grup del Bancal Redó al capítol de l’hàbitat troglodític, dins 

l’apartat de Les cavités artificielles, on també tracta del grup principal de Bocairent 

(conservant la nomenclatura de principis de segle XX de  les Casetes dels Moros), 

però sense aprofundir massa i basant les seues interessants consideracions sobretot 

en els treballs de M. Bertrand a la zona de Guadix. Tanmateix sí que dedica una fitxa 

analítica al lloc, amb una concisa descripció i atinats comentaris, indicant que deuen 

ser ...les plus anciennes de la region valencienne, i dissociant-les encertadament de 

les habitacions troglodites, molt més modernes, de  Paterna i Crevillent. Analitzant les 

seues característiques ve a concloure que deuria de tractar-se bé de cèl·lules de refugi 

utilitzades en curts períodes, o bé de graners. Assenyala una cronologia del període 

islamique moyen et récent, –però no sabem en què es basa11. 

L’any 1994 publiquem nosaltres (Ribera i Bolufer) una primera síntesi, acompanyada 

de planimetria parcial del grup, prosseguint en anys posteriors  fins la campanya de 

1997.  

Per aquestes dates es publiquen dos treballs interrelacionats: el primer, dels germans 

Triolet, s’ocupa del grup del Bancal Redó, però resumidament, dins de l’estudi de 

conjunt de coves finestra - cluzeaux de falaise-, de l’Ontinyent (J. et  L. Triolet, 1996). 

El segon, en la mateixa línia però molt més detallat, s’ocupa monogràficament del 

Bancal Redó i va signat per J. B. Huchet, i els mateixos J. et L. Triolet (1996). 

Presenten unes descripcions acurades i prou bones topografies, però soles de planta. 
                                                           
11  Curiosament mentre al cos del text utilitza el nom del Bancal Redó, a la fitxa analítica utilitza 
el de Coves de les Finestres, i no remet d’una cita a l’altra, com si no es relacionara que es 
tracta del mateix indret.  
 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 52

Com a novetats, centren el treball sobretot en l’anàlisi entomològic fet a uns sediments 

que van arreplegar en la cambra 6, donant com a resultat la presència d’una mena de 

micro-escarabats que solen estar a les lliteres d’excrements dels ramats, sobretot, 

ovelles, cosa que no s’oposa, a la hipòtesi que mantenen de que algunes cambres, 

especialment les que tenen nombroses argolletes a l’interior, serviren per a allotjar 

ramat, o siga, d’estables; i això, a pesar de que, com reconeixen els autors, caldria 

pujar a les ovelles amb cordes a uns 10 m d’altura!.  

Ens sembla un tant agosarat a nosaltres proposar aquest hipotètic ús, però coses més 

grosses s’han vist i com diria Escolano: “Tanto como esto pueden la hambre y la 

indústria humana para vencer los imposibles” (Escolano, 1610 Cap. XLIV). Potser per 

a admetre-ho caldria més casos i més analítiques12, així com estar segurs, en aquest 

cas, de que les restes analitzades no han pogut anar a parar allí per proximitat a la 

balma del davall, on secularment sí que s’ha estabulat ramat. La qüestió de les 

argolles, especialment les menudes interiors, ja duia de cap a mossèn Vañó, i a 

nosaltres mateix13. Però, per exemple al grup de Catamarruc hi ha una cova penjada 

també amb 6 argolletes internes, que tanmateix no sembla gens apropiada per a 

allotjar ramat, a banda d’altres consideracions, perquè al seu sol té excavat un gran 

dipòsit per a gra, usos que haurien de ser incompatibles. 

En qualsevol cas, conclouen, tot molt assenyat, que seria un lloc d’estocatge i refugi. 

Solament que confonen el mur d’emparament del ramat amb un mur defensiu, 

emfatitzant aquesta característica, que clarament no té, a més de ser molt posterior a 

la excavació i ús original de les covetes. 

Dins l’estudi de conjunt de les covetes d’aquesta zona, realitzat per Fornés Giménez, 

et alii; (1997), òbviament s’inclou el grup del Bancal Redó, sempre amb descripcions i 

                                                           
12 Seria pertinent admetre l’ascensió d’uns pocs caps de ramat a d’algunes coves, en cas de 
perill, no tant com a reserva càrnica –i o làctia-, que també podria ser, sinò com a elemental 
estratègia per a assegurar-se la reproducció futura dels ramats. També faltaria saber les 
conclusions de les analítiques de la palla o tijes de blat que, segons publiquen, també van 
arreplegar –a una altra cambra- i estaven en procés d’ànalitzar. Tot i això a nosaltres ens van 
semblar restes modernes, com s’ha dit  ja a la descripció de la cambra 13, car estaven per 
sobre dels nivellls de terra i pedres. 
 
 
13 Acabem de publicar un article sobre una cova, accessible, amb nombroses argolles, on es 
tracta sobre la qüestió (Ribera et al. 2015). Però en realitat l’ús d’aquesta mena d’argolles per a 
retindre bestiar és ben universal. El problema vé quan els llocs són difícils d’accedir, com les 
nostres coves o, per exemple en mig d’un passadís d’un souterrain francés, on una argolla, es 
interpretada –per les marques d’esgarraps adjuntes-, com un lloc per a lligar un gran gos, per a 
defendre el pas més endins del refugi (Machefert i Triolet, 1987: 82). 
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plànols propis detallats. Si coneixem els treballs dels Triolet poden resultar repetitius, 

tot i que fan algunes noves i pertinents observacions, com ara indicar l’existència de 

les restes d’una cambra penjada a l’interior de la balma (la 14 nostra), o apreciar la 

Balma B, com a resultat d’extraccions d’arenes modernes, o col·legir que el mur de 

tanca era per a un corral posterior. 

D’una altra categoria, des d’un enfoc arquitectònic, amb una bella prosa poètica és el 

treball de F. Aranda Navarro (2003), amb moltes fotografies, alguns plànols i 

referències geològiques d’interès, però en general mancat d’interpretacions funcionals 

o de referències crono-culturals. I també d’altre caire és el treball, en principi de 

concepció geològica, de C. Sáenz (2014), que aborda el complex panorama de 

l’habitat subterrani peninsular, i tracta en un capítol denominat de la Serra de Mariola, 

diversos aspectes d’aquests conjunts de cavitats, sobretot del grup principal de les 

Covetes dels Moros14.  

 

c) La campanya de prospeccions de 1997. 

Per l’estiu de l’any 1997 duguérem a cap la darrera campanya oficial de prospecció de 

covetes en la Capçalera que poguérem realitzar. Aquesta campanya, de la que 

solament s’ha publicat un avanç (Ribera, 1999), tenia com a finalitat ultimar els treballs 

tant en Bancal Redó com en el Capellà.  

Dissortadament no va ser molt fructífera pel que fa als materials recuperats, ja que 

aquests van ser escassos –com quasi sempre en aquests tipus de jaciments- però 

també poc rellevants al ser, la majoria, de cronologies molt recents i poquíssims els 

hipotèticament relacionables amb l’origen i ús primigeni de les coves-finestra. 

Es netejaren les bases de totes les sitges de BR – 1 i 2, que acumulaven entre 5 i 10 

cm de terra (la de major potència, 20 cm en la sitja 2) i tota mena de deixalles actuals. 

D’època andalusina únicament constatàrem un fragment d’ansa de cinta d’una olla o 

cànter gran (sitja 4) i una voreta, probablement d’una gerreta (sitja 3). Una mica més 

abundants foren les restes d’època baix medieval, 2 fragments d’escudella en blau 

(sitja 2), 1 altre fragment de plat o escudella en blau (sitja 5), i altres dos més 

                                                           
14  Aquests dos estudis més recents, a pesar de les seues moltes virtuts, tenen en comú, com 
a nota menys positiva, la quasi total sobrecastellanització dels topònims, inclús els oficials: 
Onteniente, Bocairente, Cuevas de los Moros, Barranco del Infierno...  A més a més, ignoren 
gran part de la bibliografia històrica bàsica,  en el primer cas, o quan la coneixen, com en el 
segon cas, no entren a fer cap avaluació crítica de les interpretacions donades; Bé és cert que 
els seus camps d’estudi s’allunyen molt de la història. 
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semblants de la sitja 3; materials de cap al segle XV-XVI, i que, junt a d’altres més 

moderns  ens indicarien un cert ús prou constant d’aquestes coves més accessibles 

des de que la balma es convertí en corral i era arrendada per la vila de Bocairent  

segons sabem per la documentació15.  

La neteja d’alguns sectors de les coves superiors dissortadament no donà cap material 

mínimament significatiu; algun trosset de teula (BR-5 i 6) o com a curiositat, algunes 

bales de plom aixafades (BR-4, 5 i 6), o inclús proves de certa freqüentació 

contemporània, com ara una pàgina del diari las Provincias de 1976 (BR-10). 

També és buidà la depressió de planta circular i secció cònica denominada S.A,  

situada al llevant de la balma A, d’uns 40 cm de potència i restes majorment 

subactuals, barrejades amb senyes de foc reiterat i algun fragment ceràmic baix 

medieval. 

Per últim s’efectuà una cala d’un m2 a l’interior de la Balma A,  -cala “0”-, al sector 

Oest que ens semblava podria tindre major potència; Tanmateix no aparegué res 

d’entitat, llevat d’alguna ascla de sílex, en els pocs més de 30 cm. de potència ans 

d’aparèixer la roca.  

Tot i el seu evident  interès, no ens plantejarem l’excavació de la sitja de l’avenc 

interior de la Balma A, treball de més envergadura i que no es corresponia a l’actuació 

prevista. 

Pel que fa a la morfologia de les coves, una vegada explorades i documentades la 

totalitat de les estructures, es feren les següents observacions: 

Es van numerar un total de 13 boques o finestres, de les quals, la BR-11 no és tal, sinó 

un trencament casual de la paret afectant la BR-12. A més a més, està la estructura 14 

que és la part interior que resta d’una antiga finestra totalment desapareguda. La núm. 

15, és una finestra de menors dimensions, apartada al ponent del grup i solament 

marcada, a penes iniciada (considerem molt probable que fora una provatura). I la 

núm. 16 que és un simple nínxol situat en la base de la finestra 13.  

Descartem, com ja s’ha dit, que la balma B, adjunta al ponent, tinga relació amb el 

grup de finestres, i ha d’obeir a l’extracció d’arenes vinculada a les obres de la via 

fèrria a finals del segle XIX. 

                                                           
15 Cal tindre en compte que fins a principis del segle XVII Alfafara formava part del terme de 
Bocairent, vila que s’encarregava de la gestió del seu territori. 
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La BR-9, tan sols consta de la finestra i el passet d’accés, interrompint-se la seua 

facció abans d’iniciar l’excavació de la cambra.   

Considerem que es quedaren amb la cambra inacabada, en diferent grau, BR – 7/8, 

11/12 i 13.  

Sí que estarien completes o acabades BR -2, 4, 5, 6 i 10. La major part de les cambres 

eren independents (estaven aïllades), i no presenten intercomunicació, excepció feta la 

BR-4 i la 5, comunicades per una finestra interior, així com BR-7 i 8, inacabades i ja 

àmpliament comunicades.  

Per altra part la finestra 10 dona accés a dues cambres diferenciades (10a i 10b), 

fenomen que es detecta clarament en altres cèl·lules inacabades però on ja es veu la 

intenció de geminar les cambres (segur en BR-13, probable en BR-12).  

Cas més singular i complex és el de les finestres 1-2-3, o nivell intermedi.  

Tal com s’ha avançat anteriorment, segons la nostra interpretació, aquest sector centre 

oest de la meitat inferior del cingle, va sofrir despreniments importants que afectarien 

al propi sostre de la balma A, quedant ara únicament el testimoni de la cambra BR 14, 

com a part interna que seria d’una o més coves finestra que s’hi ubicarien al seu 

davant. El moment d’aquests enfonsaments cal situar-lo clarament amb posterioritat a 

la excavació de les coves finestra, i abans del segle XV-XVI. 

Despreniments més parcials o menors afectaren igualment a BR -1, 2 i 3-; alcançant 

en altura inclús a part de la base de BR-5, desfigurat l’aspecte que tindria en època 

andalusina. Així, la finestra 3 que no té ara cambra pròpia, sinó que és com una simple 

xemeneia de comunicació amb la cambra 2, potser tinguera continuïtat per a facilitar 

l’accés a les finestres superiors 4 i 5, però és més probable que fora un “puesto de 

vigilància”, i abans del despreniment constara d’una cambreta  i finestra, per a 

defensar la finestra 2,  infrapossada a ella.  La part de davant de la finestra 2 també 

deu faltar, car accés tan estratègic no presenta ara ni simples dispositius de 

tancament. Per últim, l’enfonsament s’emportaria el cul d’una de les tres sitges de la 

cambra 1, la més septentrional, pel que en principi la cambra 1 no tindria accés a 

l’exterior sinó per la finestra 2. 

Quedant la base de sitja oberta, a la vista i  a una altura fàcilment accessible (3 m), 

sofriria una primera modificació per a facilitar l’accés quan la balma s’habilitara com a 

corral, amb el mur corresponent (aproximadament segle XVI o principis del XVII), per a 

utilitzar la cambra 2 com a habitacle dels pastors. Una segona modificació, amb millora 
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dels escalons i tancaments vindria segurament a finals del XIX, quan allò es 

transforma en magatzem de ferramenta, polvorí i dependència auxiliar de les grans 

obres de la via del tren. 

Els grans blocs de pedra que hi ha immediats al nord  de la balma A, corresponen 

segur a d’aquests esfondraments; altres serien esmicolats i utilitzats pera bastir el mur 

de tancament. 

Precisament en un d’aquest blocs queden, poc visibles, les restes gravades d’una 

mena d’escut que podria correspondre, per alguns atributs, a Sant Blai16   

La prospecció de part del territori immediat a d’aquests grups de coves finestra tingué 

millors resultats, des de la nostra perspectiva, que els decepcionants del propi grup del 

Bancal Redó. Així, es van poder localitzar algunes restes d’un hipotètic microespai de 

regadiu, amb sèquies amortitzades, en algun tram tallades a la roca, i un possible 

assut.  Però sobretot es localitzà una àrea amb abundant ceràmica medieval 

andalusina, uns 350 m al llevant, barranc amunt i en el marge contrari al de les coves, 

prop d’un punt d’aigua (La Pouassa de la Casa Bona), lloc que deuria correspondre a 

l’espai d’hàbitat de l’alqueria amb la que  cal vincular les coves finestra del Bancal 

Redó. 

 

d) El poblament. 

En qualsevol cas, les senyes conegudes del poblament en la zona propera a les coves 

del Bancal Redó es poden remuntar, si més no, al IV/III mil·lenni, amb algun abric amb 

pintura rupestre prehistòrica (El Pantanet). Els assentaments més nombrosos són els 

de l’edat del Bronze (Bancal Redó I i II, i Penya del Toll Negre). Els dos últims de 

reduïdes dimensions i notable el primer, que s’ubica en privilegiada posició, de front 

mateix del grup de coves, a tan sols 100 m al seu nord, però a l’altra banda del 

barranc. La meitat sud occidental d’aquest assentament va ser destruïda  en emplaçar-

s’hi una gran pedrera, segurament  per a proveir a les obres de construcció de la via 

del tren.  

                                                           
16 Sant Blai és Patró de Bocairent des de principis del segle XVII; la veritat és que ens sobta 
que no diga res al respecte mossen Vañó.  
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D’època ibèrica tan sols coneguem evidències d’un xicotet assentament  a poc més 

d’un km al NE de les coves (la Marquesa), mentre que d’època romana, per ara, sols 

hi ha alguna dada insegura dels voltants de la Pouassa. 

Dissortadament, l’espai que correspondria a l’alqueria, d’on provenen diversos 

conjunts de fragments ceràmics andalusins, va sofrir de ple l’impacte de les obres de 

la via. Un impacte brutal sobre tota aquesta valleta, ja que, per mantindre el nivell 

necessari per al pas de la via, es van fer grans desmunts en uns llocs i en altres 

enormes talussos, amb gran acopi de materials traslladats (pedres i terra); Unes 

transformacions que, ben observades, encara ara impressionen, i hem d’imaginar 

l’esforç humà que requeririen, tenint en compte que en aquella època no hi havia 

maquinària i tot es feia a base d’aixada, cabasset i carro.   En qualsevol cas, la via 

travessa pel mig de l’espai on s’ubicaria l’alqueria, que deuria estendre’s majorment 

cap a la part sud, però pràcticament no s’aprecien restes estructurals, sens dubte 

producte del reaprofitament com a material per a la via i, per si faltava alguna cosa, per 

a fer calç, car en la base de l’assentament encara es veuen dos grans forns de calç 

que es nodririen, com sol ser habitual, de les pedres del jaciment. 

Els materials arqueològics, pràcticament tots ceràmics i prou esmicolats, es 

composen, entre altres, de fragments de vasos contenidors de gran tamany, amb les 

parets reforçades per bandes aplicades, de secció en “C”, o decorades amb incisions, 

cordons digitats etc. Entre les formes tancades predominen els cànters o gerres amb 

dos grans anses de cinta, i altres gerretes de diferents menors dimensions; algunes 

presenten restes de decoració pintada tant en manganès com en òxid de ferro. Moltes 

olles amb solcs o colls acanalats, de diferents vores i pràcticament res vidrat. Algun 

fragment, que interpretem de redoma, sí que té un vidrat total groguenc. En quant a 

formes obertes hi ha sobretot fragments de taifes, de diferent tipologia, normalment 

vidrat interior, groc o blanc i alguns amb restes de verd i  manganès. També hi ha 

vores de llibrell gran o alcadafe, o restes de foguers, amb les típiques bases 

engrossides i solquets verticals a les parets. El percentatge de fragments vidrats és 

molt reduït en tot cas. La cronologia d’aquest assentament per tant i segons 

interpretem, deu centrar-se als segles X-XI. 

Tot i que prospeccions més intenses podrien potser canviar el panorama, per ara hem 

de creure que a l’arribada dels feudals ja faria molt de temps que les coves no 

s’utilitzarien. El territori sembla que quedaria prou al marge fins als usos ramaders 

documentats entre el segle XV i el XVII. Encara que una mica allunyat i en l’àmbit de la 
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pròpia vall d’Alfafara, és ressenyable l’existència d’un molí completament excavat a la 

roca (el Pantanet), que deu ser baix medieval 17, les aigües sobrants del qual, van a 

parar, per una llarga sèquia en gran part tallada a la roca, a les rodalies del mas del 

Bancal Redó. Ja a partir del segle  XVIII s’iniciaria, amb la implantació dels diferents 

masos, una nova empenta de colonització del territori. A finals del segle XIX, les obres 

de la via, acabarien de transformar el territori, amb grans canvis en la morfologia de 

bancals i barrancs per allà on passava, amb el consegüent formiguer humà que les 

obres requerien. A partir de el 1904 en que s’inaugurà la línia, aquella valleta tants 

segles arraconada i amagada passaria a ser un lloc de trànsit i a la vista dels viatgers. 

 

Bibliografia de les Finestres del Bancal Redó: 

Llorente, 1899; Martí Gadea, 1908; González Simancas, 1918; Navarro Cabanes, 

1923; Danvila, 1927; Pla Ballester, 1973a; Seijó Alonso, 1979; Vañó Silvestre, 1982b; 

Bazzana, A. 1992; Ribera, 1993. Ribera i Bolufer. 1994, Vicedo, 1995; Triolet, J. et L. 

1996: -Huchet, J.B, et Triolet, J et L.. 1996.: Ribera, 1999; Fornés et alii; Ribera i 

Bolufer, 2008; Aranda, 1988, 2003 Sáenz; 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Per ara les primeres referències que tenim són de principis del XVII, quan passa de mans 
privades a la recent constituida universitat d’Alfafara (Vicedo, 1995: 371).  
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3.A.5.-  Finestres del Capellà. (Alfafara). 
Coordenades UTM: 30SYH095956. Altitud s.n.m.: 580 m. 

3.A.5.1.- Descripció general 

En una zona de barrancs i serra erma, apartada de les valls conreables, en un cingle 

d’uns 25 m d’altura s’obri, cap al seu terç inferior, aquest frustrat grup de coves 

finestra. Denominades les Finestres del Capellà, per la seua ubicació en la dita lloma 

del Capellà, i proximitat a la veritable Cova del Capellà, situada no arriba a 100 m més 

al sud del grup. 

En el Barranc de l'Avern o d'Alpadull, vessant dreta -est-, en meitat d’un cingle, mirant 

al ponent, entre uns 8 i 10 m d'altura, es situa el grup de 6 finestres rectangulars, de 

les quals dues solament estan iniciades i les altres quatre  donen pas a breus cambres 

a mitjan fer, clarament inacabades. Tenen argolles d'ancoratge i alguna, marc i solcs 

interiors com per a encaixar la porta. Davall i a la vora hi ha alguns abrics d'escassa 

profunditat, amb pintures rupestres llevantines i esquemàtiques. Un d'aquests abrics, 

situat a mitja altura té una sèrie d'osques tipus pedal per a facilitar-ne l'accés i, a 

l'interior, un pouet potser en part retocat. 

 

3.A.5.2.- Capellà -1 

La finestra més septentrional del grup, i també la més alta, a uns 9/10 m de la base, té 

la forma i mesures acostumades, rectangular vertical, de 0,50 per 0,75 m.  Té dues 

argolles d’ancoratge, una a cada lateral de la finestra, cap al seu terç inferior.  Manté 

les proporcions de boca en el passet d’accés, d’uns 0,70 m. de recorregut, sense 

presentar cap solc ni senyes de sistema de tancat. La cambra interior, una mica més 

gran cap al sud, alcança unes mesures màximes d’ 1,70 m d’amplària, per 1,10 m de 

llarga, per 1 m d’altura. 
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3.A.5.3.- Capellà -2 

A uns 2 m al sud de la 1, i a més baixa altura, és una finestra una mica irregular, més 

ampla en la part superior, de 0,55 d’ampla per 0,75 d’alta, i amb argolles cap a la 

mitjania dels laterals. El passet d’accés es manté uns 50 cm punt on s’amplia fent un 

marc tot rodant, d’entre 6 i 8 cm. Als angles superiors presenta els foradets verticals, 

de secció circular, o pollegueres. Uns 30 cm més endins s’obri ja la cambra, amb un 

sol irregular, alcançant unes mesures màximes de 2,20 m de llarga, per 130 m d’ampla 

i 1 m d’alta. És per tant la més àmplia i avançada del grup. 

 

3.A.5.4.- Capellà -3 

A uns 6 m al sud de la 2 i una mica més elevada, la finestra té 60 per 75 cm, amb 

sengles argolles al terç inferior dels laterals. Un passet d’uns 80 cm manté les 

dimensions fins que comença a ampliar-se lleument, màxim uns 20 cm, tant en altura 

com en planta, punt en que es va deixar de picar.  

 

3.A.5.5 - Capellà -4 

A uns 3 m al sud de la 4 i un poc més baixa, la finestra té uns 60 per 80 cm, amb una 

argolla en la part inferior del lateral sud, i una altra en la base, cap al nord. Un passet 

d’uns 80 cm manté les dimensions fins que s’obri la cambra, de poc més d’un m. per 

80 cm i altura també d’uns 80 cm; sense més detalls. 

 

3.A.5.6.- Capellà -5 

Situada entre la 2 i la 3, solament té picat el marc de la finestra, aprofundint a penes 7 

o 8 cm. 

 

3.A.5.7.- Capellà -6 

La situada més al sud del grup, i molt separada, poc més de 10 m, de la resta. Es 

tracta d’una finestra amb sengles argolles als laterals, però que no profunditza més 

enllà dels 4 cm.  
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3.A.5.8.- L’Abric II de les Finestres del Capellà. 

Per davall del grup de finestres hi ha tota una sèrie de balmetes o abrics naturals, 

alguns dels quals també penjats i relativament inaccessibles. Un d’aquests és l’Abric II, 

a uns 5 m al nord de la finestra 1. A banda de contindre pintures rupestres 

prehistòriques, com la majoria dels altres abrics, la particularitat d’aquest abric, en 

possible relació amb les coves finestra, és l’existència d’una sèrie d’osques, o 

rudimentàries escalons, tipus pedal, excavats en la roca per a facilitar l’accés pel seu 

extrem nord. En l’abric pròpiament dit, d’uns 8 m de llarg per entre 3 i 1 m d’ample i 

uns 2 m d’altura màxima, no observem retocs artificials; Únicament un pouet irregular, 

de vora 1 m de diàmetre i amb una profunditat d’ 1,5 m, existent a la par més interior 

de la balma, podria interpretar-se com a parcialment retocat i/o haver servit 

d’amagatall. 

 

3.A.5.9.-  Anàlisis i consideracions del grup del Capellà.  

a) Entorn 

Actualment  i des de finals del segle XIX, la carretera entre Ontinyent i Bocairent 

discorre pel davall d’aquest grup, i és ben visible des d’ella, però amb anterioritat, quan 

el camí vell entre Ontinyent i Bocairent anava per altre allunyat indret, deuria ser un 

lloc poc transitat i fora mà. Abrupte i poc aprofitable agropequàriament, no obstant 

això, l’accés pel propi barranc principal que ve de Massarra, o relativament més fàcil 

pel barranquet lateral del Mas del Pou, permetria una certa vinculació amb la vall 

meridional. Per això es constata un ús intens en la prehistòria recent, però no d’hàbitat 

sinó especialitzat en llocs de culte o altres molt específics, com serien el vinculats l’art 

rupestre. 

 

b) Antecedents 

González Simancas ens ha deixat el dibuix d’una vista del grup i les situa bé en un 

croquis de situació que hi fa, anomenant-les “grutas de la loma del Capellà”. Tan sol 

diu que son quatre i no se sap si estan en comunicació, a més d’assenyalar 

l’existència de dues més començades a excavar. Fins ací bé, però ignorem per quina 

confusió, tot seguit cita un “grupo del barranco del Viveret”  del que diu: “Por el numero 
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de sus cámaras es este grupo el tercero en importancia. La vista de ellas tomada 

desde la carretera, expresa con su lenguaje gráfico cuanto se puede decir, pues no se 

sabe que hayan sido visitadas”.  És a dir que està parlant del mateix grup; de fet la 

vista que ofereix, on posa grupo del Viveret, correspon inequívocament al grup del 

Capellà18.  

A pesar de la seua gran visibilitat, realment coneguem pocs treballs que hagen tractat 

aquest grup. Sí que hi ha algun esment com el de Sarthou (1954), que realment 

aporten poc de bo, fins el de Vañó Silvestre (1986). Aquest autor és el primer que 

descriu l’interior de les cavitats, i aporta un croquis, dins un article llarg en que tracta 

d’altres grups i altres temes, tot a la seua manera. No fa referència a la publicació de 

Simancas, que sí que deu conèixer car la cita en un article anterior, i opta per posar-li 

un nou nom a d’aquest grup: el Pont Xato, en referència al pont de la carretera que hi 

ha al davall. Sobta que Vañó rebatege el grup tenint en compte que ell mateix diu que  

... Se hallan situadas en la loma o boina del Capellá, en cuyas inmediaciones se 

encuentra la Cova del Capellá o dels Gitanos... En qualsevol cas el topònim de la 

Cova del Capellà és ben antic i el tenim documentat des de 149619.  

El 1994 publiquem nosaltres (Ribera i Bolufer) la síntesi habitual dins el primer treball 

general, encara que, per imponderables de la publicació, no vam adjuntar planimetries, 

malgrat haver-les realitzat l’any 1988. 

Els germans Triolet, als seus articles (1996), situen el grup en el mapa, tot i seguint la 

denominació de Vañó, però no se n’ocupen. Si que ho fan Fornés et alii al seu Estudio 

de conjunto... (1997); aportant bones topografies i descripcions.  

Com ja s’ha dit al capítol del Bancal Redó, la nostra campanya de prospeccions del 

1997 també afectà a d’aquest grup, tot i que es limità a realitzar les observacions 

pertinents per completar informació, a la neteja del fons del pouet de l’Abric II i la seua 
                                                           
18 Els Viverets és un paratge situat en realitat a 1,5 km barranc avall –o al nord- del Capellà. 
No podia errar més Simancas en aquesta descripció, a banda de duplicar o crear un altre grup 
inexistent, diu que és el tercero en importancia (amb 6 finestres), Això vol dir que no va arribar 
a veure realment ni el de la Fos (13 finestres) –del que tanmateix presenta dibuix de lluny-, ni el 
d’en Gomar (12 finestres); Però es que tampoc va tindre en compte el del Colomer (14 
finestres), que sí que coneixia bé i va dibuixar primorosament. Tot plegat prou inexplicable per 
a la sagacitat i bonfer habitual de Simancas. 
 
19 Document de l’AMO, Fons Notarial, prot. Gracià Bodí, 1494-1499, f. 94.: 1496, gener 24. 
Bocairent. fems de les mallades (Els jurats de Bocairent arrenden el fem de les coves). ... A 
Francés Lario, de Francés lo peyter, la cova del Capellà per VI diners: VI diners.  (Agraïm la 
referència al Dr. Vicent Terol, Director de l’Arxiu Municipal d’Ontinyent). 
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planimetria. Tanmateix aquesta  neteja (uns 20 cm de terra) no aportà cap novetat, pel 

que fa a senyes clares del seu hipotètic retoc artificial,  ni cap material d’algun interès. 

En general es pot dir que tenim ací un compendi del procés d’excavació d’una cova 

finestra, car trobem tots els passos fossilitzats: 1: marcatge de la finestra, 2, realització 

d’argolles, 3, excavació del passet, 4.a inici d’ampliacions per a la cambra, 4.b 

realització del marc per a encaixar portes; faltarien el 5: la cressolera, el 6: acabar de 

picar la cambra fins a completar-la, i 7, excavar sitges o dipòsits i/o altres detalls i/o 

dispositius.  

 

c) Territori i poblament 

Tot i que l’assentament fortificat del Castellar Gran, no es troba lluny, al nord, per 

moltes raons no creguem que hi estiga directament relacionat amb aquest grup. Ja 

s’ha dit que es troba en una zona erma, però que pot comunicar-se fàcilment amb la 

propera vall meridional  pel mateix barranc d’Alpadull, o millor encara pel barranquet 

del Mas del Pou. 

Això faria que en la prehistòria recent s’hi localitze un important nucli d’art rupestre, 

precisament en la mateixa àrea on s’ubica el grup, amb 4 abrics amb pintures 

esquemàtiques i un amb llevantines (Hernández Pérez et al., 1988; Ribera, 1989, 

1990). Tanmateix l’hàbitat caldria buscar-lo fora de la serra, en zona de vall, de la 

mateixa manera que passarà amb el grup de coves finestra. De fet hi ha alguns 

testimonis de restes disperses eneolítiques properes a mas del Pou. A l’eixida del 

barranc d’Alpadull, prop de la font de Massarra, es van trobar restes ibèriques, en 

ampliar la carretera (Pascual Beneyto, 1998), i també hi ha alguna altra troballa tardo 

ibèrica o romana republicana (amb Dressel 1, etc.), per les rodalies del mas del Pou. 

Com a resta més significativa, encara que no s’ha localitzat l’assentament, tenim una 

molt important necròpolis tardo romana amb tombes tallades a la roca, -mes de 

cinquanta-  en la lloma immediata al nord del mas del  Pou (González Villaescusa, 

2001).  

Per ara, les dades certes de poblament andalusí més proper es troben cap a l’Alboret 

(Ribera et al., 2003), massa al sud, al nostre entendre. No deuria estar molt lluny del 

Mas del Pou l’alqueria on viurien els pobladors que excavaren aquestes finestres, però 

fins ara no s’ha localitzat.  Una gran cova molt apta i amb modificacions artificials, la 
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Cova de les Porqueres, s’ubica a la mateixa entrada del barranquet, tanmateix, no 

hem pogut trobar res que es puga associar al poblament andalusí.  

Potser sí que convé dir que tot el barranquet de la casa del Pou va ser objecte 

d’explotació en diferents punts, tant d’extracció d’arenes per a la construcció com de 

notables pedreres, la majoria documentades a finals del segle XIX i principis del XX 

(Domènech, 1992), encara que aparentment puguen semblar més antigues, per 

utilitzar-se sistemes tradicionals d’extracció. 

 

Bibliografia de les Finestres del Capellà: 

González Simancas, 1918; Sarthou Carreres, 1954; Pla Ballester, 1973; Vañó 

Silvestre, 1986; Ribera, 1993; Ribera i Bolufer. 1994, Triolet, J. et L. 1996:  Fornés et al 

(1997); Ribera, 1999; Ribera i Bolufer. 2008; Sáenz Sanz, 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

77

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 78

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

79

 

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 80

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

81

 

 

 

 

 

 

3.A.6.-  Grup de finestres de la Fos -o del Dolçainer-. 
(Bocairent).  

Coordenades UTM: 30SYH080948. Altitud s.n.m.: 580 m. 

En el Barranc de la Fos, també dit de Lluna, prop del Cantal de la Fos, en el marge 

dret -est-, a diversa altura. Grup de 13 finestres rectangulars, la majoria amb cambres 

reduïdes i  tres solament amb les finestres iniciades. Presenten marcs i solcs cap a la 

porta així com pollegueres i les típiques argolles d'ancoratge, amb la particularitat 

d'haver-ne també al davall de les finestres, al peu de la cinglera.  

 

3.A.6.1.- Descripció general 

Situat en el vessant de llevant del Barranc de la Fos, a poc més d’un km al N-NE del 

nucli urbà de Bocairent, prop de la Caseta del Dolçainer, el grup de coves-finestra de 

La Fos s’obri al bell mig d’un gran cingle vertical, emplaçat a mitja altura entre el fons 

del barranc, a uns 530 m s.n.m, i la carena de la serra, a uns 650 m s.n.m., orientat 

prou exactament a ponent.  

El terreny geològic, com el de tota la zona, és de calisses cretàciques, amb roques 

generalment dures, cosa que permet una  bona conservació de les estructures 

excavades artificialment. 

Les finestres tenen l’habitual forma rectangular vertical, obrint-se a una altura variable 

entre 10 i 15 m sobre el sòl i essent totalment inaccessibles per mitjans ordinaris. 

El grup presenta un total de 13 finestres, repartides en tres irregulars nivells 

superposats. 
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Les finestres “1” i “13”, apenes tenen iniciada la cambra interior i són extremadament 

difícils d’accedir. La  Fos -13 aprofita una cavitat i/o escletxa natural preexistent i té, 

adjunt al sud, senyes rudimentàries d’haver-se iniciat el requadre per a una obertura 

en forma de finestra, diferent de l’actual, que és molt irregular. 

La finestra ”2”, solament té començat el passet, sense presentar cambra interior. Les 

finestres “6” i “12” tan sols tenen marcat el requadre de la finestra.  

La resta de finestres sí que presenten cambra interna, tot i que de diversa amplitud i 

grau d’acabament. Les cambres, en general  de planta aproximadament rectangular, 

amb els cantons arrodonits, varien en mesures, entre la major, la Fos -8, que té uns 4 

per 2,5 m de planta i la més menuda, la Fos -4, que té aproximadament 2,5 per 1,5 m. 

Pel que fa a l’altura, sempre reduïda, varia entre 1,5 i 1 m. 

Totes les finestres presenten fortes argolles d’ancoratge, per a facilitar l’accés, 

normalment una a cada angle o costat de la part baixa de cada finestra. En algun cas 

també presenten altres “argolletes” molt més reduïdes, en qualsevol costat, o en la 

base, del sector d’entrada.  

Pràcticament totes les cambres presenten, a l’interior immediat de la finestra, dos 

foradets verticals de secció circular, o pollegueres, una a cada costat o angle superior -

interior-, de la finestra que, evidentment tenen per finalitat l’encaixar portetes de doble 

fulla que s’haurien d’obrir cap a dins. Encara que no abunden altres detalls o 

dispositius interiors, algunes cambres presenten un parell d’osques o rebaixats al marc 

intern de la finestra i d’altres tenen un ninxolet -o “cresolera”, segons la nostra 

interpretació-, excavat a una de les parets de la cambra. Concretament aquests 

ninxolets - cresolera estan presents a les cambres: 5, 9, 10 i 11). 

La majoria de les cambres tenen el sostre prou regular, però el sòl està normalment 

irregular, amb escalons ascendents cap a l’interior, com si no s’haguessen acabat 

d’excavar. 

Totes les cambres són independents (estan aïllades) i no presenten intercomunicació, 

excepció feta de la 4-8, que estan intercomunicades per un passet o trencament 

interior, accessible. Les finestres 9-10, també es comuniquen per un breu forat interior, 

però impracticable per al pas de persones. En aquest sentit també cal notar que a la 

paret nord de la cambra 8 i a la paret sud de la cambra 11 hi ha iniciats sengles orificis 

irregulars que, vistos en planta, tendeixen a convergir, pel que és de creure que es 

tracta d’un inici d’intercomunicació (vid. planimetries). 
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En la zona accessible a peu pla, davall mateix del grup, existeixen tota una sèrie 

d’argolles en la roca, corresponent prou exactament a la vertical de les finestres (vid. 

planimetries).  Es constata molt clarament en aquest grup la asimetria en la posició de 

les finestres, de manera que, a pesar d’haver diferents pisos o nivells juxtaposats, mai 

trobem una finestra davall la vertical d’una altra. 

 

3.A.6.2.-  Anàlisi i consideracions: del grup de la Fos  

a) Entorn 

En mig d’una abrupta zona de barrancs i serra erma, apartada dels llocs conreables. 

L’accés, relativament dificultós, es faria pel propi barranc principal, venint del sud. Per 

altres llocs s’incrementen les dificultats, en ser un terreny aspre, i a més trobar-se fóra 

del camí tradicional d’accés al barranc per la Tanca del Bou  que es situa més al nord.  

b) Antecedents 

El primer autor que fa referència a d’aquest grup sembla que serà González Simancas 

(1918), que l’anomena Grupo tercero del barranco de la Fos, -els altres dos grups 

serien les Covetes dels Moros pròpiament dites i el Colomer.  No diu quantes finestres 

hi ha, sembla inferir-se que no les veié, i que arreplega les notícies de tercers. Diu que 

són les situades a major altura i que se dice que va entrar un veí de Bocairent, sense 

majors detalls. Tanmateix sí que va dibuixar una vista llunyana del grup, que anomena 

Grupo pequeño del barranco de la Fos, on solament es veuen quatre finestres, amb 

una orientació estranya i que no ens quadra amb res20. 

Cap altre esment d’interès coneguem fins l’article de Vañó Silvestre (1984). Amb l’ajut 

del seu grup de col·laboradors es veu que aconseguiren explorar pràcticament la 

totalitat del grup, amb la desil·lusió de constatar, segons narra, que la majoria de 

finestres no tenien cambra o estaven a mitjan fer. Va descrivint, amb poc detall, les 

cavitats, i aporta uns croquis rudimentaris. Fa sempre referència a un grup de 12 

finestres, i inclús busca paral·lels amb altres grups de 12 finestres, segons ell Bancal 

Redó i Colomer, ja que no  inclou la Fos 13, que encara que és una cova natural, a 
                                                           
20  Resulta ben estrany aquest dibuix, ja que no coneguem l’existència de cap grup amb quatre 
finestres. Podria ser que s’endinsara barranc avall però no arribara a veure el veritable grup de 
la Fos, i en canvi veiera de lluny altres coves naturals que li semblaren finestres. Pels detalls 
inequívocs dels cingles que representa, la vista està presa des del camí de la Tanca del Bou, 
que es veu al gravat, cap al nord i per tant no es correspon amb la ubicació del grup de la Fos, 
situat més al sudoest, apartat i no visible des d’aquesta ubicació. 
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l’interior està retocada artificialment. S’entreté molt en descriure la posició de les 

argolles de la base, realment nombroses en aquest grup –compta 14 argolles-, i que 

“cabe imaginar que, de cada coveta bajara una escalera de cuerda y barrotes que se 

atara a dos de las argollas de la parte baja”. La explicació ens sembla plausible. Altra 

dada interessant que ens dona mossèn Vañó és la referència a l’opinió de l’arqueòleg 

alcoià Camil Visedo Moltó, qui en un opuscle –inèdit- de l’any 1955 indicava que creia 

que aquestes coves serien “posteriores a la prehistoria” per haver trobat una ceràmica 

de tipo medieval en aquest grup21. 

Posteriorment, el 1994 ens n’ocupem nosaltres (Ribera i Bolufer) molt sintèticament 

dins l’aproximació general a les coves finestra. Els germans Triolet, al seu article sobre 

els Cluzeaux (1996), situen el grup del Dolçainer en el mapa, però no el tracten. 

Fornés et alii al seu Estudio de conjunto... (1997); aporten bones topografies i 

descripcions, com és habitual en ells. Curiosament fan referència indirecta als nostres 

treballs previs, esmentant, per exemple, que una coveta ... se encuentra en proceso de 

excavación ¿? Con una cata de la profundidad total del sedimento (20 cm)...22  

 

c) La campanya del 1996 

La campanya de prospecció de l’estiu de 1996 la vam dedicar, quasi en exclusiva, a la 

documentació d’aquest grup de la Fos. 

Els resultats foren relativament positius, amb l'exploració total del grup de coves 

artificials de La Fos, composat de 13 finestres agrupades en el mateix cingle. Com 

s’ha dit d’aquestes 13, tres solament estan marcades i iniciat el passet a la cambra (La 

Fos - 2, 6 i 12), altres dues a penes tenen iniciada la cambra (La Fos - 1 i 13), mentre 

que les restants es poden considerar quasi acabades o en diferent grau d’acabament. 

Totes les cambres són independents, a excepció de La Fos -4 i 8, que estan 

intercomunicades per un passet interior, accessible, així com La Fos -9 i 10, que es 

comuniquen per un breu forat interior, però impracticable per a persones.   

                                                           
21 Tot i haver intentat seguir la pista a d’aquesta troballa, per si existira algun material o 
referència al Museu d’Alcoi, ha estat infructuós. Agraïm en qualsevol cas a Josep Maria 
Segura, Director de la institució, el seu interès. 
  
22 A banda de que s’ha de sobreentendre que estan parlant d’un procés d’excavació 
arqueològica –com a cosa molt diferent de l’excavació de les pròpies covetes-, ens sobten els 
interrogants, ja que almenys un dels que figura com a coautor del treball –Casanova- coneixia 
de primera ma la nostra publicació prèvia i les campanyes que des de 1994 duiem endavant.  
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Es va realitzar  la planimetria de totes les cavitats amb alguna entitat, amb planta, 

seccions longitudinals, seccions transversals, netejant-se diverses zones, a l’efecte. 

S’efectuaren breus sondatges arqueològics en determinats sectors, sense obtenir 

pràcticament materials arqueològics. Excepte en un cas -La Fos-7-, on aparegué algun 

material probablement  de cronologia moderna, la resta de conjunts són mostres del 

sediment, amb nombrosíssimes restes faunístiques, sens dubte producte del secular 

niament d’aus de rapinya23. Únicament a una de les dues cales obertes al davall 

immediat del grup aparegueren alguns materials amb interès crono-cultural -Cala “B”, 

conjunt núm. 96.81/., mostrant-se l’altra cala -cala “A”- totalment estèril. 

Pel seu possible interès ací, donarem algun detall dels treballs: 

- La Fos -3. Donat que la cambra 3 contenia dipòsit sedimentari, es realitzà un 

sondatge, sobretot per a poder verificar la morfologia, però també per a avaluar el 

possible interès i l’estratigrafia, limitat a la zona d’accés i breu prolongació (indicats a 

la planimetria). Donà com a resultat ser un dipòsit de formació bàsicament de terres de 

filtració i d’aportació eòlica, molt solt, del qual s’arreplegaren diferents mostres (conjunt 

de materials: 96.77/.), així com abundants restes òssies, molt fragmentades, sens 

dubte producte del secular niament d’aus de rapinya.  

- La Fos 4-8. Com a resultat de l'exploració superficial i neteja d’alguns sectors es 

recolliren unes poques mostres (terra amb pedretes, fragments ossis, branquetes 

vegetals...), producte del niament d’aus de rapinya; conjunts 96.75/. i 96.76/. 

- La Fos 5. Circumstàncies i actuacions semblants al descrit a la cambra 3; (Vid. 

planimetria); Conjunt de materials: 96.78/. 

- La Fos 7. Circumstàncies i actuacions semblants al descrit a la cambra 3; (Vid. 

planimetria); Tanmateix, es pogueren distingir tres nivells estratigràfics: I: superficial, 

molt dèbil. II: molt semblant a l’anterior però una mica més fosc, amb una potència 

d’uns 18-20 cm. on, mesclats amb els típics ossos fragmentats i branquetes vegetals -

nius d’aus-, aparegueren alguns elements antròpics: trossos de cordes24 i espardenya 

d’espart, tela saquera, bastons amb talls als extrems, etc. (visita ocasional?, transport 

de les rapinyaires per a fer el niu?). Infraposat, el nivell III, amb escassa potència (6-8 

                                                           
23 Restes actualment en estudi pel Gabinet de Fauna Quaternària del SIP. (Museu de 
Prehistòria de València). 
 
24 La corda d’espart correspon a una “trasga”, en la denominació tradicional, utilitzada per a 
ficar al jou per a llaurar amb un parell de mules. 
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cm.) tenia diferent textura i coloració, mostrant-se absolutament estèril (també 

s’agafaren mostres). Conjunt de materials: 96.79/.  

- La Fos 9-10.  A la cambra 9, malgrat contindre dipòsit sedimentari, es deixà intacte, 

com a testimoni per a futures comprovacions. Com a resultat de l'exploració superficial 

i neteja d’un sector de la cambra 10 es recolliren unes poques mostres (terra amb 

pedretes, fragments ossis, branquetes vegetals...), restes habituals en aquest grup; 

conjunt 96.80/. 

- La Fos 11. A l’igual que a la cambra 9, a d’aquesta cambra, malgrat contindre breu 

dipòsit sedimentari, es deixà intacte, com a testimoni per a futures comprovacions. 

- Treballs al davall immediat de La Fos. Vista la nul·la evidència antròpica de 

rellevància crono-cultural que s’anava obtenint dels escassos dipòsits sedimentaris de 

l’interior de les cambres del grup de la Fos, es decidí realitzar un sondatge a la 

terrassa existent al peu del cingle, a una zona on s’acumulava alguna sedimentació -

zona que denominàrem “escombrera”, per creure que la seua formació podria obeir a 

les runes procedents de la mateixa excavació de les coves finestra. 

Es realitzà un primer sondatge transversal, d'un metre d'amplària per tres de llargària -

cala “A”- (vid. planimetries), aconseguint aprofundir un màxim d’uns 70 cm. abans de 

contactar amb la roca mare, però mostrant-se absolutament estèril de materials 

arqueològics (mostres terres i fracció: conjunt 96.81/.). 

Així les coses, encara es decidí  obrir un altre sondatge -cala “B”- a l’extrem oposat 

(nord de l’escombrera), on, a pesar de tindre escassa potència,(vid. planimetries) sí 

que donà uns pocs fragments ceràmics (Conjunt 96.82/.). 

Es documentaren escaientment tots els processos i es realitzà una planimetria general  

de la base del cingle, per a ubicar els sondatges realitzats, la situació de les argolles 

d’ancoratge basals, la secció general del grup de finestres i altres detalls. 

 

Podríem concloure que pràcticament cap material de l’interior de les coves té 

significació crono-cultural, relacionable amb els moments de construcció i/o utilització 

de les cavitats. Excepte en el cas de La Fos-7, on aparegué algun material 

probablement de cronologia moderna, la resta de conjunts són mostres del sediment, 

amb nombrosíssimes restes faunístiques, vegetals i d’altres, sens dubte producte del 

secular niament d’aus de rapinya. Inclús les restes de fabricació antròpica trobades a 

l’interior de la Fos - 7: sola d’espardenya, cordes d’espart, tela saquera, branques amb 
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senyals d’ús, si bé poden tindre certa antiguitat -les condicions de la cova 

hipotèticament ho podrien permetre- cal descartar absolutament que pogueren ser del 

moment d’abandonament de la cova, al trobar-se en un estrat intermedi, per dessota 

del qual hi havia un altre nivell sedimentari, molt clarament diferenciat i absolutament 

estèril. Així les coses solament hi caben dues possibilitats: o bé es tracta de testimonis 

d’una visita o utilització ocasional per part de l’home en època baix medieval - 

moderna, o bé són igualment producte del transport de les aus de rapinya com a 

elements per a fer el niu, cosa que considerem com a més probable. 

Pel que fa als sondatges practicats al peu del cingle on s’obri el grup, cal dir que 

confirmen, al nostre parer, que l’escassa sedimentació allí acumulada obeeix 

bàsicament a les escombraries o restes producte de l’excavació -construcció de les 

coves-finestra. A banda de la seua situació, la seua composició, majoritàriament de 

fracció mitja i menuda de pedres anguloses, així ens ho fan pensar. 

Mentre que la cala “A” es confirmà absolutament estèril, la cala ”B” aportà escassos 

fragments ceràmics, pertanyents tots a bona part d’un únic vas (96.82), de forma 

reconstruïble –gerra, cànter o ampolla globular, de coll estret, amb dos anses i base 

plana-, que, tot i la seua migradesa, cal considerar altament significatius des del punt 

de vista crono-cultural. La seua importància radicaria en el fet que, ens sembla 

evident, aquest vas -ampolla per a aigua?- va caure i/o es va trencar mentre es 

construïen les coves-finestra. Tanmateix és un vas prou corrent i, sense l’associació 

de cap altre material, no trobem fàcil ajustar la seua cronologia concreta, dins el mon 

andalusí, tot i que bé podria cabre -provisionalment- en els segles X-XI. 

Així les coses, pel que fa a la nostra hipòtesi de treball, els resultats poden ser 

importants en quant a la cronologia -tot i l’exigüitat de la troballa-, al ser testimoni únic 

del moment de construcció de les cavitats. 

Respecte de la hipòtesi funcional, poca cosa es pot deduir d’aquesta campanya, degut 

a que en La Fos pràcticament totes les cavitats, en major o menor grau, estan 

inacabades, a falta especialment de rebaixar els sòls de les cambres. No podem saber 

si es pretenia realitzar sitges i/o atraixos a l’interior, que afermaren la idea de la seua 

utilització com a graners. Altra conclusió que ens sembla clara és la idea 

d’intercomunicar diverses cambres que es tenia ja de bell antuvi car, a part de les dues 

úniques intercomunicacions existents: una practicable (la 4-8), i altra no (la 9-10), hi ha 

dues cambres amb aquesta intercomunicació tan sols iniciada, en ambdós sentits (la 

8-11). Tanmateix, podria ser que la comunicació 9-10 obeira a una interferència 
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fortuïta i per això no es va engrandir. Sobta també que les intercomunicacions o intents 

afecten solament al nivell inferior o més accessible, cambres que damunt semblen 

tindre els sostres més intensament fumats. Cabria la possibilitat de que foren 

ocupades –i intercomunicades-, en etapa posterior al moment de construcció. 

Sí que és manifesta la búsqueda d’un lloc apartat, així com el dotar-se d’uns espais 

segurs i inaccessibles. També sembla molt evident que, almenys en aquest grup de La 

Fos, la seua construcció es va interrompre sobtadament, i que mai no va arribar a 

utilitzar-se.  

 

d) Territori i poblament 

Com en el cas del grup del Capellà, la situació d’aquest grup, allunyat de la vall i amb 

accés relativament dificultós, serà determinant per a la història del poblament del seu 

entorn. Tanmateix, en ser aquest el principal barranc, de gran amplitud, amb aigües 

corrent la major part de l’any, i la seua continuació fins la vall d’Ontinyent, tot jugarà 

segurament a favor d’ocupacions més o menys puntuals en determinades èpoques. A 

partir del Neolític antic, hi ha testimoni d’ocupació de diverses coves, pròximes al grup, 

bé de refugi u ocupació estacional, bé d’enterrament (Cova de l’Olivaret, Cova de la 

Gerra), -Ribera, Pascual i Sanchis, 2012. Igualment són diverses les estacions d’art 

rupestre prehistòric (Abrics del Calvari –Beltran i Pascual, 1974-, Abric del Cantal de la 

Fos –Hernández Pérez, Ferrer i Català, 2001). Però per ara desconeguem la 

presència propera de testimonis des del final de la prehistòria fins a finals de l’època 

romana. Serà en aquests moments, època tardo-romana, quan aquest sector de 

barranc acullga la instal·lació de dos petits assentaments propers i segurament 

vinculats: L’Olivaret, en una vessant davall la cova homònima, uns centenars de 

metres més barranc endins  i el Castellaret de la Fos, encimbellat en una estreta altura 

del meandre del riu, de front mateix del grup de coves finestra de la Fos. Durant la 

campanya de 1996 es va prospectar superficialment aquest interessant jaciment d’El 

Castellaret de la Fos, amb estructures defensives i materials ceràmics molt erosionats i 

poc definitoris, del que ja teníem antecedents. Una anàlisi més detinguda dels 

materials, ens va portat a identificar el registre com a bàsicament tardo-romà, ss. V-VI, 

però sense descartar del tot una ocupació andalusina primerenca, feble en tot cas, 

raons per les que teníem projectat aprofundir en el seu coneixement en una ulterior 

campanya de prospecció, que ja no vam poder realitzar. 
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En qualsevol cas, llevat del Castellar Gran, més allunyat, al nord, no tenim altres 

indicis de poblament andalusí. En teoria, donat que tota la zona a l’oest de la Fos és 

un gran desert de roca, l’assentament corresponent al grup de la Fos, deuria trobar-se 

hipotèticament en la zona propera de Vall, aproximadament entre Massarra i l’Ermita 

de Sant Antoni, però per ara no s’ha localitzat. I, en qualsevol cas, ja s’ha dit, els 

accessos des d’aquests punts no són gens fàcils car el barranquet de la Tanca del Bou 

desvia les comunicacions naturals cap a més al nord d’on es troba el grup de coves 

finestra. 

Si l’accés es feia pel mateix barranc, i més amunt tenim el grup principal de les 

Covetes dels Moros, potser la Fos estaria estretament vinculat al grup humà que va 

construir el grup major,  

Contràriament al que passa en gran part dels grups fins ara vistos, en que el seu 

entorn ha segut fortament impactat per carreteres o ferrocarril, i per tant també s’ha 

alterat la percepció que tenim de l’espai, en la Fos es manté pràcticament l’entorn 

verge, sense impactes, essent encara un lloc sense transformacions, relativament 

difícil d’accedir i molt poc transitat, conservant encara l’ambient que també deuria 

donar-se en els altres espais. 

 

Bibliografia del grup de la Fos:  

González Simancas, 1918; Vañó Silvestre, 1984. Ribera,1993. Ribera i Bolufer, 1994; 

Triolet, J. et L. 1996; Ribera, 1997; Fornés et alii 1997; Ribera i Bolufer. 2008; Sáenz 

Sanz; 2014. 
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3.A.7.-  Finestra del Calvari. –o Finestra Solitària- (Bocairent).  

Coordenades UTM: 30SYH077943. Altitud s.n.m.: 610 m. 

En el mateix barranc que l'anterior però en la vessant contraria. Finestra solitària, a 

gran altura. Comunica visualment tant amb el grup de la Fos com amb el principal de 

les Covetes dels Moros, pel que la seua funcionalitat bé podria obeir a l'obtenció 

d'aquesta connexió visual. La finestra, rectangular i amb argolles, dona accés a un 

passet amb sengles solcs verticals, com per a emmarcar la porta, i a una cambra de 

planta aproximadament rectangular d'uns 2 per 3 m. 

 

3.A.7.1.- Descripció general- 

Situada en el Barranc de Lluna (o de la Fos), en el marge esquerre, o vessant de 

ponent, a uns 200 m. al nord del nucli urbà medieval de Bocairent.  

Es tracta d'una finestra solitària, de forma rectangular vertical, com és habitual,  i 

oberta a gran altura -més de 12 m- en un cingle vertical del barranc. La finestra, amb 

mesures d'uns 95 cm d'altura màxima, per uns 45 a 55 cm d'amplària, presenta 

sengles perforacions arrodonides -o "argolles"-, una a cada costat o angle inferior. Per 

ella s'accedeix a un passet que manté les proporcions de la finestra, ampliant-se una 

mica en amplària i altura conforme ens n'endinsem, i de poc menys d'un m de longitud, 

punt en el qual s'obri la cambra. La cambra, de planta irregular, aproximadament 

semicircular, amb sengles breus ampliacions en els costats Est i Oest, té unes 

mesures màximes de 1.5 per 2 m. Mentre que el nivell de sòl es manté prou regular, 

l'altura del sostre va davallant conforme penetrem, sense sobrepassar el metre en cap 

punt. 
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Cova totalment artificial presenta clars indicis d'estar inacabada: - escassíssima altura, 

- començaments d'ampliacions als cantons est i oest de la cambra, amb les típiques 

senyes d’excavació basta, - solcs solament iniciats als costats inferiors de la zona 

d'entrada... etc. No presenta cap element interior a destacar, únicament un breu forat 

en la part alta de la paret nord de la cambra -entrant a l'esquerra- que interpretem com 

a un "agafador" per a facilitar l'accés. Contenia un feble dipòsit sedimentari, amb un 

muntó de pedres menudes i restes vegetals, segurament d’un niu. Parts del sostre 

estaven fumades.. 

A l’exterior, en la vertical al davall i al seus peus hi ha dos argolles que han d’estar en 

relació amb la subjecció de cordes per a accedir a la finestra. 

A destacar la seua ubicació, que posa en comunicació visual el grup principal de les 

Covetes dels Moros amb un altre grup, també prou rellevant com és el de la Fos (o del 

Dolçainer). 

3.A.7.2.- Consideracions: 

No trobem referències antecedents, ni en Simancas ni en altres autors fins l’article de 

Vañó Silvestre (1984) qui dona suficients detalls i un croquis25.  Tampoc és esmentada 

per altres treballs posteriors, excepció feta dels nostres de 1993 i 1994, fins l’estudi de 

conjunt de Fornés et al. (1997), on es fa breu descripció de la cavitat i s’adjunta una 

bona topografia. Indiquen la seua situació enfront de les Covetes dels moros, amb el 

seu possible objectiu funcional de servir d’enllaç amb el grup de la Fos, o potser 

també, per a la vigilància del propi pas pel barranc. 

Durant la nostra Campanya de 1995, a banda de l’exploració i l’obtenció de dades 

topogràfiques, no s’obtingué cap material de la superfície interior, ni tampoc del davall, 

però en canvi si que es van recollir escassos materials per les proximitats de l'àrea 

immediata al damunt, tot i que és difícil que tinguen cap relació amb la cavitat. 

(Conjunt núm. 95.91/). 

El context històric i geogràfic és pràcticament el mateix del grup de la Fos i, més 

encara del grup principal. Potser sí que convé dir que hi ha una altra finestra solitària, 

                                                           
25 Com a nota curiosa, diu mossen Vañó que van trobar, damunt del muntonet de pedres, a 
l’interior de la cambra: ..ramas secas de romero que formaban un nido, en cuyo interior se 
encontraron como media docena de huevos... de color azul verde claro y tamaño similar a la 
perdiz. Quan l’any 1995 vam explorar nosaltres la cavitat, encara quedaven restes del niu 
descrit.
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(Solitària 2), si bé solament està marcada i sense aprofundir, de front d’aquesta, a 

l’altra banda del barranc, i a uns 100 m al nord dels grup principal de les Covetes dels 

Moros. La funció d’aquestes finestres solitàries no deuria ser altra que la de comunicar 

visualment –i/o  per senyals acústics- uns grups amb altres. Salvant distàncies crono - 

culturals, un cas molt singular d’aquesta mena de comunicacions òptiques i sonores, 

s’ha posat en evidència en la Dordonya, on en una porció de la vall de la Vézère es 

constaten unes 28 “cabines”, d’aparença externa molt semblant a les nostres finestres, 

interpretades com a cabines de communication entre els diversos forts troglodites 

existents a la zona (Deuscher, 1990). En qualsevol cas, l’existència d’aquestes 

estructures, clarament de vigilància i/o comunicació, reforça el caràcter defensiu o de 

refugi del conjunt de grups de la capçalera del riu d’Ontinyent. 

 

Bibliografia de la Finestra del Calvari. 

Vañó Silvestre, 1984; Ribera, 1993. Ribera i Bolufer. 1994; Fornés et alii; Ribera i 

Bolufer, 2008. 
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3.A.8.-  Les Covetes dels Moros. (Bocairent).  

Coordenades UTM: 30SYH079943. Altitud s.n.m.: 600 m. 

3.A.8.1.- Síntesi descriptiva. 

En el  barranc de la Fos, en la vessant dreta -est-, tan sols a uns 300 m. al nord del 

nucli urbà medieval de Bocairent. 

El grup més complex i nombrós, amb diferència, de tota la capçalera de l'Ontinyent i, 

sens dubte de tot el País Valencià. Es també el més famós i el més repertoriat 

bibliogràficament. 

Declarat Monumento Histórico - Artístico l’any 1931, consta d'una cinquantena de 

finestres, que donen accés a altres tantes cambres, a més de 9 finestres més, que 

solament estan marcades, sense profunditzar. Les finestres es disposen en 4 o 5 

nivells però sense formar "pisos" regulars. És molt probable que la gran majoria 

d'aquestes cambres foren concebudes per a estar isolades car, a banda d'altres raons, 

tenen argolles d'ancoratge i dispositius per a empotrar portes -marcs, solcs...-, però en 

l'actualitat estan totes intercomunicades per gateres o passets en les parets, així com 

per "pouets-ximeneia" per a salvar els desnivells. Tanmateix, una de les finestres es 

troba a un nivell més baix que la resta del grup -a uns 8 m. del sòl-, i no té cambra, 

sinó que és del tipus "xemeneia", però amb bons escalons. En 1908 es va fer explotar 

un "barrino" per tal de facilitar l'accés, cosa que la va desfigurar. Posteriorment s'ha 

instal·lat una escaleta metàl·lica per on s'entra amb comoditat. Però amb anterioritat 

s'hi accedia dificultosament mitjançant una sèrie d'osques a la paret tipus "pedal". 

Altres dos accessos d'aquests tipus de "pedal", es constaten cap a les finestres del 

terç nord i extrem nord. 

Les cambres, gairebé totes de planta de tendència rectangular i molt variables en 

quant a mesures –uns 2 per 3 m, com a mitjana-, no presenten sitges ni elements 

destacables, i solament unes quantes tenen dipòsits, atraixos o compartiments oberts. 
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3.A.8.2.- Descripció analítica general. 

En un gran banc de roca, amb un cingle o tallat vertical d’uns 40 m d’altura, orientat de 

nord a sud i mirant al ponent s’obri aquest “eixam mitològic” –com algú el va qualificar-, 

anomenat les Covetes dels Moros.  

En l’espai central de la paret, ocupant una zona màxima d’uns 80 m de llarga per uns 

25 m d’altura, es poden comptar 50 finestres obertes, totes elles rectangulars, d’uns 80 

per 60 cm, excepte una arrodonida i altres dos deformades per un despreniment però 

originalment rectangulars; A més a més hi ha 9 finestres més, totes elles solament 

marcades i sense aprofundir; una d’elles, situada a molt baixa altura es diferencia per 

tindre el dintell arquejat, a mena d’un nínxol o capelleta. 

La distribució de les finestres en la paret és irregular, sense formar pisos o nivells 

homogenis, tot i que poden haver agrupacions de 5 o 6 o més finestres en un mateix 

nivell aparent, en realitat no trobem cap regularitat clara en la seua disposició.  

Sí que es constata una buscada asimetria en la seua distribució vertical, com ja s’ha 

vist en altres grups nombrosos de la pròpia capçalera de l’Ontinyent, ja que 

pràcticament cap finestra es troba davall la vertical exacta de cap altra.  

Per a abordar-les s’han numerat, seguint la numeració de Vañó  (1985), partint de la 

finestra a més baixa altura –la núm. 1-, i prosseguint un recorregut imaginari que 

pretenguera recórrer la totalitat de les estructures, fins la núm. 50. S’ha d’entendre que 

aquesta numeració ateny igualment a la cambra o espai interior, malgrat la 

irrellevància o peculiaritats d’alguns dels espais a que donen accés les finestres. Les 

finestres solament marcades s’han indicat en números romans (de la I a la IX). 

A l’exterior, tot i que molt perdudes, es constaten 3 sèries d’osques tipus pedal, com 

per a ajudar a accedir a les finestres: al sud, davall la finestra 1; al nord, davall la 

finestra 37 –que a més a més té 2 grans argolles en el seu itinerari-; i a l’extrem nord: 

davall la finestra 44. 

La gran majoria de les finestres tenen 2 argolles d’ancoratge, una a cada costat del 

seu terç inferior, i ben visibles des de l’exterior. Trobem les següents excepcions: La 5  

i la 24 solament tenen una argolla exterior –en ambdós casos situades al costat sud-, 

però la 24 té dos argolles més als angles interiors. La 37 solament conserva l’argolla 

exterior sud, però perquè va desaparèixer la meitat nord de la finestra per 

despreniment, i segurament tindria les dos originalment. Igualment afectada per 

esfondrament és el cas de la finestra 38, on va desaparèixer la meitat inferior de la 
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finestra i no hi ha per tant cap argolla, tot i que creguem sí que les tindria originalment. 

Cas idèntic és el de la finestra 1, on segurament van desaparèixer les argolles a 

conseqüència de l’explosió del “barrino” de l’any 1908 (Vañó, 1985), la marca de la 

perforació vertical del qual encara es visible al lloc. La 10 no presenta cap argolla a 

l’exterior, però les  té als cantons interiors del passet d’accés. No en tenen cap en 

absolut:  la 4, la 7, la 42 i la 19, corresponents totes elles a cambres en extrem 

reduïdes o, en el cas de la 19, a un finestró circular, probablement posterior. Les 

finestres solament marcades òbviament  no solen disposar d’argolles, però almenys en 

el cas de la VIII, la més alta, sí que les té. 

En general, les finestres després d’un passet o corredor no massa llarg mantenint les 

proporcions, donen accés a uns espais interiors més amplis però, com veurem, molt 

variables. En el passet d’accés trobem normalment un marc o rectangle interior 

ampliat, on hi ha diferents dispositius que cal interpretar com a pertanyents a un 

sistema per a tancar les finestres amb batents de fusta. Majorment en aquest grup són 

del sistema que anomenen PC26, és a dir, tenen una polleguera, quici, o perforació 

vertical de secció circular, a cada angle superior del marc, mentre que a la part inferior 

les pollegueres haurien d’anar sobre una barra de fusta empotrada al llindar del marc, 

sovint amb osques complementaries a ambdós costats inferiors. Però en algunes de 

les finestres d’aquest grup principal es constata un sistema més simple, on les 4 

pollegueres estan excavades totes a la mateixa roca, dins el marc, (sistema CM). 

Excepcionalment hi ha senyes d’haver-se duplicat les pollegueres, o part del marc, 

probablement per algun desajust. Tampoc són habituals altres rebaixats als laterals del 

marc, que podrien servir per afermar les portes des de dins, o per exemple els solcs de 

desguàs existents en la base d’alguna finestra.  

Únicament 7 finestres no tenen dispositius de tancament, les finestres 6, 7, 30, 32, 45, 

49, i 19. tenint en comú que els espais interiors són molt reduïts. Tot i això, els espais 

de la finestra 4 i la 42, també poden considerar-se reductes i en canvi sí que tenen 

marc de tancament. 

Pel que fa als espais interiors o cambres són totes de modestes dimensions, tant en 

planta com en secció i totes estan excavades en una primera cruixia, paral·lela a 

                                                           
26  En ser el Pou Clar el primer lloc on ho vam observar, anomenen  amb les seues sigles PC, 
aquest sistema, mentre que reservem CM per al sistema on les 4 pollegeres estan excavades a 
la roca; sistema  PT quan les pollegeres superiors es troben a un taulonet de fusta i les inferiors 
en obra d’algeps, i CB quan les superiors estan a un tauló transversal de fusta i les inferiors a 
sengles segments també de fusta, etc. 
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façana, sense cap subcambra interior que afecte a una segona cruixia. La tendència 

és a conformar espais rectangulars o cúbics amb cantons o arestes arrodonides. 

La superfície mitjana de les cambres és d’uns 4-6 m2. La cambra més gran, amb 

diferència, és la 38, amb uns 18 m2, seguida per la 16 (uns 12 m2). També com a 

notables tenim la 8, la 13, la 17 i la 22 (amb uns 10 m2) i la 9, la 33 i la 36 (amb uns 8 

o 9 m2). En el cas contrari, com a més reduïdes, amb 1,5 m2 o menys, tenim 9 casos 

(finestres 4, 6, 7, 19, 30, 32, 42, 45, 49), a més de la 1, que solament té el reducte 

mínim d’accés, amb ampliació pel escalons. Entremig hi ha molta varietat, donant a 

entendre, segons la nostra interpretació de que es va interrompre l’excavació sense 

acabar el projectat, en una gran part dels casos. En qualsevol cas, segons els càlculs 

del germans Triolet  (1997), en total hi hauria uns 216 m2 de cambres “habitables”. 

Però l’altura d’aquestes cambres, també prou variable, en general poc que sobrepassa 

el metre, la qual cosa les fa prou incomodes per a qualsevol estatge que no siga molt 

puntual. De fet 32 de les 50 cambres tenen la finestra enrasada amb el sol de la 

cambra, el que segons creguem, implica que no es va iniciar el rebaixat del sol per a 

considerar mínimament acabada la cambra.  En general les cambres més àmplies 

abans citades són les que també tenen major altura, amb 1,5 m, o més, sense comptar 

que moltes d’elles tenen dipòsits o fosses obertes al seu sol. 

Absolutament totes les cambres són accessibles des de l’exterior per la finestra, però 

també des de l’interior pel circuit de passos horitzontals (o gateres), verticals (pous- 

xemeneia), o mixtos (en colze, rampa o en angle). 

En total trobem 49 passos o intercomunicacions, amb molta diversitat, però amb una 

tendència majoritària a la forma circular, d’uns 50/60 cm de diàmetre. Es tracta doncs 

d’un circuit interior tancat, car no hi ha alternativa d’itinerari com no siga eixir a 

l’exterior per les finestres. Els passets més abundants són els verticals, amb 21 

pouets- xemeneia, bé curts o bé llargs fins a 2 m, bé tubulars, troncocònics o en embut 

(troncocònics invertits). En el cas dels pouets llargs tenen sempre osques o pedals a 

les parets per a ajudar a passar-los, així com també, en casos comptats, alguna 

argolla en la part superior per a lligar una corda. Segueixen els passos horitzontals, 

normalment curts, amb 18 casos, essent els restants 10 mixtos.  

Pel que fa als dispositius interiors de les estructures, a banda els ja esmentats 

corresponents al tancament, trobem sobretot cressoleres, bancs correguts i fosses o 

dipòsits oberts al sol. 
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Les cressoleres, o ninxolets per deixar un llum són els dispositius més corrents; oberts 

en alguna de les parets de la cambra, normalment en la mateixa que s’obri la finestra i 

no massa lluny d’ella. Solen estar prou altes, prop ja del sostre, i solen tindre unes 

mesures al voltant de 10-12 cm d’ample per altres tants d’alt i pareguda profunditat, 

amb la base plana i la secció corba. Moltes d’elles conserven senyes de fumat a la 

seua part superior, evidenciant el seu ús. Cap dels 8 reductes o cambres menors no 

presenten cresolera i en total són 29 les cambres que en posseeixen almenys una, i 

sols en algun cas dues. Normalment són les cambres més acabades, tot i que no fora 

un element imprescindible per a il·luminar, car el cresol es podria deixar també damunt 

d’un moble o al mateix sòl, per exemple. 

El que anomenem bancs, o bancs correguts, en realitat no solen estar massa ben 

definits, com els que, en altres indrets, es reconeixen fàcilment per a seure o dormir. 

Majorment semblen, per la seua forma i aspecte, més aviat peces deixades d’excavar 

en el procés d’ampliació de les cambres, que bancs pròpiament dits (vid. per exemple 

la cambra  9). En alguns casos sí que tenen forats o concavitats al seu damunt, com 

en la cambra 46, el que implicaria, si és que són contemporanis i no posteriors, un ús 

desconegut, però no el d’asseure’s o gitar-se. En general, però ja s’ha dit, ens semblen 

testimonis d’un treball inacabat.  

Les fosses, atraixos, compartiments o dipòsits oberts al sol de les cambres, serien 

elements de cabdal importància per a la interpretació de la funcionalitat general 

d’aquestes estructures, si com nosaltres pensem, es tracta de graners. 

Tanmateix no tenen res a veure amb les sitges tradicionals de secció globular o 

troncocònica, com les que ja s’ha vist del Bancal Redó, amb boca menuda i fàcil de 

tancar. Però tampoc hi ha evidències en aquest grup d’osques o altres dispositius per 

tancar els dipòsits amb fustes, com sí que es pot veure en molts altres grups (per 

exemple els de les Penyetes de la Cova Negra que més avant abordarem). On més 

clarament s’observen és a la cambra 38, precisament la major de totes; Ocupant poc 

menys de la meitat de la superfície de la cambra, excavats al seu sòl i adossats als 

costats nord i est, hi ha 3 grans fosses o dipòsits oberts quadrangulars, amb una 

capacitat total d’emmagatzematge al voltant de 9 m3. Altre graner seria, per a 

nosaltres, la cambra 16, on dividits per baranetes de roca, trobem 3 compartiments o 

atraixos, amb capacitat total pròxima també als 7 o 8 m3; En una de les paretetes 

divisòries hi ha una mossa rectangular, segurament per facilitat el transvasament de 

material d’un atraix a l’altre. La cambra 13 està subdividida en dos igualment per una 
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pareteta de la pròpia roca, pel que podria allotjar almenys uns 4 m3, tot i la relativitat 

aproximativa de les formes de mesurar els espais, en comptar únicament l’enrassat 

natural de les pròpies estructures o atraixos, essent que podrien haver altres formes 

d’emmagatzemar, per tal de fer augmentar la capacitat (per exemple apilant sacs fins 

al sostre, etc.). La cambra 33 té una fossa en la paret nord, amb capacitat d’uns 2,7 

m3, però té altres baranetes que donen a entendre, al nostre veure, que són l’inici 

d’altres atraixos o fosses inacabades. Casos més dubtosos són els de la cambra 48, 

on hi ha una part rebaixada, conformant a mena de fossa amb 2,5 m3 de capacitat-, 

però que també es podria interpretar com que el sector de la fossa fora en realitat el 

pis buscat de la cavitat i la resta estiguera encara per afonar. Semblantment el cas de 

la cambra 25, on ens sembla a mitjan fer  i solament acabada en altura la quarta  part 

sud occidental, conformant, si es vol, a mena de fossa d’uns 3 m3 de capacitat. Hi ha 

molts altres casos menors, però més difícilment interpretables, per l’estat en que es 

van deixar, que és, en definitiva l’únic realment objectivable. 

Seguint amb altra mena de dispositius menors, trobem les argolles interiors, 

normalment de molt inferiors dimensions que les d’ancoratge, exteriors, o immediates 

a la finestra, per això sovint les anomenem com a argolletes.  Són realment escasses, 

si tenim en compte la magnitud d’aquest grup, trobant-ne solament alguna en la part 

superior d’alguns pouets xemeneia, sens dubte relacionades  amb l’ajuda en l’ascensió 

– descens. També hi ha alguna altra solta en sostre o en les parets com ara les dues 

simètriques en la cambra 47, per a altres usos indeterminats, segurament per a penjar 

alguna cosa. 

Un dispositiu únic és el forat de visura de la cambra 17, on l’accés des de la finestra no 

dona directament a la cambra sinó a un espai diferenciat a mena d’avantsala. Un forat 

des de la sala interior permet l’observació d’aquest espai d’accés i, és de suposar, 

atacar d’alguna manera un hipotètic intrús. No trobem altra interpretació millor, tot i que 

siga  un dispositiu poc comú en els grups de coves finestra valencians, i en canvi, 

relativament habitual en els souterrains occitans, per exemple. 

Tampoc són molt generals altres forats en parets, que no siguen pedals, però alguns 

n’hi ha; o els clots o depressions circulars més o menys fondes en el sòl, que solament 

es constaten en unes poques cambres.  

Hi ha relativament nombroses inscripcions en llapis i pintura totes sub contemporànies; 

també algunes incises, o repicades, on cal inscriure les dos creus, una llatina en la 
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cambra 37, i una altra creu recreuada, o de crosslet, en la cambra 33 que, 

contràriament a altres autors, en cap cas creguem antigues. 

Trobem restes de morter, de calç i arena i de diferents classes, en almenys 8 finestres, 

sempre al voltant del marc de tancament. En alguns casos es troba en finestres 

adjuntes, com ara la 10, 11 i 12 però en la resta les finestres que el tenen estan prou 

disperses: la 16, 29, 31, 33 i 42. Aquest morter està sens dubte relacionat amb algun 

tancament o per a sostindre fustes vora la porta. Tanmateix sovint es troba reomplint 

les pollegueres superiors i per tant inutilitzant-les, raons pel que hem de considerar-lo  

posterior a l’ús original de les coves, i probablement vinculat a l’ús com a colomers en 

època baix medieval. 

Per fi, les cambres més immediates a l’accés presenten un fumat intens de les parets i 

sostres, senyes d’haver-se fet hi foc. Creguem que ha de ser fruït d’ocupacions 

esporàdiques posteriors d‘aquests espais més accessibles, i no de les activitats 

primigènies dutes a cap a les coves.  

Separada uns 100 m al nord del grup, es troba una altra finestra solament iniciada 

(Solitària 2), que podria tindre explicació en un intent de complementar alguna de les 

intercomunicacions visuals entre els diferents grups d’aquesta àrea.   

           

3.A.8.3.- Consideracions sobre el grup principal de les Covetes dels Moros 

a) Antecedents.  

Que conegam, cap de les grans obres històriques o cròniques regnícoles d’època foral 

valenciana (Beuter, Viciana, Escolano...) fan esment a les Covetes dels Moros. A finals 

del segle XVIII, el botànic Cavanilles a la seua coneguda obra “Observaciones...” 

(1797), serà dels primers a donar una breu referència, sense entrar en cap detall, en 

al·ludir a las cuevas excavadas en la pendiente del cerro referint-se al proper grup del 

Colomer, i les inclou a la part baixa del gravat que representa una vista de Bocairent. 

Mig segle després el diccionari de Madoz (1846), recull a la veu de Bocairent una breu 

però ja significativa descripció del que allí s’anomena Les Casetes des moros27,  

terminologia usual fins als anys trenta del segle XX, almenys a nivell culte.  

                                                           
27  Madoz, p. 368  : ..y las cuevas excavadas en la pendiente perpendicular del cerro, hacia el 
barranco, llamadas Les casetes des moros (casitas de los moros): se cuentan unas 53 de cinco 
palmos de altura y poco mas de anchura con sus respectivas ventanitas; de unas se pasa a 
otras subiendo por una especie de campana que se halla interiormente, y todas tienen como un 
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Però si que ha d’haver altres descripcions de viatgers o estudiosos anteriors en obres 

menys conegudes. Tal és el cas del militar portuguès Antonio do Couto Castelo 

Branco, que intervingué en algunes campanyes militars a principis de segle XVIII, i 

deixà escrites una sèrie de descripcions i comentaris que foren editades en 1930 (Melo 

de Matos, 1930). Dins la descripció que fa de Bocairent, en portuguès, parla d’un 

palazio feito a picaô, que sens dubte es correspon a les Covetes dels Moros28. 

Evidentment, ha d’haver també documentació d’arxiu que en faça referència 

anteriorment. Tanmateix per ara no n’hem trobat de suficientment explicita, tot i 

l’existència de diversa documentació sobre arrendament de diverses penyes per a 

colomers que fa la vila de Bocairent, al segle XV, si més no  i que s’han de referir sens 

dubte als grups de covetes dels voltants de la vila29.  

 

En qualsevol cas, hem de considerar la primera exploració de la que es dona detall 

relativament extens, la publicada per Tramoyeres Blasco en 1899, acompanyada de 

diverses primigènies fotografies. A banda altres detalls contextuals, es descriu molt bé 

la forma d’accés a la primera finestra, dificultosament i ajudant-se d’una corda, i de la 

                                                                                                                                                                          
puentecito para atar una soga con el objeto, al parecer de subir a cada una de ellas. MADOZ, 
(1846): T. IV,  p. 368. 
 
28  Diu Couto: ... . Por baixo tem hun palazio feito a picaõ, de dous andares com janellas, tudo 
pode haver dentro huã grande povoaçam. As luzes saõ para o foço. Que traduïm nosaltres: “A 
la part de baix hi ha un recinte construït a pic, de dues altures i amb finestres que pot albergar 
una gran població. Les llums (finestres) donen al vall -barranc. Es pot veure tot a la edició de 
Meló de Matos, (1930: 104-105). Agraïm al Dr. Vicent Terol i Reig l’haver-nos proporcionat 
aquesta interessant i antiga referència, trobada per ell en les seues indagacions sobre la 
Guerra de Successió en aquestes terres. 
29  Per exemple: ARV Rel 611, ff. 234v-235r. 1416, 22 de setembre: Item, n’Antoni Ferrer fa de 
cens per un colomer situat en la Penya: VI diners. Item, en Bernat Navarro fa de cens per un 
colomer situat en la penya d’en Fores: VI diners. Item en Berthomeu Lobregat fa cens per un 
colomer situat en la penya dels Alguars (...): I sou. Agraïm la referència i trancripció 
documental a Vicent Terol i Reig. Altre exemple d’uns quaranta anys més tard: ARV Mestre 
Ràcional núm. 1778., de l’any 1453: ... Item pos en rebuda de Mossèn Bertomeu Bodí, rector 
de la dita vila per cens que fa cascun anyal senyor rei per un colomer apelat de la penya dels 
Solers, paguadors a Nadal. VI diners - Item pos en rebuda de Bertomeu Bodí, notari, per cens.. 
apelat de la penya del Alguar, paguadors cascun any en la festa de Nadal, situats dins terme 
de la vila. I sou. - Item pos en rebuda de Jaume Vicent, per cens que fa cascun any sobre un 
colomer, en la Penya de Vilar, paguadors cascun any en la festa de Nadal. VI diners. - Item 
pos en rebuda de Mossèn Bertomeu Bodí, rector, per cens que fa cascun any al senyor rei 
sobre un colomer en la penya de Vilar, paguadors a Nadal. VI diners... (Ferre Puerto, 1999). 
Com es pot veure, no hi ha coincidència dels noms, excepte en un cas, i això que sols han 
passat 37 anys. Ferre no dubta de que aquests colomers corresponen als grups de coves 
finestra dels voltants de la vila, però a pesar del coneiximent de la documentació no arriba a 
poder destriar a quins grups es refereixen. Únicament per tindre assignats dos arrendadors 
podriem pensar que la Penya de Vilar es corresponguera amb el grup principal de Covetes, a 
pesar del preu pagat. 
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que tenim constància per una fotografia on es veu l’ascensió i la finestra abans de ser 

deformada pel barrino de 1908. Pel que diu, els escalons interiors ja estaven tal com 

ara; Entre opinions moltes encertades i altres fora lloc avui, va descrivint les parts més 

accessibles del grup, concloent que deuen ser del periodo protohistórico, seguint 

l’opinió de Mélida sobre les coves de Perales de Tajuña i amb el mèrit de citar altres 

encertats paral·lels tant dels grups valencians -Xella i Cabriol- com altres peninsulars –

Cubas, Peñarrota-, seguint a Boix i a Mélida (Tramoyeres, 1899).  

Si la Nota Arqueològica  de Tramoyeres tingué escassa difusió, molt més coneguda 

fou l’obra de Teodor Llorente Valencia, sus monumentos... (1899), on inclou fragments 

de l’estudi de Tramoyeres, al peu de la lletra, així com les seues mateixes fotografies 

passades a gravat, com es solia fer a finals del XIX. Ressò de la lectura d’aquesta 

obra de Llorente, per exemple, és sens dubte l’entrada corresponent de Martí Gadea 

(1908), escrita en llemosí, que inclourem a l’apartat gràfic. 

Cal esperar una vintena d’anys per a l'estudi de M. González Simancas (1918), treball 

suficientment seriós i profund com per a tindre's en compte, tot i el temps transcorregut 

des de que fou publicat. Aquest estudi, després de localitzar i descriure bona part dels 

grups de la capçalera de l'Ontinyent, aportant algun plànol i nombrosos dibuixos, els 

compara amb altres conjunts peninsulars i de diverses parts de la Mediterrània. A 

partir sobretot d'aquestes comparacions –ja que no va trobar restes arqueològiques o 

inscripcions-, ve a concloure que la seua funció seria la de cambres sepulcrals, deixant 

oberta la cronologia o cultura que les realitzà, tot i que s'inclina per algun moment de 

l’antiguitat clàssica i per algun poble amb influències orientals.  

A pesar de que les seues conclusions no coincideixen en absolut amb les nostres, 

considerem aquest estudi com el més detallat i complet que s’havia arribat a fer;  tenint 

en compte les fonts i els estudis que aleshores tenia a l’abast es prou rigorós i 

documentadíssim per al seu temps, havent-nos servit de base, encara quasi un segle 

després, per a prosseguir en molts aspectes de la recerca. 

En la dècada dels anys trenta, Nicolau-Primitiu Gómez Serrano, dona alguna notícia 

sobre aquestes cavitats, atinant prou bé sobre els paral·lels; una mostra més del gran 

coneixement del país que tenien aquells prohoms (Gómez Serrano, 1935). 

També mereix esmentar-se el treball, sintètic i seguint sempre a Simancas, de Pla 

Ballester, aparegut a la veu corresponent de la Enciclopèdia de la Región Valenciana, 

en la dècada dels setanta (Pla Ballester, 1973). 
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Als anys 80, Mossèn Vañó Silvestre, després de dedicar diferents articles als altres 

grups de coves finestra, publica el 1985, el seu treball sobre el grup principal amb el 

títol: El monumento nacional de les Casetes dels Moros. 

Utilitza aquest terme de les Casetes, segurament per ser l’utilitzat oficialment, a pesar 

de qüestionar-lo al text amb una interrogació, i referir-se sempre a les covetes, i no a 

casetes, terminologia que tampoc nosaltres hem sentit a nivell popular. 

És un treball eminentment descriptiu, sense entrar en massa detalls ni consideracions, 

però si aportant la seua visió particular i nombroses dades que coneix de primera ma, 

com ara la del barrino de 1908 -donant inclús el nom de qui el va fer explotar-, o les 

denominacions populars que reben determinades cambres, (Boca de la Campana, 

Ullera del Capità, les Basses, el Banc Trencat, Forat del Loco, Boca del Forn, la 

Terrassa, la Porta Falsa, Boca Esvarosa...) amb curioses interpretacions, i seguint un 

recorregut ideal total, cambra per cambra, que s’inicia en la finestra 1 i acaba en la 5030 

. 

Dedueix que els sectors d’accés, intensament fumats, deurien ser les cuines, i inclús 

interpreta uns forats existents en algunes d’elles, que es complementarien amb unes 

barres de ferro, com uns suposats “percheros de los pucheros”. Altres curioses 

interpretacions són, per exemple la de la cambra 38, on els dipòsits podrien ser un 

“lagar” o cubet, o algunes inscripcions de la cambra 37, que relaciona amb la 

cristianització, així com les creus, que no dubta siguen antigues, inclús la de la cambra 

33 que suggereix es deuria a l’existència d’una tomba. Tanmateix sí que es refereix 

alguna vegada, quan hi ha paretetes o dipòsits, com a habitación granero, o  als 

reductes com a apostadero de vigilancia. 

Aporta Vañó algunes fotografies i, per primera vegada, un croquis general, de la 

secció, sense plantes, que tot i que esquemàtic podia donar una idea del laberíntic 

conjunt 31.  

En definitiva hi ha moltes coses ben aprofitables al treball de Vañó Silvestre, junt a 

d’altres clarament errònies i/o superades. En qualsevol cas, tot i que no les te totes, 

segueix la teoria de que aquests conjunts pogueren ser monestirs d'eremites cristians 

                                                           
30 Després d’intentar numerar-les de diferents manera i confrontar també numeracions de 
treballs posteriors, que tenen en compte criteris de nivell o de proximitat, hem optat per seguir 
la numeració de Vañó, per trobar-la molt més pràctica i fàcil de seguir. 
 
31 Complements indispensables realitzats pel seu grup de col·laboradors: Manuel Bellver 
Castelló, Antonio Castelló Botella i Rafael Domènech Domínguez, igual que en altres casos, 
com ja s’ha dit. 
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de l'època dels Concilis de Toledo. Dona per bo que les coves es realitzarien 

individualment en un primer moment per anacoretes o eremites, com a cel·les 

particulars i en un segon moment es comunicarien entre elles per a fer vida cenobítica 

o comunitària. 

Com ja s’ha dit a l’apartat del Bancal Redó, A. Bazzana (1992), cita aquest grup 

principal al seu capítol de Les cavités artificielles, però molt de passada, amb una 

bibliografia confusa, sense aprofundir massa i basant les seues interessants 

consideracions al voltant de l’hàbitat troglodític sobretot en els treballs de Bertrand a la 

zona de Guadix - Baza. 

Deixant de banda els nostres treballs publicats el 1993 i 1994, on ens ocupem 

d’aquest grup molt per damunt, el 1996 publiquen els germans Triolet un primer treball 

de conjunt: Les cluzeaux de falaise du levant.. on resumeixen els seus trets generals i 

aporten una detallada planimetria de planta. La síntesi descriptiva que en fan és molt 

precisa i coherent, remarcant els possibles trets defensius i considerant sens dubte 

que es tracta d’un souterrain – refuge communautaire. Tanmateix a l’hora de la seua 

datació –no reïxen a trobar esments o bibliografia anterior-, erren del tot en acudir a 

una anàlisi de termoluminescència, fet sobre un fragment ceràmic que troben encastat 

al morter de la finestra 42. Açò els duu a datar les covetes en el segle XVIII, i tot i les 

reserves lògiques que manifesten, entre les quals, diuen, que podria obeir a una 

reutilització posterior, s’inclinen a donar-la per bona ja que la cambra ...ne présente 

aucune trace de sucreusement et ne semble pas avoir éte réutilisée récenment.  

Abundant en l’errada –car com ja s’ha dit el morter ha d’obeir a les reutilitzacions baix 

medievals i modernes documentades com a colomer, en estar inutilitzant parts 

substancials dels sistemes de tancament originals-, venen a dir que la complexité du 

reseau et l’aspect tres normalisé des fenetres, jugaria a favor d’una època relativament 

moderna. Més encara: altres complexes de souterrains – refuges del nord de França 

van ser excavats al segle XVII i principis del XVIII. 

Ultra açò, que sols s’explica per un desconeixement absolut de la trajectòria històrica 

general d’aquestes terres, són moltíssimes les observacions morfològiques encertades 

i de notable interès, també, els paral·lels aportats, com ara els cluzeaux de falaise del 

Perigord. 

En el segon treball seu (Triolet, J. & L., 1997), dedicat monogràficament al grup 

principal de les covetes dels moros, ja no posen èmfasi en aquesta datació moderna. 

Però havent consultat, segons diuen, fins a 17 textos de viatgers entre el segle XVI al 
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XVIII, no troben cap cita a les coves i tan sols coneixen, com a primer autor a Sanchis 

Sivera (1922). 

Salvant la qüestió cronològica, el treball realitzat és realment important i constitueix la 

millor anàlisi realitzada fins el moment, de bon tros. S’estudia completament el conjunt 

i tots els dispositius que presenten les cambres, donant-ne detalls i sovint raonades 

interpretacions; s’analitza la seua organització i s’interpreta molt coherentment la seua 

funcionalitat. Per fi, les comparen amb els llocs semblants del Perigord, resultant ser 

aquells, normalment més amplis en l’espai interior, però la majoria en estructures 

aïllades, sense formar grups de finestres i cambres i, quasi sempre, amb un accés 

relativament més fàcil que els nostres. 

Resumint molt, venen a concloure que les covetes dels moros seria un refugi 

subterrani destinat a acollir temporalment més d’un centenar de persones (entre 165 i 

275 segons calculen, a partir dels 210 m2 habitables), i els seus mitjans de 

subsistència. Parlen de diferents línies de defensa, de que els passos que uneixen les 

sales organitzarien una defensa interna, i que per a prendre el lloc caldria franquejar 

una successió d’obstacles (com si fora un castell o fortificació, podríem dir). D’altra 

banda, tot i detectar diferents formes de repicat, o surcreussement, la interrupció clara 

de l’excavació en moltes sales, o altres detalls que portarien a pensar en una 

reutilització de cavitats destinades originalment a altra funció, s’inclinen a pensar que 

...ce vaste ouvrage a été creusé de novo. És a dir, en les seues pròpies paraules, que 

seria fruït d’un projecte coherent únic. Haurem de tornar sobre açò més avant, en 

discrepar nosaltres en bona part. 

Seguint amb la resta d’autors, també el 1997 es publica l’estudi de conjunt de les 

covetes d’aquesta àrea de Fornés Giménez i altres. En ell es tracta òbviament del grup 

principal, aportant-se una completa topografia, amb plantes, secció general i talls 

particulars de pràcticament totes les sales. Però solament resumeixen els trets 

generals en la descripció, sense entrar al detall car, segons diuen, encara no han 

arribat a estudiar-lo detingudament. Si que manifesten la opinió de que les coves 

originàriament no estaven intercomunicades. Segons diuen ...el conjunto fue utilizado 

como palomar, según un documento del siglo XVI , colocándose cañas en las 

ventanas y taladrando todas las paredes para poder acceder a todas desde un mismo 

sitio.  Tanmateix no aporten cap referència a tan cabdal document; raó per la que no 

podem saber si es tracta d’un simple document d’arrendament, com els que hem pogut 
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localitzar nosaltres, o si és un document més ampli on es donaren detalls sobre 

aspectes com ara les canyes o de la hipotètica realització de passets de comunicació.   

El treball de l’arquitecte Aranda Navarro (2003), amb un breu avanç ja publicat el 1988, 

va en la direcció de la investigació geològica, ambiental i formal, dins l’arquitectura 

bioclimàtica. S’estudien diferents tipus de habitat rupestre de l’est peninsular, incloent 

alguns grups de la capçalera de l’Ontinyent, i entre ells el grup de les Covetes dels 

Moros, dins la categoria d’assentaments en plànol vertical. Pràcticament es tracta d’un 

àlbum de fotografies, (103 fotos del grup principal, i tan sols 3 pàgines de text a d’ell 

referides). Es limita més aviat a l’anàlisi geològic, amb interessants notes sobre el tipus 

de roca i la tectònica, així com a les seues possibilitats per a l’excavació d’hàbitats. No 

s’entra en cap tipus d’interpretacions funcionals o de referències crono-culturals. Les 

planimetries aportades són excel·lents, sobretot la secció general, que hem pres com 

a base dels nostres estudis.  

Dins el vast treball d’investigació que abasta l’interminable món de l’habitat subterrani 

de tota la península ibèrica, desenvolupat per l’Enginyer de Camins Sáez Sanz (2014), 

trobem també un capítol dedicat al conjunt de la capçalera de l’Ontinyent, amb el títol 

Complejos rupestres en la Sierra de Mariola.  S’ocupa per tant també del grup del les 

Covetes dels Moros. Les seues principals aportacions són de tipus geològic, però 

contràriament al treball anterior, sí que es preocupa de la història del poblament i de la 

documentació històrica, integrant un discurs global bastant ampli. Tanmateix, llevat de 

les de caire geològic, són poques les noves observacions o consideracions que ens 

puguen aprofitar per al nostre treball; inclús sembla decantar-se més aviat per una 

autoria per uns eremites visigòtics, en relacionar directament les coves amb les 

sepultures tardo romanes de la Casa del Pou32 

Una altra tesi recent, també des de camps externs a la història o l’arqueologia, on 

s’inclouen les covetes del Moros, com a exemple dels ...asentamientos lineales 

acantilados, és la de l’arquitecta Beatriz Piedecausa33.   

 

b) La nostra interpretació del grup major de les Covetes dels Moros. 

                                                           
32  Tot i el tò de llicència literària que utilitza, en referència a la dura vida de l’eremita que ha de 
cavar-se la morada i la tomba (Sáenz, 2014: 424). 
 
33 Beatríz Piedecausa, La vivienda tradicional excavada. Las casas –cueva de Crevillente...  
(Universitat d’Alacant 2012). Pràcticament totes les descripcions dels nostres grups, 
observacions i material gràfic es basa en Aranda (2003). 
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Dissortadament les nostres campanyes de prospeccions dels anys 90 no van arribar a 

atendre a d’aquest grup, quedant pendent de realitzar tots els treballs complementaris 

de planimetria i fotografiat sistemàtic etc. És per això, i per la seua complexitat, que no 

podem donar conclusions més que molt provisionals, en no haver segut tractat amb el 

deteniment que requeriria.  

Això no obstat, com s’ha vist a l’apartat anterior d’antecedents, els darrers anys s’han 

realitzat planimetries i estudis molt detallats i des de diferents perspectives, cosa que 

ens permet tindre informació bàsica fidel i de qualitat així com algunes anàlisis ben 

rellevants, en especial el treball dels germans Triolet. 

Tal com ja s’ha anat avançant a la descripció general i en alguns comentaris en 

l’apartat d’antecedents, la nostra conclusió principal és que ens trobem amb un lloc de 

refugi i magatzem, amb graners, que no es va acabar, o que es va interrompre 

sobtadament. La irregularitat que podem observar en moltes de les plantes junt a 

l’escassa altura (al voltant d’1 m) de gran part de les estructures, en serien factors 

determinants. 

La seua execució hauria d’obeir a un projecte previ ben definit, amb una distribució de 

les finestres ocupant la major part de l’espai apte disponible de la paret i sempre tenint 

en compte la disposició asimètrica, per tal de que quedara lliure la vertical al davall de 

cada finestra. 

Pràcticament la totalitat de les estructures es realitzaria seguint un programa 

sistemàtic, que ja coneguem d’altres grups. Una vegada marcada la finestra 

s’excavaria el passet d’accés, alhora que es procediria a la perforació de les argolles 

d’ancoratge. Tot seguit s’iniciaria l’excavació de la cambra, en diferents fases de 

buidatge. Però només disposar del mínim espai interior, es procediria a rebaixar el 

marc intern, tot rodant el passet d’accés, destinat a allotjar els bastiments de fusta per 

al tancament. Tot i que pot haver diferents models o sistemes, el més comú ací seria el 

de pollegueres perforades a la pròpia roca als angles superior de les llindes interiors, i 

galzes laterals en el llindar per encastar un tauló de fusta, sobre el que anirien les 

pollegueres inferiors, tot amb la finalitat de poder tancar la finestra amb porteta de 

fusta a dos bats, o amb dues fulles, obrint cap a l’interior. 

L’excavació de la cambra deuria fer-se per blocs, a un costat i a l’altre i, incrementant 

moderadament l’altura respecte de l’accés, normalment, en tongades de dalt en avall, 

per a aconseguir, primerament, enrasar amb el llindar de la finestra. De fet més d’un 

65 % de cambres s’aturaren en aquest estat a ras de l’accés, raó per la que tenen 
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poca altura (1 m), per a un desenvolupament normal d’una persona. En molts casos es 

deuria fer també a l’ensems el ninxolet cresolera corresponent. Però segonament 

s’hauria d’haver prosseguit afonant el sòl, almenys entre 40 i 70 cm per davall del ras 

de l’accés com es constata en les cambres més acabades, tan sols en 9 o 10 casos 

(20%). 

Els anomenats bancs correguts o simples, excepció feta potser del cas d’una cambra 

(la 46), creguem que no són tals sinó testimonis d’una interrupció més o menys 

sobtada en el procés d’excavació de les cambres.   

En alguns casos singulars, i per això hem de considerar-les cambres especialitzades, 

es continuaria afonant el sòl, obrint fosses, o bé atraixos, deixant paretetes de la 

pròpia roca, creant en qualsevol cas uns dipòsits que nosaltres interpretem com a 

graners34.  

En aquest punt tindríem les cambres ja completament acabades, a falta d’alguna 

adaptació que convinguera, com ara alguna argolleta, clot o forat complementari per a 

necessitats més particulars. 

Segurament es prosseguiria –o potser ja s’hauria iniciat inclús molt abans de donar per 

acabada la construcció d’una cambra-, amb la realització d’algun pas de comunicació 

amb altres cambres immediates, (amb les que es preveia que els seus destinataris 

haurien de tindre relació). Tanmateix som del parer que els passos d’intercomunicació, 

sense ser excepcionals, originalment no serien tampoc el més comú. 

L’estat actual, amb connexió entre totes les cambres és problemàtic i molt dubtós 

creure que fora original. Caldria però un estudi més detingut per poder obtindre millors 

conclusions. 

En principi serien cambres individuals, per allotjar persones i queviures, algunes 

dedicades parcialment  o íntegrament a graner, i connectades en agrupacions 

reduïdes, probablement de 2, 4 o inclús prou més cambres, però quedant moltes altres 

                                                           
34  Els altres usos proposats, enterraments o aljubs no semblen mínimament acceptables. En el 
primer cas les nostres fosses àmplies i obertes no tenen res a veure amb les fosses 
antropomorfes, tipus “olerdolanes” o paregudes, existents dins de coves artificials del nord 
peninsular; En el segon cas, per a emmagatzemar l’aigua, faria falta un revestiment a les parets 
–del que no hi ha senya-, per a que l’aigua no s’infiltrara per la roca permeable i, com molt bé 
diuen els Triolet, seria molt més fàcil i efectiu tindre l’aigua distribuïda a les diferents sales amb 
simples vasos ceràmics. 
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isolades. Així es dedueix d’altres grups propers, prou acabats, com ara el Bancal 

Redó, les Penyetes  de la Cova Negra, o la Penya del Turco35.  

Potser, molt hipotèticament, i basant-nos en la distribució dels 6 graners que creguem 

constatar, es podria subdividir el grup en unes 7 agrupacions de cambres:  

- A: Cambres 1 a 12, amb hipotètic graner en CM12. 

- B: Cambres 13 a 15 més 18 a 23, amb graner en CM13.  

- C: Cambres 16 i 17, amb graner en CM17.  

- D: Cambres 24 a 27, amb hipotètic graner en CM25.  

- E: Cambres 28 a 30 més 35 a 39, amb graner en CM38. 

- F: Cambres 31 a 34, amb graner a CM37.   

- G: Cambres 40 a 50, amb graner en CM48. 

És una proposta com qualsevol altra, basada en la ubicació dels graners i tallant per 

els passos d’aparença més inconvenient, però és de difícil verificació, i difícil 

d’explicar, amb una gran variabilitat en les agrupacions: des de 2 fins a 12 cambres. 

A banda el contrast entre la forma programada i sistemàtica d’excavar les cambres i la 

forma molt dispar de l’execució de les intercomunicacions, o les diferents formes de 

repicat que es constaten sovint, potser es podria provar que la intercomunicació total 

és una idea posterior a l’estat original tan sols atenyent als passos 8/13 i 15/16, ja que 

la seua facció estaria inutilitzant la funció primera dels dipòsits, en el fons dels quals 

estan oberts els passos. 

Però si admetérem que les comunicacions entre cambres no són totes del moment 

original, cal buscar les raons per les quals es reaprofiten unes estructures que van 

quedar interrompudes i que probablement no van arribar a ser utilitzades o, ho van ser 

molt parcialment. 

Segurament hauria de ser en uns moments de gran inseguretat i amb la finalitat 

d’obtindre refugi quan es feren les transformacions, incrementant si cap els seus trets 

defensius. Podem pensar, seguint per exemple l’estudi dels Triolet, que la comunicació 

                                                           
35  Cas a banda és la Cova dels Nou Forats, on són necessàries les intercomunicacions per a 
la progressió vertical i el propi accés a les cambres altes, ja que és impossible l’accés 
despenjant-se des de la part superior. 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

119

interior seria de gran importància per a la defensa del lloc, així com els reductes, o 

postes de guet, situats normalment als extrems, etc. (Triolet, 1997:75)36. 

Aquesta reutilització com a pura defensa bé podria datar de principis del segle XIII, 

com a resposta davant l’amenaça de la conquesta feudal, moments en els quals es 

registra una gran activitat en la construcció de noves fortificacions per part dels 

andalusins en la nostra àrea (p.e.: Ribera i Bolufer, 2010). 

Ara bé, aquesta ocupació, -o reocupació- tardana, que sí que pot comprovar-se 

materialment per exemple als conjunts del Barranc de la Frontera, com més avant 

veurem, en canvi en aquest grup principal sembla no haver deixat cap rastre material 

mobiliar37, amb la qual cosa res no podem demostrar. 

Per fi, tal com ja s’ha dit, està clar que en època baix medieval, -almenys al segle XV 

segons la documentació-, aquestes estructures van ser reutilitzades com a colomers38.  

Potser una recerca documental més àmplia poguera donar-nos més detalls, com ara 

els que apunten Fornés et al., -que tanmateix no podem considerar en no conèixer el 

document, del segle XVI, a que es refereixen. Potser en aquesta època i per a 

d’aquest ús es farien les darreres modificacions, com ara els escalons d’accés entre 1 i 

2 –si es que no són encara més moderns-, o algunes últimes intercomunicacions per 

tal d’arribar a totes les estances. 

Al nostre parer, ja s’ha dit també, correspondrien a d’aquest darrer ús de colomer, les 

restes de morter o algeps que queden en alguns marcs interiors d’unes quantes 

finestres, amb l’objectiu de tancar-les, o  mig cegar-les, per tal d’impedir o millorar 

l’accessibilitat dels coloms, segons convinguera. La datació per termoluminescència 

aportada pels Triolet s’avindria bé amb aquesta atribució cronològica. 
                                                           
36  Tot i no acabar de veure nosaltres senyes tan explicites de defensa, com ells indiquen. Per 
exemple no hi ha més que un trou de visage, o forat de visura, element que, al nostre parer, 
hauria de ser més habitual, no sols en els accessos des de l’exterior –com és el cas de l’únic 
existent-, sinó també en els passets de comunicació interior, constituïnt-se, aleshores sí, en 
elements molt efectius per a evitar la progressió dels intrusos.  
  
37 Podria ser que la reutilització com a colomers, en fora la causa. Si aquest ús tenia com a 
finalitat, a banda del proveïment de carn, bàsicament l’obtindre adob per femar hortes i bancals, 
hauria de comportar l’extracció periòdica de la colomina, i amb ella podrien haver-se extret 
també les possibles deixalles arqueològiques que quedaren. Sembla estrany tanmateix, que no 
haja quedat la menor senya. O potser es va fer una neteja a fons abans de qualsevol canvi 
d’us? (inclòs, potser el d’habilitar-lo per a visita turística). 
 
38 Vid. documents de la nota 29. Ignorem el sistema de cria de coloms que s’utilitzaria car, a 
diferència de la majoria de colomers en coves, per exemple els abundantíssims de la Rioja, ací 
no es van practicar els habituals ninxols quadrangulars excavats a les parets, tant corrents a 
tots els colomers i dels que no trobem senyal a cap coveta. 
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En definitiva la nostra proposta seria:  

- 1.  Origen del grup, amb la seua excavació planificada però no completada, per una 

interrupció sobtada. Segurament no arribaria a utilitzar-se de forma general, però 

potser sí parcialment, en els sectors més acabats, com ara els graners principals.  Pels 

paral·lels del material moble trobat a d’altres grups de la pròpia capçalera açò podria 

datar-se, com a molt tard, cap al segles X-XI. 

- 2. Preparació per a nova ocupació com a refugi. Modificacions no sistemàtiques per 

augmentar els trets defensius. Interconnexió general o molt general  de les cambres 

(època medieval andalusina final: principis del s XIII). 

- 3. Reutilització com a colomers. Intercomunicació absoluta i retocs menors. Afegits 

de morter o algeps en marcs de les finestres (segles XV-XVII, segons documentació). 

- 4. Utilització puntual i molt parcial com a amagatall o altres usos esporàdics en època 

moderna i subactual, amb escasses modificacions i cap d’alguna entitat; potser 

escalons de l’accés 1-2, barrino, fumats de les primeres cambres, etc. 

 

Per les seues dimensions i tan gran nombre de cambres, precisament el grup més 

emblemàtic és un cas molt singular que s’aparta de la majoria dels altres coneguts 

valencians i en certa forma en distorsiona la seua lectura. No és fàcil atribuir a una 

alqueria la seua realització, ja que hauria de correspondre a un contingent molt major 

de població, així com una més complexa organització social. 

Com ja s’ha dit, caldran noves anàlisis i de major profunditat per a avançar amb 

seguretat. La complexitat d’aquest grup així ho requereix.  

 

c) Territori i poblament 

L’emplaçament del grup major de les covetes, enclavat en el barranc i prou apartat de 

la vista des del sud, en estar orientat a ponent, es troba tanmateix relativament pròxim 

al nucli urbà medieval de Bocairent i també, amb accés fàcil des de la vall oberta on es 

situen els terrenys aptes per al conreu, al sud-est. Com s’ha vist al grup de la Fos, amb 

el qual compartirà part del territori, en aquest sector de barranc hi ha diferents 

jaciments prehistòrics i abrics amb pintures rupestres. Igualment es pot constatar, 

barranc endins, un parell de jaciments tardo romans. Però per ara no s’ha detectat 
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punts de poblament ni de l’Edat del Bronze ni restes ibèriques d’alguna entitat, en les 

rodalies de les covetes ni del nucli urbà. 

Pel que fa al poblament romà, i amb les salvetats de ser un coneixement molt 

embrionari39, es pot veure que les escasses restes de poblament romà detectades fins 

avui, especialment la zona de Massarra – Mas del Pou i, molt menys significatives, les 

Ombries,  es troben  prou allunyades. En el primer cas es tracta de sengles necròpolis 

tardanes, amb tombes d’orientació est-oest, excavades a la roca, datades als segles 

VI-VII d. C., la de Mas del Pou amb més de 60 tombes, i de les que desconeguem els 

assentaments o llocs d’habitació corresponents (Ribera, 1992; González Villaescusa, 

2001). De les Ombries tenim un reduït registre ceràmic de superfície sense cap resta 

estructural  però que ens permet suposar un ampli període cronològic, dels segles I al 

IV  dC., per la presència, entre altres, de sigil·lata sudgàlica, lucente i clara D. També 

cal dir que fóra de l’àrea, però proper, queda un assentament romà de major 

envergadura, i d’àmplia cronologia, la Casa Alta – Sant Antoni, (s. II-I aC. a IV-V dC.), 

situat en la zona del Collado, en el punt de contacte de les dos conques fluvials –

Clariano i Vinalopó- i que almenys en deuria d’haver un altre –pels indicis- - entre 

aquest de la Casa Alta i el de les Ombries, cap a la Lloma – la Casa Glòria40. Com ja 

s’ha dit, al nord i dins del barranc, existeix altra jaciment, el Castellaret de la Fos, 

assentament d’altura i fortificat centrat als segles IV-V dC.  

Potser resulta un tant sorprenent  la escassetat de dades corresponents a època alt-

imperial, en contrast amb la relativa abundància pera època tardo-romana. Tot plegat, 

però, no sembla un poblament especialment intens o destacat, si el comparem per 

exemple amb la resta de la Vall d’Albaida (Ribera i Bolufer, 2000).  

Per a època medieval andalusina la cosa canvia prou. Bocairent –Bukayrân- és citat 

per diverses fonts àrabs i sabem que és un hisn important (Epalza, 1988). Alcança 

                                                           
39  No s’han fet estudis de detall; Ens basem sobretot en les nostres prospeccions que, tot i que 
àmplies, no són sistemàtiques. Reconeguem que és poc i estem segurs que, a pesar de les 
fortes transformacions post-medievals que ha sofert el territori, encara hi ha moltes novetats per 
aparèixer, especialment per a època romana, a la que deu correspondre un poblament prou 
més intens del que ara tenim constància. 
 
40 A les proximitats de la Casa la Lloma –o les Llomes-, aparegué una càmera subterrània que 
no es va poder contextualitzar però en superfície es recolliren alguns fragments de ceràmica 
tardo-romana (Villaescasa, 2001: 299). Per la nostra part, en la  zona de la Casa Glòria, 
propera a l‘anterior, vam arreplegar alguns fragments dispersos de ceràmica romana, 
bàsicament dels s. III- IV. 
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certa fama  per algunes de les seues produccions tèxtils de llana41 (Lombard, 1978: 26-

28) i inclús de seda (Lombard, 1978: 98, n. 2), (Martínez, 1991).  Encara que mai se la 

cita com a  medina, segons Idrisi seria un hisn destacat, ben fortificat, tan poblat com 

una medina, amb un mercat sovintejat, rics conreus als seus voltants i una industria 

tèxtil floreixent (Bazzana; Cressier; Guichard, 1988: 62), (Bazzana, 1992: 209). Mazzoli 

la inclou com a una ciutat tipus 4, amb mercat o soc periòdic extramurs, de relativa 

importància (Mazzoli-Guintard, 2000: 120). Malgrat això, solament coneguem un 

personatge destacat, Ibn Ruhaim, d’època almoràvit, que fou poeta i va exercir 

diversos càrrecs a Sevilla (Sanchis Guarner, 1976), (Guichard, 1990: Doc. 36). A pesar 

de la seua proximitat a Xàtiva, quasi sempre se la cita com a pertanyent a Dénia, 

basant-se en Ibn Said (Bazzana; Cressier; Guichard, 1988: 64),  (Mazzoli-Guintard, 

2000: 361), cosa que sembla clara  almenys en el  segle XI, per la puixança de Dénia, 

de la que Bocairent seria una de les principals connexions o eixides terrestres a les 

grans vies de l’interior peninsular (Rubiera Mata, 1985: 40), i  època de la que sembla 

han quedat a Bocairent uns quants magnífics ponts andalusins com a testimoni 

(Ribera et al. 2003). 

Paradoxalment, a pesar d’açò dit, encara no sabem quasi res de l’espai concret que 

ocuparia Bocairent ni dels seus aspectes físics42; contràriament al que es creu, es 

coneix ben poc -o res- d’elements clarament andalusins a l’anomenat barri medieval, ni 

restes constructives, ni pràcticament tampoc restes mobiliars43. 

Sense cap evidencia material però, hem de creure que a la part més alta del nucli urbà 

medieval, on hi havia el castell – així anomenat en la documentació baix-medieval44-, i 

                                                           
41 Lombard, prenent la cita d’ Idrisi, traduïda per Dozy, les descriu com ...des solides, 
moelleuses et précieuses étoffes de Bocairent... souples et blanches comme le papier... 
 
42  Una mena d’aproximació va tractar de fer  F. Franco (1991), però al no basar-se sinó en uns 
quants tòpics infundats i en esquemes apriorístics els resultats no són, de moment,  
contrastables.  
 
43 A pesar del nostre interès, amb les consegüents gestions realitzades, la servitud de les 
actuacions d’urgència, entre altres causes, van impedir la continuïtat del nostres treballs 
d’investigació al nucli urbà de Bocairent, en ocasió d’algunes obres de renovació urbanística 
del mateix, raons per les que, entre altres, no coneguem que s’haja avançat en aquest sentit, 
en els darrers anys.   
 
44 Com a mostra posarem alguns exemples: A: ARV Rel 611, ff. 234v-235r. 1416, 22 de 
setembre: Item, si·s arrenden les rendes lo arrendador ha axi per la recollecta de les rendes 
com per son estatge lo Castell qui és dins la vila de Bocayrén. B: Document de l’AMO, Fons 
Notarial, prot. Gracià Bodí, 1494-1499, f. 94.: 1496, gener 24. Bocairent. fems de les mallades 
(Els jurats de Bocairent arrenden el fem). ... A Berthomeu Bodí, de’n Francés, lo pla de l’Olm 
del Portal de la Vila fins al castell, los fems per III sous VI diners: III sous VI diners.  (Agraïm 
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on ara és l’església, existirien, a partir del segle XI,  les restes d’una fortificació 

andalusina de certa entitat, al recer de la qual i ocupant el penyal, s’escamparia la 

resta del caseriu andalusí45.  

Per ara, la realitat de les restes materials atestades a les proximitats del nucli urbà –i 

dels grups de covetes immediats- ens remeten a l’assentament dels Vilars, a un km al 

sud oest. Aquest jaciment, encara que estructuralment arrasat, ha proporcionat un bon 

conjunt de materials ceràmics bàsicament del s. X, entre els quals nombrosos 

fragments decorats en verd i manganès. Una actuació d’urgència, motivada per la 

urbanització del sector més pròxim al casc urbà, va documentar un abocador amb 

restes coetànies, aconseguint contextualitzar les restes fins aleshores de superfície, 

pertanyents a un ampli assentament andalusí totalment destruït (Pascual, 2001; 

Ribera, 2007). 

Uns 500 m més allunyat, al SW dels Vilars, es constata un altre assentament andalusí: 

la Punta de l’Illa, de datació més àmplia  i/o imprecisa –tot i que deu ser bàsicament 

del s. XI i XII. Fins el moment no coneguem restes estructurals –a banda algunes 

sitges prehistòriques en el mateix emplaçament-, però els fragments ceràmics 

andalusins són abundants i apareixen dispersos per una àmplia zona en la punta de 

l’Illa. Per la seua ubicació ponentina segurament aquest lloc es podria vincular millor 

amb les coves finestra de la Frontera o de la Paixarella, que amb les del voltant del 

nucli urbà de Bocairent. 

Altres punts dispersos pel territori més àmpliament entès, on apareix ceràmica 

andalusina, si bé sense concentracions d’alguna consideració i de variada cronologia 

són: La Canaleta, l’Alboret i l’Alqueria –possible alqueria de Lex, del Repartiment-, els 

Casals, les Ombries, la Casa Glòria i Rambleta. També els darrers moments, segle 

XII, bàsicament, sembla detectar-se una ocupació de coves naturals, segurament de 

                                                                                                                                                                          
les referències al Dr. Vicent Terol, Director de l’Arxiu Municipal d’Ontinyent). C: Altre document, 
també del s. XIV, dona més informació, ja que amb motiu de canviar unes bigues en una sala 
podem saber que allí es guardava el blat del terç així com que aqueixa sala media uns 4 m 
d’ampla: Arxiu del Regne de València. Mestre Racional ; 1416-1423; num. 1769. (Ferre Puerto, 
1996). El castell, amb obres importants entre 1376 i 1416, perviuria fins a primeries del XVI, en 
que seria enderrocada la torre principal, potser la capella de Sant Pere, i reblert el fossat adjunt 
(tou de Sant Pere), per preparar l’edificació del nou temple parroquial (Vañó Silvestre,1965). 
 
45A falta de dades materials certes, potser per fer-se una idea global del Bocairent andalusí, la 
més completa aproximació, tenint en compte totes les dades a l’abast, siga la de Soler (Soler i 
Ferre, 2003), tot i la prodigiosa imaginació que aporta l’autor en desenvolupar alguns simples 
indicis. 
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refugi, com ara en la Cova de la Mola, en la Cova de l’Ombria del Portell, o en la més 

allunyada de l’avenc del Pla de les Ànimes, o del Vinalopó.  

Amb tot, l’única documentació de restes andalusines de certa entitat en les rodalies 

dels grups de coves finestra immediats al nucli de Bocairent, cal situar-la al lloc dels 

Corrals. Ubicat en la vessant dreta del barranc de Canyaret, a l’altre costat d’on es 

localitza el topònim l’Alfara, i ben situat respecte a l’accessibilitat als camps de conreu,  

a uns 300 m al SE del grup major  i a 200 m a l’est del Colomer, el lloc dels Corrals, va 

ser objecte de reduïts treballs arqueològics durant la campanya de 1996.  

Localitzat en anys anteriors, al lloc es veien una sèrie de boques de sitja, tallades a la 

roca i reblides, al voltant d’una mena d’era. Es va poder realitzar un sondatge 

avaluatori a una d’aquestes sitges. Resultà tindre una forma lleument troncocònica, 

amb una profunditat màxima d’1,5 m. El seu rebliment, amb intrusions modernes que 

ens indiquen haver segut buidat i tornat a reblir -almenys en la part superior-, ofereix 

tanmateix un registre bàsicament andalusí tardà (s. XII) (Conjunts 96.83/. i .84/.), amb 

elements de construcció -teula, rajola...-, que ens deu estar indicant la proximitat de 

l’assentament. Tot i les dificultats d’investigació al ser actualment una zona de 

“casetes”, donada la relativa proximitat del lloc tant al grup principal de Les Covetes 

dels Moros, com al grup del Colomer, situat de front mateix, seria un dels pocs llocs  

amb certes expectatives d’avançar en la investigació d’assentaments en principi 

relacionables amb les coves-finestra, tot i els dubtes seriosos, tant per la cronologia, 

molt tardana, com per no poder-se establir cap relació directa. 

 

Així les coses, per ser l’únic lloc d’on tenim un context clar documentat, per la 

proximitat al grup de covetes, i per estar inèdit, afegim ací l’inventari de materials  

96.83. Conjunt procedent de Els Corrals, Sitja 1, MS, (0-90). 
 Vascular. 
01/. Fragment ceràmic, part del cos d’un vas indet  -bol o escudella?-. Vidrat estannífer blanc 
interior. Dec : dos filets paral·lels verticals, morat. 
02/. Fragment ceràmic, part de la base, -repeu en anell-, d’una tassa, copa o orça. Vidrat 
estannífer blanc total. (modern o contemp.). 
03/. Fragment ceràmic, part del cos d’un vas indet. Vidrat estannífer blanc total. (modern ?). 
04/. Fragment ceràmic, part de la vora -en ala- d’un vas indet. -bací ?, olla?-. Vidrat plombífer 
melat verdós, total. 
05/. Fragment ceràmic, part del cos d’un vas indet -bací ?-. Vidrat plombífer melat verdós, 
interior. 
06/. Fgtet. ceràmic, part del cos d’un vas indet. Vidrat plombífer melat verdós, interior. 
07/. Fragment ceràmic, part del cos d’un vas indet.  -cànter ?-. Exterior : Dec. línies de 
manganés verticals. 
08/. Fragment ceràmic, part del cos -coll - d’un vas indet.  -cànter ?-. Exterior : Dec. línies de 
manganés horitzontals. 
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09/. Fg. -2 fgs. casats-  part de l’ansa -de cinta-  d’un vas indet. 
10/. Fragment ceràmic, part del cos d’un vas indet. -probable contenidor. Pasta fullosa, reduïda. 
11/. Subconjunt de 17 fgs., part del cos de diversos vasos indeterminats. Pastes majorment 
groguenques, oxidants. 
 No Vascular. 
12/. Fg. de rajola de paviment (modern o contemp.). 
13/. Subconjunt de 3 fgs. part de diferents rajoles o maons. Pasta groguenca. 
14/. Subconjunt de 6 fgs. part de diferents rajoles o maons. Pasta rogenca. 
15/. Subconjunt de 65 fgs. part de diferents teules corbes. Pastes generalment groguenques. 
(1200 grs.).  
 Metàl·lic. 
16/. Eina de ferro. Forma triangular allargada, plana, bisellada en el costat ample. Mesures :  74 
mm.   Llarg; 32 mm. ample màxim; 5 mm. ample mínim; 7 mm. gros màxim; 2mm. gros mínim. 
(Eina de pedrapiquer ?). 
 Altres. 
17/. Subconjunt de fgs. d’os. (50 grs.). 
18/. Subconjunt malacològic. Uns 15 grs. de closques de caragol i fragments. 
19/. Ascla de sílex melat. 
20/. Subconjunt. Mostra de la fracció (pedres, 500 grs.) 
 
 
96.84. Conjunt procedent de Els Corrals, Sitja 1, MI, (-90-150). 
 Vascular. 
01/. Fragments ceràmics, part de la vora d’una safa o taifa (ataifor). Vidrat estannífer blanc, 
interior.Tipus IIIc de Rosselló o variant. (Tres trossos: 4 fgs. casats + 3 fgs. casats -un d’ells 
96.83- + 1 altre fg.-96.83-, tot de la mateixa peça). 
02/. Fg. ceràmic, part de la vora d’una olla o marmita o gerreta, llavi triangular ressaltat. 
03/. Fg. ceràmic, part de la vora d’un vas indeterminat, -forma tancada. 
04/. Fg. ceràmic, part de la vora d’un vas indet. 
05/. Fragments ceràmics. Dos fgs. de la base i 7 fgs. del cos d’un mateix vas indeterminat, 
probablement  una gerreta o cànter. Dec. a bandes i goterons en òxid de ferro, a l’exterior. 
06/. Diversos fgs. ceràmics, part del cos d’un mateix vas indeterminat, probablement  una 
gerreta. Dec. un filet horitzontal en òxid de ferro, a l’exterior, en la panxa. (17 fgs. alguns 
casats). 
07/. Diversos fgs. ceràmics, part del cos d’un mateix vas segurament, amb part d’una ansa de 
cinta, i un fg. de vora, probablement  una olla o marmita. Exterior : engalba marró. (18 fgs.). 
08/. Diversos fgs. ceràmics, part del cos d’un mateix vas indeterminat, forma tancada -cànter ?-. 
(9 fgs. alguns casats). 
09/. Fg. d’una ansa de cinta, part d’un vas indet.  
10/. Fg. ceràmic, part de la vora d’un vas indet. -fornet ?- Interior : línies d’incisions 
entrecreuades. 
11/. Subconjunt de 20 fgtets., part del cos de diversos vasos indeterminats. (gerretes, olles, 
etc.?) Pastes majorment, oxidants. Gruixos diversos. 
12/. Diversos fgs. ceràmics. Part del cos segurament del mateix vas, probablement una gerra o 
alfàbia, contenidor de gran tamany. Gruix paret : 25 mm. Pasta groga-rosàcia, desengreixant 
bast. Ext. : Banda rebaixada horitzontal, 70 mm. ampla. (7 fgs. alguns casats) 
13/. Diversos fgs. ceràmics (3) , part del cos d’un mateix vas indeterminat, probablement  un 
contenidor. Gruix paret : 13 mm. 
 No vascular 
14/. Diversos fgs. (4) , part del cos de diverses teules corbes.  
 Altres. 
15/. Subconjunt de fgs. d’os. (3 fgtets.). 
16/. Subconjunt malacològic. Uns 10 grs. de closques de caragol i fragments. 
17/. Pedra plana, arrodonida. 
18/. Subconjunt. Mostra de la fracció (pedres, 125 grs.) 
 
 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 126

Bibliografia del grup principal de les Covetes dels Moros -selecció. 

Madoz, 1846; Llorente, 1897; Tramoyeres Blasco, 1899; Llorente, 1899; Martí Gadea, 

1908; González Simancas, 1918; Sanchis Sivera, 1922; Navarro Cabanes, 1923; Melo 

de Matos, 1930;Pla Ballester, 1973b;; Vañó Silvestre, 1985; Bazzana, A. 1992; Ribera, 

1993. Ribera i Bolufer. 1994, Triolet, J. et L. 1996: Triolet, J et L.. 1997; Fornés et alii; 

Ribera i Bolufer, 2008; Aranda, 1988, 2003;  Sáenz Sanz; 2014. 
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3.A.9.-  Les Covetes del Colomer. (Bocairent). 

Coordenades UTM: 30SYH079941. Altitud s.n.m.: 600 m. 

3.A.9.1.- Síntesi descriptiva. 

Situades a la vora mateix del nucli medieval de Bocairent, en el marge esquerre del 

Barranc de la Fos. En un breu cingle, orientat al llevant, per damunt del qual discorre el 

camí d'accés baix-medieval a Bocairent, trobem aquest grup de finestres. Interiorment 

està molt desfigurat, almenys des de principis de segle XX,  a l'estar en ús com a 

magatzem agrícola. Cap a 1938 sembla que va sofrir més modificacions, per a usar-lo 

com a refugi en la guerra civil.  

En total consta de 14 finestres -una de les quals solament està iniciada-, repartides 

bàsicament en dos nivells: el superior amb 9 finestres, més una més alta; l'inferior, 

amb tres finestres més una més baixa, que probablement serviria d'accés -per pou-

xemeneia-. Açò no es podia comprovar per estar tapiades i reblides, les 4 finestres 

inferiors, almenys des de principis de segle XX. 

Segons el plànol de González Simancas (1918), totes les cambres del nivell superior -

una per finestra- ja estaven intercomunicades, encara que no tan desfigurades com en 

l'actualitat. També existia almenys un dels accessos actuals a peu pla, des del SW.  

Al peu del cingle hi ha una balma amb una petita deu, rebent el nom de Pouet de Sant 

Vicent i on hi ha uns taulellets ceràmics que fan referència a una suposada visita de 

Sant Vicent Ferrer. 
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3.A.9.2.- Detalls i consideracions.  

La situació immediata a la població de Bocairent, en el mateix camí principal d’accés 

en època baix-medieval46, ha fet d’aquest grup un dels més coneguts; de fet el primer 

gravat on apareix un grup de covetes és el d’aquest grup, en l’obra de Cavanilles, a 

finals del segle XVIII.  

Però tot i l’atenció rebuda per diversos autors, la informació que ens pot donar és molt 

relativa, en haver segut interiorment totalment transformat. Sembla que seria al segle 

XIX quan se li obriria un accés a peu pla des dels hortets al NW, i s’ampliaria, captant 

les cambres successivament, per aconseguir una mena de corredor seguit, que 

després es subdividiria, segons necessitats d’us (colomer, conillera, magatzem..). 

Potser també es feu al segle XIX l’accés ara principal, des del SE, tot i que Simancas 

no deixa clar sí ja existia quan el visità, poc abans del 1918.  Durant la guerra Civil, 

segons ens diu Vañó, seria modificat per a servir de refugi, per això hi ha variacions, 

com ara la regularització del sol, entre el planet de Simancas i l’estat en que el trobà 

Vañó als anys 80. 

En ser un espai privat i tancat, no va ser fins molt tard que el poguérem visitar 

interiorment47. En la campanya de 1994, mentre fèiem observacions exteriors, 

poguérem acostar-nos a la finestra més baixa, tapiada, d’on naixia una potent figuera. 

Entre els petits descoronaments produïts per la figuera, poguérem recollir algun 

fragment ceràmic, entre ells una ansa plana segurament corresponent a una olla 

andalusina (94.48). 

El 1996 a l’estudi publicat pels germans Triolet, arrepleguen de passada aquest grup, 

tot i que, ignorant tota bibliografia anterior, el reanomenen com a Pouet de Sant Vicent 

–en referència a la balma inferior. En semblar-los poc evident el seu valor com a 

refugi, per estar les finestres a relativa baixa altura i per la seua situació molt visible 

des del “pont romain”,  els fa pensar que aquest grup, junt al proper d’En Gomar, 

serien a mena de “bastions rupestres réalisés ... pour contrôler l’accés de Bocairent”.  

No creguem gens encertada aquesta hipòtesi, entre altres coses, el grup d’En Gomar 

                                                           
46 El gran pont de darrere Vila, que salva el barranc, adjunt al grup de coves, deu ser de 
principis del s. XVI  -Viciana ja l’esmenta-; però dubtem molt que en època andalusina hi 
haguera cap pont ni camí en aquesta zona (Ribera et al. 2003). 
 

47 L’any 1994 vam intentar accedir a l’interior en diverses ocasions, pretenent estudiar-lo durant 
la primera campanya, però a pesar de contactar  i quedar entesos amb la propietat, no va ser 
possible finalment. 
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està massa apartat del camí, a banda de que, com ja hem dit (Vid. nota 41), 

considerem que quan es feren les coves finestra no hi passaria cap camí, ja que 

aquest està vinculat al pont de darrere vila, construït molt posteriorment.  

L’any 1997, a l’estudi de Fornés i altres, apareix un bon plànol però descriuen  el grup 

molt succintament.  

L’any 2009,  un despreniment48 va enfonsar un tros de paret per davall de les finestres 

4 i 5, fent desaparèixer part de la boca de la finestra  inferior, o 14. Tot seguit 

l’ajuntament inicià un projecte de restauració, i posada en valor, que conclogué el 

2011, convertint aquest grup en un centre d’interpretació de les covetes49, on es poden 

veure panels informatius i un audiovisual, dins un àmbit que va estar ocupat per 

diverses coves, però que avui té poc a veure amb aquells espais. 

Amb tot, sortosament la frontera o façana exterior del grup ha mantingut les seues 

característiques essencials, llevat de la malaurada desaparició de la finestra inferior 

durant les obres de” restauració”, i es pot acudir a documentació fotogràfica, i inclús al 

dibuix de Simancas, que ja ens dona una idea molt clara, malgrat la tendència de 

l’autor a regularitzar les finestres. 

O siga, tindríem un nivell alt, amb 9 finestres alineades, més una més alta (la 7, 

damunt de la 6). D’aquest nivell, la finestra 3 solament està marcada, o siga la seua 

excavació tan sols es va iniciar. 

En un nivell inferior tenim 3 finestres més, (11 a 13), més una a més baixa altura (la 

14).  

Excepte la 3, hem de suposar que la resta de finestres totes tindrien cambres, que en 

principi no serien majors de 3 per 3 m de planta, com a màxim, excepte la 12, que pel 

que es veu seria la major, amb uns 3 per 5 m de planta, totes amb una altura difícil de 

determinar però reduïda, segurament inferior a 1,5 m. Sembla que la única que deu 

conservar les dimensions originals seria la 7 o més alta, de dimensions molt reduïdes i 

                                                           
48 A pesar de que s’atribuí la causa del despreniment a les filtracions des de la part superior, 
amb costoses obres de redrenatge, molt probablement fou la potent figuera arrelada a la cova 
14, la causant real de l’enfonsament. 
 
49 Actuació molt encertada, de cara a la difusió d’aquest patrimoni. Tanmateix hi ha que 
lamentar algunes pèrdues irreversibles d’informació (finestra 14), i que no es poguera aprofitar 
per aprofundir en el coneixement del grup, sobretot per documentar la morfologia de les 
cambres de les finestres inferiors, parcial però segurament intacta, sobretot la 14, així com els 
seus reblits, de possible interès arqueològic. Segons sembla l’autorització per a realitzar el 
seguiment arqueològic arribà quan les obres feia temps que havien finalitzat. 
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que perfectament podria ser un “lloc de vigilància”, o en paraules de Vañó: simple 

apostadero para vigilar el exterior.  

D’altra banda la finestra inferior, 14, per la seua pròpia posició, deuria servir d’accés al 

grup, i comunicar amb la 11, per un pouet –xemeneia. Malgrat haver estat sempre 

tapiada i reblida abans de la seua desaparició, poc després de l’enfonsament de 2009, 

i abans de les obres de restauració, vam tindre oportunitat de fer alguna fotografia, 

d’on podem deduir perfectament la seua efectiva comunicació interna amb les 

cambres superiors50. Es lògic pensar que de la 11 es podria pujar a la 6, i d’aquesta, 

com encara es pot comprovar al lloc, a la 7.  Tindríem ací l’eix vertical del grup, 

intercomunicat, i a més a més, es pot valorar el caràcter comú o auxiliar, tant de la 

més alta com de la més baixa, en estar en la mateixa vertical de la finestra 6; inclús la 

11 es desplaça cap al nord per a  no ocupar eixa vertical. 

És de creure que la majoria de cambres tindrien comunicació interna. Malgrat que l’any 

2009 es va fer una nova planimetria51 amb alçats interns cap al Est i Oest, tractant 

d’ubicar les restes de les cambres originals, no vam poder arriba a cap conclusió certa.  

Pel que fa a detalls de les finestres, pot sobtar que no presenten argolles d’ancoratge; 

en algun cas potser hagen desaparegut però segurament no se’n van fer degut a que 

a que el tipus de roca és molt més feble en aquesta banda occidental del barranc. En 

canvi si que hi ha nombroses argolles mitjanes i menudes a l’interior de les cambres; 

tot i que algunes d’elles puguen ser posteriors –com una que hi ha en el passet 

d’accés principal actual--, la majoria semblen ubicar-se als panys de parets 

corresponents a les cambres originals.  Pràcticament totes les finestres presenten 

elements de tancament, amb solc inferior i les típiques pollegueretes als angles 

superiors, per a portes de doble ventall, això sí, en diferent estat de conservació. 

Així les coses, a pesar del desconeixement intern, creguem que el grup del Colomer  

conceptualment obeeix a un model complet i molt perfeccionat, amb un accés  a més  

baixa altura, dos nivells de cambres,  amb una més gran en l’inferior -probablement 

per a gran dipòsit de gra-, i un altre nivell més nombrós de cambres i més alt,  amb un 

lloc de vigilància superposat, damunt precisament de l’accés. 

                                                           
50 Si bé no tenim més documentació, ni fotografies amb el detall que requeriria, ni planimetria, 
ja que esperavem que es faria durant el seguiment arqueològic oficial de les obres. 
 
51 Planimetria en aquest cas realitzada per l’arqueòleg Ignacio Hortelano, a encàrrec nostre.
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Més problemàtic és el context, per la seua ubicació tan propera al que deuria ser nucli 

andalusí de Bocairent, i que haurem de tractar amb el conjunt d’En Gomar. 

Inventari de materials. 

94.48. Materials procedents del rebliment intern aflorant en la finestra més baixa (Colomer – 14) 
01/. Fragment d'ansa plana i encovada, corresponent a una olla andalusina. 
02/. Fragment de rajola massissa quadrangular, indet.. 
 
 

Bibliografia de les Covetes del Colomer:  

Cavanilles, 1797; González Simancas, 1918; Vañó Silvestre, 1982a; Ribera i Bolufer. 

1994, Triolet, J. et L. 1996; Fornés et alii, 1997; Ribera, 1995; Ribera i Bolufer, 2008; 

Sáenz Sanz; 2014. 
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3.A.10.-  Les Covetes d'En Gomar -o del Xorrador-. (Bocairent). 

Coordenades UTM: 30SYH079938. Altitud s.n.m.: 600 m. 

3.A.10.1.- Síntesi descriptiva. 

En el flanc de llevant del nucli medieval de Bocairent, en el cingle davall mateix de les 

cases. Presenta un total de 12 finestres, de les quals una solament marcada i altres 

dues amb les cambres poc iniciades. S'agrupen en dos irregulars nivells, a més d'una 

altra més baixa, isolada. El primer nivell consta de 7 finestres, a altura escalonada i 

amb les corresponents cambres, totes elles intercomunicades. El segon nivell, o 

superior és on estan les tres finestres inacabades, a més d'altres dues que són 

naturals modificades i que tenen les respectives cambres comunicades. Des de la més 

occidental encara ascendeix una "xemeneia", ara cegada per escombraries, per la que 

potser continue el grup. La majoria presenten argolles d'ancoratge i solcs o marques, 

algunes bancs o compartiments. 

   

3.A.10.2.- Descripció  analítica general 

Aquest complex grup es troba en el flanc sud-oriental del mateix nucli històric medieval 

de Bocairent. Les finestres s'obrin en un cingle, davall mateix de la part darrera de les 

cases i per damunt d'una zona d'horts que s'escalonen, en terrasses successives, fins 

al riu.  

Les finestres són de forma rectangular vertical, com és habitual, i estan penjades entre 

uns 5 i 9 m respecte del sòl actual, sens dubte modificat pels horts. Presenta un total 

de 12 finestres, de les quals una solament està marcada, altres dues apenes tenen les 

cambres iniciades, i la resta es reparteixen en dos subgrups. A més hi ha una altra 

cavitat, de molt majors dimensions, situada al davall immediat del grup i accessible 

directament des d'un hort. 
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El subgrup En Gomar 1-7: Consta de 7 finestres, amb les seues corresponents 

cambres, intercomunicades. Des de la finestra 1, o més oriental, s'accedeix a la resta 

de cambres d'aquest subgrup (fins a la 7), intercomunicant-se interiorment i ascendint 

escalonament (vid. plànol). Les dimensions de les cambres són variables, majorment 

de planta rectangular, amb els angles arrodonits, i d'entre 4 per 2,5 m -la major-, a 2 

per 1,5 m -la menor. L'altura també és variable, entre 1,20 i 2 m aproximadament. Sols 

algunes finestres presenten argolles d'ancoratge, per a facilitar l'accés. 

Fonamentalment servirien d'accés la finestra 1, la 2 i la 6, presentant aquesta darrera 

una sèrie d'osques tipus "pedal" en el davall de la part exterior. Pràcticament totes les 

finestres presenten traus- polleguera, per a tancar-les amb portetes de doble fulla. 

Algunes cambres presenten atraixos, o dipòsits o oberts al sol, sobretot la més 

espaiosa cambra 3, però també la 7 i la 4. En quant a altres dispositius, totes les 

finestres presenten solc inferior i dos pollegueretes als angles superiors, per a tancar-

les, excepte la 9 que és una obertura natural. Argolles grans, per a ancoratge de les 

cordes, solament en trobem a la finestra 1, que en té  dues, una a cada costat, a la  

finestra 2 en trobem una, igual que a la 6 i a la 9. Argolletes menudes interiors n’hi ha, 

quatre en la cambra 2, dos en la cambra 7, i una en la 1, en la 4 i en la 8. Es constata 

una fornícula  o cresolera en les parets en les cambres 1, 3, 4 on n’hi ha dues, i en la 

6. En alguna cambra hi ha alguna altra mossa o rebaix difícil d’interpretar; 

especialment a la cambra 3, on hi ha quatre breus depressions circulars arrimades a la 

paret, i un forat a la mateixa paret com per encaixar una fusta.   

- Cova-finestra número 6: 

Molt probablement, aquesta cambra-finestra s’utilitzaria per accedir al grup general, 

car els huit metres que la separen del sòl no són del tot verticals i s’observen encara 

els diversos escalons tipus pedal. A més a més, hi ha una argolla considerable a 

l’angle inferior llevantí de la finestra (8 per 13 cm de trau). 

La finestra pròpiament dita és rectangular i lleument irregular. Fa, a l’exterior 

d’amplària superior, 50 cm. Llinda prou recta, amplària inferior 75 cm (sense comptar 

l’argolla). Alçada: 111 cm. A l’interior es conserven les dimensions fins a 40 cm on hi 

ha l’engalze. A costat i costat dels angles superiors hi ha sengles forats de polleguera, 

d’uns 7 cm de diàmetre per 3 cm de profunditat, separats entre ells per uns 70 cm. El 

sostre és molt regular i guanya una miqueta d’altura a mesura que s’endinsa. El pis, 

que no està suficientment net, deu ser prou regular si n’exceptuem el terç occidental, 

que està a major altura, uns 25 cm, talment un banc corregut, però amb la superfície 
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inclinada i l’angle obtús, pel que sembla més probable que simplement es va deixar 

d’excavar per facilitar la comunicació amb la cambra 7.  

Aquesta comunicació és a l’angle sud-oest. Les parets són totes bastant rectes. 

Només entrar a la dreta hi ha, prop del trespol, una mena de fornícula rectangular-

vertical, de bona factura, d’uns 12 cm d’ampla per 14 cm d’alta i uns 8 cm de 

profunditat màxima. Uns 40 cm per davall, i un poquet escorat al llevant, hi ha un 

rebalset allargassat d’uns 30 cm d’ample per uns 20 d’altura, de base plana i secció 

corba. Al bell mig de la paret del fons i quasi en el sostre trobem un orifici rectangular 

irregular d’uns 8 cm d’amplària per uns 12 cm d’altura per uns 9 cm de profunditat. A 

tocar de l’angle nord-est i també prop del trespol hi ha un solquet horitzontal d’uns 18 

cm de llargària i poca profunditat. Una gran obertura rectangular de costats arrodonits 

en la part est dóna pas a la cambra número 5, que està situada a uns 40 cm en un 

nivell inferior. 

- Cova-finestra número 7 

És totalment artificial. L’obertura és rectangular, en l’actualitat prou irregular a causa, 

segurament, dels trencaments produïts pel pas del temps. A l’exterior té una altura 

màxima de 92 cm, per una amplària superior de 44 cm, una mica arquejada, mentre 

que a la base fa 54 cm. Aprofundeix uns 28 cm, on fa un galze a costat i costat d’uns 4 

cm, que està més deteriorat en la banda de ponent. Als angles superiors hi ha petits 

forats-polleguera d’uns 5 cm de diàmetre per 3 cm de profunditat. La part superior no 

té galze i continua sense solució fins a la cambra. La part inferior fa un solc d’uns 13 

cm d’ample per tot el que és de llarg. El solc aquest és irregular. Molt probablement, 

l’altura màxima de la finestra seria de 71 cm. El solc se situaria 18 cm per davall. No hi 

ha argolles grans, solament una de menuda (3 per 4 cm de trau o forat) que està 

situada a l’interior de la cambra a uns 30 cm només entrar a mà dreta i vora el sostre. 

Potser hi haguera una altra argolla en el cantó esquerre que en qualsevol cas seria 

molt reduïda. El trespol de la cambra és prou regular, amb alguna ampliació cap a 

l’angle sud-oest.  

El sòl, en canvi, és bastant irregular, com si s’haguera deixat d’excavar un “canal” al 

bell mig des de la finestra d’entrada fins a la paret del fons. La particularitat més 

interessant és que presenta un atraix o dipòsit claríssim, allargassat i adossat a la 

paret de ponent. En el mateix angle sud-oest assoleix la màxima profunditat, uns 60 

cm, i arriba a uns 40 cm quasi a l’angle oposat. La base d’aquest atraix no és regular, 

sinó que ascendeix en pendent cap al nord. Té una factura poc fina i sembla 
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inacabada. El costat est presenta una depressió rectangular oberta cap a dins l’atraix 

d’uns 16 per 12 cm i uns 13 cm de profunditat. Aquesta depressió podria servir per a 

engalzar una estructura de cobriment de fusta o quelcom de similar, però no presenta 

la seua parella en la paret contrària ni en el trespol. En la junta de la paret de ponent i 

el sostre, damunt l’atraix, hi ha el que ens sembla una petita argolla trencada. Al costat 

de l’argolla de la finestra trobem un orifici de base plana i secció corba, xicotet. A la 

paret del llevant, quasi en l’angle sud-est, s’obri l’accés a la cambra-finestra número 6. 

Al sòl s’obri una depressió en forma d’embut de 65 cm de diàmetre aproximadament, 

irregular, la qual desemboca en l’orifici practicat a la mateixa paret, en sentit vertical, 

quasi perfectament redó, d’uns 42 cm de diàmetre. Un escaló d’aproximadament 40 

cm ens introdueix a la cambra número 6. 

- El subgrup En Gomar 8-9: Situades més al ponent, es tracta de dues cavitats 

naturals, retocades artificialment, sobretot en els sectors d'accés. Estan 

intercomunicades i de la 9 surt un passet o accés artificial -ara obstruït d'enderrocs i 

runes d'època moderna- pel qual es deuria de comunicar amb altres cavitats. 

Immediatament per damunt d’En Gomar 10, quasi en la mateixa vertical i a huit metres 

d’altura aproximadament, s’obri una finestra natural, i per tant irregular, per la qual 

s’accedeix a una cova, també natural, de mitjanes proporcions i retocada artificialment 

en la zona immediata o vora la boca. Només entrar a l’esquerra (ponent), a uns 70 cm 

d’alçada hi ha la boca d’una xemeneia que ara es troba encegada per enderrocs —

pedres, terra, fragments de teula, ceràmica diversa, trossos d’algeps, etc.—. Per 

aquest pouet - xemeneia, totalment artificial, es van abocar grans quantitats 

d’enderroc, sens dubte provinent d’alguna casa suprajacent, fins que es va bloquejar 

l’accés.  

No obstant això, dins la cambra que denominem amb el número 9, els enderrocs 

ocupen tota la part sud, reblint una mena de passet o passadís del qual ignorem les 

característiques i la profunditat, i també la seua factura natural o artificial. 

Per aquest passet reblit, els enderrocs a penes deixen pas per a accedir a la cambra 

número 8, que està situada a un nivell inferior uns 2,5 m. Aquesta cambra 8 és també 

natural i solament s’ha modificat artificialment la part anterior més pròxima a l’exterior. 

Molt irregular, l’interior té grans dimensions, sobretot d’altura, arribant als 4,5 m. La 

finestra és artificial, com s’ha dit, i està situada damunt del mateix hortet de la cambra-

aljub número 10. 
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 Cal fer constar que en l'estat actual, ple de vegetació i brutícia, és impossible observar 

la hipotètica continuació cap al ponent amb alguna altra finestra. En qualsevol cas, 

caldria pensar que el pouet xemeneia de la 9 donaria accés a l'interior  d’una altra 

cova o d'una casa o corral, d'on provindrien els enderrocs. 

- De sota mateix d'En Gomar 8-9, i accessible a peu pla, es troba la gran cavitat 

artificial (En Gomar -10), -numeració que li vam assignar en un principi i que 

mantinguem, a pesar de la inconveniència-; probablement de cronologia diferent -més 

recent- que les finestres, i amb evidències d'haver sigut  utilitzada com aljub o dipòsit 

per a regar els horts. En un nivell superior -per damunt d'En Gomar 1-7- es troben les 

dues finestres amb les cambres solament iniciades (En Gomar 11 i En Gomar -12), i 

entre mig -damunt mateix d'En Gomar 6-, l'inici de finestra amb el rectangle solament 

marcat o lleument rebaixat (En Gomar 13).  

 

3.A.10.3.- Anàlisis i consideracions del grup d’En Gomar 

a) Entorn i antecedents 

En realitat, la veritable Cova d’en Gomar, que dóna nom a tota la zona es situa molt 

pròxima al davall, i és una gran cova natural però molt retocada artificialment, que 

possiblement va allotjar un molí medieval, en gran part tallat a la roca. Tanmateix, 

segons nota de Gómez Serrano (1935), als anys 30 del segle XX, Senent Ibàñez  hi va 

fer un sondatge, apareixent alguns materials neolítics; és a dir que la cova ja estava 

oberta i va ser utilitzada durant la prehistòria. L’altre nom que se li dona a d’aquest 

grup: el Xorrador (i no Xorreador, com citen alguns autors), ve donat per una canal 

oberta, que des de les cases superiors desaigua verticalment per la boca de la finestra 

252. 

A pesar d’ubicar-se immediat a la població, aquest grup no era especialment visible en 

estar en una raconada, i normalment amb molta vegetació. Potser per aquestes raons 

no és citat ni tractat per cap autor fins a l’article de mossèn Vañó Silvestre (1981). Amb 

els plànols o croquis i fotos del seu equip d’exploració acostumat: Beneito, Domènech, 

Castelló i Bellver, va descriguent enrevessadament totes les cavitats i buscant 

explicacions a les covetes en els llocs més dispars i amb curioses disquisicions. Però 
                                                           
52 Durant la campanya del 1995, aquesta androna va estar molt activa, baixant per ella 
intermitentment, tota mena d’aigües brutes. 
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no serà en aquest llarg article sinó en altre posterior, referit bàsicament al grup del 

Colomer (Vañó 1982b), on esmente l’existència al subsòl de la vila medieval, d’uns 

enigmàtics passadissos subterranis que des de l’actual església i antic castell anirien a 

diferents punts, i entre ells … el pasadizo parece que se dirige hacia el “Embosso” 

para desembocar dentro de la que denominamos “coveta nº 1 del Grupo En Gomar”.  

O siga que segons Vañó, la fortalesa de Bocairent estaria connectada amb les 

finestres més occidentals d’aquest grup, (les nostres 8 i 9). Quede dit, per a verificar.  

Amb posterioritat nosaltres incloguem aquest grup a l’estudi de 1994, seguint 

bàsicament a Vañó, ja que fins a 1995 no efectuarem cap treball a l’interior del grup 

d’En Gomar.  

A l’estudi dels germans Triolet (1996), solament citen aquest grup, tot i que, com ja 

s’ha dit a l’apartat del Colomer, el consideren, erròniament per a nosaltres, un bastió 

ruprestre realitzat per a controlar l’accés a Bocairent. 

Al treball de Fornés i altres (1997), hi fan una justa descripció, amb molt bona 

planimetria. No tracten però del subgrup de covetes més occidental (les nostres 8 i 9). 

Com a nota d’interès, consideren que les intercomunicacions interiors del subgrup 1 -7, 

estarien fetes des del mateix moment de la seua construcció.   

 

b) Treballs a En Gomar durant la campanya de 1995 

A banda de l’exploració general, documentació fotogràfica i la planimetria detallada, es 

realitzaren algunes neteges i sondatges avaluatoris:  

Al subgrup En Gomar 1-7, donat que la cambra 1 contenia un breu dipòsit sedimentari, 

es realitzà un sondatge, tant per a verificar la morfologia, com per a avaluar el possible 

interès i l’estratigrafia (indicats a la planimetria) i que donà com a resultat ser un dipòsit 

de formació molt recent -pràcticament contemporani- arreplegant-se els següents 

conjunts de materials: 95.58/. 95.59/. 95.60/. i 95.61/. També es realitzaren breus 

sondatges-neteja a la cambra 3 (Conjunts: 95.62/. 95.63/. 95.64/.) i a la cambra 4 

(Conjunts: 95.65/. i 95.66/.). Com a producte de l'exploració superficial, es recolliren 

escassos materials a la cambra 6 (95.67/.) i a la cambra 7 (95.68/.). 

A En Gomar 8-9, derivats de l'exploració superficial, es recolliren uns pocs materials 

d'entre les runes i enderrocs de rebliment; conjunt 95.69/. 

A En Gomar 10 es realitzà un sondatge transversal, d'un metre d'amplària, tant per a 

verificar la morfologia, com per a avaluar el possible interès (indicats a la planimetria) i 
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que va resultar ser un dipòsit de formació subactual -pràcticament contemporani-, 

documentant-se escaientment i arreplegant-se els següents conjunts de materials: 

95.70/. i consecutius fins a 95.77/. 

Així les coses, els treballs de camp en el grup d’En Gomar, a pesar d’haver-se 

completat en la part substancial del grup, queda per investigar la segura continuació 

del grup a partir de la cambra 9, el que comportaria considerables treballs de 

desenrunament i neteja, ja en aquells moments fora de les nostres possibilitats i 

previsions. Això no obstant, s’ha comprovat -en la part documentada- que els dipòsits 

sedimentaris existents són fortuïts, sempre de  formació i cronologia molt recents, i 

sense cap connexió amb l’origen i funcionalitat de les estructures; Per tant, sense cap 

possibilitat d’avançar en les investigacions per aquest camí. 

Qüestió a banda és la de la funcionalitat i cronologia de la gran cambra accessible -En 

Gomar 10-,. Ens sembla arriscat deixar-la tancada, però resulta obvi que ha sigut 

utilitzada -i qui sap si concebuda- com a aljub per a arreplegar i retindre aigua, 

derivada pel que sembla de la sèquia de les Solanetes, per a regar les hortes 

subjacents, fins a ben entrat el segle XX. Molt possiblement no té res a veure amb les 

coves-finestra. 

 

c) Recerques derivades de la campanya de 1995 

Pel que fa a la nostra hipòtesi de treball, els resultats incideixen especialment en la 

cronologia ja que, com més avant es podrà veure, contràriament als grups investigats 

en la 1ª campanya, atenyent als grups de la Frontera, en aquesta no s’ha trobat cap 

mena de materials relacionables amb les estructures, afeblint certament la hipòtesi 

d’una ocupació generalitzada -inclús possible origen- d’aquestes estructures en època 

andalusina avançada o final. Ens resulta estrany que, encara que no fóra tan 

aclaparadorament com al Barranc de la Frontera, aquesta ocupació suposadament 

general dels grups de coves-finestra, no haja deixat alguna petja moble, per escassa 

que fóra, ni al Calvari ni, sobretot, a En Gomar.  

En quant a la hipòtesi funcional, sí que es pot dir que s’aferma la idea de que es 

tractava de graners-magatzems de seguretat. Entre altres raons, a l’haver-se 

evidenciat l’existència d’atraixos -o compartiments excavats per a emmagatzemar gra, 

segons la nostra interpretació-, en diverses de les cambres  (4 atraixos o dipòsit clars, 

en 3 de les cambres d’En Gomar). 
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També cal tenir en compte que, com és habitual, es constata l’inacabament o la 

interrupció -més o menys sobtada-, de la construcció dels grups. A  En Gomar hi ha 

una finestra solament marcada i dues cambres apenes iniciades.  

Altra problemàtica que es planteja és que, pel que sembla, determinats grups -o 

subgrups- deurien intercomunicar-se des del mateix moment en que es realitzaren, 

cosa que complica el creure en dues fases . Tanmateix, la comunicació pràcticament 

mai no afecta a la totalitat d’un grup, quedant sempre algunes cambres isolades. La 

probable reutilització, p.e. com a colomers, per a la que potser es practicaren noves 

comunicacions, no ajuda a resoldre el problema53.  . 

Pel que fa a la localització d’assentaments en principi relacionables amb aquestes 

estructures de coves-finestra, també es va avançar mínimament. En principi hem de 

creure que l’assentament corresponent tant al Colomer com a En Gomar, estaria 

ubicat a les espatlles dels grups, en el mateix barri medieval de Bocairent, que ocupa -

cal suposar- el mateix emplaçament del hisn i nucli urbà andalusí de Bocairent; tot i 

que és probable que encara no existira, o estiguera formant-se com a tal en el moment 

de fer-se les covetes..  

 

Bibliografia de les Covetes d’En Gomar:  

Gómez Serrano, 1935; Vañó Silvestre, 1981, 1982a; Ribera i Bolufer, 1994; Triolet, J. 

et L. 1996; Ribera, 1996; Fornés et alii, 1997; Ribera i Bolufer, 2008;  Sáenz Sanz; 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 El fet sorprenent de no trobar la mínima deixalla d’època medieval andalusina, a pesar dels 
nombrosos sondatges realitzats a En Gomar, també ens posa en alerta sobre una quasi segura 
neteja a fons i readequació per a un us posterior, probablement baix medieval i per a colomer. 
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3.A.11.-  Finestra de la Paixarella. (Bocairent).  

Coordenades UTM: 30SYH060935. Altitud s.n.m.: 680 m. 

3.A.11.1.- Descripció general.. 

Situada en el Barranc homònim, en la vessant dreta -sud- i a uns 2 km al ponent del 

nucli urbà de Bocairent.  

En una cinglereta, a uns 8 m d'altura sobre el sòl, orientada a tramuntana, s'obri 

aquesta finestra aïllada. Disposa de dues argolles d'ancoratge, a costat i costat de la 

finestra i, a més a més, d'una sèrie de "pedals" al davall exterior per a facilitar l'accés. 

La finestra, rectangular com és habitual, dona pas a un passet d'un metre de llarg, en 

mig del qual hi ha un solc emmarcant-lo completament i on es poden veure en la part 

superior i a cada costat, sengles orificis o pollegueres, sens dubte per a una porteta de 

doble fulla. També hi ha mosses a les parets laterals com per a afermar la porta. 

Desemboca el  passet en una cambra rectangular, de poc més de 2 per 4 m, per 1,70 

m d'altura, el sòl de la qual està rebaixat, respecte al nivell d'accés, i salvat per dos 

escalons, molt semblant a la cova I.1 del Pou Clar. 

 A l' interior hi ha un irregular banc, d'escassa altura, al costat de llevant, amb un 

rebaixat arrodonit en l'angle nordest, intensament fumat, mentre que a l'angle sudoest, 

es situa la base d'un atraix, o dipòsit en altura, d'aproximadament 1,5 per 1 m, amb 

parets que deurien tindre, originalment, poc més de mig metre d'altura. Per fi, al costat 

nord hi ha, a mitjan paret, un petit nínxol o cresolera com per a deixar un llum. 
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Encara que l'interior estava ple d'escombreries actuals, quan el vam visitar l’any 1992, 

no hi deu quedar dipòsit sedimentari. En canvi, al peu mateix de l'obertura, es 

pugueren arreplegar uns pocs fragments ceràmics, que corresponen indubtablement a 

època andalusina, molt tardana (safa o ataifor en verd oliva, olla vidriat melat, 

gerreta...).  

A uns 100 m. al sud, hi ha una gran cova artificial accessible, però molt transformada, 

que possiblement guardara relació amb aquesta finestra, tot i no tenir cap prova per 

ara de la seua facció o ocupació andalusina. 

      

3.A.11.2.- Consideracions al voltant de la Paixarella. 

D’aquesta cova solament en parla Vañó Silvestre (1983) molt breument i sense aportar 

croquis, derivant tota la seua atenció cap a la propera cova accessible homònima, de 

la que dedueix …pudiera haber sido una iglesia rupestre subterránea…, arribant inclús 

a ubicar on es podria trobar una espadaña con una campana… Tot i que aquesta cova 

accessible té molts aspectes interessants, no creguem que es puga arribar tan lluny. 

La cova, amb una mena d’arcs o capelles laterals, sembla molt desfigurada potser per 

les extraccions d’arenes i altres usos posteriors, en ubicar-se allí mateix, un parell de 

forns de calç, amb les seues pedreres, que han transformat i desfigurat tot l’entorn, i 

on no hem pogut detectar mai cap resta indicadora de la seua cronologia, que no siga 

subactual. Al respecte del nom també se’n va Mossèn Vañó en diferents elucubracions 

sobre el seu suposat mossarabisme i la relació amb el topònim homònim situat en 

terme d’Alberic. En realitat el és femení de paixarell, nom comú i ben viu al parlar de la 

zona, amb significat de pardal u ocell molt cantador (Villarrubia, 1988). 

A la nostra aproximació general del 1994, (Ribera i Bolufer), ja presentem una primera 

planimetria de la cova - finestra. El 1997, Fornés i altres  també la recullen al seu 

estudi, descriguent-la breument i incloent plànol. 

Aquesta finestra, amb cambra que sembla perfectament acabada, curiosament es 

troba aïllada, relativament allunyada d’altres agrupacions; tanmateix és de ressenyar 

que a l’exterior, uns dos m al llevant de la boca, presenta una provatura, o l’inici d’una 

altra finestra que apenes té iniciat el requadre. També indicar que almenys algunes de 

les mosses tipus pedal, existents al davall de la boca semblen d’aspecte  més recent. 

En una zona aspra de serra erma i tots temps despoblada, especialment cap al nord, 

on solament hi ha, bastant allunyat, un pobladet de l’Edat del Bronze, situat a uns 650 
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m a l’est, en el cim de la serreta d’enfront. El barranc on s’ubica és tributari del barranc 

de l’Infern, que desemboca en el de la Fos, precisament  en el punt on es situa el grup 

principal de la Covetes dels Moros, però a uns dos km al llevant de la cova. 

Curiosament, des de damunt de la finestra de la Paixarella es pot contactar 

visualment, tot i la llunyania, no amb aquest grup, però sí amb la finestra solament 

iniciada (Solitària 2) que hi ha al nord del grup principal. 

Pel moment no hem trobat cap punt de poblament andalusí a les rodalies, per la qual 

cosa i per la relativa proximitat considerem que la finestra de la Paixarella podria 

vincular-se als grups el barranc de la Frontera, uns 800 m al sud-oest, o en tot cas, 

més accessible, amb l’assentament dels Vilars (1 km a l’est) i la zona de vall pròxima, 

on també trobem l’assentament de la Punta de l’Illa. Aquest, a uns 900 m al sud-est, té 

un registre conegut més tardà que, com a mínim, podria vincular-se millor amb el 

trobat a la Paixarella. 

Les restes ceràmiques trobades immediates (92.74), tot i ser de 2on grau, en no 

provindre de l’interior de la cavitat, han de ser per força relacionades amb la cova, 

donades les característiques estèrils de l’entorn, la qual cosa ens assegura almenys 

un ús de la cavitat en època andalusina tardana, cap al segle XII, si més no54.   

Inventari de materials referenciats. 
 
a) 92.074. Conjunt arreplegat al peu, exterior, de la Cova de la Paixarella, el 20 de 
setembre de 1992. : 
 
92.74.01/ Fg. de vora d’una safa, taifa (ataifor); llavi diferenciat, engrossit;  vidrat verd oliva 
interior total, exterior parcial. Semblant a Tipus IV de Daniya (IV a de Roselló). . 
92.74.02/a i b:  Fgs. de vora d’una mateixa peça, una gerreta, o canteret (jarra). Llavi de secció 
triangular, Forma semblant potser al tipus  II.2 de Daniya. 
92.74.03/ Fg. de cos d’una safa, taifa (ataifor); Vidrat verd fosc interior total; Exterior vidrat 
melat total. 
92.74.04/ Fg. minúscul de cos d’un vas indeterminat; Vidrat verd clar exterior i interior.  
92.74.05/ Fg. minúscul de cos d’un vas indeterminat; Vidrat melat clar exterior.  
92.74.06/ Fg. minúscul de cos d’un vas indeterminat, probablement una olla (marmita); Vidrat 
melat fosc interior.  
92.74.07/ Fg. de base, plana, d’un vas indeterminat; Probablement gerreta o canteret (jarra).  
92.74.08/ Fg. de base, plana, d’un vas indeterminat; Probablement gerreta o canteret (jarra).  
92.74.09/ Fg. de base, plana, d’un vas indeterminat; Probablement gerreta o canteret (jarra).  
92.74.10/ Fg. de base, plana, d’un vas indeterminat; Probablement un contenidor mitjà o 
semblant. 
92.74.11/ Fg. de base, plana, d’un vas indeterminat; Probablement un contenidor mitjà o 
semblant. 
92.74.12/ Fg. del cos, paret grossa, d’un vas indeterminat; Probablement un contenidor mitjà o 
gran (gerra/ alfàbia). 
92.74.13/ Fg. de cos d’un vas indeterminat; Pasta blanca.  
                                                           
54  En aquest cas, fa tota la impressió que les escarides restes trobades al peu de la cova foren 
producte de l’’abocament des del seu interior, després d’una “neteja” de la mateixa. 
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92.74.14/ a 25/ Fgs de cos de diferents vasos indeterminats; Probablement gerretes, olles o 
símils.  
92.74.26/ Subconjunt de material ossi; 3 ossets o fragments per determinar, 
 
 
b) 96.86 i 96.87: Conjunts provinents de la Punta de l’Illa (material superficial) 
 
96.86. 01/. Fg. ceràmic, part de la vora d’una safa o taifa (ataifor), vidrat verd (òxid coure). 
96.86. 02/. Fg. ceràmic, part de la vora d’una safa  o taifa (ataifor), vidrat, verd oliva. 
96.86. 03/. Fg. ceràmic, part de  vora i cos d’ una tapadora convexa. 
96.86. 04/. Fg. ceràmic, part de la vora d’un  vas indet. 
96.86. 05/. Fg. ceràmic, part de la vora d’un  vas indet., probab. una gerra, o cànter. 
96.86. 06/. Fg. ceràmic, part del cos d’un  vas indet., probab. d’una gerreta. Vidrat blanc, òxid 
de coure,  i línies òxid manganés. 
96.86. 07/. Fg. ceràmic, part de la vora d’un  vas indet. 
 
96.87.01/. Fg. ceràmic, part del cos d’una safa o taifa (ataifor). Dec. estampada sota coberta;  
vidrat verd oliva. 
96.87.02/. Fg. ceràmic, part de la vora d’una gerreta. 
 
 
Bibliografia de la Finestra de la Paixarella:. 

Vañó Silvestre, 1983; Ribera i Bolufer, 1994; Fornés et alii, 1997; Ribera i Bolufer, 

2008.   
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3.A.12/13  Els grups del Barranc de la Frontera. 

El barranc de la Frontera és un dels principals en drenar les aigües de la zona de serra 

de la Solana, cap a la valleta de Bocairent. El sector que ens interessa, també dit del 

Castellaret, es troba a uns 2,5 km a l’oest/sud-oest del nucli urbà de Bocairent. Tot i 

que relativament pròxim a la vall i zones conreades, es troba en zona de serra de 

solana. Amb un paisatge circumdant de barranc calcari, un poc abrupte, amb 

vegetació escassa, de matolls, arbusts i pineda clara, molt degradat per successius 

incendis forestals. En un espai de poc mes de 200 m en línia recta s’acumulen 

diferents estructures d’interès: dos petits assentaments prehistòrics, nombroses coves 

naturals, algunes d’elles amb retocs artificials, pedreres, coves d’extracció d’arena i, a 

més a més dos grups de coves finestra, un en el marge nord del barranc i, separat uns 

200 m al ponent, un altre grup en el marge sud. 

 

3.A.12. Barranc de la Frontera - I, -o del Carcall- Grup Nord. (Bocairent). 

Coordenades UTM: 30SYH052932.  Altitud s.n.m.: 700 m. 

3.A.12.1.-  Descripció general: 

En un tallat del vessant esquerre del Barranc de la Frontera, trobem una única finestra, 

a la vora d'una esquerda natural, a uns 5-6 metres del sòl. Per aquesta esquerda es 

pot accedir a una sala irregular, d'uns 2,5 per 5 metres de planta i 1,6 metres d'altura, 

d'origen natural però molt ampliada artificialment. Té un banc a la paret sud, a uns 0,5 

metres d'altura i d’uns 2 metres de llarg per 1 d'ample, amb una ampliació cap al sud i 

amb una mena de nínxol o armariet cúbic. Per damunt del banc hi ha una obertura 

quadrangular, de 0,5 metres de costat per on comunica amb la sala pròpia de la 

finestra, composta per un vestíbul i una cambra irregular allargada cap al sud, més 

reduïda que la descrita abans, però totalment artificial. La seua altura no arriba a 1 m. 

La finestra és sensiblement trapezoïdal, amb sengles argolles laterals, cap al terç 

inferior. Té marc interior i dues pollegueres- o "traus"- en els angles superior (per a una 

porteta de doble fulla), així com solquet en meitat de la base, per desaiguar. En la 

paret oest presenta la típica fornícula o cresolera. 
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Al seu interior es conserva un dipòsit sedimentari menut tot i que hi ha escombraries 

actuals. Superficialment es va arreplegar minses deixalles que es descriuen al seu lloc. 

Del davall immediat d’aquesta finestra del Carcall vam arreplegar alguns fragments 

ceràmics medievals  andalusins i altres de l'edat del Bronze, ja que damunt se situa el 

jaciment de la Frontera II. Prop hi ha algunes coves naturals accessibles i modificades 

artificialment. 

 

3.A.12.2.-  Consideracions: 

D’aquesta doble cova del Carcall, Vañó Silvestre (1983), és el primer a fer una 

ajustada descripció, sense entrar en més consideracions i sense incloure croquis. 

Fornés i altres (1997), sí que inclouen topografia, però fan una descripció molt 

sumària.  

Per la nostra banda, durant la campanya de 1994, ens vam ocupar solament de la  

planimetria, sense fer cap sondatge. Com a producte de l'exploració superficial, es 

recolliren dos breus conjunts de materials: 94.58/. (procedent de l'interior de les 

cambres) i 94.59/, (procedent de l'exterior, davall immediat). 

Inventari: 
a) 94.58. Conjunt procedent de l'interior de les cambres del grup de coves-finestra del 
Carcall (Barranc de la Frontera - I). 
01/. Còdol o pedra natural amb perforació artificial (contrapès?). 
02/. Fragmentet ceràmica a torn, indet., (probab. islàmica). 
 
b) 94.59. Conjunt procedent del davall del grup de coves-finestra del Carcall (Barranc 
de la Frontera - I). 
01/ al 04/: Fragments ceràmica a mà, pasta grollera, (probab. E. Bronze). 
05/ al 09/: Fragments ceràmics indet. (probab. andalusí). 
10/ i 11/: Fragments ceràmica a torn, fina, indet. (andalusina). 
12/: Fragment de vora -en ala-, d'una tapadora convexa, (andalusina). 
13/: Fragment de la vora d'una gerreta o semblant, restes pintura, (andalusina). 
14/: Fragment d'ansa de cinta, forma tancada, (andalusina). 
15/: Fragment de vora d'una safa, filet de pintura roja en el cantell, (andalusina). 
16/: Fragment d'un vas indet. vidriat verd oliva total, (andalusí). 
 
Tot i que és molt poca cosa, es pot dir que tenim testimonis de 1er i 2ón grau, almenys 

de l’ús de les coves del Carcall en època andalusina tardana. 

Bibliografia de Frontera I, o el Carcall:  

Vañó Silvestre, 1983; Ribera i Bolufer, 1994; Ribera, 1995; Fornés et alii, 1997; Ribera 

i Bolufer, 2008. 
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3.A.13. Barranc de la Frontera - II. Grup Sud – o del Castellaret- . (Bocairent). 

Coordenades UTM: 30SYH051931. Altitud s.n.m. 700 m. 

3.A.13.1- Síntesi descriptiva.   

En el marge dret del Barranc de la Frontera, a uns 100 metres barranc amunt del grup 

Frontera I. En un penya-segat, a una altura d'uns 8-10 metres des del sòl, es troba 

aquest grup que consta de dues finestres rectangulars i una altra obertura natural, 

arrodonida, per damunt d'elles. La finestra més oriental apenes té iniciada la cambra, 

pel que està inacabada. L'altra dóna accés a una sala de planta rectangular, d'uns 5 

per 1,6 metres i de secció quadrangular, d'1'6 metres d'altura, totalment artificial. La 

finestra, d'uns 77 centímetres d'alt per 50 centímetres d'ample, té dues argolles, una a 

cada costat. En la part interior presenta pollegueres en els angles superiors per 

col·locar una porteta de doble fulla. Hi ha senyals clares d'una utilització de la sala en 

època recent -anys 40, potser-, amb tornavisos grans de ferro enganxats per les 

parets. Per una mena de rampa o xemeneia ampla, s'accedeix a la cambra superior 

que és d'origen natural encara que ampliada artificialment. Aquesta cambra té una 

planta quadrangular de 4 per 3,5 metres, amb una altura de 2 metres.  

 

Al peu del cingle i davall mateix de les finestres hi ha una sèrie de clots artificials, com 

si foren la base de sitges, d'uns 0,6/ 0,8 m de diàmetre per igual profunditat, ocupant 

tota la terrassa rocosa. Molts d’ells tenen un costat obert, degut potser a l'estar 

excavats en vessant, o bé per haver segut desfets intencionadament. Tot i que en un 

principi se’n veien quatre (Vañó, 1983), en 1994, després de l’incendi, se’n pugueren 

comptar una quarantena. 
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Immediates de front hi ha dues coves naturals i accessibles però molt dissimulades, 

una d'elles -la Cova de les Argolles-, té nombroses modificacions artificials: marc, solcs 

per a tancar-la, i unes 20 argolles interiors.  Encara, a mig camí entre aquests dos 

grups de la Frontera i en la vessant esquerra, relativament accessible, hi ha una altra 

obertura artificial, rectangular, però amb el dintell arquejat, penetrant cosa d'un metre i 

ampliant-se cap als costats. 

 

3.A.13.1. - Descripció general:  

3.A.13.2. - Frontera II.1  

Té una boca irregular arrodonida amb una diagonal màxima d’1 m. Altura 75 cm. 

Amplària 71 cm. Grossària del mur en la base 57 cm. 

Presenta sengles argolles a cada costat de l’interior, no visibles des de l’exterior. Les 

mesures de les argolles són 30 per 10 cm. Les dues estan trencades. Només entrar, 

un escalonet a 30 cm que fa 18 cm d’ample per 47 cm de llarg en el qual s’insinuen 

sengles regatetes per a desviar l’aigua dels costats cap al centre. A 21 cm per davall 

d’aquest escaló, un altre escalonet de 17 cm d’ample per 80 cm de llarg. Segueix una 

regata pel costat dret, i a uns 50 cm per davall es troba el sòl. De la finestra al sostre 

de la cambra hi ha uns 20 cm. 

Només entrar un poc a llevant, picat al sòl, hi ha una depressió circular d’uns 45 cm de 

diàmetre, amb un costat tangent a una altra quadrada de 20 cm per 20, tot amb una 

profunditat d’uns 10 cm. 

En la paret de ponent a 1,30 m des del cantó de la finestra, i a 1,30 m del sòl i a uns 

40 cm del trespol hi ha un forat rectangular d’uns 12 cm d’ample per 20 cm d’alt, i 13 

cm de profunditat màxima, és a dir, una cresolera. Per sobre d’aquest, en el contacte 

entre la paret i el sostre, un foradet de 4 cm de diàmetre per 8 cm de profunditat. A uns 

90 cm d’aquest, progressant cap a l’interior i en semblant ubicació, un altre foradet 

igual. Davall d’aquest en la vertical, en el contacte paret-sòl, hi ha un rebaix de 15 cm 

de diàmetre i escassa profunditat. En la mateixa paret cap al fons, a 90 cm d’altura hi 

ha un nínxol o armariet de 41 cm de llarg x 35 cm d’altura i 20 cm de profunditat. 

Aquesta cavitat és en gran part natural. Pràcticament seria una escletxa que seguiria 

l’adreça de la boca exterior, és a dir, que la part alta estaria al ponent i la baixa al 

llevant. És per això que les modificacions artificials afecten sobretot el costat de 
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ponent, havent-se ampliat rebaixant-se progressivament el nivell (cas idèntic a la 

cambra 2 del Carcall).  

L’espai general és d’uns 3 m d’ample per 4,75 m de llarg, i uns 2 m d’alt. Per tant, la 

cova és apta i espaiosa, però la paret del fons especialment es veu afectada per 

filtracions d’aigües.  

Aproximadament en l’angle sud-oriental es troba l’obertura o pou-xemeneia que 

comunica amb la cambra 2. L’obertura fa 1,80 m per 2 m en planta. Es pot baixar 

mitjançant estrets escalonets situats adjunts a la paret del fons. Cap a 1,10 m de 

profunditat es troba la plataforma que fa 1,15 de diàmetre aproximadament. Forma un 

escaló irregular de 25 cm d’altura per 50 cm d’ample i 75 cm de llarg, tot donant pas a 

la cambra infrajacent per una vertical d’uns 35 cm on se situa l’obertura, de 57 cm 

d’amplària per 1 m d’altura, lleument arquejada.  

 

3.A.13.3. - Frontera II.2 

Cambra de planta rectangular d’uns 5 m de llarga per entre 1,60 i 2 m d’ampla, i de 

secció quadrada amb una altura d’1,63 m. L’accés es fa per una finestra de 50 cm 

d’ampla per 77 cm d’alta, a l’exterior. A l’interior, una miqueta més ampla: té sengles 

argolles a cada costat, a uns 30 cm d’altura, simètriques, i a uns 18 cm de la vora 

exterior. A uns 40 cm s’eixampla el passadís, amb una amplària de 70 cm i una altura 

de 102 cm. En la base hi ha un solc rectangular d’uns 17 cm d’amplària, i una 

profunditat de 5 cm (ja comptats en la mida total). A 30 cm del solc s’obri la paret de la 

cambra. En la part superior presenta sengles pollegueres, als angles, d’uns 9 cm de 

diàmetre i uns 5-6 cm d’altura o profunditat. En la paret de llevant del passet, entre 50 i 

76 cm d’altura i entre 8 i 18 cm de la paret de la cambra hi ha un rebaix d’uns 7 cm de 

profunditat. En la paret del passet que confronta hi ha un altre rebaix més irregular en 

posició més o menys simètrica d’uns 26 cm d’altura x uns 8 cm de profunditat, i uns 20 

cm d’amplària, que arriba a rebaixar també la paret de la cambra. 

En la base del passet, al costat de ponent, hi ha l’orifici d’una argolla d’uns 13 cm de 

diàmetre, el qual travessa la paret de la cambra; el centre se situa a uns 20 cm per 

davall. Una altra argolla se situa en el costat oriental del passet davall del rebaix abans 

indicat. El centre és a 17 cm del sòl. Només entrar a la cambra, al mateix nivell del 

passet, en el costat de ponent, hi ha un rebaixat de 14 cm d’ample per 18 cm d’alt per 

12 cm de profunditat, cresolera. A uns 1,50 m d’aquest, seguint la paret hi ha un altre 
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rebaix una mica menor. La cambra s’obri fonamentalment cap a ponent. Ja que des de 

la finestra cap al llevant s’obri solament uns 40 cm. El sostre no té pràcticament 

solució de continuïtat. El sòl de la cambra es troba a uns 90 cm per davall del passet 

d’accés, però hi ha un escaló a uns 51 cm, escaló que fa uns 73 cm d’ample en la part 

proximal i uns 63 cm en la distal. La posició de l’escaló és una miqueta desplaçada 

cap a llevant. L’altura a l’interior és d’uns 34 cm.  

En el racó nord-est, entre l’escaló i la paret hi ha un altre escalonet d’aproximadament 

30 cm per 30 cm, i a uns 24 cm per davall de l’altre escaló. Aquest racó sud-est, una 

mica arrodonit, presenta una depressió d’uns 38 cm de llarg per 32 cm d’ample màxim, 

i uns 18 cm de profunditat. En la paret sud, a uns 24 cm del cantó sud-est s’obri 

l’accés a la cambra superior. Té una amplària de 58 cm en la base, uns 62 cm cap a la 

meitat i uns 50 cm en la part superior on acaba en forma d’arc. S’obri a uns 60 cm del 

terra i té una alçada màxima de 97 cm. A uns 50 cm de l’escaló es presenta un altre 

escaló irregular d’uns 32 cm d’altura. Per damunt d’aquest escaló es troba ja una 

plataforma coberta de terra, per la qual cosa ignorem si hi ha un altre escaló, tot i que 

el creguem improbable. A la paret del fons, cap al ponent, hi ha dos petits escalons 

irregulars. El trespol d’aquesta comunicació va obrint-se cap a l’interior, fins que a uns 

60 cm es fa vertical i a uns 45 cm per damunt es troba el pis de la cambra superior. 

 

La resta de la cambra presentava un bon nivell de terres d’uns 25 cm d’espessor, tot i 

que molt irregular, espessor que va disminuint cap a ponent. Al fons aflora la roca 

pujant de forma lleument arrodonida. 

Com a testimoni d’un ús recent de la cavitat, en la paret sud, a cosa d’uns 30 cm del 

sostre hi ha una sèrie de claus grans de ferro, distanciats uns 30 cm, uns dels altres. 

N’hi ha uns 10 en total. A la paret que confronta hi ha un seguit de petits clots o 

rebaixats, que servien per a suportar les branques de pi que estaven lligades als claus 

adés citats. Els rebaixats potser siguen tan recents com els claus. N’hi ha també 10. 

Aquestes branques feien de fals sostre, molt irregular i ignorem la finalitat55. 

3.A.13.3. – Consideracions, context i poblament.  

a) Antecedents 
                                                           
55  L’estat de les branques de pi ens indica que aquell rudimentari entramat al sostre no pot ser 
molt antic, algunes desenes d’anys com a molt. La seua finalitat deuria ser penjar-hi algun 
producte, probablement per a que es secara d’amagat. Sen’s acut, per apariència formal amb 
l’entramat de canyes que es feia servir per a penjar els derivats de la matança del porc a les 
andanes o parts altes de masos o cases, que puguera haver servit per a aital fi. 
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Com és habitual en els grups menys coneguts, serà Vañó Silvestre (1983), el primer 

que tracte d’aquest grupet de coves finestra. Després d’una llarga introducció, buscant 

paral·lels i intentant trobar explicació, amb cites a diferents autors, unes més 

encertades que altres, va descriguent les coves a la seua manera, sempre bastant 

complicada d’entendre, i més quan no aporta croquis o plànols on seguir les 

explicacions, com és el cas. Sí que esmenta l’existència dels clots del davall, però en 

veu solament 4, donant la curiosa explicació següent:  ..se nos antoja que fueron 

excavados para encender fuego en ellos i conservar las brasas; dona les seues 

mesures, per a acabar dient: ...es cuanto podemos decir de estas pequeñas fosas, que 

también pudiron haber servido de enterramiento. Tot i la problemàtica, nosaltres 

creguem que deurien ser sitges, però probablement d’un moment anterior a les coves 

finestra. Tracta igualment mossen Vañó de la Cova de les Argolles, cova natural amb 

modificacions, situada immediatament de front, i sobre la que més avant tornarem. 

Fornés i altres (1997) s’ocupen igualment d’aquest grup de coves aportant regulars 

topografies i descripcions. A l’igual que en el grup de la Fos, fan referència indirecta 

als nostres treballs previs, tot i indicant que ...estan actualmente en proceso de 

excavación... S’ha de sobreentendre que és excavació arqueològica o en la 

sedimentació, no en la roca (Vid. el que es diu a la nota 22). També tracten de la Cova 

de les Argolles –que rebategen com a Cova de la Presó-, així com d’altres coves 

naturals i artificials d’aquest barranc. 

b) La Campanya de 1994 

Precisament aquest grupet de coves finestra i el seu entorn immediat va ser objecte de 

la primera campanya de prospeccions nostres, el 1994.  

Els treballs pretenien l'exploració, descripció morfològica, documentació fotogràfica i 

planimètrica intensiva i avaluació del potencial arqueològic en els grups Frontera-I, 

Frontera-II i Cova de les Argolles. 

Degut a l'incendi que va assolar absolutament tota la zona els primers dies de juliol de 

l'any 1994 i a l'estar el terreny desprovist de vegetació, es podien observar, sobretot 

davall del Grup II, diverses modificacions artificials i concentracions de materials 

arqueològics abans no visibles. Per causa d'açò haguérem de modificar el nostre pla, 

decidint concentrar el nostre treball en aquest indret i desistint d'abarcar altres grups.  

- Barranc de la Frontera-II:  
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Com s’ha dit, quest grup es composa de dues cambres intercomunicades i 

superposades, amb sengles obertures: la superior aprofitant un orifici natural i la 

inferior en forma de finestra artificial. També existeix una tercera finestra, totalment 

artificial, però sense cambra. En aquest grup es realitzaren els pertinents treballs 

d’exploració, planimetria i fotografia. 

Donat que la Cambra II-2 contenia un breu dipòsit sedimentari, es realitzaren dos 

petits sondatges-neteja, tant per a verificar la morfologia, com per a avaluar el possible 

interès i l’estratigrafia (indicats a la planimetria) i que donaren com a resultat sengles 

conjunts de materials: 94.50/. (Cala Central) i 94.51/. (Cala Llevant). 

La cala central  o  petit sondatge transversal cap al centre de la cambra, abastava uns 

30 cm d’amplària per l’extensió total, d’uns 2 metres. Tot i que estava prou regirat 

depenent de sectors, en general es registra un nivellet d’uns 5 a 15 cm, compost de 

terres color marró, molt soltes, amb pedres abundants, amb restes vegetals, 

branquetes, rametes, brins, etc., i amb cordes i tela de sac. Tot gairebé actual, i amb 

alguns fragments de ceràmica andalusina. Per sota d’aquest nivell n’apareix un altre 

d’uns 10-15 cm compost per una matriu d’arena rogenca, amb algunes pedres, tot 

lleument compacte i amb materials ceràmics andalusins. En algun punt es podia 

observar, en la zona de contacte d’ambdós estrats o nivells, una capeta fosca d’1 cm 

de grossària màxima. La interpretació que fem és que el nivell inferior és producte de 

l’abandonament del lloc en època andalusina, amb aportació de la matriu per les terres 

roges de descalcificació filtrades per les escletxes naturals de la cambra superior. El 

nivell superior seria producte del regirat de la capa inferior en alguns sectors, 

juntament amb l’acumulació dels detritus dels moments més recents. La capeta fosca 

podria obeir a haver-se fet foc després de l’abandonament . 

En el costat de llevant de la cambra es va fer un altre sondatge en l’espai estricte per a 

netejar els escalons i trobar la profunditat de la cambra. L’única novetat aportada 

estratigràficament és la possible aparició de restes d’atovons fets d’argila roja i calç, 

dels quals atovons se va prendre alguna mostra, tot i que no s’ha pogut obtindre cap 

dada sobre mesures. On més semblaven aparèixer era cap a davall de l’accés a la 

cova superior. Igualment, gràcies al sondatge-neteja, es va poder documentar 

l’existència del rebalset de l’angle sud-est ja descrit. Ignorem si hi ha altres 

modificacions en el sòl de la resta de la cambra, ja que es va deixar de testimoni un 

depòsit d’aproximadament 2 x 1,30 x 20. A part d’un altre més irregular i menor, al 

fons. 
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- Treballs Davall de Frontera-II: 

A) «Camp de Sitges»: Com s'ha dit abans, degut a l'incendi es podien observar indicis 

de l'existència d'una sèrie de concavitats artificials (com si foren la base de sitges 

seccionades?), de les que ja en teníem coneixement d'alguna, però ara se'n veien 

moltes més i ocupant una major extensió, raó per la que es realitzà una neteja 

superficial -tot i que costosa- per tal de, com a mínim, situar-les en planta; treball que 

es pogué efectuar, si més no, a nivell de croquis. També es decidí excavar-ne algunes 

(la 8, situada a l'extrem de ponent; la 26, 27 i 28, situades en posició central, 

immediates davall la vertical de les coves-finestra; i la 37, a l'extrem de llevant) 

documentant-se el procés i obtenint escassos materials, conjunts: 94.54/., 94.55/., 

94.56/. i 94.57/.. 

B) «Cala Margenet»: En la zona central, davall mateix de les coves-finestra, però en 

cota inferior, entre les sitges  i el llit del torrent, apareixien a la vista nombrosos 

materials ceràmics fragmentats i molt solts entre la terra, concentració que s'allargava 

per sobre d'una estreta terrassa. Per aquestes raons es decidí realitzar un breu 

sondatge a d'aquest sector, tractant sobretot d'averiguar si les restes obedien a una 

ocupació de l'indret i amb senyals d'estructures, o bé era resultat d'un hipotètic 

abocament des de les coves-finestra. Aquests extrems no es van poder esclarir amb 

total seguretat a l’aparèixer un únic nivell i, en la base, algunes pedres que semblaven 

col·locades per a aterrassar o aconseguir un breu espai pla. Sembla, però, que per 

l'estat dels materials deuen provindre d'una ocupació del davall de les coves-finestra, i 

no de l'interior de les cambres. 

Els materials recuperats en aquest sondatge (que denominàrem «Cala Margenet») 

corresponen als conjunts 94.49/. i 94.52/.  

- Treballs a la Cova de les Argolles. 

Aquesta cavitat, natural i accessible, es troba molt pròxima al grup de coves-finestra 

Barranc de la Frontera-II, però en la vessant oposada (nord). L’interès, des de la 

nostra perspectiva, rau en la particularitat d'haver sofrit diverses modificacions 

artificials, tals com una sèrie d'argolles o petits orificis (per a subjectar coses, animals o 

persones passant-hi una corda), així com alguns solcs i modificacions en el sector 

intern de la boca d’accés. 

A banda els treballs planimètrics i complementaries, en aquesta cova es realitzà un 

sondatge-neteja en el sector de la boca, destinat, sobretot, a poder observar i 
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documentar les modificacions artificials existents en la base de roca natural (solcs i 

forat -polleguera?-, bàsicament per a la protecció i/o tancament interior de la cavitat). 

Fruit d'aquest sondatge foren els materials del conjunt 94.53/. Tanmateix, i 

contràriament al que podíem esperar, els materials apareguts al sondatge foren de 

cronologia ibèrica antiga, sense documentar-se la mínima resta medieval andalusina56.  

 

 

- Inventari  de materials 
 
94.50. Conjunt procedent de l'interior de la cambra "2" del grup de coves-finestra del 
Barranc de la Frontera - II. (B.F-II.2, cala central). 
01/ Fragment del cos, amb ansa, d'un cresol de pessic, vidriat melat total. 
02/ fragment de la vora de la mateixa peça anterior. 
03/ Fragment del cos amb arranc d'ansa d'una gerreta. 
04/ Fragment de la vora d'un vas indet. menut. 
05/ i 06/ Fragments ceràmics indet. vidriat verd turquesa total. 
07/ Fragment ceràmic indet. vidriat verd oliva ext. 
08/  al 14/: fragments ceràmics cos indet., de cuina -olles, cassoles-. 
15/  al 22/: fragments ceràmics, cos, comuna indet.  
23/ Fragment d'una anseta plana de vidre, forma indet.  
24/ al 27: Fragmentets de vidre, cos, indet.  
28/:Subconjunt de fragments d'ossos, alguns cremats. 
29/:Subconjunt de diversos. (clofolla d'ou, mostres terra...) 
(De l'1/ al 27/= Tot d'època medieval andalusina). 
 
94. 51. Conjunt procedent de l'interior de la cambra "2" del grup de coves-finestra del 
Barranc de la Frontera - II. (B.F-II.2, cala llevant). 
01/: Fragment ceràmic de la vora, amb arranc d'ansa, d'una gerreta. 
02/: Fragment ceràmic de la vora,  d'una olla. 
03/: Fragment ceràmic de la vora d'una redoma o ampolla, vernís turquesa total. 
04/: Subconjunt de fragments de base cos i vora, perfil incomplet, d'un trespeus menut. 
05/: Fragment d'ansa de cinta, d'una forma tancada. 
06/: Fragment d'ansa plana d'una forma tancada  
07/: Fragment d'ansa plana d'una forma tancada  
08/ Fragment de la vora d'una gerreta. 
09/: Fragment del coll d'una ampolla o redoma, vidriat total turquesa. 
10/: Fragment del cos    "       "               "           "     ext. turquesa.  
11/ i 12/ fragments del cos     "                "           "     ext. oliva.  
13/: Anseta de vidre, fosc. 
14/: fragment de vidre clar, paret d'un vas.  
15/: Xapeta de bronze amb perforació. 
16/ al 37/ Fragments diversos de ceràmiques comunes indet., pasta oxidant. 
38/ al 56/  "               "        "                "                 "   de cuina, indet. 
57/:Subconjunt de fragments d'ossos, alguns cremats. 
58/:Subconjunt de diversos. (mostres terra...) 
                                                           
56  Un estudi d’aproximació a la complexa problemàtica d’aquesta cova, i als materials ibèrics, 
s’ha publicat: Ribera et al. (2015). 
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(De l'1/ al 56/= Tot d'època medieval andalusina). 
 
94. 49. Conjunt procedent del davall del grup de coves-finestra del Barranc de la 
Frontera II. (Materials superficials sobre la cala "Margenet").  
01/: Fragment ceràmic, part del cos d'un vas indet. , ext. restes de decoració pintada al 
manganés. 
02/ al o4/: Fragments de la vora, lleument exvassada i llavi marcat, de diferents vasos -olles o 
gerretes-, andalusins. 
05/ al 25/: Fragments ceràmics a torn, part del cos de diferents vasos indet., probab. olles, 
gerreta i altres, andalusins. 
26/ al 29/: Fragments ceràmics a mà, pasta grollera, part del cos de divs. vasos indet. , (probab. 
Edat del Bronze).  
30/ i 31/: Fragments de teula corba.  
(Obs.: Alguns fragments d'aquest conjunt, no ressenyats ací, s'han associat al 94.52/, al casar 
amb fragments d'aquest conjunt). 
 
94. 52. Conjunt procedent del davall del grup de coves-finestra del Barranc de la 
Frontera II. (Cala "Margenet").  
01/. Fragment de la base, repeu anular, d'una gran safa (ataifor), vidr. verd oliva, int. 
02/.   "                   "                 "                    "                  "      "      "      "     " 
03/.   "                   "                 "                    "                  "      "      "      "     " 
04/. Subconjunt divs. fragments, part de la vora, -llavi recte - i cos, d'una safa, vidr. Int. verd 
clar.  
05/. Subconjunt divs. fragments, part de la vora, -llavi exvassat-, d'una safa, vidr. Int. verd oliva, 
ext. verd clar. 
06/. Subconjunt divs. fragments, part de la vora, -llavi exvassat-, d'una safa, vidr. Int. verd 
turquesa. 
07/. Subconjunt divs. fragments, parts de la vora, -llavi exvassat-, d'una safa. Parets fines, pasta 
blanca -vidr. verd oliva/ verd clar, total. 
08/. Fragment, part de la vora -llavi exvassat- d'una safa, vidr. Int. verd clar. 
09/. Fragment, part de la vora -llavi exvassat- d'una safa, vidr. verd oliva total. 
10/. i 11/. Fragments, part de la vora -llavi exvassat-  de sengles safes. Int. verd turquesa. 
12/. Fragment, part de la vora -llavi exvassat-d'una safa. Int. verd clar. 
13/. Subconjunt de 15 fragments del cos de diferents vasos -probab. safes-, Int. verd oliva. 
14/. Subconjunt de 9 fragments del cos de diferents vasos indeterminats -probab. safes-, vidr.  
verd clar total. 
15/. Fragment de la vora d'un probab.cressol de pessic. Restes de vidr. turquesa total; pasta 
oxidant. 
16/./ Fragment de la vora d'un probab.cressol de pessic. Restes de vidr. turquesa total; pasta 
blanca. 
17/ i 18/. Fragments d'anses -ovals/arrodonides- de sengles vasos indet., forma tancada. Vidr. 
verd oliva total. 
19/. Subconjunt de 5 fragments del cos de diversos vasos indet., forma tancada -probab. 
redoma-Vidr. verd oliva ext. 
20/. Metall. Part d'una arracada -aret simple- probablement d'argent. 
21/. Metall. Fragmentet -retall- probablement d'argent. 
22/. Xapeta de metall, probab. bronze. 
23/. Fragment ceràmic, part de la base d'una prob. safa. Int. verd turquesa amb línies de 
manganés. 
24/. Fragment ceràmic, part de la base d'una prob. safa. Int. verd clar amb línies de manganés. 
25/. Fragment ceràmic, part del coll, probab. d'una gerreta, amb dec. ext. en corda seca parcial. 
26/. Fragment ceràmic, part de la vora -recta- d'una probab. gerreta, amb dec. ext. esgrafiada, 
molt perduda. 
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27/. i 28/. Fragments ceràmics part del cos -panxa alta- d'un vas indet., forma tancada, probab. 
ampolla o cànter, dec. ext. incisa pentinada, línies i ondulacions. 
29/. Fragment de la vora d'un vas indeterminat -obert- vidr. blanc total. 
30/. Fragment de vora i base, d'un cresol de pessic, vidr. melat total. 
31/. Subconjunt de 8 fragments ceràmics, part del cos de diferents vasos -cresols de pessic i 
altres indet.-, tots vidr. melat. 
32/. Subconjunt de 4 fragments del cos d'un vas indeterminat -pasta blanca-, dec. ext. filets 
d'òxid de ferro. 
33/. 1 Caixa amb nombrosos fragments de ceràmica comuna andalusina, (per detallar), 
corresponents a parts de vora, cos, base etc. de diferents vasos (formes: olla, cassola, tapadora 
ampolla, etc.) 
 
 
94.53. Conjunt procedent de la Cova de les Argolles, sondatge-neteja  del sector de la 
boca. 
01/ Ansa d'urna bitroncocònica, amb orelleta perforada, restes de decoració pintada (ibèrica). 
02/ i 03/ Fragments de vora exvasada i llavi penjant, restes de pintura sobre el llavi (ibèrica). 
04/ Fragment semblant als anteriors però d'una altra peça. 
05/ al 08/ Fragments d'anses bífides, horitzontals (ibèriques). 
09/ al 12/ Fragments de ceràmica, cos, indet. decoració a base de filets i bandes, alguna amb 
segments de cercle, (ibèriques). 
13/  Fragment de ceràmica de cuina, part de la vora d'una olla (ibèrica). 
14/  Fragment semblant a l'anterior. 
15/  Fragment de ceràmica de cuina, part del cos d'una olla (ibèrica). 
16/  Fragment de ceràmica a mà, part del coll amb botó d’un vas indet. 
 17/ Fragment de ceràmica a mà, part de la vora, exvasada, llavi sobreïxent. 
18/ i 19/ Fragments ceràmics, part dels llavis,  forma indet. (ibèrica). 
20/: Subconjunt de 22 fragments de ceràmica ibèrica indet. amb restes de decoració pintada, 
bandes i filets.  
21/: Subconjunt de 152  fragments de ceràmica ibèrica indet., cos, sense decoració. 
22/: Subconjunt de 33 fragments de ceràmica a mà, cos, indet.. 
23/: Fragment de ceràmica a torn, indet. modern (pasta blanca, tipus Agost o Biar) 
24 Petit trencall de sílex rosat, amb pàtina; força irregular, amb denticulat. 
25/  Ascla de sílex blanquinós; Ascla laminar, sense retocs , amb taló pla i bulb rebaixat. 
26/: Subconjunt de diversos (3 closques caragols -hèlix aspersa müll-, 1 fragmentet d'os, i 
mostres de terra). 
 
 
 
94.54. Materials procedents de la "sitja" 27. (Davall del grup de coves-finestra Barranc 
de la Frontera -II). 
01/: Fragment ceràmic a torn, indet. 
02/: Fragment ceràmic a mà, indet. 
 
94.55. Materials procedents de la "sitja" 28. (Davall del grup de coves-finestra Barranc 
de la Frontera -II). 
01/: Fragment ceràmic a torn, indet. 
 
94.56. Materials procedents de la "sitja" 37. (Davall del grup de coves-finestra Barranc 
de la Frontera -II). 
01/: Fragment ceràmic a mà, vora recta lleument exvasada, (probab. E. Bronze/Ferro). 
02/ al 13/: Fragments ceràmica a mà, indet. (probab. E. Bronze/Ferro). 
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94.57. Materials procedents de la "sitja" 8. (Davall del grup de coves-finestra Barranc 
de la Frontera -II). 
01/: Fragment ceràmic a mà, vora recta lleument exvasada, (probab. E. Bronze). 
02/ al 14/: Fragments ceràmica a mà, indet. (probab. E. Bronze/Ferro). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Com a conclusió dels treballs d’aquella campanya podem dir que es va donar un nou 

pas en l'afiançament de la hipòtesi cronològica, al documentar-se àmpliament una 

utilització de les estructures en època andalusina avançada. No podem obviar que 

l’aparició de materials ibèrics i inclús de l’edat del Bronze/Ferro, en algunes estructures 

adjuntes, com és el cas del camp de sitges i la Cova de les Argolles poden complicar 

la qüestió, pel que cal tractar aquests aspectes amb detall, tal com ja s’ha fet amb la 

Cova de les Argolles  i encara pendent pel que fa al camp de sitges. 

En quant a la hipòtesi funcional, íntimament lligada a la cronologia, també es va 

avançar, tot i que també siga problemàtica. Els materials trobats a Frontera-II, tant els 

de 1er grau (provinents de l’interior de la cova finestra II.2) com els de 2on grau 

(provinents de la cabana immediata al davall –o cala margenet) s'adiurien més, potser, 

a un lloc d'habitat, que no de graner-magatzem de seguretat. Però cal tenir en compte 

que aquest hipotètic ús potser vinga determinat -o distorsionat- pel darrer moment 

d'ocupació.  

De gran interès seria poder verificar la cronologia del sitjar, ara mateix amb molts 

dubtes, amb tan sols quatre estructures testades de les quaranta existents, amb un 

resultat majoritari de materials ceràmics a mà, que semblen relacionar-se més aviat 

amb el pobladet de finals de l’edat del Bronze adjunt. En cas que un estudi més ampli 

poguera atorgar cronologia medieval al sitjar, aleshores les finestres del grup Frontera 

II es podrien interpretar com un lloc de guàrdia del propi sitjar. Inclús Frontera I, en 

eixe cas, fàcilment podria estar en relació també amb el sitjar, com a part del seu 

sistema defensiu.   

En qualsevol cas és important ressenyar l'existència d'una finestra sense cambra -la 

Frontera-II.3-, és a dir, que es va abandonar la seua construcció poc després d'iniciar-

se. 

 

c) Entorn i poblament 
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Pel que fa a la història del poblament, ja s’ha repetit l’existència de dos petits 

assentaments de l’edat del Bronze en la immediatesa dels grups. La fase ibèrica, a 

banda l’ocupació de la cova de les Argolles, durant un moment de l’ibèric antic, no està 

documentada  en l’àrea propera amb cap assentament, ni tampoc la romana. Com és 

natural els llocs de producció, però també d’hàbitat en aquestes èpoques, estaria  en 

la zona de vall propera al sud-est.  

De gran rellevància considerem la localització, també durant la campanya del 1994, de 

l’assentament andalusí contemporani, del qual dependrien -o amb el qual cal posar en 

relació- tant el Grup I com el Grup II del Barranc de la Frontera. Aquest jaciment situat 

molt pròxim, uns 200 m al sud, i que es va denominar «Alt de la Frontera», ocupa la 

part superior de la vessant de migdia d'una lloma allargada, d'orientació general E-W. 

Correspon a un extens hàbitat de desenrotllament longitudinal que ocuparia una 

superfície pròxima als 5.000 m2. Abunden les restes fragmentàries de murs i altres 

estructures assolades, en obra de paredat comú amb trava de terra. En alguns punts 

són visibles paraments d'encofrats de blocs i morter de calç. Es pretenia aprofundir en 

aquest assentament durant les campanyes posteriors, cosa que no es va arribar a fer. 

Per la seua situació, molt proper al mas actualment anomenat Micalàs, que es pot 

relacionar amb l’alqueria de Vinachalazo del Llibre del Repartiment. (Ferrando, 1979), i 

pel seus materials, que tampoc s’han estudiat en profunditat però que semblen molt 

majorment almohades, hem de creure que aquesta alqueria estava plenament poblada 

en el moment de la conquesta i que efectivament ha de correspondre a la Benicalàs 

del Llibre del Repartiment, a mitjan segle XIII. 

Es de creure que seria en eixos moment d’inestabilitat, quan s’ocuparien per darrera 

vegada els grups de coves finestra de la Frontera, sobretot Frontera 2, on inclús 

s’arribaria a construir alguna cabana al seu davall.  

En qualsevol cas, i en el supòsit que aquest Alt de la Frontera o l’alqueria de Micalàs 

fos una implantació tardana, i no tinguera continuïtat de poblament anterior57, altres 

assentaments propers que cal prendre també en consideració per tindre una 

cronologia andalusina més antiga, podrien ser, la Punta de l’Illa –nord-, jaciment situat 

en un interfluvi, a 1,4 km al sud-est, tan sols conegut per les ceràmiques superficials 

                                                           
57 Fins el moment no s’ha s’ha estudiat, ni inventariat al detall, els materials provinents 
d’aquest assentament. No s’ha cregut oportú tampoc el fer-ho ara, entre altres perquè amb els 
abundants testimonis de 1er i 2on grau de les pròpies cavitats, ja n’hi havia suficients 
testimonis, com per a acodir a d’altres de 3er grau. Tanmateix dir que, a primera vista, és tot 
majorment d’època tardana, finals XII, principis XIII. 
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que apareixen en la mateixa àrea que un gran assentament amb sitges del IIIer. 

Mil·lenni, o millor encara, el jaciment califal dels Vilars, a 1,8 km a l’est, una mica millor 

conegut per un sondatge, però molt arrabassat per les transformacions dels camps de 

conreu. Ambdós, jaciments estan en relativa proximitat i facilitat d’accés. als grups de 

coves finestra de la Frontera.  

 

d) Perspectives 

Pel que fa a la possibilitat de progressar en els investigacions a banda de 

l’assentament major de l’Alt de la Frontera, o d’altres en el territori, en aquest cas 

singularment, a les pròpies coves finestra es poden continuar o aprofundir les 

investigacions en el futur, tant en el grup Barranc de la Frontera-I com en el complexe 

del Barranc de la Frontera-II (amb la Cova de les Argolles), al conservar-se encara la 

major part dels dipòsits sedimentaris dels que ara coneguem la seua existència, 

potència aproximada, així com la seua fertilitat. 

 

Bibliografia de Frontera II, o  Finestres del Castellaret:  

Vañó Silvestre, 1983; Ribera i Bolufer, 1994; Ribera, 1995; Fornés et alii, 1997; Ribera 

i Bolufer, 2008; Ribera et al., 2015. 
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3.B COVES – FINESTRA EN LA CONCA DEL RIU D’ALCOI  (O SERPIS).  

Termes municipals de Beniarrés i Planes de la Baronia. 

 

El riu d'Alcoi –també anomenat Serpis- conforma una xicoteta i curta conca 

hidrogràfica en les muntanyes centre meridionals valencianes, entre la  serra de 

Mariola (1.340 m) i el mar (Gandia). Cap a la seua part mitjana trobem els dos grups 

de coves en penya-segats que s'han pogut localitzar fins a la data; un d'ells en les 

proximitats de la vora del riu i l'altre en la capçalera d'un barranc afluent, distant uns 7 

km en direcció sud-est.  Aquest nucli es troba a uns 21 km a l'est del conjunt de la 

capçalera de l'Ontinyent. 

Geològicament els anticlinals de tot el sector són de calcàries del cretaci superior, amb 

roques generalment dures i consistents, de difícil excavació, per la qual cosa com es 

veurà, es van aprofitar per a la realització de les estructures, algunes cavitats naturals 

preexistents, que pareixen contindre vetes de materials mes blans. 

 

3.B.1. La Cova dels Nou Forats. (Beniarrés) 

Coordenades UTM: 30SYJ302005. Altituds s.n.m.: 380 m.58  

Sense referències anteriors, coneixem aquest grup de coves – finestra des de 1995, 

quan el professor Joan Emili Aura, en aquell moment director de Museu d'Alcoi, ens va 

comunicar la possible existència de coves penjades en aquest lloc. Per a verificar la 

notícia vam fer una primera exploració eixe mateix any, a la que seguiria una altra, en 

1999, a fi de realitzar la fitxa d'inventari patrimonial per a Conselleria de Cultura. A 

banda d'algunes visites posteriors, en tots els casos van ser exploracions superficials, 

sense comprendre la totalitat de les cavitats, degut, entre altres factors, a les dificultats 
                                                           
58 Dades en relació a la Fulla MT  821 (29-32) Alcoi; d’ escala 1:50.000. 

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

203

d'accés a les cambres superiors. Per això desconeixem a hores d'ara molts aspectes 

importants d'aquest grup de coves penjades, estant pendent la realització d’una 

campanya de prospecció que completara els treballs59. 

Situat en el municipi de Beniarrés, el grup denominat la Cova dels Nou Forats, topònim 

il·lustratiu de les seues característiques, s'ubica en la paret interna d'una gran cavitat 

oberta en un penya-segat calcari, en el marge dret del riu d'Alcoi, molt prop de la seua 

confluència amb el Barranc de l'Encantada. Orientada al nord, s'obri sobre una 

empinada vessant, a quasi 100 m per damunt del nivell del riu i a uns 400 m de 

distància del seu llit. En la part baixa, en la zona plana junt al riu van haver d'existir 

algunes hortes i encara subsisteix el casalici d'un molí (Molí del Ros). 

La cavitat, d'uns 20 m d'ampla per uns 10 m de profunditat, forma un gran arc que 

protegeix les boques de les coves artificials, agrupades en la paret interna, sobretot 

cap a l'oest. La base de la cova forma una plataforma relativament plana per a accedir 

a la qual és necessari salvar un xicotet tallat rocós. Es poden distingir almenys 10 

obertures de boca irregular, majorment artificials, excepte alguna que aprofita un clavill 

natural. Estan totes excavades en una espècie de veta de conglomerats mes fluixos, 

que aflora en la mateixa matriu calcària, prou compacta, de la zona. Totes les coves 

s'agrupen com en tres irregulars nivells superposats, a una altura entre 5 i 11 m per 

damunt de la plataforma. El seu aspecte, vist de lluny, s'assemblaria –salvant les 

proporcions- més al d'un niu terrer o niu de fang d'insectes, o si es vol, més a una obra 

natural que a una obra humana. 

Seguint la primera numeració arbitrària que assignàrem, la num. 1 aprofitava un clavill 

natural, molt irregular i va ser poc retocada, amb unes mesures de 2,5 de llarg per 1,5 

d'ample i 2,5 d'alt. La número 7 és igualment una xicoteta cavitat natural, ignorant si va 

ser objecte de retocs. La resta de cavitats, en canvi, són totalment artificials i 

segurament han perdut part de la paret davantera, per la qual cosa potser 

originàriament tingueren forma un poc més regular, tractant d'acostar-se remotament a 

la tipologia de finestra rectangular, encara que en aquest cas açò és molt incert.  

                                                           
59 En l’any 2009 un grup d’atrevits veïns de Beniarrés, encapçalats pel Sr. Just Selles, 
aconseguiren entrar a una de las cavitats superiors, d’on van treure alguns fragments ceràmics 
i de fusta. Aquests materials van ser dipositats al Museu d’Alcoi, el Director  del qual En Josep 
Maria Segura, ens va fer arribar la noticia i ens facilità les notes i el profitós contacte amb Just 
Sellés. Un interesant artícle donant compte de la troballa es va publicar a  Beniarrés (Sellés, 
2009).
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Pel que hem pogut observar, i a falta d'una exploració detallada total, les mesura 

màximes aproximades de les cavitats són  variables, entre 2,5 a 4 m d'ample; 1,5 a 3 

m de profunditat, per entre 2 i 2,5 m d'altura. Pareixen tindre tendència cúbica, encara 

que irregular, sense cantons angulars, i pel tipus de roca tan disgregable en petits 

fragments, no poden apreciar-se solcs d'excavació, ni altres detalls. 

Gràcies a les rugositats de la roca, clavills i xicotetes cornises existents en la paret, és 

possible, no sense risc cert, l'accés en escalada lliure a les cambres més baixes, açò 

és: l'1, 2, 3 i 4. Hem pogut constatar que des de la cambra 3, es pot accedir, per 

pouets – xemeneia o intercomunicacions verticals interiors a la cambra 6, i d'esta a 

l'algorfa 11. De les notes facilitades per Sellés, deduïm que també ha d'existir 

comunicació interna entre la cambra 5 i la 10, així com entre la 8 i la 9. En tot cas, 

l'accés actual a les cambres  superiors, 5, 8, 9 i 10, és extraordinàriament complicat, la 

qual cosa les ha d'haver salvat de visites i espolis. En cap cas, segons s'ha pogut 

verificar, hi ha sitges ni graners ni altres dipòsits, per la qual cosa el gra o altres 

productes que es pogueren emmagatzemar ho serien per mitjà de sacs, cabassos 

d'espart o altres contenidors, inclús ceràmics.  

En la plataforma basal aflora la roca nua sent poc rellevants els depòsits sedimentaris 

acumulats, excepte en una espècie de fondalada, o sector deprimit, cap a l'est; Una 

concavitat, a l'oest (d, en el plànol), es presenta fumada , amb senyals d'haver realitzat 

foc reiteradament, per la qual cosa serviria de llar. Per fi un xicotet ressalt en la paret 

est (e), permet acumular una xicoteta quantitat d'aigua, però només en època de 

pluges.  

Ens sembla un tant d'estrany que a penes hi haja restes de despreniments ni terres ni 

altres restes d'ús; inclús en un sector a l'extrem oest de la plataforma, que conforma 

una xicoteta depressió, la roca té una aparença molt neta; Potser  modernament va 

patir algun tipus de “buidatge” a fi d'omplir els bancals de les proximitats (?). Tampoc 

s'observa el menor rastre de qualsevol estructura murària, ni de base de mur de 

tancament damunt del xicotet tallat d'accés, la qual cosa l'haguera dotat la cavitat de 

majors possibilitats defensives, amb relativament poc esforç. 

Així les coses, a banda les restes arqueològiques de l'exploració de Sellés, procedents 

de l'interior de la cambra 8, compostos de 3 fragments ceràmics (vora d'una olla, cos 

de gerra o cànter amb decoració pintada de línies horitzontals de manganès, i cos d'un 

gran vas contenidor, amb cintes aplicades, en relleu), una estaca  i un altre fragment 
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de fusta, només comptem amb 4 minúsculs fragments ceràmics –segurament d'olles -, 

procedents de la plataforma. 

No obstant això, pel vessant immediat d'accés a la cova, i sens dubte procedent d'ella, 

s'han pogut arreplegar nombrosos fragments ceràmics, en general xicotets i 

erosionats. A banda algun resquill de sílex, i un denticulat, que junt amb algun 

fragment de ceràmica que podria ser a mà, ens estaria indicant ja un cert ús o 

freqüentació de la cavitat en temps prehistòrics, la immensa majoria són d'època 

medieval andalusí, i algun altre, molt pocs, més recents. 

Sense entrar al detall dels materials, que en general, pel seu estat i grandària, no 

permeten grans apreciacions, trobem algun fragment de safa –o ataifor-, en verd i 

manganès, altres amb vidriats monocroms blancs (una vora tipus II.4 de Daniya; 

Gisbert et al.,1992), melats o verdosos; un altre amb manganès sobre melat, etc. 

També hi ha algun fragment de vora, en verd oliva (tipus II.3 de Daniya), junt amb 

altres segurament més antics. El verd turquesa només està present en un xicotet 

fragment i en la base del que sembla una redoma o ampolla. Per descomptat hi ha 

fragments i anses que han de correspondre a gerres o gerretes i olles o marmites; 

alguna vora de llibrell –alcadafe-, i fragments de contenidors amb  cintes o cordó 

aplicat, etc. I inclús un fragment de base d'un cresol de peu alt, amb vidre melat 

d'aspecte molt “modern” i d'una tipologia ja molt avançada (s XIV-XV?). 

Per tant, a pesar de la problemàtica, ens trobem amb un registre majorment andalusí, 

la qual cosa per un costat confirma la seua atribució cultural general i el seu ús fins a 

moments abans de la conquesta feudal, però seguim sense avançar quant al moment 

d'origen, ja que no pareix anterior al segle XI.  

L'emplaçament de la cova domina tota la vall del riu en aquest sector, i permet obtindre 

comunicació visual amb tots els punts fortificats existents en la zona a finals d'època 

islàmica: Cim del Benicadell (5 Km al NW), la Barcella  (3,5 Km al N) i sobretot 

Perputxent (a 4 km al NE), castell del què dependria el territori. Per sort, són 

abundants els estudis dels castells i del territori en època andalusina i mudèjar en esta 

zona (Bazzana, Guichard i Segura, 1983; Guinot, 1986; Torró i Segura, 1988; 

Bazzana, Cressier i Guichard, 1988; Torró, 1998, Torró i Ferrer, 2009, etc.). Per al que 

ara ens interessa, que és la localització de l'alqueria que va utilitzar la Cova dels Nou 

Forats, comptem amb l'estudi de Josep Torró (1988), que ens emplaça les alqueries 

mes pròximes, que serien: Benillup, a uns 800 m al NE, però a l'altra banda del riu; així 

com la que amb tota probabilitat estaria relacionada amb aquesta estructura, per la 
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seua immediatesa, que és l’anomenada Benitaric o Benitaixer, a tan sols 200 m de la 

cova, i en el mateix costat del riu. Amb algunes fluctuacions, sembla que aquesta 

petita alqueria, que segons Torró podria ser la mateixa que apareix en 1286 com 

Benicacis -o Benitacis-,  va tindre continuïtat com a nucli de població després de la 

conquesta feudal. En 1316 vivien 6 famílies mudèjars60 i va estar habitada fins al segle 

XV o XVI  (Torró, 1988: 74). 

En definitiva, tenim una cova natural pròxima a una alqueria andalusina, que va ser 

modificada artificialment per a ser usada bàsicament com a magatzem i graner, o siga 

per a protegir les reserves estratègiques d'eixa comunitat camperola. La seua funció 

com a refugi pareix en aquest cas menor, perquè ni tan sols es van aprofitar les 

favorables condicions naturals per a tancar-la amb un mur, amb el que les seues 

possibilitats de refugi, inclús per a guardar el bestiar, per exemple, hagueren 

augmentat notablement. En aquest  sentit, cal indicar que, contràriament, en el pròxim 

grup de Catamarruc com es veurà, sí que és va dotar de complements defensius una 

gran cova, en la base d'aquell grup.  

Entre altres singularitats d'aquesta estructura tenim, en primer lloc: la seua aparença 

de niu terrer, no sabem si deguda a l'erosió natural posterior a la construcció de les 

seues boques, o buscada, potser per a passar més desapercebuda. 

Els imponderables d'aquesta cova, per les seues característiques naturals ens 

permeten descartar el que en altres grups és més difícil de deduir. Ens referim a la 

segura construcció des de baix, és a dir, probablement amb un andami o bastiment de 

fustes que es retiraria posteriorment; ja que despenjar-se des de dalt és ací 

impossible. De la mateixa manera, podem saber amb tota seguretat en aquest cas, 

que el sistema d'accés seria des de baix, per escales mòbils  o  fustes amb mosses i/o 

per escalada lliure pels clavills i xicotetes andanes. En alguns casos no feia falta 

arribar fins a les cambres més altes per fora, ja que comptaven amb comunicació 

interior amb altres a més baixa altura.  

Pel que fa a les possibilitats de recerca futures cal sobretot situar-les en les cambres 

més altes, que han quedat al marge de visites ocasionals, tal com s’ha vist per 

l’exploració de Sellés.  

                                                           
60 Els noms dels habitants d’aquesta alqueria, 70 anys després de la conquesta feudal eren, 
segons la documentació:  “...et vobis Mahomat Albofar et Hamet Perello, et Ali Perello, Hamet 
Almorabit, Qat Malacara, Ali Almorabit, sarracenis habitatoribus in valle nostra de Perpunxen, in 
alquería vocata Benitaric...”, (Guinot, 1986: 115) encara que, probablement eren nous 
pobladors musulmans. 
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3.B.2. Les Penyetes de la Cova Negra. (Catamarruc, Planes) 

Coordenades UTM: 30SYH332947. Altura s.n.m.: 830 m61.  

 

3.B.2.1. Aproximació general. 

En la Serra d'Almudaina, a uns 7 Km a l’est del grup anterior, però formant part d'un 

altra vall, es troba el grup de Coves-finestra de la Penyetes de la Cova Negra. És 

territori de Catamarruc, municipi de Planes, quasi en el límit amb el terme de 

Benimassot. 

A ponent del grup i molt pròxima es troba la Cova Negra pròpiament dita, destacada 

cavitat natural, molt visible des de gran part de la valleta de Planes i d'on pren el nom 

el paratge. 

El lloc està ubicat a 3,5 km al sud-est de Planes de la Baronia, i 1,5 km al sud de 

Catamarruc, a gran altura sobre la vall, més de 300 m, i relativament allunyat d'ella, en 

una zona de relleus complicats, entre dos grans barrancs que cauen de la serra: a 

llevant el  barranc del Fort62  i a l'oest el barranc de la Cova Negra, abocant ambdós en 

el barranc de les Costeres en direcció oest, cap al barranc d'Almudaina i riu d'Alcoi. 

Mentre que la Cova Negra està oberta a l'oest, el penya-segat adjunt on es troben les 

coves-finestra està orientat cap al nord, fet que tal vegada dissimula la visió de les 

coves a l'estar habitualment a contrallum. Açò, junt amb l'existència de grans pinedes 

abans de l'incendi forestal de l'any 2000, tal vegada va contribuir a que anteriorment 

passaren inadvertides. Les primeres notícies de la seua existència les devem a Inés 

Cardona, veïna de Beniaia i Jaume Ivars, col·laborador del Museu de Xàbia, a través 

de Joaquim Bolufer, director del mateix i company nostre en molts treballs. 

                                                           
61 Vid. Nota 58.  
62 Potser aquest topònim puguera estar fent referència precisament a la fortificació -o fort- 
d’aquestes coves. 
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En 2001 visitàrem per primera vegada el lloc, realitzant a continuació algunes 

exploracions parcials per a la fitxa d'Inventari Patrimonial de Conselleria de Cultura. 

Amb posterioritat efectuàrem algunes altres visites per a completar la informació. Però 

en qualsevol cas fan falta treballs de prospecció més intensos, i inclús d'excavació, ja 

que algunes cavitats conserven sedimentació i permetrien augmentar 

considerablement el coneixement que tenim ara.  

 

Les coves s'obrin enmig d'un tallat vertical calcari, d'uns 100 m de llarg per uns 30/40 

m d'altura; generalment se situen al voltant de 10 a 12 m d'altura respecte al peu del 

penya-segat. Encara que algunes són pràcticament artificials del tot, en aquest grup la 

majoria són coves naturals retocades o adaptades en divers grau. 

D'est a oest trobem fins a set diferents coves amb boques irregulars, corresponents a 

altres tantes algorfes, sales o estàncies internes, a més d'una gran cavitat o abric 

natural accessible a peu pla.  

 

3.B.2.2.-  CPN – A 

Aquest abric arquejat, d'uns 14 m d'ample per uns 8 m d'altura i uns 7 de profunditat, 

presenta la base d'un gran mur d'uns 12 m de llarg per 1 m d'ample, amb una altura de 

poc més d'un m, construït amb un encofrat de pedres comunes lligades amb un fort 

morter de calç. Aquest  mur tancaria quasi en la seua totalitat la base de la balma, 

deixant un espai d'ingrés a l'est, i creiem que ha de ser contemporani a l'ús de les 

coves, fet amb la intenció d'obtindre un lloc de refugi. A pesar dels dubtes, hem de 

suposar que les restes actuals són les bases per a la construcció d'un mur alt en tàpia 

de terra, ara desaparegut; No obstant això, en el seu interior el sòl  presenta 

majorment la roca nua, sense sedimentació ni restes d'un altre tipus. Cap al terç 

occidental del mur, per la seua banda  interior se li adossa en perpendicular un 

fragment de mur més xicotet, per a dividir l'espai. Al sostre de la gruta hi ha una 

espècie de xemeneia o pou natural que comunica amb la cova 7, gran cova natural 

superposada que, a pesar de la seua amplitud, no és molt apta i no presenta apenes 

senyals d'utilització.  

 

3.B.2.3.-  CPN – 1.  
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La cova més oriental  sembla ser tota artificial, amb accés en forma de finestra no molt 

regular, amb mesures màximes de 1,20 m d’alta per 82 cm d’ampla. Està situada a 

uns 12 metres verticals per damunt del peu del penya-segat. Té una planta allargada, 

aproximadament rectangular amb costats arrodonits i amb unes mesures màximes de 

3,50 per 2,60 m. La seua altura arriba a 1,80 m. En la part més interior forma un ampli 

banc corregut i irregular d'uns 40 cm d'alt. En la part inferior del costat oest de la 

finestra, presenta una única perforació o anella d'ancoratge; mentre que en la part 

superior hi ha una mossa arrodonida probablement relacionada amb el tancament. 

També prop de la finestra, en la paret interior presenta un xicotet nínxol de base plana, 

atribuït tradicionalment com un lloc per a deixar el cresol – cresolera-. 

 

3.B.2.4.-  CPN - 2.  

Aquesta algorfa 2 es situa a menor altura que la resta, infraposada a les coves 3-4. És 

possible que en origen fora natural, però en qualsevol cas va ser totalment adaptada i 

retocada. Molt probablement tindria en un principi, pel que es veu, doble boca d'accés, 

però tota la part frontera ha estat afectada per despreniments que l'han desfigurat. 

L'interior és d'una sola cambra, de planta irregular allargada, d'uns 5 m de longitud per 

entre 2 i 4 m d'amplària, amb una altura d'uns 2 m.  

Tot el que és llarga la cova, pel centre del sòl, i acostada a la paret oriental, s'obri una 

espècie de rasa, fossa o graner, -que interpretem per al dipòsit de gra-,  de quasi un 

metre d'ampla, i de la que no coneixem la seua profunditat per estar semicolmatada de 

pedres i terra. En tot cas, aprofundirà més d'un metre, per la qual cosa permetria 

allotjar més de 5 m3 de qualsevol producte63. En la part alta dels laterals d'aquest 

dipòsit hi ha una sèrie de mosses que volen ser simètriques, per a encastrar taulons 

de fusta i poder tancar el compartiment. A més d'aquest singular element, la cova 

presenta en les parets laterals almenys 6 xicotetes argolles o ponts de roca, així com 

un altre forat que podria servir de cresolera. De la seua superfície procedeixen els 

materials següents: fragment de ceràmica comuna, paret d'un vas indeterminat de 

grandària gran; 4 fragments de cos de vassos indeterminats, probablement gerra o 

cànter. Meitat d'una llosa de pedra arrodonida, probablement tapadora. Fragment de 

pedra part activa d'un molí circular. Fragment de pedra, probablement d'un molí, 

(200.140).  
                                                           
63 En el cas de que fora blat, per exemple, i segons els nostres càlculs, aquest compartiment 
permetria allotjar un mínim de 25 cafiços, amb els que es podria mantindre, a base de pa, a 
unes 10 persones durant tot un any.  
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3.B.2.5.-  CPN - 3.  

Cavitat de planta arrodonida, de poc més de 3 m de diàmetre, amb una altura de 2 m; 

Majoritàriament pareix artificial, inclosa la seua boca o finestra d'accés; amb una 

notòria perforació o argolla d'ancoratge immediata. En la seua part més interior 

presenta una acumulació de pedres i terra. En el seu flanc oest s'obri una boca quasi 

circular al voltant de 60 cm de diàmetre per la qual connecta directament amb la cova 

4. De la seua superfície interior provenen 2 fragments de ceràmica comuna, de paret 

fina, probablement d'olla o gerreta, (200.142) 

 

3.B.2.6.-  CPN - 4.  

La boca és ara molt gran i irregular, però sembla que ha patit alguns lliscaments que 

han destruït i desfigurat aquest sector d'accés. Actualment ens trobem amb una 

terrassa plana, tallada en la roca, com una espècie de balcó, que precedeix a l'accés 

pròpiament dit. A l'est de la paret de façana apareix una perforació o argolla 

d'ancoratge. La planta és allargada, aproximadament rectangular, d'un poc més de 4 

m per un poc més de 3 m i amb una altura d'uns 2 m. Les parets es presenten molt 

ben regularitzades o repicades en alguns sectors, mentre que en altres són naturals, 

per la qual cosa s'aprecia clarament que en origen preexistia una cavitat natural que 

ha sigut profundament modificada. La meitat meridional o interior presenta una espècie 

de depressió o gran depòsit, ara reblert de terra i pedres. Del seu interior procedeixen 

3 fragments de ceràmica comuna, un de cos i dos de base, plana, que han de 

pertànyer a contenidors mitjans, (200.141). 

 

3.B.2.7.-  CPN - 5. 

És una cova natural i de gran altura, però amb abundants senyals de retocs o repicats 

sobretot en la seua part més externa; Presenta dues boques, la superior, natural,  

irregular i de grans dimensions, i la inferior artificial, o almenys molt retocada, en forma 

de finestra i amb diferents mosses en els muntants per a dispositius de tancament, així 

com diverses argolles o ponts de roca. Les seues mesures aproximades són: 4 m de 

llarg per 2 d'ample, per més de 4 m d'altura. El seu sòl és molt irregular, amb diferents 

escalonaments i conserva una notable quantitat de terra i sedimentació. Del seu 
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interior prové un fragment ceràmic, del cos probablement d'una gerra - gerreta, amb 

decoració pintada en manganès (200.139).,  

 

3.B.2.8.-  CPN – 6. 

D'estructura semblant a l'anterior, és una cova natural amb gran altura i dues boques. 

La superior és natural i irregular; presentat en la seua base una acumulació de pedres 

soltes però formant aterrassament, producte d'alguna adequació per a l'accés, o per al 

seu tancament. La segona boca també és irregular però més xicoteta i en forma de 

finestra, Està penjada en meitat de la paret NW. Mesures aproximades: uns 5 m de 

llarga, per 2 m d'ampla, per uns  4 m d'altura. En l'interior cap a l'est, davall de la boca 

superior, s'acumulen una sèrie de pedres col·locades intencionadament, a manera de 

rudimentària escaleta, per a facilitar l'accés. El sòl és pla i presenta gran quantitat de 

sedimentació. Del seu interior procedeix un únic fragment ceràmic, part del cos d'una 

gerra - gerreta, probablement, amb decoració pintada de línies de manganès, amb part 

de triangle reticulat, (200.138) 

 

3.B.2.9.-  CPN – 7.  

Com s’ha dit, al sostre interior de la Balma A, hi ha una xemeneia o avenc natural que 

comunica amb la cova 7. Aquesta xemeneia natural, d’un metre i mig de diàmetre, 

s’inicia a uns 3 o 4  m d’altura respecte de la base del abric, salvats els quals es pot 

ascendir, no sense risc, en escalada lliure, aprofitant les seues parets irregulars, fins 

arribar al nivell superior, uns 8 m per damunt. 

Aquesta gran cova natural superposada consta d’una mena d’ampli vestíbul, amb 

mesures d’uns 8 per 5 m en planta per uns 4 m d’altura, amb el sòl molt irregular, on 

s’obri el pou. D’allí parteix cap al sud una àmplia galeria, relativament plana, d’uns 8 m 

de llarga per uns 2,5 m d’ampla, amb una altura molt variable, entre 6 i 2 m.  A pesar 

de la seua amplitud, és bastant inapta i té relatiu grau d’humitats. No es veuen senyes 

d’us o d’adequacions artificials llevat de tres punts on es constaten alguns retocs a les 

parets, consistents en dos mosses o escalons vora la boca de l’avenc, i altres repicats 

amb escalpre, en altres dos sectors, essent el major d’ells d’aproximadament 1 m per 

0,6 m de superfície repicada. No es va arreplegar cap material en la superfície, tot i 

tindre amplis dipòsits de pedres i terres. 
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3.B.2.10.- Context arqueològic;  Consideracions  

 

 Als escassos materials apareguts en la superfície interior de les cavitats, cal afegir un 

conjunt un poc més nombrós procedent de l'exterior, de les proximitats immediates, als 

peus del grup i sens dubte relacionat amb ell, (201.050). Amb vidriats monocroms –

melat, blanc, verd- trobem algun fragment, que ha de ser d'ataifor i en algun cas potser 

de redoma; Tenim un fragment de la base d'un ataifor en verd sobre blanc, i un altre en 

melat; una única vora, de llavi engrossit, erosionat amb restes de vidrat blanc. A banda 

alguns fragments en melat interior corresponents a olles, hi ha algun altre fragment de 

gerra, un del coll amb arrancada d'ansa, i un altre amb restes de decoració pintada al 

manganès. D'altra banda tenim també uns quants fragments d'anses, de cinta, de 

diverses grandàries, destacant per la seua major abundància, els fragments de cos de 

contenidors, mitjans o grans  (potser mitjanes gerres- alfàbies), amb les típiques 

bandes engrossides, o cintes aplicades, així com una única vora, en lleugera ala, que 

ha de correspondre a un d'aquests contenidors. 

Amb tot, es demostra la inequívoca filiació andalusina d'aquestes cavitats, encara que 

amb tan pocs elements siga difícil precisar la cronologia. Provisionalment no pareix 

arriscat enquadrar el material, entre els segles X i XII, podent-se potser allargar a la 

meitat del XIII.  

La ubicació d'aquest grup, a gran altura sobre la vall permet tindre àmplia visibilitat 

sobre ella. No obstant això la major part de les fortificacions de la zona a finals d'època 

islàmica estan molt llunyanes (Gaianes, Cim del Benicadell, la Barcella...) o no són 

visibles, com en el cas de Perputxent, o la més pròxima torre d'Almudaina (3,8 Km a 

l'oest). En canvi sí que té bona visibilitat amb el castell de Planes, capçalera del 

territori (3,5 km al NW),  i sobretot amb l'actual nucli de Catamarruc (1,5 km al NW), 

físicament hereu de l'alqueria homònima, que hem de suposar en el mateix 

emplaçament, i per tant aquesta hauria de ser l'alqueria andalusina amb què estaria 

directament relacionat el grup de coves finestra de les Penyetes de la Cova Negra. I 

açò atenent tan sols a la proximitat, ja que les alternatives es troben prou més 

allunyades: Benialfaquí a 2,2 km a l'oest i Margarida, a 2,5 km al NE. 

Afortunadament, com en el cas anterior, són molts els estudis dels castells i del 

poblament d'època andalusina i mudèjar en aquesta zona (Bazzana, Guichard i 
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Segura, 1983; Torró i Segura, 1988; Bazzana, Cressier i Guichard, 1988; Azuar, 1989; 

Ferrer, 1991; Bazzana, 1992; Torró, 1998, Torró i Ferrer, 2009, etc.) i inclús el castell 

de Planes va ser objecte d'amplis sondejos arqueològics (Menéndez Fueyo, 1996). 

D'especial interès per a la nostra hipòtesi de treball és l'aportació de Laura Vea (1996) 

que posa de manifest l'establiment d'un grup segmentari amazigh -els Gelida- en 

l'immediat territori de Margarida, amb la implantació d'uns xicotets espais irrigats, 

adjunts a una fortificació simple sobre una prominent roca: el Castell de Margarida, a 

tan sols 1,6 km a l'est del grup de coves. 

 

Amb tot, ens trobem davant d'un cas peculiar de coves-finestra andalusines, on es va 

aprofitar l'existència d'una sèrie de coves naturals penjades, per a adaptar-les, amb 

major o menor nombre de transformacions artificials, a la funció de graner, magatzem 

de seguretat i refugi. És a més, per ara, un dels pocs llocs on es constata la 

transformació del producte in situ, en la pròpia algorfa o graner, pels fragments de molí 

trobats en la cambra 2. 

La seua naturalesa primària, coves naturals, junt amb la seua aparença externa, poc 

transformada en general, ha permès que passaren pràcticament ignorades fins a 

l'actualitat. Aquest fet ens obri noves perspectives i ens permet suposar l'existència o 

l'aprofitament de molts altres enclavaments en al-Andalus, més o menys semblants, 

que fins ara hauran passat desapercebuts. 

S'ha vist a més, que a diferència del grup anterior, ací sí que es va tancar la gran 

cavitat natural de la base amb un fort mur defensiu64. Açò implicaria, a pesar dels 

dubtes sobre si es va arribar a concloure, la intenció de refugi, defensa passiva i/o 

fortificació del lloc. Podem veure altres casos semblants de fortificació de coves 

naturals en molts altres llocs de la península, per exemple: Cueva del Caco (Gutiérrez, 

                                                           
64  Fem notar que les característiques d’aquest mur, a pesar dels dubtes sobre si es va arribar 
a completar en altura o no, són les d’un fort  mur defensiu. Res té a veure, per exemple amb el 
mur existent en la propera Cova Negra, molt més prim i inconsistent, com correspondria per a 
simple abric del ramat i sens dubte molt més modern. Per cert, que en aquesta cova, que no 
tractem, hi ha gravada una creu amb base circular, que potser alguns no tardaran en vincular 
als suposats eremites, quan deu tractar-se d’una creu fitera, probablement entre les 
demarcacions de Catamarruc i Benimassot. En aquesta àrea, al ponent i sud del grup hi ha 
algunes altres coves semi accessibles, amb senyes de repicat i adaptacions. Igualment potser 
és d’interès indicar l’existència d’una petita deu al llevant de la base del cingle, aflorament 
d’aigua que s’arreplega en un bassonet quadrangular excavat a la roca. 
 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

219

A. 2010), Cueva del Rey Moro (Caravaca), Garadén (Simón, 2011), Balma dels 

Murets, Ontinyent65. 

Les possibilitats de recerca futures en aquest grup són notables; almenys en les coves 

PCN 2 i 4, tant per obtindre més proves de 1er grau, com per poder obtindre dades de 

la morfologia dels dipòsits interiors, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 La Balma dels Murets és una gran cavitat natural, encara que d’escassa profunditat, amb 
restes de murs defensius, d’época final andalusina, recentment localitzada en un abrupte 
paratge d’Ontinyent. Ens referim ací solament a algunes de les coves naturals fortificades en 
época andalusina. Per suposat són abundants les d’época feudal, i no sols a la península (Vb. 
SE de la França: Allemand i Ungar, 2005, 2010). Altra cosa és la simple utilització puntual de 
coves naturals, sense modificar-les, que és molt general, no sols però també en època 
andalusina, amb innumerables evidències (p.e. Cano Montoro, 2008), o casos més particulars, 
de refugi circumstancial, com ara l’ excel·lentment documentat en Mallorca (Barceló, Kirchner  i 
Riera, 2013). 
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3. C- CONCA DEL RIU DE MONTESA (O RIU CANYOLES) 

Terme  d’Aiacor, municipi de Canals. 

 

El riu de Montesa –també anomenat Cànyoles o Canyoles- conforma una reduïda 

conca hidrogràfica d’uns 50 km de llarga, abastant pràcticament tota la comarca de la 

Costera, Vall de Montesa o de Xàtiva, des de la Font de la Figuera fins a la seua 

confluència amb el riu Albaida. Cap al seu terç inferior trobem l’únic testimoni de coves 

artificials en penya-segats que s'han pogut localitzar fins avui, en les proximitats de la 

població d’Aiacor, municipi de Canals, i a la vora del riu.  Aquest reduït nucli es troba a 

uns 20 km al nord del conjunt de la capçalera de l'Ontinyent, i a tan sols 5 km de la 

ciutat de Xàtiva, en la seua vega, en gran part irrigada des de temps medievals. 

 

3.C.1. Coves de Sagres. (Aiacor – Canals) 

Coordenades UTM: 30SYJ104165. Altitud s.n.m.: 135 m.66  

 

Tenim coneixement de l’únic grup d’aquesta zona des de 199367, realitzant les 

primeres visures i exploracions cap a 1994 -95, i sense que s’hagen pogut realitzar 

prospeccions o altres treballs intensius fins el moment. 

                                                           
66 Dades en relació a la Fulla MT  794 (28-21) Canals; d’ escala 1:50.000, Ed. 1968. 

 
67 Les primeres pistes sobre la seua existència les deguem a J. Aparicio, amb motiu de la 
recerca –infructuosa- que ferem sobre on havien anat a parar els materials medievals que 
segons ell s’havien tret –... y en abundancia...-  de la Peña del Turco de Chella (Aparicio, 1973). 
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Geològicament, el paratge on s’ubica és un sector de calisses travertíniques 

quaternàries, amb roques generalment sorrenques, prou consistents68, configurant un 

petit cingle vora el riu, d’uns 18 m d’altura, amb un front de cavitats naturals i 

formacions estalagmítiques.  

El cingle es situa en la riba esquerra del riu de Montesa, a uns 100 m al ponent del seu 

curs, i a l’altura del poble d’Aiacor, que es troba a uns 300 m al nord- oest. La partida 

on s’ubica és denominada de Sagres –d’on hem pres en nom-, tot i que  també 

s’anomena del Dijous, per ser el dia del torn de rec. 

 

A mitjan cingle, en una paret vertical o una mica extraplomada, a uns 9 m per damunt 

del peu, s’obri una única finestra prou regular, d’uns 70 cm d’ampla per 1,10 m 

d’altura. Presenta sengles argolles d’ancoratge, cap a la mitja altura de cada costat.  

La cavitat penetra cap a l’oest formant un passet d’ 1,20 m de llarg, ampliant-se 

lleument cap a l’interior i mantenint l’altura, En aquest punt s’obri el que hauria de ser 

la cambra però que, per les seues reduïdes dimensions, 1,5 m per 1 m, amb una altura 

màxima d’1,6 m, deu estar inacabada. El seu sòl es troba en un nivell de poc més de 

mig metre  inferior al del passet d’accés conformant un irregular escaló, i amb el seu 

fons cobert d’un nivellet de terra i pedres. La cova sembla tota artificial però al sector 

interior, costat nord, va haver de captar una escletxa natural. No vam observar senyes 

d’altres dispositius, únicament una argolleta interior, a l’angle del sostre del costat 

nord. 

En el seu entorn immediat existeixen algunes altres coves naturals, però les que estan 

penjades són prou inaptes i no han estat modificades. En canvi en la base, cap al sud, 

hi ha altres coves accessibles que sí que podrien haver-se utilitzat, tot i que en 

l’actualitat es presenten molt reblides, entre altres degut a la contenció generada pels 

abancalaments de garrofers.  

Una mica més al sud hi ha altres boques artificials, semiaccessibles, però en realitat es 

tracta d’un segment d’una antiga sèquia o canal69. Cal tindre en compte que la Sèquia 

                                                           
68 Històricament la roca dels voltants ha segut aprofitada per a extreure carreus, com s’aprecia 
encara a d’algunes pedreretes pròximes, sobretot dalt i al ponent de les coves. 
69 Es tracta d’un segment de galeria, orientat en paral·lel al cingle, que travessa, una mena 
d’eixent de roca. Mesura  de boca a boca uns 3,5 m de llarg, amb una altura de 1,70 m i 
amplària d’uns 80 cm, al mig te una altra obertura, o més aviat desmoronament. Per tot el seu 
costat oest, excavada en la base de la galeria, corre una sequiola o canaleta de secció 
quadrada, d’uns 20 cm, destinada a la pròpia conducció de l’aigua. Evidentment es tracta d’un 
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de Ranes, una de les principals de la vega de Xàtiva (Ventura, 2008), encara circula 

per la part superior del penya-segat. 

 

L’alqueria andalusina de Sagres, sobreviuria en època mudèjar però estaria ja 

despoblada a mitjans del segle XVI, quan segons sembla, alguns dels seus pobladors 

serien traslladats a Novetlè (Vila Moreno, 2010: 52-56). D’ella pren nom la partida on 

es situa la cova, però ignorem on es trobaria exactament l’alqueria, ja que el nom 

inclou també, segons sembla, un ampli sector de terres uns quants centenars de 

metres més al sud, part del terme de Canals i part que encara és un enclavament del 

terme municipal de Xàtiva. Segons Vila i Moreno (2010: 54), potser es podria situar a 

l’altre costat del riu, en pareguda ubicació a la veïna Annahuir. Tanmateix, si així fora, 

potser quedaria massa llunyana per a relacionar-la amb la cova –finestra.  

Molt més proper està l’actual Aiacor, topònim que és possible derivara d’un antropònim 

amazigh (Barceló, M., 2000: Fig. 5, núm. 6). En qualsevol cas el nom està documentat 

des de mitjans segle XIII: alcheriam que dicitur Yocor, que est in termino Xative… 

(Cerdà, Pérez i Serra, 2013).  Tot i que no vam poder aprofundir en la recerca, a uns 

100 m. al ponent de la cova, dalt del cingle i al lloc anomenat les Eres, hi havia les 

bases, segons sembla, d’una torre o aljub, romanalles de la qual encara vam poder 

veure –i fotografiar- nosaltres el 199470.  

 

Del peu de la cova vam poder arreplegar uns pocs fragments ceràmics (95.36 i 95.90). 

Tot i la indeterminació de la seua majoria, l’adscripció segura a època andalusina 

d’alguns d’ells (cos de safa o ataifor en verd turquesa, cos d’olla o gerreta), és 

                                                                                                                                                                          
fragment d’una antiga sèquia, que aniria majorment volada al descobert, conservant-se 
precisament aquest sector, per estar totalment excavat en la roca. 
 
70 El 28 de juliol de 1994, en una visita al lloc, parlarem amb el llaurador d’Aiacor n’Ismael 
Peiró Albuixech, que estava regant a manta uns bancals immediats. Mentre anava desplaçant-
se per a obrir i tancar les boqueres de la sèquia ens contava que la partida es diu de Sagres, o 
del Dijous –eixe dia era dijous, i per això estava regant-; que la cova que ens interessava no té 
nom. Diu que diuen que si seria dels moros... i que dalt en les Eres estaven els moros, i que hi 
havia hagut una torre... En altra visita posterior, altre llaurador, propietari de les terres de dalt, 
ens diu que el que nosaltres creguem que era una torre, era un aljub o bassa; també que en els 
bancals adjunts –on no haviem trobat res-, abans sí que apareixien molts testos, però que com 
era molt pedregós vaig tirar més de 50 camions de terra i vaig plantar tarongers i ametllers. 
Encara ens digué: que hi havia un afonat de 5 o 6 metros... i que un dia es va trobar a un 
element amb un detector.... De la cova del davall diu: que els bancalets no són meus.. allí diuen 
que hi havia una gitana, però això jo no ho he conegut... 
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rellevant, tot i ser materials de 2on grau, en no provindre de l’interior de la cova, ja que 

ens demostra almenys un cert ús del lloc en eixa època. 

Creiem que la morfologia de la finestra i detalls com les argolles laterals demostren la 

seua tipologia semblant a les del la capçalera de l’Ontinyent. 

En qualsevol cas ens trobem amb una cova aïllada, i inclús molt probablement 

inacabada, donat el seu poc espai interior. Tot i que haguera pogut també allotjar, tal 

com va quedar, una reduïda quantitat de qualsevol producte, -poc menys que una sitja 

qualsevol-, tampoc caldria descartar el seu simple us com a lloc de vigilància (niche de 

guetteur), tot i tenint en compte que molt pròxima passaria una important via de 

comunicació, hereva de la Via Augusta71.  

 

Els recursos per avançar en les recerques en el futur a d’aquest indret són diversos. 

Des de l’alçament o neteja arqueològica del nivellet de terres interior de la cova (1er 

grau), al sondatge arqueològic al mateix peu del cingle on està la cova (2ón grau), -tot i 

que segons hem observat darrerament s’ha construït un casup. També de 2on grau cal 

considerar la possibilitat d’avaluar arqueològicament la cova natural al peu del cingle 

immediata al sud. Per fi, la possible excavació del que puga restar de l’estructura de la 

torre o aljub, a 100 m a l’oest de la cova finestra, en les Eres, potser també donara 

dades d’interès en relació a la cavitat (3er grau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Reconeguem que és molt dubtós, però en algun moment inclús hem arribat a pensar si no 
podria ser part d’un projecte de sèquia que no es va arribar a concloure, més tenint en compte 
el dit a la nota 69. 
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3. D - CONCA  DEL RIU SELLENT 

Terme municipal de Xella (Chella). 

El riu Sellent, afluent del Xúquer per la dreta, té una conca molt curta, amb forts 

pendents i de cabal molt irregular. L'únic grup localitzat en aquesta zona és el de la 

Peña del Turco, municipi de Xella (Chella), en la comarca de la Canal de Navarrés. 

El grup es troba a uns 10 km al nord-oest de la finestra de Sagres i a uns 30 al nord 

del conjunt  de la capçalera de l'Ontinyent, o siga, a uns 50 km al SW de la ciutat de 

València. 

A diferència dels conjunts anteriorment estudiats, el terreny geològic on es troba 

immers aquest grup, és d'argiles abigarrades i guixos del Triàsic Keuper72, tot i que el 

penya-segat concret on s'obri el grup està format per uns conglomerats amb crosta 

calcària, de consistència precària i fàcilment erosionables. Degut a d’aquestes 

característiques del terreny l’aspecte exterior de les finestres és molt irregular o 

indefinit, ja que la seua pròpia naturalesa juga en contra de l’excavació de formes 

regulars, tant com de la seua integritat o bona conservació. 

 

3.D.1. La Peña del Turco. Xella (Chella) 

Coordenades UTM: 30YJ027253. Altura s.n.m.: 200 m73.  

 

Consta de 14 obertures o finestres, molt irregulars tot i que la tendència  majoritària 

siga a prendre forma rectangular, es troben en dos o tres nivells, sense alinear, a uns 

10-15 metres per damunt del terra. 

                                                           
72 Dades en referència a: IGME (1973), Mapa Geológico de España, E. 1:200.000. Fulla 63 
(Albacete - Ontinyent).  Madrid. 
73 Dades en referència a: SGM (1988), Cartografía Militar de España, E. 1:50.000. Fulla núm. 
28-30 (Navarrés). 
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Les boques donen accés a l’interior de les cambres a través d'un passet prou estret i 

irregular, de vegades llarg i en colze. La inconsistència i greu irregularitat dels 

materials matrius fa que els passets d'accés tinguen sovint reforços d'obra, havent-se 

utilitzat amb profusió l'algeps -guix- i la fusta. D'aquests materials, emprats sempre 

puntualment, en marcs, pollegueres, escalons, o reforços, queden  restes en algunes 

coves, el que és gran interès. 

En general les cambres són bastant variables, sobretot pel que fa a la seua altura, que 

gairebé sempre supera els 2 metres, podent alcançar-ne més de 3;  La planta mitjana 

sol aproximar-se a un polígon de 2-3 per 3-4 m, com a màxim, encara que varien molt. 

Normalment les cambres estan isolades, corresponent una finestra a una cambra, però 

hi ha un cas en que una sola finestra, –la núm. 3-, dona accés a dues cambres. I a 

l’inrevés, en altre cas dues finestres (la 11 i la 12) donen accés a una mateixa cambra. 

Hi ha dos casos d'intercomunicació vertical, (la 3-4 i la 11-13), però semblen més aviat 

despreniments accidentals que accessos intencionats. Igualment hi ha un cas de 

comunicació horitzontal (la 5-6), segurament fortuït, ja que sembla que l’excavació 

d’una cambra va captar la veïna. La 14 simplement té iniciat el passet d’accés, però no 

es va arribar a excavar cap cambra. 

No sembla que hi haja sitges o compartiments, encara que els sòls es troben 

normalment coberts de terres i pedres i caldrien treballs arqueològics per a descartar-

ho del tot. 

Sovint hi ha mostres clares del sistema de tancament, que normalment es troba a la 

part més interior del passet d’accés. Es tractaria de portetes de doble fulla, obrint cap a 

endins, és a dir el mateix que s’ha vingut observant fins ara. Tanmateix el més corrent 

en aquest grup és que les pollegueres superiors s’inscriguen en un tauló de fusta 

transversal, col·locat al sostre del llindar, del que en alguns casos excepcionals encara 

es conserva la fusta in situ amb relativa integritat, mentre que en altres solament resta 

el negatiu del tauló en la massa d’obra d’algeps. Pel que fa a les pollegueres inferiors, 

solen estar sobre la mateixa base d’obra d’algeps, obra que sovint reforça tot el 

contorn del tram final del passet, a mena de marc; però en algun cas també s’utilitzà 

un tauló de fusta, encastat als reforços d’algeps de les parets laterals, per a obrir les 

pollegueres inferiors. 

 

Els testimonis de la porteta millor documentada –car falten treballs de simple neteja 

per poder fer les observacions pertinents-, es trobaven en la cova 8. Situada al fons 
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del prolongat passet d’accés, de quasi 2 m de llarg, conservava les 4 pollegueres, 

totes elles de 35 mm de diàmetre per 25 mm de profunditat. Les pollegueres superiors 

van ser obertes en una bigueta de fusta, encara conservada in situ. Aquesta bigueta 

mantenia el seu dors natural semicircular en la cara superior, mentre que en la inferior 

i en el costat interior estava treballada. En concret se li havien practicat quatre talls a la 

llarga, en angle recte, per tal d’adequar la fusta i d’aconseguir un topall, de manera 

que les dues fulles de la porteta només pugueren obrir cap a l’interior (vid. esquema). 

Les pollegueres inferiors, òbviament simètriques a les superiors, s’obriren en la base 

d’algeps.  La porteta mesuraria exactament 70 cm d’altura per tan sols 40 cm 

d’amplària total. El marc anterior, d’obra d’algeps i del que quedaven restes molt 

parcials, venia a indicar-nos que l’obertura encara era un poc més estreta i amb els 

costats o angles arrodonits.  

 

No hi ha argolles d'ancoratge, però segurament degut a que no serien de gran utilitat 

per la pròpia natura del terreny. Igualment, tampoc es constaten cresoleres, o petits 

nínxols per posar un llum, però cal tindre en compte que les parets són molt irregulars. 

 

No ha merescut molta atenció bibliogràfica aquest grup, tanmateix, pel seu interès i per 

ser la primera descripció, creguem escaient transcriure ací, al complet, les notes de 

Llorente (1899): 

  En Chella hay que ver y examinar algo, no estudiado todavia: las cuevas del barranco y peña 

del Turco. Corre ese barranco, de cauce angosto y profundo, muy cerca del pueblo, y a corta 

distancia de éste desagua en el rio Sellent. En su márgen izquierda se eleva verticalmente, 

cortado por la lenta acción de las aguas, el peñón que le da nombre. La roca es poco compacta 

y la cortadura no presenta el aspecto de una pared lisa: es un muro negruzco y escabroso, que 

parece  corroido por los siglos. En su desigual superficie se abren diez y seis agujeros en 

aparente desorden, pero guardando alguna burda simetria en sus distancias y en la altura á 

que se hallan colocados. El más bajo estará a unos ocho metros sobre el suelo del barranco, 

cuyas aguas lamen el peñón. Aquellas puertas ó ventanas de las cavernas no presentan bien 

delineada su forma cuadrangular. Aparecen, desde luego, como obras del hombre, y no de la 

naturaleza; pero semejan algo a los toscos agujeros de un avispero. Hasta hace pocos años 

era desconocida fuera de la localidad la existencia de estas cavernas, que por su aspecto 

exterior, revelan una importante estación prehistórica (Nota 1: D. Pedro Sucías, en sus Notas 

útiles para estudiar la historia de Enguera y los pueblos de su comarca, ... mencionó estas 

cuevas, y eso dió lugar a que la secció excursionista –de lo Rat Penat-  las visitase en el otoño 
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de 1898, pero sin explorarlas interiormente, lo cual se propuso realizar en otra ocasión). La 

exploración de las más accesibles, hecha por gente del país, ha dado poca luz. Como la roca 

es poco consistente, sus constructores tuvieron que atender a la solidez de estos albergues 

con obra de sus manos, regularizando la boca con losas de piedra y argamasa, y sosteniendo 

el techo con algún pilar de los mismos materiales. Las pocas cavernas exploradas son de 

recinto cuadrilátero, con el techo en forma de bóveda semiesférica (muy burdamente labrada, 

por supuesto), con altura màxima de tres a cuatro metros, y de tres a cinco metros de latitud y 

longitud. (Nota 2: Debo estas noticias á D. Francisco Palop, persona muy ilustrada, que tiene 

hacienda en Bolbaite y pasa allí largas temporadas. Por complacerme hizo explorar tres de 

estas cuevas. Dos de ellas se comunican interiormente. E l Sr. Palop opina que los orificios 

existentes en la Peña  del Turco no son puertas, sino ventanas, y que la entrada de aquellas 

viviendas subterráneas, hoy obstruida, debio estar detrás de aquel peñón. Esto han oido decir 

también algunos viejos del país; pero veremos en Bocairente otra estación prehistórica, en 

condiciones muy parecidas –a las de Chella y con puertas abiertas del mismo modo a mucha 

altura en la cortada roca). 

 

Excepte Martí Gadea (1908), que segueix Llorente en la seua nota en llemosí, la resta 

d’autors es limiten a citar-les com a paral·lels de les Covetes dels Moros de Bocairent. 

En diverses covetes es van arreplegar, durant les primeres exploracions nostres, l’any 

1989, escassos fragments ceràmics en superfície, -safa o ataifor, vidrat turquesa, 

cànter amb decoració al manganés, cànter amb decoració incisa pentinada, teula...- 

així com una agulla de bronze, materials que ens indiquen una cronologia precisa 

d'època medieval andalusina tardana (període almohade: finals de segle XII, principis 

del XIII), per a d’aquest grup concret 

També, segons Aparicio (1973), sembla que es van trobar abundants materials 

medievals –als que no hem tingut accés-, en altres exploracions anteriors74.  

 

 

Tot i entrar tipològicament dins els grups de coves - finestra andalusins, interpretats 

funcionalment bàsicament com a graners, dipositaris de les reserves estratègiques 

d’una petita comunitat camperola andalusina, en aquest cas concret hi ha algunes 

diferències, com ara l’absència de sitges o atraixos, i sobretot les manifestes dificultats 

per a introduir qualsevol contenidor de gra a través dels estrets passets, en molts 

                                                           
74  Vid. nota 67. 
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casos especialment angostos, cosa que fa que, sense descartar un ús tal, cregam més 

idònia una funció de refugi i/o amagatall, a certa distància del/s lloc/s d’hàbitat i com 

buscant sempre el passar desapercebuts. 

En qualsevol cas, estem davant una singular forma de construcció rupestre realitzada 

en època medieval andalusina. Com els altres grups documentats serviria a 

determinades alqueries o comunitats camperoles de les rodalies. A banda la proximitat 

del nucli antic de Xella, -població mudèjar fins l’expulsió- i probable hereva, en el 

mateix emplaçament, d’una antiga alqueria andalusina, s’ha pogut localitzar, en 

aquesta ocasió, almenys un nucli d’habitat contemporani, el Castillet de la Volta,  una 

alqueria fortificada situada a uns 800 m al sudest de les coves. 

 

Pel que fa a les possibilitats de recerca futures cal dir que són de gran interès, sobretot 

per tal de documentar els sistemes de tancament, cosa que es podria fer amb tot detall 

i amb una simple neteja superficial dels sectors anteriors de les coves; a més de la 

morfologia també seria factible treure mostres de les pròpies fustes emprades, morters 

etc. Igualment és factible realitzar sondatges a la majoria de les sales de les 

estructures, car contenen dipòsits de terres i pedres; bé es cert que donades les seues 

característiques seria mampresa força dificultosa per a uns resultats incerts.  

Més incertes encara són les possibilitats de treure algun resultat de sondejar al peu del 

cingle, entre altres per la proximitat del rierol. Una major aproximació al jaciment del 

Castillet de la Volta, sí que seria de gran interès, si es vol estudiar globalment les 

coves i el seu entorn. 

 

 

Bibliografia: LLorente, T. (1889).  Martí Gadea, (1908), González Simancas, (1918). 

Pla  Ballester, (1973c). Aparicio, J. (1973). Ribera, A. (1993). Ribera i Bolufer (1994). 

Ribera i Bolufer (2007). Ribera i Bolufer (2008). 
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3. E – CONCA DEL RIU CABRIOL (RIO CABRIEL) 

 

El riu Cabriol és un llarg i cabalós afluent del riu Xúquer. En un extens tram del seu 

recorregut el Cabriol marca la frontera actual entre València i Castilla la Mancha. A uns 

30 km abans de confluir en Cofrents, es troba el caseriu de Casas de Cárcel, en el 

costat nord pertanyent a Requena (València), i molt prop d’ell, a uns 800 m al nord-

oest, trobem el cingle on s’ubica l’únic grup de coves finestra fins ara localitzat en tota 

la conca del riu Cabriol. 

 

3.E.1. Las Ventanas de los Moros. (Casas de Cárcel, municipi de Requena)  

Coordenades UTM: 30SXJ416569. Altura s.n.m.: 400 m75.  

 

Aquest grup de cavitats artificials s’obri en mitat d’un penya-segat situat, com s’ha dit, 

en el marge esquerre -nord- d’aquest riu, prop de Casas de Cárcel i del conegut 

Balneari de Fuente Podrida, a uns 30 km al sud-oest de la ciutat de Requena, i en el 

límit del seu terme municipal. 

Las Ventanas de los Moros és la denominació que rep dels veïns de la molt pròxima 

població de Villatoya,  a 2 kms al sudest de les coves, però a l’altra banda del riu.  

Encara que es troba envoltat de terreny triàsic -Keuper o supra-Keuper-, el lloc concret 

on s'han excavat les cavitats, és un tallat vora el riu Cabriol, format per dipòsits 

al·luvials, bàsicament llims i arenes compactes76. 

                                                           
75 Dades en referència a: SGM (1992), Cartografía Militar de España, E. 1:50.000. Fulla núm. 
26-28 (Venta de Moro). 
 
76 Dades extretes de: MAPA (1981), Mapa de cultivos y aprovechamientos. E: 1:50.000. Fulla 
núm. 26-28 (Venta de Moro).  
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En l'actualitat es poden veure encara 5 finestres senceres al centre del faralló i, a cada 

costat, separades uns 40 m del nucli central, una sèrie de cambres obertes, penjades, 

que deuen haver perdut la part davantera per algun despreniment, pel que és de 

creure que originàriament, el nombre total de cambres i/o finestres d'aquest grup seria 

aproximadament d'una vintena. 

Totes les obertures s’alineen a un mateix nivell, al mig del cingle, a uns 12 m. d'altura 

sobre el terra, però distribuint-se en diferents nuclis. 

 

La finestra més occidental (A-9) es troba solitària; De forma quadrangular tot i que molt 

erosionada, dona accés a una breu cambra semicircular, d'uns 2,5  per 1,4 m en 

planta, i amb una altura de prop 1,5 m. Hi ha abundant sedimentació acumulada al seu 

sòl i nombroses branquetes i restes de niu de aus rapinyaires. Tot i que sembla 

inacabada, conserva encara un pal vertical - probablement de ginebre, o fusta 

semblant- empotrat en un forat del seu costat est, col·locat sens dubte per a ajudar a 

l’accés a la cova i, segons creguem nosaltres, contemporani del seu moment d’ús. Açò 

dona una idea de les aptituds de l’indret per a la bona conservació de vegetals, amb 

una orientació a sud-oest, i amb un alt grau d’insolació.  

 

Uns 25 m al llevant trobem una sèrie de 4 finestres adjuntes (A-10/13), cadascuna de 

forma i dimensions diferents, però sempre prou quadrangular. També semblen haver 

sofert algun breu despreniment que haurà alterat una mica els seus contorns. Dues 

d'elles tenen la particularitat d'haver-se practicat, en el seu costat superior o llinda, una 

perforació o retall de forma quadrangular o trapezoïdal, així com també altres rebaixats 

en les jambes o parets laterals interiors, de tot el qual deduïm que aquests dispositius 

es complementarien amb fusta per a poder tancar-les i per a treure una biga amb 

corriola, per tal de facilitar l’ascensió dels productes. 

A l'interior, més que cambres intercomunicades, hi ha una gran sala, aproximadament 

oblonga, d'uns 10 per 4 m de planta i amb una altura d'uns 2 m, tot i que la finestra 

occidental forma un espai particular i de menors dimensions. A la sala hi ha diverses 

sitges de diferent forma i dimensions, excavades al sòl, així com alguns forats 

circulars, osques i argolles a les parets, etc., elements que necessiten una anàlisi 

detinguda.  De tota manera i en aquest cas, el seu ús com a graner i/o magatzem de 
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reserves sembla evident. Així mateix cal fer notar que, a pesar de formar una sola 

dependència, hi ha indicis com per a suposar una compartimentació interna, a base de 

materials reversibles, -cordes, fustes, lones, etc.- amb la finalitat, hem de suposar, de 

que a cada finestra li corresponguera un espai determinat, amb sitja inclosa. 

 

Uns 40 m al llevant d'aquest nucli central trobem primer una sèrie de tres cambres 

obertes (A-14/16) i tot seguit, però separada de l’anterior, una altra sèrie de fins a 6 

cambres obertes (A-17/22), totes adjuntes, amb unes mesures variables però sense 

allunyar-se massa dels 2 per 3 - 4 m de planta, per 1,5 - 2 m d'altura. Llevat d’alguns 

forats en el pis i marques com de solcs i canals de desguàs, no tenen sitges al sol, ni 

tampoc massa elements especials, notant-se això sí les marques de les eines amb 

que s’excavaren les coves a les parets. Les més orientals conserven el mur divisori, 

excepcionalment fet en paredat comú (mamposteria), de pedres lligades amb fang. 

 

Per fi, uns 40 m al ponent del grup central i en un nivell una mica inferior (uns 3 m per 

davall) existeix un altre subgrup molt desfet i sense façana, que allotja el que deurien 

ser unes 5 cambres obertes (A-1/5);  Com les del llevant, la majoria no tenen sitges 

excavades al sòl, i són escassos els dispositius al pis o les parets; Tanmateix, 

semblantment a la coveta A-9, es conserva encara un pal de fusta vertical empotrat en 

un forat del pis, potser per a ajudar a l’accés a la cova. 

Es molt evident en aquest subgrup la fractura del desplom que s’emportà la façana i la 

part davantera d’aquestes coves. A l’extrem de llevant hi ha un compartiment a major 

altura (A-6), amb 2 sitges juntes, que deurien situar-se al fons d’una cavitat ara 

totalment desapareguda per enfonsament. 

Separada uns 3-4 m d’aquestes existeix una altra resta de cavitat (A-7), amb una sitja 

allargassada al seu interior, i immediatament per davall seu, les senyals del que hauria 

segut una altra amplia cavitat artificial (A-8), a més baixa altura, de la que apenes 

queden senyes i solament reconeixible per la factura de les marques del pic a la paret.  

 

El peu del cingle mateix conforma una terrassa estreta accessible on també hi ha 

alguns ninxolets i altres marques de metxinals, osques i perforacions artificials, 

algunes de les quals deuen ser contemporànies a les coves. Tanmateix s’hi han 

documentat algunes ratlles incises, creus i inscripcions de diferent cronologia, però 
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que deuen obeir a època post-medieval, obra de pastors o altres transeünts –una porta 

data de 1897- en ser un lloc molt accessible des del camí que hi ha immediat. Aquest 

camí, contínuament transformat i ampliat, ha alterat totalment, en dates recents, les 

proximitats de la base de les coves, modificant tot l’entorn. 

Davall mateix del nucli oriental de cambres obertes, sembla que hi havia una petita 

necròpolis, d’indeterminada cronologia, majorment arrabassada quan es va fer el camí 

actual –segons informació oral77-, lloc on encara poguérem recuperar una mandíbula 

humana. A la vora de les properes Casas de Cárcel, s'identificaren alguns fragments 

de ceràmica ibèrica i altres d'època feudal o moderna. 

 

El territori a l’entorn del lloc es configura amb estretes franges de terrenys irrigats vora 

mateix del riu, junt a d’altres més amplis espais de secà, però encara avui tot dins d’un 

gran predomini de terrenys forestals o incults. Les evidencies del poblament antic en 

l’àrea pròxima no són massa abundants fins el moment, existint, tot i això, alguns 

indicis d’un reduït assentament ibèric (s.IV-II aC.) a un km al llevant de las Ventanas i 

un altre més important assentament romà (s. I-IV dC a Cilanco, 5 km a l’est). Tot i que 

per les característiques del territori, degué existir alguna alqueria andalusina a les 

proximitats de Villatoya, a l’altre costat de riu, no en tenim dades certes pel moment.  

 

Malgrat entrar tipològicament dins els grups de coves - finestra andalusins, en aquest 

cas concret hi ha algunes diferències. L’escàs registre material recuperat (exploracions 

de 1992), reduït a uns pocs fragments ceràmics, és molt indeterminat, sense una 

atribució cronològica clara, que inclús més aviat podria remetre’ns a moments més 

antics (tardo-romans?). Però per a poder abordar totes aquestes qüestions, amb la 

seua interessant problemàtica crono-cultural, seria precís esgotar la via de la 

recuperació d’indicis, mitjançant la realització d’una investigació arqueològica més a 

fons que les simples exploracions superficials fetes fins el moment, intervenint en els 

escassos dipòsits sedimentaris existents, amb exhaustiva neteja, tant per a assegurar 

la inexistència de materials com per a una correcta observació i documentació dels 

dispositius conservats, obtenint datacions de C14 si fora possible, donat que hi ha 

fustes del moment d’ús, anàlisi global de dades, etc. Igualment, per localitzar el lloc 

d’habitat d’aquest graner-refugi, caldria recercar les proximitats immediates més a fons 

                                                           
77 Segons conversa mantinguda amb un pastor, durant les primeres exploracions, cap a l’any 
1992. 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 254

del que s’ha fet (infructuosament, fins ara) i inclús estendre prospeccions a l’àrea de 

Fuente Podrida i Villatoya. 

Encara que aquest grup es presente molt aïllat i no es coneguen altres grups per les 

rodalies, segurament es pot establir una cereta relació amb altres grups de coves 

finestra existents a la conca mitja del riu Xúquer (Jorquera, Alcalà del Júcar), uns 20 

km més al sud. 

  

Bibliografia: Tramoyeres Blasco, (1889). González Simancas, (1918). Gómez Serrano, 

N. P. (1935). Ribera i Bolufer, (1994) Ribera i Bolufer (2008). Ribera, A. (2015.). 
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3. F – CONCA DEL RIU XELVA (CHELVA O TOIXA) 

 

 

En aquesta àrea del riu Xelva, afluent del Túria, es localitza un conjunt de coves 

finestra, en les rodalies del nucli urbà de Xelva (Chelva), municipi de la comarca dels 

Serrans, en terres de l’interior de València. 

A diferència de gran part dels conjunts valencians, per diverses circumstàncies, aquest 

grup s’ha pogut estudiar amb major detall, havent-se publicat diferents treballs que, 

amb alguna variació, hem d’incloure ací, i inclús realitzant-se algunes campanyes 

d’excavacions arqueològiques ordinàries, per les quals coses li hem d’atorgar major 

atenció. 

 

3.F.1. El grup de coves - finestra de Benaxuai, en el riu Xelva (Chelva) 

 

3.F.1.1. – ENTORN GEOGRÀFIC I HISTÒRIC  

 

La població de Xelva (o Chelva) està situada a uns 70 km al nord-oest  de la ciutat de 

València, sobre un corredor que segueix el riu Túria, entre la costa i l'interior 

peninsular. Es troba en plena comarca de la Serrania (els Serrans), caracteritzada per 

la seua orografia abrupta, de relleus calcaris i triàsics (arenisques i algeps), molt 

fracturats, amb escasses valls obertes. El seu territori és creuat pel riu Túria (o 

Guadalaviar, o Blanco), a escassos 4 km al sud de la vila; no obstant això des del punt 

de vista de la geografia humana no és rellevant, al discórrer molt encaixat per 
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profundes goles que no han permès a penes la seua accessibilitat, ni el seu 

aprofitament agrícola. Al contrari, el curt però relativament cabalós riu Xelva (o 

Tuéjar/Toixa),  afluent del Túria, ha sigut transcendental per al poblament de tota la 

vall de Xelva, permetent la seua distribució per mitjà d'assuts i sèquies per a irrigar 

mitjanes zones de substrat quaternari, especialment en l'entorn de la vila de Xelva, 

però també en Tuéjar, Calles i Domeño, així com la seua utilització en molins, batans i 

altres artefactes. 

El regadiu actual s'ubica sobre dues zones quaternàries en ambdós marges del riu, la 

principal al nord, al voltant del nucli urbà, regada per la Acequia Mayor de Chelva i una 

altra al sud, segurament mes recent, per la Acequia de Villanueva; Ambdós sèquies 

prenen les aigües riu amunt, en les proximitats de la veïna localitat de Tuéjar (Toixa), 

sent l'àrea irrigada, només en terme de Chelva, d'unes 336 hectàrees, en la zona nord 

i unes 118 Ha. en la sud (Pena Gimeno, 1974).  

El regadiu històric de Xelva, que segons pareix aprofita el primer tram de les  ingents 

obres de l'aqüeducte romà de la Peña Cortada (Jiménez Salvador, 1995 i 2004) 

reconvertit en la Sèquia Major, es nodreix, a més, d'altres fonts que afloren en el 

mateix peudemont del Pico de Chelva (o Pico del Remedio) on s'assenta l'horta; 

brolladors que són incorporats al sistema de regadiu amb nombroses basses i sifons. 

Als voltants del nucli urbà els desnivells cap al fons del riu formen irregulars graderies 

de bancals escalonats, construïts amb blocs de la mateixa pedra travertínica (tosca) 

del substrat. Per entre aquests aterrassaments artificials, costosa i bella obra 

d'adaptació del terreny, circula encara l'aigua de les nombroses sèquies, tot i que avui 

molts sectors estan abandonats78. 

Evidentment el potent aqüeducte d'època romana no tènia com a finalitat el regadiu de 

Xelva, perquè a banda de prosseguir uns 20 km més cap a l'est, el més probable és 

                                                           
78 Curiosament Cavanilles, després de lloar …el cuidado del labrador, la hermosura y 
frondosidad de los campos… denúncia l'estat d'inperfecció i descurança dels canals, atribuint 
aquesta descura precisament a l'abundància d'aigües. Encara a finals del segle XIX, Llorente 
ho descriu així …copiosos manantiales que convierten en un oasis de verdura todos estos 
vallejos. Deleita en el estío, benigno en estas alturas, el murmullo de las aguas, frescas y 
límpias, que corren entre los ribazos de las huertas, o pasan de un bancal a otro, por rústicos 
canales de madera, a la sombra de parras entretejidas en los almeces, o de los nogales 
gigantescos. Estas bellezas campestres son tan apreciadas de los hijos de Chelva, sin duda 
por el contraste con la aspereza de los circunvecinos cerros, que inspiraron a uno de ellos la 
peregrina idea de que pudo estar en este sitio el Paraíso terrenal…… (Llorente, T., 1889; T. I, 
p. 537). 
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que es pretenguera abastir alguna ciutat romana, sent  Edeta (Llíria) la mas pròxima i 

factible, pel que ara sabem.  

Encara que, segons sembla, s'han fet estudis recents sobre aquest sistema de reg79 , a 

banda del clàssic i detallat de Pena Gimeno (1974), no coneixem cap treball 

pròpiament d'arqueologia hidràulica (Barceló, 1996; Kirchner, 1997; etc.) que ens 

permeta discernir els espais irrigats originals corresponents a època andalusina de les 

successives transformacions i ampliacions posteriors. 

Amb tot, pareix segur que en època islàmica Xelva comptaria amb una relativament 

àmplia horta que aprofitaria les seues nombroses fonts. Sospitem, no obstant això, que 

seria ja avançada l'època cristiana quan es realitzarien les transformacions 

fonamentals que han arribat fins avui derivades, sens dubte, de les obres de 

readaptació del primer tram d'aqüeducte romà reconvertit en Acequia Mayor.  

La història del poblament de l'àrea de Xelva no compta amb estudis mínimament 

detallats. Tant per la seua gran extensió, com per les seues característiques 

geogràfiques, abundància d'aigües i diversitat d'ambients, hauria de ser rica en 

jaciments. Se citen alguns poblats de l'edat del Bronze, i escassos punts amb restes 

ibèriques i romanes  (Llatas, 1957 i 1969). Fins ara potser destacarien en època 

ibèrica els jaciments de Nieva del Medio i la Torrecilla, així com els establiments 

romans de Mas de Sancho i també el de Nieva del Medio, que perduraria fins ben 

avançada l'època romana (Pla Ballester, 1974). Aquest  modest poblament detectat, 

sobretot per a època romana, no s'avé tampoc amb el notable aqüeducte de la Peña 

Cortada, per al que almenys caldria comptar amb la presència d'un campament 

d'obrers i militars (Pena Gimeno, 1974, p.47). Redundant en el que ja hem dit, un 

recent i ampli estudi del poblament romà de la zona entre els rius Túria i Palancia 

(Pérez Mínguez, 2006), no cita cap villae romana en territori de Chelva, mentre que sí 

que arreplega diversos jaciments en els termes limítrofs de Tuéjar i Domeño, per 

exemple. 

El panorama no és molt millor per a època medieval. S'ha dit que les primeres notícies 

de Xelva són del segle XI (Pena Gimeno, 1974) però creiem que han de ser indirectes 

o deduïdes, donant a entendre la seua molt probable inclusió dins de la taifa d'Alpont, 
                                                           
79 Hem pogut consultar un planol detallat amb els principals elements actualment existents 
d'aquest sistema de regadiu. Es pot tindre accés al mapa per internet, però no, que sapiem, a 
la resta de la documentació generada (ESTEPA 2002). 
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perquè aquesta important població en època àrab, amb rellevants restes andalusines 

d'època Califal i/o Taifa (Ribera, 1986), es troba molt pròxima a Xelva. 

La veritat és que no apareix Xelva, per exemple, en l'itinerari d'al-Idrisi, entre València i 

Santa Maria d'Albarrasí en el segle XII, on  en canvi sí se cita a Xulilla, a uns 18 km al 

sud-est i inclús, segons pareix, a Domeño (Damanyu), a  tan sols  7 km, i per 

descomptat a Alpont, uns 20 km al nord-oest (Abid Mizal, 1989, p. 93). Ni tampoc és 

citada com a bressol de cap personatge en la Takmila, d'Ibn al-Abbar, on sí que 

apareixen, com més pròxims Alpont, amb 15 personatges, Bejís, amb un i Llíria, amb 

39. Aquesta última obra fonamental és utilitzada, per exemple, per Guichard (1990, 

Doc. 36), per a discernir la jerarquia i importància relativa dels nuclis urbans del Xarq, 

per la qual cosa hem d'interpretar, en contra de les nostres primeres impressions, que 

la importància de Chelva en època islàmica va haver de ser molt relativa. Almenys 

Guichard sí que la inclou com un dels llocs fortificats d'època musulmana en el Xarq 

(Guichard , 1990, Doc 42 a i b). 

Després d'algunes incursions cristianes en el període transicional de finals del segle 

XII a principis del XIII (Pena Gimeno, 1974, p. 49), s'iniciaria l'ocupació cristiana 

efectiva. Segons indica Ubieto (1979; T.II, p. 249), és probable que Xelva haguera 

passat a les mans dels Fernández d'Azagra, amb Bejís i altres territoris, a partir de 

1228, com contraprestació de la seua ajuda per a mantindre a Abu Zeyt en la valència 

almohade.  Siga com siga, en el Llibre del Repartiment (Ferrando, 1978) apareix el 

registre80 amb la donació de Xelva a Pedro Fernández d'Albarrasí.  En aquest aspecte, 

és d’interès un document, estudiat  per Ubieto (1979, T. II, p. 94), en el que el rei 

Jaume I i Pedro Fernández d'Azagra, senyor d'Albarrasí, pacten entre altres, el trasllat 

des d'Albarrasí a Xelva, del peatge o portatge sobre totes les mercaderies en trànsit. 

Podem deduir ací la importància estratègica de Xelva en aquests moments, com a lloc 

de pas obligat en un important camí entre València, Castella i sud d'Aragó.  

En tot cas, a partir d'ara, Xelva seguirà ja sempre com a lloc de senyoriu, fins a la seua 

abolició a mitjan segle XIX. 

Pel que fa al propi poblament andalusí de la zona, no s'han publicat estudis fins al 

moment, ni tampoc del desenrotllament del propi nucli urbà en els segles medievals, 

                                                           
80 Registre 51: 1237, al Puig de Cebolla: P. Ferrandi de Albarraçin, castrum de Xelva et 
Huyturam, alqueriam de Carçer et retinet rex pacem et guerram. III nonas agosti. (Ferrando, 
1978).
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almenys amb el rigor que es mereixeria una estructura urbana tan peculiar, amb els 

seus ravals o barris conformant diferents nuclis, pròxims els uns als altres.  

Hi ha notícia de l'aparició d'una necròpolis, segons pareix musulmana, en la 

contornada de l'Església parroquial81, així com de la realització d'unes cales en l'ermita 

del raval, o de la Santa Cruz, que van evidenciar l'existència d'estructures anteriors, 

amb diferent orientació a les actuals. Per fi, recentment es realitzaren actuacions 

arqueològiques urbanes que, pel que hem pogut saber, han localitzat restes d'una 

zona artesanal del segle XVI en la plaça Major, i altres baix-medievals en la Cárcava 

(Ruiz López, 2008). Falten per tant, de moment, registres o dades arqueològiques 

clares, a banda de les muralles del castell-palau, que es corresponguen amb la Xelva 

andalusina.  

Molt diferent és el cas de la fortificació de la Torrecilla, o Castillo del Chercol, situada 

un km més al nord, on s'han realitzat diverses campanyes d'excavació, resultant 

l'aparició de diverses cases andalusines, adossades a la muralla, i abundant material 

almohade (Ruiz López, 2006; 2007). La ubicació d'aquest espai d'hàbitat fortificat, amb 

una torre al punt culminant, li permet establir relació visual amb altres fortificacions, 

com el propi castell de Xelva i, especialment, amb l'estratègic castell de Domeño, en 

l'entrada mateixa de la vall del riu Xelva i que no pot  albirar-se des del nucli urbà de 

Xelva. 

Però cal suposar que el centre de poder de l'àrea, el hisn Xelva, s'ubicaria en el 

castell, després palau senyorial, del que queden encara torres i muralles de tàpia que 

han de ser almenys del segle XII-XIII (Pérez Olagüe, 2002). Se situava en una lloma 

en mitat de les terres fèrtils, en la vora d'un escaló de penya, dominant el riu, i amb el 

nucli de poblament original adjunt, segons sembla, immediat a l'oest (barri de 

Benacacira), que estaria tancat amb mur i quatre portes (Pena Gimeno, 1974, p. 50). A 

curta distància cap al sud-est, i connectats per l'antic camí de València, trobem primer 

el raval, amb l'ermita de la Santa Cruz, que segons tradició va ser la mesquita de 

Benaeça (o Benaoças) i un km mes al llevant l'ermita del Loreto, on s'ubicaria el barri, 

raval o alqueria de Benaxuay (Benaxuai o Benajuay).  

Aquests llocs apareixen citats en 1370, quan, després de l'expulsió general dels 

musulmans del seu senyoriu, Bonaventura d'Arborea atorga nova carta de poblament 

per a l'establiment d'un centenar de musulmans: …los rabales o barrios de la Villa de 

                                                           
81 Inventari de Jaciments Arqueològics. Conselleria de Cultura. Fitxa firmada per Rosa 
Mochales i J. Navarro. 
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Chelva asignados para moreria, appellados Benaoças, Benaxuay… (Guinot, 1991, p. 

593); En l'extens document apareixen els noms de 42 dels pobladors musulmans 

(Mahomad Amuçalem, Çaham Alarqui…), als que se'ls atorga 90 feixes  (quiñones) 

d'horta,  i 90 més de secà, precisant els seus límits, condicions, etc., i signant-se el 

document  ¨…en la mezquita del raval de Chelva, apelado Benaxuay…” (Guinot, op. 

cit., p. 598). 

Aquest patronímic o nom personal (ism) seria el mateix que apareix en altres topònims 

valencians com Benissuei, que segons Carmen Barceló derivaria de Bani Xu'ayb 

(Barceló, C., 1982, p.124; 1995, p.15), Benixuay en la Safor, pròxim a Gandia82, 

Benissuai o  Benixuey, alqueria de la Vall d'Ebo (Barceló, C. 1984, p. 234). A principis 

del s. XVI, Benaxuai comptava amb 45 cases83. En 1563 es van registrar en Benaxuai 

38 cases, per al desarmament dels moriscos (Danvila, 1887). El poblament morisc 

seguiria en Benaxuai fins a l'expulsió definitiva de 1609.  

 

Hem pres el nom d'aquest nucli de poblament, que apareix documentat al s. XIV, per al 

grup de coves objecte d'estudi84, tant per la seua proximitat física, a escassos 400 m  

al sud, en total intervisibilitat, com per la seua major proximitat crono-cultural, inclús 

sabent la seua incerta contemporaneïtat, perquè de moment i a pesar de la 

probabilitat, no podem confirmar si Benaxuai es correspon amb una alqueria 

andalusina anterior, o si es forma amb posterioritat, en el període mudèjar. 

                                                           
82 En el Llibre del Repartiment (Ferrando, 1978), apareixen, per exemple, en les donacions de 
Bairen, any 1242,  P. de Vallibus et… CC jovates in Benixuaybe. Et…; i en les de València 
ciutat, Partida de Terol, …Domos Xoayp…, abenxoayp… que potser podran tindre relació. 
D'altra banda, un cert Abrahim Avenxuay, alcadí de Xàtiva, va ajudar a traduir de l'àrab a 
l'aragonés, en 1335, la carta de poblament de Fondeguilla i Castro; i en 1360, el mateix 
Avenxuay, traduïx un document de l'àrab al català, a Barcelona (Barceló, 1984, p.147). 
 
83 En un document judicial en àrab, estudiat per Carmen Barceló (1984, p.315 i ss.) on 
s'arrepleguen testimonis sobre la perduda o robatori d'un collar d'or, succeït a Xelva, al costat 
d'una séquia, Fátima, una testimoni, declara que feia 15 dies que no estava en Xelva, sinó en 
Binijuay… 
84 En l'actualitat no coneixem cap topònim en referència exacta a d’aquest grup de coves, 
denominant-se la zona com la Fábrica de Luz, o simplement la Luz, per l'existència d'una 
central elèctrica, anomenada Luz y Fuerza de Chelva, en funcionament fins a 1981. D'altra 
banda en la carta de poblament de 1370, a l'establir-se els límits del territori assignat, es van 
citant diferents llocs de l'entorn, la qual cosa és de gran interés, a pesar de les dificultats 
d'interpretació o identificació actuals: ……e travesando el barranco va al canto de las 
Bancalejas, que eran de Mahomat Almuçelem, y al otro bancalejo que era de Mahomat 
Abengaçull, y de allí al frontón de la peña de Beniocayla, e desciende al camino que va del 
barranco a la villa…”” (Guinot, 1991, p. 595). En el nostre primer treball (1994) denominem a 
d’aquest grup de coves: Xelva - I. 
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II) 3.F.1.2. –  ANTECEDENTS. 

A banda les peculiars i inconcretes notes de Vicente Marés85 (1681), les primeres 

referències que coneixem a d’aquestes coves com a objecte d'estudi arqueològic són 

de González Simancas, qui en el seu treball sobre les coves artificials de l'alt Clariano, 

les cita com a possibles paral·lels d'aquelles, ¨…cerca de Chelva, en el valle del 

Guadalaviar”, sense entrar en mes detalls,  perquè, com el mateix confessa, no les 

coneixia de primera mà (González Simancas, 1918, p. 76).  

En els anys 30 del segle XX, l'eminent valencià Nicolau Primitiu Gómez Serrano dóna 

dues breus notícies d'aquest grup, en relació amb unes visites realitzades per la 

Secció d'Antropologia i Prehistòria, del Centre de Cultura Valenciana, indicant 

simplement la seua situació: … en el riu de Xelva, de front d’aquesta població..”, i  la 

seua adscripció en el mateix tipus de les Covetes dels Moros de Bocairent i de les de 

Fuente Podrida (Gómez Serrano, 1935 i 1940). 

No coneixem cap altra referència fins al primer treball nostre tractant el tema, en 1988,  

però publicat molt més tard (Ribera, 1993) sobre els Finestres del Pou Clar, on 

s'arreplegava el grup de Xelva com a paral·lel, donant algun detall més.  

Així, la primera descripció, encara que esquemàtica, prou general, correspon al nostre 

avanç de 1994, realitzat en col·laboració amb Joaquim Bolufer (Ribera i Bolufer, 1994). 

En aquella aproximació fèiem menció de la possible existència d'altres 2 grups de 

coves finestra en les proximitats d'aquest grup de Benaxuai o Xelva I. Pel que fa a l'allí 

denominat Xelva III, cal descartar-lo totalment perquè en una exploració posterior, 

verificàrem que es tractava efectivament de finestres artificials obertes en les col·lades 

calcítiques, però amb una altra finalitat, ja que l'interior era un tram d'un antic canal o 

aqüeducte, sens dubte de gran interès, però allunyat del nostre objecte d'estudi. 

Igualment, el denominat Xelva II, es va explorar el sector oest i tampoc es tracta de 

Coves-finestra, sinó de trams de túnels probablement relacionats amb una mina 

aqüeducte, continuant el sector oriental, d'escassa entitat en tot cas, sense explorar de  

moment.  

                                                           
85  Ens resulta especialment difícil, a pesar dels detalls, l'arribar a identificar els llocs descrits 
en aquesta obra que pogueren tindre relació amb el nostre objecte d'estudi. Vid. especialment: 
Llibre I, Cap. 9 (Pp. 27 -29) i Llibre V, Cap. 4 (Pp.167-168). Tal vegada el que Marés denomina 
estranyament Molino de Viento,  per la seua situació, poguera coincidir amb el nostre grup 
Xelva III, però tenim seriosos dubtes. 
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Després del nostre avanç, es va publicar un article, de caràcter descriptiu espeleològic, 

però relativament útil (S.E. La Senyera, 1997).   

Per la nostra part, encara que el gros de la informació procedeix de les exploracions 

inicials, a primers dels noranta, més tard es van fer algunes verificacions superficials, 

per a completar la informació anteriorment obtinguda86. 

 

3.F.1.3. – UBICACIÓ. 

El grup de coves de Benaxuai (o Xelva I) es troba a poc més d'un km al sud-est del 

nucli urbà de Xelva, en el marge dret, al sud, del riu homònim, afluent del Túria, al què 

s’uneix uns 6 km més avant. Encara que el substrat geològic que aflora en la zona és 

majorment triàsic (IGME, 1973), en tota l'àrea immediata al riu són materials 

quaternaris, sent els penya-segats on s'obrin les coves, depòsits al·luvials compactes, 

arenes i graves molt soldades, crostes calcàries, etc., amb seriosos problemes de 

consistència, per la qual cosa la conservació del grup és prou precària. 

Coordenades geogràfiques87: 39º,44',33” –  0º,59',11”. Coordenades UTM: X: 672530, 

Y: 4401242. Altitud s.n.m.: 430 a 400 m. Parcel·la cadastral: 46:108:0:0:31:1252:2.  

En mitat d'un llarg faralló de més de 50 m de llarg per uns 30 d'altura, s'obririen un 

grup d'unes quinze finestres, que donarien pas a altres tantes cambres interiors, 

moltes d'elles intercomunicades i algunes a diferent nivell. D'elles, com es veurà, en 

l'actualitat només es conserven tres finestres relativament intactes, havent 

desaparegut la façana o paret frontal en la resta, podent deduir el total per les cambres 

o restes de cambres obertes, que en diferents graus de conservació, encara poden 

veure's.   

El peu accessible del penya-segat es troba a uns 30 m per damunt del nivell del llit del 

riu, sector en pronunciat pendent i amb abundant vegetació. Les coves estan 

orientades al nord, a ombria, la qual cosa no sol ser habitual en aquest tipus de 

cavitats, més sovint orientades al sud o sud-oest. No obstant això, hi ha altres 

                                                           
86 Hem d’expressar el nostre agraïment als col·laboradors que ens van ajudar en les 
exploracions: A. Olzina, S. Torró, J.M. Gramage i especialment als experts en escalada 
Salvador Guerola i Jordi Tortosa. Igualment als arqueòlegs Vicent Llin, Joan Manuel Belda i 
Maria Barberà- 
87 Dades extretes en 2008, del SIGPAC, en línia. 
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exemples en idèntica disposició a les de Xelva, sense eixir de l'àmbit valencià (Bancal 

Redó, Frontera II, Paixarella, Cova dels Nou Forats i Penyetes de la Cova Negra). 

.Un greu problema estructural, com és l'estrat immediatament infrajacent, format per 

materials de guix triàsics, molt més fluixos que els del faralló al·luvial, és la causa dels 

grans despreniments que han destruït la major part d'aquest grup i que amenaça amb 

l'afonament total del penya-segat. 

 

3.F.1.4. – DESCRIPCIÓ DE LES COVES. 

Per a abordar la descripció hem numerat la totalitat dels ambients reconeguts, d'est a 

oest, tractant de fer coincidir cada número amb una cambra, a la que correspondria 

almenys una finestra; S'ha subdividit el grup en tres sectors: - Sector Oriental, que 

comprèn les finestres o cambres: 0, 1, 2, 3 i 4, corresponent l'1 i 2 a la zona millor 

conservada del grup, mentre que la 3 i 4, molt parcialment conservades, se 

superposen a les de l'extrem oriental del sector central.  – Sector Central: corresponent 

a les cambres 5 a 10, en molt mal estat ja que només queda la base i part de la paret 

interna de les cambres i per tant sense cap finestra, a l'haver desaparegut. - Sector 

Occidental: Finestres o cambres 11, 12 i 13, conservat en bona part, però també amb 

afonament de gran part de la paret frontal. - A banda hi ha un nivell inferior, amb una 

cova en cada sector, coves 14, 15 i 16, que per les seues característiques, excavades 

en un estrat bla, molt deformades i sobretot per la seua accessibilitat, almenys en 

l'actualitat, les veurem amb menor deteniment.  

 

IV.1) Sector oriental 

Finestra 0: En l'extrem oriental del grup, en mitat del penya-segat (a uns 12 m per 

damunt del sòl actual accessible i a uns 13 per davall del nivell superior del cingle), a 

uns 2 m a l'est de la cambra-finestra 1, i en un nivell lleugerament superior, s'observa 

el que ha de ser inici d'una finestra, només marcada, d'uns 50 cm d'alt per 40 d'ample, 

aprofundint només uns 15 cm. 

Finestra – Cambra 1: La finestra és rectangular, amb els costats arquejats,  de 0,70 

per 1,10 penetrant 0,90 i ampliant-se lleugerament cap a l'interior. En la part inferior hi 

ha una canaleta, paral·lela a fatxada que, junt amb altres rebaixos en els laterals i en 

el sostre configuren una espècie de marc interior, destinat, segons la nostra 

interpretació, a tancar la finestra; probablement en aquets  rebaixos s'allotjarien dos 
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taulons de fusta, un en el sostre i un altre en el sòl, amb les seues respectives 

pollegueres, on anirien els eixos dels dos fulls de fusta del tancament. En la part 

inferior, exterior, s'aprecia un solc vertical, sens dubte senyal d'ús, o d'usura de les 

cordes utilitzades per a pujar i/o baixar, directament a braç, com en el brocal d'un pou.  

El sòl de la cambra es troba a uns 0,50 per davall del nivell de la finestra d'accés, 

salvant-se aquest per mitjà d'un escaló irregular. La planta de la cambra és de 

tendència circular, de poc més de 3 m de diàmetre, amb una altura d'uns 2 m en el 

centre, disminuint cap als costats. Entrant a l'esquerra trobem un xicotet nínxol en la 

part alta de la paret, del tipus que sol denominar-se com a punt de llum, o cresolera. El 

sòl és prou regular, sense sedimentació majoritàriament, però amb un escàs nivell de 

terres en algun sector.  En ell trobem, excavats en la roca, al sud-est, un clot circular, 

d'uns 0,30 de diàmetre, per uns 0,25 de profunditat; i al nord, junt a la paret, un altre 

clot quasi semicircular, de 0,60 x 0,30 amb una profunditat de 0,40. Encara hi ha algun 

altre xicotet forat irregular i de difícil interpretació.  

En alguns sectors es veuen les marques dels instruments amb què es van construir les 

cavitats, sent almenys de dos tipus, de punta aguda, tipus pic, i de tall llarg, tipus 

xicoteta aixada, d'uns 6/8 cm d'ampla, visibles aquests últims, especialment en la 

volta. 

Finalment, enfrontada a la finestra d'accés, hi ha una gatera o forat quasi circular, 

d'uns 0,40 m de diàmetre, que comunica amb la subcambra 2B de la cambra 2, per la 

que una persona pot accedir, no sense certes dificultats, per la seua angostura. 

Finestra – Cambra 2: Finestra rectangular, amb els muntants lleument arquejats, de 

0,80 x 1,10, penetrant 0,80 i ampliant-se lleugerament cap a l'interior. En el centre de 

la part superior de la finestra, hi ha una perforació, de secció trapezoïdal, d'uns 0,50 

d'alta, la base de la qual es troba cegada amb obra de morter d'algeps. Interpretem 

que es tracta d'un forat o metxinal per a allotjar una biga sobreïxent a la qual se li 

col·locaria una corriola –o politja- en el seu extrem, a fi de facilitar l'ascens/descens de 

les càrregues. En la part superior del passet d'entrada hi ha un rebaix  per a col·locar 

una fusta quadrangular transversal, paral·lela a façana, a fi d'instal·lar el tancament; 

Aquest rebaix és mes ample que el propi passet (1,50 m aproximadament) però 

mentre que al nord està excavat en la roca, al sud està en bona part reforçat amb obra 

de morter d'algeps, segurament a causa d'un trencat en aquest costat; quedant 

l'empremta de la biga de fusta que s'hi allotjaria. 
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Entrant a la dreta, la mitat inferior de la paret de la cambra està forrada amb un 

encofrat d'algeps per a reforçar o regularitzar la paret; en aquest encofrat es veuen les 

empremtes dels taulons utilitzats. Segurament part de les restes d'obra que apareixen 

escampades pel vestíbul procedisquen de la part superior d'aquest encofrat, ara 

desapareguda.  

La cambra pròpiament dita és de planta trapezoïdal, d'uns 4 m de llarga per entre 1,80 

d'ample, a l'entrada i 3,20 m d'ample a l'interior. La seua altura és d'uns 2 m, sent el 

sostre prou regular. El sòl està a un nivell inferior, uns 0,30 de la finestra d'accés, però 

es troba totalment cobert per un paquet de terres, pedres i altres derrubis, en pendent 

descendent cap a l'interior. 

En la paret esquerra (sud), trobem, pròxims a l'entrada, dos xicotets nínxols, a manera 

de cresoleres, però a diferent nivell, la primera a 1,20 del sòl aproximadament  i la 

segona, quelcom major, a  0,60 m. 

En la zona interior, excavat en el sòl s'obri la boca  rectangular, d'1,20 x 0,60 aprox., 

d’un dipòsit o sitja, quasi totalment reblit de sediments. 

D'aquesta cambra, o sala principal, s’accedeix a altres tres dependències. Al nord un 

pas comunica amb la immediata cambra 3; En la paret oest s'obri un accés de secció 

suboval, d'1,30 x 0,70, a uns 0,40 per damunt del sòl que, després d'un passadís de 

0,45 de llarg, dóna pas a la subcambra  2A. 

Aquesta subcambra o departament 2A, és de planta circular i de secció ovalada, 

especialment la seua meitat inferior, molt apropiada per a albergar gra.  El seu 

diàmetre és d'1,60  mentre que la seua altura arriba als 2 m; a l'entrar a la dreta hi ha 

una cresolera; la part inferior allotja un depòsit de terres fines. 

En l'angle sud-oest s'obri una àmplia porta, de 2 x 0,80, amb un solc transversal en la 

base, potser per a tancament, que dóna pas al departament 2B, de planta oval 

irregular, amb el sòl lleugerament ascendent i cobert per un escàs nivell de terres. 

Aconsegueix quasi els 3 m de llarg per poc més de 2 d'ample i 1,80 d'altura. Junt a la 

paret sud, excavat en el sòl s'obri un xicotet clot rectangular, de 0,40 x 0,20, amb una 

profunditat d'uns 25 cm. Aquest curiós receptacle, conserva encara en alguna de les 

seues vores mostres d'haver estat tancat per mitjà d'obra d'algeps. 

Per fi, un irregular passadís d'1,20 de llarg x 0,80 d'ample x 0,80 d'altura màxima, obert 

en la paret est, comunica amb la cambra 1, tal com s'ha descrit; Segons se'ns 
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evidencia, aquesta comunicació es realitzaria després de l'execució les cambres, i en 

aquest cas des de la cambra 2B cap a l'1. 

En la superfície de la sala vestibular de la cambra 2, també es van observar abundants 

restes de xicotets troncs i de restes òssies de fauna variada, senyals inequívocs 

d'haver servit de niament de grans rapaços, com és freqüent en aquest tipus de 

cavitats. 

Cambra 3: Tal com s'ha indicat, en la paret nord de la cambra 2, s'obri un pas que 

connecta amb la cambra 3. Aquest pas, d'uns 0,70 d'ample x 0,50 de llarg x 1,50 d'alt, 

ve a captar el sòl de la cambra 3, que està a un nivell  un poc més d'1 m per damunt 

del de la 2, deixant un gran escaló entre ambdós, i una obertura irregular, de 0,60 de 

costat, aproximadament.  

Aquesta cambra 3 es conserva parcialment, totalment oberta al nord, sense restes de 

la seua paret frontera ni finestra ja que han desaparegut per despreniment. Tindria una 

planta de tendència rectangular, quedant el seu fons, de 2 x 2 m, i una secció 

igualment rectangular, amb altura d'1,80 m. Cal assenyalar l'existència d'un 

subdepartament d'1 x 0,50, a l'oest, així com un clot en el sòl, a l'est, d'uns 0,25 de 

diàmetre per uns 0,30 de profunditat. En la paret sud, a 1,60 d'altura, s'obri un nínxol 

allargat, tipus estant, de 0,45 x 0,15 de profunditat i 0,25 d'altura. El sòl, una mica 

irregular en el seu costat nord, pràcticament no presenta sedimentació. 

Cambra 4: Seguint la línia de cingle deixada pels esfondraments, la cambra 4 s'obri en 

un nivell 1,5 m superior i immediata a l'oest de la cambra 3, encara que avui sense cap 

accés o comunicació entre elles. De característiques grosso modo semblants a la 3, 

potser quelcom més àmplia però conservant menor profunditat. Té un subdepartament 

menor, o potser inici del mateix, al sud-oest, i senyals d'un altre major, o continuació 

de la cavitat, a l'oest. En la part interior, sud, s'observen un nínxol cresolera en la paret 

i un clot circular en el sòl.  El sostre s'observa lleugerament fumat i el sòl conté escàs 

nivell de terres. 

Tant la cambra 3 com la 4, se superposen parcialment a les cambres 5 i 6 (Sector 

Central), quedant el pis d'aquestes últimes uns 4/5 m per davall del de les 3 i 4. Encara 

que no trobem cap element en què recolzar-nos, a nivell d'hipòtesis, poguera ser que 

la cambra 3 es comunicara amb la 4, segons hem pogut veure en altres casos. Més 

hipotètic resulta suposar que des del sector central es poguera accedir a l'oriental, i 

inclús, que al central es poguera al seu torn accedir des de la cova 14, ja situada a 

molt baixa altura, però, almenys avi en dia, igualment inaccessible. 
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IV.2) Sector Central. 

El que avui queda d'aquest grup de coves, és a penes una espècie de plataforma o 

terrassa allargada, sense sostre ni frontera, ni parets laterals, ja que els grans 

afonaments estructurals els van destruir i arrossegar fins al fons del barranc.  

No sense problemes podem deduir, pels desnivells, arrancades del sòl i restes de 

treball artificial en les parets,  l'existència d'unes 6 cambres principals, (de la 5 a la 10), 

que van haver de tindre les seues corresponents finestres. Ens limitarem a donar 

algun detall que considerem de major interès, podent-se recórrer al material gràfic per 

a les seues generalitats. 

La cambra 5 conserva també part del seu sostre, amb senyals de fumat, sobre el qual 

es troba la núm. 3. Un escaló de 0,50 d'altura subdivideix l'espai, a l'est, amb una 

ampliació arquejada en la paret sud,  i una altra menor al sud-est. A l'oest, damunt de 

l'escaló, trobem un clot de planta circular, amb les parets revocades de morter d'algeps 

i, al seu costat, unes fines línies incises formant una retícula o escaquer88.  

Del que seria la cambra 6, a banda del sòl, queda en la paret una porta o obertura 

rectangular, amb xicotet portal irregular, per la que s’accedeix a una subcambra, únic 

element ben conservat de tot aquest sector. Aquesta subcambra 6A es troba en un 

nivell un poc inferior; és de planta ovalada, d'uns 2 x 1,30 m, i 1,80 d'altura, conté 

molta terra en el seu interior, entre la qual s'observa l'inici d'una concavitat, a l'oest, 

cosa que poguera ser la boca d'un sitja, o dipòsit. En la paret sud o interior hi ha dos 

amplis nínxols, tipus cresolera o estants, a diversa altura; la meitat superior d'aquesta 

cova presenta una capa de sutja. 

Altres dos nínxols es poden apreciar fora de 6A, en el que ara és exterior; un immediat 

a l'angle superior oest de la porta de 6A, i un altre en la paret sud, mes a l'est, a mitja 

altura. 

                                                           
88 Encara que no descartem la seua possible antiguitat, en principi les associem al conjunt 
d'inscripcions contemporànies existents en la cambra 6 (creu gammada, 78, Lídia, Juan, Pepe, 
etc.), que ens donen a entendre una certa freqüentació d'aquest sector central, accessible 
lliurement –encara que no sense dificultat- pel lateral de la cambra 8, com nosaltres mateixos 
vam poder comprovar. 
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De les cambres 7 i 8, a banda del sòl, només s'aprecien, sengles lleugeres concavitats 

artificials en la paret. En canvi, de la cambra 9, no queda sòl, sinó només part de la 

seua volta i paret interna, ben distingible pel seu repicat artificial.  

Finalment, el que es conserva de l'àmbit 10 en planta no és més que un xicotet espai 

que constituiria l'angle sud-oest del que seria la cambra, amb les seues parets 

llaurades i sense sostre; Aquest reducte conserva no obstant això una poca 

sedimentació. 

Els amplis clavills o bretxes longitudinals existents en el sòl de tot el sector central 

amenacen amb nous i irreparables esfondraments. 

 

IV.3) Sector Occidental. 

Aquest sector es troba separat uns 20 m de l'anterior, sent el penya-segat entre ells 

molt irregular, sens dubte degut als grans afonaments en bloc,  per la qual cosa 

poguera ser que haguera allotjat altres coves, encara que no hem apreciat cap 

evidència.  

Finestra 11. Encara que hem donat tres números a d’aquest sector, en realitat són 

només dos els àmbits existents. El que ara es presenta com una finestra, a l'est del 

sector, tenim seriosos dubtes que ho fora en origen, perquè la seua disposició i forma 

irregular així com algun altre detall, així ens ho donen a entendre. Més aïna 

s'assembla a una hipotètica comunicació amb una altra cambra, o subcambra, que se 

situaria a l'est i que hauria desaparegut per un afonament. En tot cas, té forma 

rectangular irregular, amb la llinda arquejada; l'amplària varia entre 0,70 i 1,20  amb 

una altura  d'1,20; el passadís s'aproxima a 1 m de llarg, connectant amb la cambra 

12, el pis de la qual es troba en un nivell lleugerament inferior. 

Cambra – Finestra 12. Es tracta d'una estància de tendència rectangular, d'uns 4 m 

de llarga per uns 3 d'ampla i una altura d'1,80 m, oberta al nord per haver perdut la 

paret de façana. Encara que l'afonament va arrancar també part de la base, en el seu 

extrem nord-est queda penjat part del sostre, on es poden apreciar restes d'obra 

d'algeps, amb el negatiu del tauló de fusta, de secció rectangular, del que seria el 

dintell o  part superior de la finestra pròpiament dita. També queda la marca de la part 

interior del que seria una biga perpendicular, que sobreeixiria en frontera per a 

maniobrar amb les càrregues, com hem vist en la finestra 2.   
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Un únic breu fragment del que seria la base de la paret de façana, queda immediat al 

nord d'on estaria la finestra i està forrat amb un encofrat de morter d'algeps, molt 

regular i en angle recte a l'escaló oest, que separa l'estància 12 de la 13.   

Al fons, oberta en la paret sud, una àmplia porta rectangular dóna pas a 12A,  una 

subcambra o departament de planta rectangular/ovalada, de 2,70 per 1,80 m  i  1,70 

d'altura, amb un sòl prou regular en el seu interior. Pels detalls de la porta, amb portal, 

i solc transversal en la base, marc interior i irregulars pollegueres, sabem que la 

subcambra 12A podria tancar-se. 

Tornant a la sala principal, compta amb nombrosos xicotets elements tallats en la roca, 

en el sòl i, sobretot, en les parets. En la base de la paret est trobem una depressió 

semicircular; en l'angle sud-est, un banquet irregular, amb un rebaix arrodonit en el seu 

centre; i al seu costat, un clot circular. Part de la superfície de la sala es troba coberta 

d’una lleu capeta de terres. El sostre es troba ennegrit pel fum. 

En la paret est, a banda de l'accés a la finestra 11 situat en el centre, trobem al nord 

una àmplia perforació irregular, a 0,70 m d'altura, potser un estant, que comunica, per 

ruptura, amb l'exterior. A un costat i a l'altre, per damunt de la perforació, s'aprecien 

sengles osques arrodonides, però en el cas de la situada al nord, amb altres dos clots 

mes xicotets, un immediatament damunt i l'altre per davall 

 Al sud de la finestra 11, trobem una sèrie de 5 xicotets i irregulars forats alineats a 

mitja altura de la paret. No podem albirar la funció de tots aquests orificis perquè, 

excepte els majors, no serveixen per a allotjar cresols ni cap objecte;  per tant van 

haver de servir per a suport d’un entramat d'elements de fusta, les característiques i 

finalitat específica dels quals desconeixem. 

En la paret sud, a l'oest de la porta de 12A,  i  a 1,40 m d'altura apreciem un ampli 

nínxol a manera d'estant, amb la base irregular. Un altre rebaix semblant trobem en la 

paret oest,  pròxim i  quasi al mateix nivell que l'anterior, però aquest amb petit vorell 

inferior. Altres dos rebaixos menors se situen a un nivell inferior, en el mateix tram de 

paret que, seguint cap al nord forma un angle molt ben llaurat. A partir d'ací  queda 

una altra concavitat arrodonida, prou irregular i a uns 0,30 m del sòl. Continua la sala 

totalment oberta i comunicada amb la veïna, diferenciant-se tan sols per un regular 

escaló, trobant-se la superfície de la cambra 13 uns 0,50 m per damunt de la 12.  
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Cambra – Finestra 13. Estància de planta rectangular, d'un poc més de 4 m de llarga 

per uns 3 d'ampla, i 1,90 m d'altura màxima, que es redueix progressivament cap a 

l'interior. 

Orientada est-oest, o siga, en perpendicular a la cambra 12, es troba totalment oberta 

a l'abisme, a l'haver-se desplomat la paret de frontera. En l'extrem nord-oest s'aprecia 

una lleu reculada de la paret, amb restes de morter d'algeps adherit, la qual cosa ens 

dóna a entendre que, molt probablement, ací s'ubicaria la porta - finestra d'aquesta 

cambra.  

El costat oest és molt regular, mentre que el sud forma dos concavitats de planta 

ovalada,  d'1 per 1,50 m, i 1,50 d'altura, amb el sòl lleument rebaixat.  

Aquests dos compartiments estaven tancats per mitjà de murets, a base de blocs de la 

mateixa roca en què esta excavada la cova, agafats amb argamassa d'algeps, dels 

que queden la major part dels corresponents al compartiment est i  quasi res dels de 

l'oest. Les seues restes s'escampen ara pel centre de la sala, junt amb els típics 

residus de niament de rapaços (ossos, troncs, deposicions, etc.). 

A pesar del seu deteriorament, els barandats d'aquests singulars departaments, 

conserven evidències que van estar totalment tancats, excepte per unes obertures en 

altura. En l'oest només queden restes del tronc encastat del que seria la llinda  de 

l'obertura, mentre que en l'est es veuen clarament les empremtes del xicotet tronc del 

seu llindar (que va poder arreplegar-se en part, perquè es trobava caigut en el sòl) i la 

part superior del lateral dret de la finestreta. Deduïm que, almenys en aquest cas, 

l'obertura no tindria més d'uns 0,40 m d'amplària, per potser uns 0,60 d'altura, sent per 

tant de forma rectangular o lleugerament trapezoïdal. 

 

IV.4) Les coves  del nivell inferior. 

Cova 14.  Situada a uns 4 m per davall de la finestra 2, i a uns 5 m del sòl ara 

accessible. De planta rectangular  irregular, d'uns 4 per 2,5 m, per 1,5 d'altura; potser 

en realitat formara part del que hem denominat sector central, constituint el seu extrem 

oriental i mes inferior, a l'estar en la seua mateixa línia i molt pròxima a la cambra 5, i a 

l'anar aquest grup central de cavitats descendint progressivament cap a l'est. En 

qualsevol cas s'aparta del conjunt per la seua irregularitat, a l'estar excavada en 

materials diversos a la resta, graves i còdols soldats, que no permeten formes regulars 

ni majors detalls. Curiosament es troba molt ennegrida per la sutja, la qual cosa dóna a 
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entendre una certa freqüentació, prou inexplicable al ser relativament inaccessible en 

l'actualitat. Els estrats infrajacents són molt fluixos i potser s’han deteriorat recentment, 

alterant la seua accessibilitat. 

Cova 15. S'ubica uns 7 m per davall de la cambra 6, excavada en uns algeps rojos 

molt blans;  de planta i secció semicircular, d'1,90 d'ample per 1,50 de profunditat i 

amb una altura d'1,70 m, és totalment accessible. 

Cova 16. A uns 9 m per davall de la cambra 13, excavada en l'estrat triàsic d'algeps 

rojos. De planta allargada, de 3,50 m d'ampla, per almenys 3 de profunditat, es troba 

molt reblida de sediments pel que no s'arriba a apreciar mes d'1 m d'altura. És 

perfectament accessible des de la senda al peu del penya-segat, que al seu torn 

discorre sobre el talús, almenys a 30 m per damunt del llit del riu. 

Tenint en compte la seua posició, la funció d'aquestes coves baixes, que evidentment 

no van servir d'habitació, poguera haver sigut la de base d'operacions o maniobres en 

relació amb els grups de coves suprajacents89. No obstant això la posició de la cova 14 

tampoc s'avé a d’aquesta explicació. Cap inclús la possibilitat que estiguera en 

comunicació amb la cambra 5 i, de ser així, servira de “porta” d'accés a bona part del 

conjunt de coves. 

 

3.F.1.5. – CONTEXT MATERIAL.  

Com sol succeir en aquest tipus d'estructures, les evidències mobiliars, en especial 

ceràmica, o d'un altre tipus amb què es puga arribar a una atribució cultural i 

cronològica són escasses i poc significatives. Sens dubte ha de contribuir a això el fet 

de no ser espais destinats a l'hàbitat, sinó a emmagatzemament i ús puntual, junt amb 

una probable neteja periòdica, dirigida tant a no disminuir l'escàs espai disponible com 

a una major salubritat, necessària per a la bona conservació dels productes allí 

emmagatzemats, grans sobretot 90.   

                                                           
89  Podrien potser albergar els ases utilitzats per al transport, ferramentes, dipòsits provisionals, 
etc. Com a hàbitat, no pareix lloc molt adequat, pel seu reduït espai, a l'interior i exterior, per 
ser lloc molt ombrívol, incomode i allunyat dels camps de cultiu, a l'altre costat del riu i en cota 
superior. 
 
90 En aquest sentit, una possible explicació de la sutja o fumat present en bona part de les 
cambres, a banda d'una esporàdica utilització com a refugi en determinats moments, podria ser 
la desinsectació. 
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Cal dir que els modestíssims materials que es presenten, arreplegats en les nostres 

exploracions de principis dels 90, procedeixen estrictament de la superfície d'algunes 

cambres pel que han de ser molt parcials.  

 

V.1) Inventari91.  

- Conjunt MAOVA 93.006/. Procedent de la cambra 1. Ceràmica: - 01/ a 06/: 4 xicotets 

fragments a torn, corresponents a les parets de diversos vasos indeterminats, 

probablement, gerres, gerretes o semblants, andalusins; altres 2 fragments 

corresponents a un vas major, probablement contenidor. Fusta: -07/ Tac de fusta, de pi 

probablement, tallat a esquadra; -08/: Bastonet buit, amb perforació circular sobre un 

extrem; potser mànec de punxó o semblant. Altres: -09/ fragment de teixit, per 

determinar. 

- Conjunt MAOVA 93.007/. Procedent de la cambra 2. Fusta: -01/ a 11/: 7 Trossos de 

fusta, tacs o fragments de peces amb senyals de tall, alguns escairats, i 4 resquills. 

Altres: -12/ i 13/: 2 enderrocs d'obra d'algeps amb empremta de fusta. -14/ Cordonet 

de matèria vegetal, potser cànem, trenada, d'uns 30 cm de llarg. -15/ Subconjunt de 

restes de fauna (ossos i fragments), d'aspecte recent (rapaços). Abunden les restes de 

gat domèstic, -cranis i raquis vertebrals-, ossos aïllats d'ovicaprinos juvenils, conills, 

fardatxos -lacerta sp.-, etc.92. 

- Conjunt MAOVA 93.107/. Procedent de la cambres 12 - 13. Ceràmica: -01/: Fragment 

d'ala plana d'una tapadora. -02/ fragment de xicoteta ansa, de secció plana, 

corresponent a un vas indeterminat de mida reduïda; -03/: Fragment de paret d'un vas 

indeterminat, probablement gerreta, amb decoració de corda seca parcial, a l'exterior; 

motiu geomètric en línies de manganés i cordó verd d'òxid de coure. -04/ a 06/: 

Fragments de paret d'un vas indeterminat, de mitjana grandària, amb decoració 

exterior d'àmplies línies a l'òxid de ferro. -07/ i 08/: xicotets fragments de les parets de 

dos vasos indeterminats, probablement gerretes o semblants; -09/ al 15/: 7 xicotets 

fragments de les parets de diferents vasos indeterminats, probablement olles, 

marmites o semblants. Fusta: -16/: Xicotet element pla rectangular de 48 x 19 x 5 mm, 

dentat en un dels seus costats llargs, amb 3 semicercles de diferent calibre; pareix 

                                                           
91 Tots els materials ací inventariats estan depositats en el museu públic: Museu Arqueològic 
d'Ontinyent i la Vall d'Albaida. 
 
92  Primeres dades avançades per Alfred Sanchis, del Gabinet de Fauna Quaternària del Servei 
d'Investigació Prehistòrica de València. 
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trencat pel costat dels orificis, per la qual cosa originàriament hauria de ser el doble 

d'ample i amb els tres orificis circulars en el seu centre. -17/: 2 fragments inconnexos 

però pertanyents al mateix tronc d'una fusta apuntada, amb talls artificials, reutilitzat 

com a llinda d'un finestreta. -18/ a 21/: 4 resquills o xicotets fragments de fusta. Altres: 

-22/ a 28/: 7 enderrocs d'obra d'algeps; -29/ i 30/: 2 xicotetes restes de lluït d'algeps; -

31/: resta o mostra d'argamassa de fang. -32 a 36/  5 fragments de teixit blanc, per 

determinar; -37/: fragment de teixit verd, per determinar; -38/ i 39/: 2 fragments de teixit 

beix, tipus tela de sac, per determinar. -40/: Subconjunt de restes de fauna (ossos i 

fragments), d'aspecte recent (rapaços); Entre altres: ossos aïllats d'ovicaprins 

jovenívols, tortuga -Mauremys leprosa-, etc. -41/: subconjunt de restes vegetals, corfes 

d'aspecte recent,  per determinar. 

- Conjunt MAOVA 93.108/. Procedent de la vertical inferior de la cambra 10. Ceràmica: 

-01/: xicotet fragment, de la paret d'un vas indeterminat, probablement una olla, 

marmita o semblant.  -02/ i 03/: 2 xicotets fragments corresponents a les parets de dos 

vasos indeterminats, probablement gerretes o semblants. 

- Conjunt MAOVA 93.110/. Procedent de la cambra 5. Ceràmica: -01/: xicotet fragment, 

de la paret d'un vas indeterminat, probablement una gerreta o semblant, amb l'exterior 

decorat en retícula de línies a l'òxid fèrric (triangle reticulat?). -02/ al 04/: 3 xicotets 

fragments corresponents a les parets de vasos indeterminats, probablement gerretes o 

semblants. -05/ i 06/: xicotets fragments de les parets de sengles vasos indeterminats, 

probablement olles, marmites o semblants. Altres: -07/: Subconjunt de restes vegetals, 

4 corfes d'anou. 

- Conjunt MAOVA 93.111/. Procedent de la cambra 6. Ceràmica: -01/: xicotet fragment, 

de la paret d'un vas indeterminat, probablement marmita o semblant, interior vidriat 

melat.  -02/ xicotet fragment, de la paret d'un vas indeterminat, probablement una 

marmita, gerreta o semblant. Altres: -03/: Subconjunt de restes vegetals, per 

determinar.  

 

 

V.2) Mobles i immobles. Cronologia; funcionalitat. 

Veiem que, dins de la precarietat, els vasos tipus gerra/gerreta i olla/ marmita o 

semblants,  formes tancades en general, són majoritaris, tal vegada degut a un major 

ús com redistribuïdors o consum de líquids. Més sorprenent és la falta de contenidors, 
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potser substituïts per contenidors d’espart, cabassos, etc. De fet tenim mostres d'algun 

teixit, tipus sac, però amb seriosos dubtes sobre la seua atribució cronològica, 

segurament recent, perquè encara que les condicions ambientals per a la conservació 

són magnífiques, com es demostra amb les fustes, que sí que hem de considerar 

contemporànies de l'ús de les coves93, els contextos on van ser recuperades les 

mostres de teixits, sempre pròxims als rebutjos dels nius de rapaços, ens inclinen a 

creure que van ser transportats per aquestes aus com a material de niament, 

òbviament molt després de l'abandó de les coves. A falta d'anàlisi, i mentre no es 

demostre per la seua aparició en l'interior de les sitges o comprovades 

estratigràficament, igual succeeix amb el fragment de corda, o les mostres d'anou, 

magrana i altres elements vegetals trobats, excepció feta d'alguns carbons. 

En fusta, les mostres corresponen fonamentalment a complements de les “obres” 

interiors, fragments de biguetes, utilitzades com a llindes o marcs de les finestres94, i 

alguna estaca per a encastar en la paret. Dos elements menors, com el possible 

mànec de punxó o agulla, o l'element amb les 3 perforacions de diferent calibre, 

(potser un tensor o passador?), formarien part de l'instrumental de treball, potser cosir 

o reparar contenidors de fibres vegetals, etc. 

Les enderrocs o mostres d'obra, totes d'algeps, matèria primera abundant en la 

contornada i utilitzada també en altres grups de coves-finestra, especialment Xella 

(Ribera i  Bolufer, 2007), i dels que només es va arreplegar una selecció, presenten 

empremtes de les fustes amb què estarien en relació. Destaca un element arrodonit, 

amb la marca d'un objecte de secció circular, de 10 cm de diàmetre, que hauria de ser 

buit, tipus tub, servint potser el pegot d'algeps com a tap. 

Tornant a la ceràmica, i per a acabar, en general és comuna, ben tornejada, amb 

desengreixants fins, majorment oxidant, i sense acabats especials, excepte alguns 

amb el típic espatulat bast en la superfície exterior, tota prou habitual en els contextos 

de cronologia andalusina avançada. Pràcticament sense formes concretes, com s'ha 

                                                           
93 La supervivència de matèria vegetal, en especial fusta treballada, utilitària (taulons, tacs, 
falques, estaques), no és un cas aïllat en les coves de Benaxuai, perquè tenim mostres com a 
mínim en altres 2 grups de l'àmbit valencià: Las Ventanas de los Moros (Casas de Cárcel), amb 
almenys un parell d'estaques, potser de ginebre, i les nombroses mostres de  la Peña del Turco 
(Chella), quasi totes de pi (Ribera i Bolufer, 2007; Ribera, 2015). 
 
94 En la cambra 13 encara s'observava part de la fusta utilitzada com a llinda del finestró oest, 
encastat in situ. La resta de materials arreplegats es trobava fora del seu lloc, escampat per 
l'interior.
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vist, únicament una tapadora, que hauria de ser convexa, de base plana i peduncle 

central, indicaria també una cronologia avançada. Quant a la decoració, només es 

constaten diversos fragments amb pintura roja, d'òxid fèrric, un d'ells potser amb motiu 

en triangle reticulat, a vegades titllat de ”berber” (Guichard, 1990. Doc 30e). A destacar 

el fragment amb decoració en corda seca parcial, que, junt amb el que s'ha dit fins ara, 

ens indicaria una cronologia relativa centrada en el segle XII, almenys per als 

moments finals de l'ús de les coves. 

 

La parquedat quantitativa del mobiliari junt amb la seua exigua entitat, xicotets 

fragments que pareixen haver escapat a la neteja de les coves, contribueixen a 

afirmar-nos en un ús puntual i no habitacional dels espais. La pròpia morfologia de les 

coves i les seues dimensions reduïdes,  ja ens ho estaria indicant, bé és cert que 

algunes cambres d'aquest grup són un poc més espaioses que el general en aquest 

tipus de cavitats, per la qual cosa van poder ser pensades també per a allotjar 

persones en determinades circumstàncies, és a dir, com a refugi.  

Però els seus elements fonamentals, sitja de la C2, i subcambres o dipòsits, amb 

dispositius de tancament, ja siga excavats en la pròpia roca com en C2, C6 i C12 o 

construïts amb murets de pedra i argamassa, com els de la C13, ens determina la 

seua funció bàsica com a graners95,.  

Es pot pensar inclús que tot l'espai vestibular va poder servir com a magatzem per 

mitjà de l'ús de sacs, cabassos  o altres; més tenint en compte que s'hauria d'utilitzar 

algun d'aquests contenidors dúctils per a pujar i abaixar els productes. En aquest sentit 

és important assenyalar que es constaten dos sistemes diferents per a la introducció 

de càrregues: el mas simple d'estirar d'una corda directament, evidenciat en la C1; i el 

de corriola fixada a una biga sobresortint de la llinda de la finestra, constatat en C2 i en 

C12. Ambdós sistemes s'han detectat en altres grups de coves – finestra, tant 

valencians com peninsulars encara que no és habitual, ni tampoc la seua coexistència 

en un  mateix grup. 

Òbviament, a banda de cereal, també es van poder emmagatzemar molts altres 

productes, com ara figues, fruits secs, etc. I inclús objectes de valor, com ens podria 

                                                           
95 Una altra cosa és que algunes cambres no tenen dipòsits com la C1 i altres en tenen 
diversos, com la C2. 
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fer pensar, per exemple, el compartiment, a manera d'amagatall,  de la C2B, amb 

senyals d'haver estat tancat amb morter d'algeps.   

Les concavitats menors i orificis diversos existents en parets i sòl, són de funció difícil 

de dilucidar, a banda de les cresoleres, estants per a deixar qualsevol instrumental i 

altres per a allotjar estructures complementàries de fusta, o potser assegurar un vas 

ceràmic. 

Mes problemàtica se'ns presenta la qüestió espacial al subsistir molt parcialment la 

major part de les estructures.  No podem saber si estaven intercomunicades, almenys 

per sectors,  i és molt probable que sí, com s'ha vist on millor es conserven, en  C1, C2 

i C3, o en C11, C12 i C13. I inclús poguera ser que estigueren totes interrelacionades, 

cas d'haver existit algun pou-xemeneia, com ocorre en algun  altre grup, des d'una 

cambra a més baixa altura, que en este cas seria la 14; suposicions totes difícilment 

contrastables en l'estat actual96 .  

 

3.F.1.6. – PRIMERA VALORACIÓ GENERAL 

El grup de coves de Benaxuai entra plenament en la tipologia general dels conjunts de 

coves–finestra andalusins existents en l'àmbit valencià i repartits també per gran part 

de la mitat oriental peninsular. Interpretats funcionalment com a graners, bàsicament, i 

/o magatzems de seguretat, serien depositaris de les reserves estratègiques de 

xicotetes comunitats camperoles andalusines; potser en alguns casos amb base 

econòmica predominantment ramadera. Les seues característiques d'inaccessibilitat i 

defensa passiva, permetrien també la utilització d'aquestes estructures com a refugi, 

en cas de necessitat. 

A banda d'augmentar el bagatge sobre aquestes singulars formes de construccions 

rupestres, en aquest cas concret s'aporten nous dispositius d'emmagatzemament, fins 

ara poc documentats, com són els compartiments o dipòsits construïts parcialment 

amb parets d'obra d'algeps, amb obertura de mida reduïda. L'atribució cronològica, i 

cultural,  sovint discutida i de difícil resolució, per falta absoluta de contextos en molts 

dels grups, se'ns apareix evident en aquest cas, a pesar de l'exigüitat del registre 

documentat.  

                                                           
96  De la mateixa manera, per molt importants que siguen, no entrarem en càlculs de capacitat, 
per força molt aleatoris en aquest cas; ni en altres suposicions com adjudicar la 
correspondència de cada cambra amb una casa o família de l'alqueria, prenent com a remota 
referència etnogràfica, per exemple, els agadirs o graners edificats 
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A pesar que desconeixem la ubicació de l'alqueria a què pertanyeria aquest grup de 

coves, tot sembla indicar que es localitzaria en l'emplaçament del que després seria 

barri mudèjar de Benaxuai, o siga, en la contornada de l'actual ermita del Loreto, a uns 

400 m al nord de les coves. Sense haver-se realitzat prospeccions, en un espai d'horta 

però que, almenys en la seua part alta, pareix molt modificat en època moderna, no 

obstant s'han pogut localitzar algunes restes que, grosso modo podrien ser coetànies 

a de les coves–finestra. 

A més, a poc més d'un km al nord de Benaxuai se situa la fortificació almohade de la 

Torrecilla, amb una torre i un grup de cases adossades a una muralla perimetral, que 

ha donat importants restes materials, mobles i immobles del segle XII (Ruiz López, 

2006 i 2007). Aquesta duplicitat, o proximitat immediata d'un hàbitat fortificat 

contemporani a un grup de coves – finestra es dóna també en altres casos com, per 

exemple, en la Peña del Turco de Xella.  
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3.F.2. – EL PROJECTE BENAXUAI: LES EXCAVACIONS DE 2010 I 2011 

 

El Projecte Benaxuai – 201097 neix a partir dels antecedents que teníem sobre  el 

jaciment de las Cuevas de Benaxuai, com a objecte d’actuació i les seues possibilitats, 

per tal d’avançar en diferents fronts o centres d’interès, dins la recerca arqueològica. El 

projecte té dos vessants principals: d’una banda l’estudi arqueològic (morfologia i 

contextualització) de les coves - finestra de Benaxuai, i d’altra, l’obtenció d’un 

referencial d’alimentació de rapinyaires diürnes mitjançant pràctiques actualistes per a 

l’estudi de materials arqueològics. 

Els objectius bàsics serien: 

- Contribuir a l’establiment d’un model de referència per a l’estudi de les restes òssies 

de vertebrats procedents d’acumulacions de rapinyaires diürnes rupícoles, en concret 

d’un dels quatre voltors ibèrics, la miloca (Neophron percnopterus). 

La mancança d’aquesta mena de contextos, amb possibilitat de conèixer aquestes 

acumulacions, singularitzen aquesta actuació,  podent-se considerar preeminent 

aquest objectiu. 

– Avançar en el coneixement morfològic dels sectors de les cavitats on es treballarà, 

ara ignots, “bruts” i/o coberts de sedimentació, així com del procés produït des del 

moment de l’abandonament de l’ús de les estructures. Possibilitat d’enriquir l’escàs 

registre associat a d’aquesta classe d’estructures, amb confirmació, per la probable 

aparició d’ evidències materials, de la hipòtesi crono-cultural pre-establerta per a 

d’aquestes cavitats: origen i funcionament en època medieval andalusina avançada.  

                                                           
97 Aquest projecte d’investigació ha estat patrocinat pel Museu de Prehistòria de València – 
Servei d’Investigació Prehistòrica (MPV-SIP), dins el seu programa ordinari d’excavacions. Ha 
comptat amb la col·laboració del Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Albaida (MAOVA). 
Són responsables del Projecte, en co-direcció: Agustí Ribera (direcció arqueològica), i Alfred 
Sanchis (direcció arqueozoològica i analítica complementària). Formen part de l’equip tècnic 
d’investigació: Manuel Pérez Ripoll, Juan Vicente Morales, Joaquim Bolufer i Carmen Tormo. 
Col·laboren de prop en alguna de les vessants del Projecte: Yolanda Carrión Marco, Guillem 
Pérez Jordá, Cristina Real Margalef, Valentín Villaverde Bonilla i Carmen Barceló. Fer constar 
que per als treballs de camp també es va comptar amb l’ajut de Vanesa Monreal, Jordi Tortosa, 
Àngel Cambra, i els estudiants: Esteve Ribera, Josep A. Ribera Torró i Miquel Úbeda.  
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3.F.2.1.-  Els treballs de la 1ª Campanya, 2010. 

 

Els treballs d’excavació en la zona oriental del jaciment de les Coves de Benaxuai, es 

van centrar bàsicament en l’àrea vestibular, a l’interior de la Cova Finestra C2, que era 

la única que presentava certa potència de sedimentació, estimada entre uns 20 i 45 

cm d’espessor, en un espai d’uns 8 m2 en total. 

Prèviament a emprendre l’excavació d’aquesta àrea principal s’efectuà la neteja de la 

superfície dels àmbits adjunts C1, C2-B, i C3, tots ells amb una sedimentació irregular, 

ja que aflorava la roca basal en molts sectors, i molt superficial, amb menys de 10 cm. 

de potència en tots els casos.   

A banda de l’interès intrínsec de la neteja d’aquests àmbits, tant per descartar la 

remota possibilitat d’aparició d’algun nou element estructural al seu davall, com per la 

recuperació dels elements o fragments mobiliaris que pogueren contenir, aquesta 

actuació vingué determinada també per la necessitat d’utilitzar-los com a espais 

auxiliars durant tot el procés d’excavació de l’àrea vestibular de C2, per la qual cosa 

era recomanable que estigueren prèviament nets. 

A pesar de la seua poca entitat i nul·la consolidació sedimentària, es procedí d’acord 

amb la metodologia general, prenent-se les dades i mostres pertinents i distingint-se 

les unitats estratigràfiques positives següents: 

C1: 1.100, 1.110, 1120, 1.130 i 1.150.- C2-B: 2.100, 2.110 i 2.120.- C3: 3.100 i 3.200.- 

Respecte de les mesures de reserva, es decidí deixar intacte el dipòsit sedimentari de 

la subcambra C2-A, sector d’1,30 m de diàmetre, estimant la seua potència en 

almenys uns 30 cm. D’igual manera, tot i tindre previst deixar un testimoni longitudinal 

adjunt al flanc sud de l’àrea vestibular, avaluada la seua escassa potència es decidí 

canviar-lo al flanc nord on, tot i ser molt més curt, tindria major potència. 

 

La superfície de la sala vestibular de C2 es presentava irregular, coberta de pedres i 

fragments d’obra d’algeps (UE 2.200), en poc més de la meitat Est, augmentant en 

altura cap al Nord –zona d’accés a C3. En la meitat Oest trobàvem el seu costat Nord 

ocupat per la boca de la sitja (C2-C) i espais adjunts amb la roca nua, sense 

sedimentació, mentre que el costat Sud estava majorment ocupat per gran quantitat de 
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bastons, o brancatge menut i restes d’arbusts secs, ossos i altres restes assimilables 

al niament  reiterat d’aus rapinyaires (UE 2.300), i estenent-se cap a l’interior de la 

sitja. 

En ambdós casos es procedí a la retirada dels elements substancials (pedres, 

algepsots, bastons...), deixant-los acumulats i separats, a l’interior de la subcambra 

veïna 2C-B. Únicament es deixà in situ un gran algepsot (UE 2211) o fragment d’obra -

pedres lligades amb morter d’algeps- que pel seu volum i posició central ens serviria 

de referència al llarg de tota l’excavació. 

Una vegada a la vista la superfície dels nivells terrers es procedí a l’excavació 

seqüencial dels mateixos per unitats estratigràfiques, traslladant-ne les terres a 

l’exterior per al seu garbellat, però deixant sempre la fracció més grossa –normalment 

pedres i algeps- separadament a l’interior de C2-B. 

Les unitats estratigràfiques positives que es distingiren foren les següents: 

Est: 2.200, 2210, 2220, 2230, 2234, 2250, 2252, 2254, 2260, 2270.- 

Oest: 2.300, 2310, 2.320. 2.500.- 

Sense entrar en detall de les UEs, de manera provisional, ja que moltes de les anàlisis 

encara estan en curs, si que hem de dir que, a pesar de la cura en el procés 

d’excavació, i de la distinció de diferents nivells aparentment corresponents a 

processos i moments històrics diferenciats, intuïm una mescla o barreja prou 

generalitzada dels contextos, causada per diversos possibles factors.  

 

Esquemàticament, es podria distingir un nivell (III), corresponent al moment 

d’abandonament de l’ús genuí de les coves, (nivell present de forma parcialment 

inalterada sols en les UEs  1.100, 2.100, 2.230, 2252, 2254, 2270, 2320  i 3200). Per 

damunt d’ell es trobaria, limitat únicament al sector immediat a la finestra d’accés, un 

nivell d’enderrocs de l’enfonsament del dintell interior de la finestra (UE 2250), i en la 

resta de la cambra un gran nivell, (nivell II) en general amb abundant matèria orgànica, 

corresponent a la barreja de les restes de niament reiterat, -amb les consegüents 

bioturbacions-  amb restes de visites antròpiques ocasionals (ocultacions?, posteriors 

saquejos?), (UEs 2220, 2310, 2300). Encara sobre bona part, -però no en tota- 

d’aquest darrer nivell, es trobaria el nivell I, corresponent a la desfeta d’una obra de 

pedres lligades amb algeps (UEs 2200, 2210, 2211), que podria interpretar-se com a 
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producte de la destrucció d’una paret feta per a tancar l’accés entre C3 i C2,  i la seua 

consegüent dispersió o escampat per l’interior de la cambra.   

En definitiva, i a falta d’una més detinguda anàlisi, ens vam trobar amb uns paquets 

sedimentaris d’escassa potencia, molt recents, totalment solts o poc consolidats i en 

gran part barrejats. No obstant això, la lectura dels elements materials mobiliars 

apareguts sembla prou coherent, podent determinar-se una darrera fase d’us original 

de les coves –i quasi segura creació de les mateixes- cap a la 2ª meitat del segle XII, o 

primer terç del XIII, seguida de l’abandonament de l’ús antròpic de les coves fins a un 

probable moment d’us esporàdic –amagatall- cap a finals del segle XVI, principis del 

XVII. Amb posterioritat, solament sembla poder-se detectar la presència de les aus 

rapinyaires, i potser, alguna visita humana molt ocasional.  

 

Aportacions estructurals:  

Des del punt de vista de la morfologia general de les cavitats, com era d’esperar, no 

han hagut novetats d’alguna entitat al que ja es coneixia, car els dipòsits sedimentaris, 

en general d’escassa potència, solament afectaven a una part del sòl de les cavitats,  i 

el seu desenvolupament era ben previsible. 

L’única estructura que presentava algun interès en aquets aspecte, la sitja C2-C, no ha 

pogut ser excavada en aquesta campanya, pels imponderables denans explicats. 

Emperò, a banda de la total certitud del desenvolupament del sòl de los coves dins el 

sector de treball, en tota la seua extensió, sí que s’han pogut documentar, com a 

estructures menors, una nova concavitat de planta circular (C2-s8/2234) i dos solcs 

transversals (C2-s9 i C2-s10/2270), tots tres nous elements excavats a la roca basal 

del vestíbul de C2, i que es trobaven invisibles al davall de la sedimentació. 

Amb tot, la troballa immoble de major rellevància ha estat sens dubte l’aparició in situ 

de les dues pollegueres inferiors del sistema de tancament de la cova - finestra C2. 

La primera en aparèixer, la polleguera sud (C2-s11), ubicada a l’angle sud-est de la 

cavitat, es composava d’un element de fusta rectangular encastat en una base de 

morter d’algeps. Tanmateix, el forat circular on s’ubicaria l’eix de la porta, es trobava 

inutilitzat  per un massís de fusta col·locat al seu interior, i subjectat per un clau de 

ferro estacat; Sembla que, per tal de reajustar-ho, es va haver de desplaçar l’eix  uns 

pocs cm més al nord, on es veu el nou clotet que faria de polleguera.  
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L’ interès de l’aparició d’aquest dispositiu, ens motivà a localitzar l’altra polleguera que 

s’ubicaria al cantó oposat, per a la qual cosa tinguérem que desmuntar bona part del 

testimoni deixat al flanc nord, que quedà així molt reduït en longitud, que no en altura. 

Aquesta polleguera nord (C2-s12) era similar en tot a la ja descrita, però sense cap 

retoc o desplaçament del forat de l’eix. S’ubicava doncs, a l’angle nord –oriental de C2, 

a una cota de -115,30, és a dir 2,30 cm per davall de la polleguera sud (cota -113). 

Entre ambdues la distància és d’ aproximadament 150 cm, el que significa que 

aquesta cambra tenia una gran porta a doble ventall, d’almenys 140 cm d’altura, per 

75 cm d’amplària cadascun dels dos ventalls o fulles de fusta que la tancarien.  

 

Troballes mobiliars i diverses: 

Tot i que l’ inventari detallat encara no s’ha completat, i menys encara les anàlisis 

sobre els diferents materials que s’hauran d’efectuar, es poden avançar alguns trets:  

-Ceràmica: S’han recuperat prou més d’un centenar llarg de fragments ceràmics, el 

que representa un conjunt notable, tenint en compte l’habitual escassetat de materials 

en aquesta mena de cavitats. A tall d’exemple: abans de la intervenció, en les 

exploracions de 1993, en aquesta àrea solament s’havia arreplegat en superfície 6 

fragments  ceràmics, tots ells de la C1, i cap de la C2). 

En general són fragments menuts, alguns mitjans, que corresponen a molts diferents 

vasos, tant d’emmagatzematge (gerra gran/alfàbia..), o de taula (taifa/safa, safeta, 

gerreta...), com de cuina (olla/marmita, tapadora o trespeus...), o redistribució 

(cànter/gerra mitjana...), entre d’altres. Pràcticament tots semblen correspondre a un 

horitzó cronològic ben determinat, com és l’època andalusina ben avançada o terminal 

(finals del segle XII, segle XIII). Alguns presenten decoració pintada en manganès o 

òxid fèrric, altres tenen coberta vidrada en verd (turquesa, oliva), o melat, àdhuc hi ha 

dos fragments en reflex metàl·lic. 

-Fusta: Hi ha un bon conjunt de fragments de fusta treballada, en general “utilitària” és 

a dir corresponents als tancaments o complements estructurals; si bé està molt 

trossejada, el seu grau de conservació és relativament bo. Semblen majorment de pi o 

potser d’om.. 

-Pinyols, corfes i llavors:  S’ha arreplegat un conjunt relativament nombrós d’aquesta 

mena de materials, distingint, entre altres que s’hauran d’analitzar, corfes de nou, 

pinyols d’oliva, de raïm, d’alguna espècie de pruna, etc. Establir la procedència 
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d’aquests elements (antròpica o natural –aus, etc.), ens resulta problemàtica a hores 

d’ara. 

-Tèxtils: Hi ha nombrosos fragments de teixits, en lli, en llana, i altres per determinar, 

junt a uns quants segments de vencills d’espart, cordells de cànem i altres; Tots 

semblen d’aspecte tradicional, sense detectar materials recents, a pesar de la seua 

relativament  bona conservació.  S’hauran d’analitzar per especialistes, abans d’entrar 

a tractar la seua forta problemàtica, en relació a la seua contextualització. 

-Paper i pergamí. Sorprenentment aquesta intervenció arqueològica ens ha aportat 

uns materials gens habituals com són alguns fragments de paper i nombrosos de 

pergamí, uns quants dels quals presenten restes d’escriptura en àrab. El seu grau de 

conservació, com en general tots els materials orgànics trobats a la cova, tal com s’ha 

vist, és bo, però enormement fragmentari, amb trossets diminuts, que semblen haver 

estat afectats per l’acció de rosegadors. 

Tot i que en un principi pensàvem, a falta d’estudiar-se el contingut, que encara 

podrien correspondre al darrer noment d’ús genuí de les coves, l’aparició també d’un 

fragment de paper imprès i en llengua castellana –probablement una butlla o 

pragmàtica de finals del segle XVI, a falta d’estudi-, ens fa pensar en una  (o diverses) 

reutilitzacions del lloc com a amagatall de documents –si més no-, en moments molt 

posteriors (Germanies?, expulsió dels Moriscos?).   

 

-Restes de fauna: L’excavació ha deparat un conjunt bastant nombrós d’ossos, 

corresponents tots ells a restes d’alimentació d’aus rapinyaires a partir de diversos 

moments d’acumulació (biofàcies) que no es poden diferenciar des d’un punt de vista 

sedimentari. El conjunt pot assolir més dels 2000 efectius i, a través de la seua neteja, 

han estat identificades les següents espècies: bou-vaca-vedella (Bos taurus), cavall-

ase (Equus sp.), ovella (Ovis aries), cabra (Capra hircus), porc (Sus domesticus) i 

pollastres (Gallus gallus); totes aquestes restes corresponen a deixalles, procedents 

de femers humans, que han estat arreplegades per les aus i introduïdes al niu. També 

hi son habituals les restes de gats (Felis catus) i gossos (Canis familiaris), que molt 

possiblement han mort de forma natural o accidental. A més, hi ha elements 

corresponents a petits carnívors silvestres com la fagina (Martes foina), el teixó (Meles 

meles) i la rabosa (Vulpes vulpes). Finalment hi apareix un conjunt més heterogeni de 

restes de conill (Oryctolagus cuniculus), llebre (Lepus cf. granatensis), miloca 

(Neophron percnopterus), l’agent accumulador dels ossos, fardatxo (Lacerta lepida), 
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gripau (Bufo sp.), tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i restes de diverses espècies de 

micromamífers, rèptils, gasteròpodes i insectes així com nombrosos excrements de 

mamífer, característics de l’alimentació de la miloca. Els agents forestals de la zona 

ens van confirmar l’ocupació de les coves per part de les miloques a finals del segle 

XX. 

L’estudi tafonòmic complet d’aquest referent ha conformat una publicació 

especialitzada on també es donen dades sobre les llavors i fruits trobats a C2 així com 

de les branques de fusta que formarien part de la construcció dels nius d’aquestes aus 

(Sanchis et al., 2014). 

 

Valoració de la campanya de 2010 

Com s’ha dit ja en la pròpia descripció de les troballes, des del punt de vista de les 

estructures destaca l’aparició in situ de les dues pollegueres inferiors de la porta 

d’accés, que alhora que ens referma en la idea d’un sistema de tancament a doble 

ventall prou generalitzat, almenys en les coves - finestra valencianes, ens obri la 

possibilitat d’una reconstrucció prou segura d’algunes de les seues característiques. 

Pel que fa a les restes mobiliàries, el conjunt ceràmic, encara per avaluar 

detingudament, és a priori prou coherent amb la hipòtesi cronocultural preestablerta, 

però ens permetrà avançar segurament, o discutir, en la qüestió funcional sobretot. 

Encara no podem valorar la resta dels grups de materials recuperats, car tots ells 

necessiten d’anàlisis detingudes, i en la majoria dels casos per especialistes en cada 

matèria; més encara tenint en compte la problemàtica de la possibilitat d’aportacions 

no antròpiques als lleus i fràgils dipòsits sedimentaris sobre els que s’ha treballat. 

Per fi, la novetat de l’aparició d’uns materials tan poc habituals com les restes de paper 

i pergamí, majorment amb escriptura en àrab, obrin no poques incògnites i camins; 

Tanmateix caldrà esperar els estudis específics en curs per poder estimar més 

ajustadament el seu interès. 
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3.F.2.2.-   Els treballs de la 2ª Campanya, 2011. 

 

Els treballs d’excavació en la zona oriental del jaciment de les Coves de Benaxuai, en 

2011, s’han centrat a l’interior de la Cova Finestra C2, concretament a la subestructura 

existent a l’àrea vestibular, denominada sitja C2-C.  

Aquesta subestructura, de planta rectangular d’1,20 per 0,60 m, es deixà per excavar 

l’any 2010, ja que solament es netejà el nivell superficial que la cobria parcialment (UE 

2310). Aquest nivell, composat sobretot per restes vegetals, bastons, i ossos, producte 

del niament de rapinyaires, barrejats amb terres, pedres, algepsots, etc. tot molt solt, 

abastava gran part de l’àrea vestibular i envaïa clarament part de C2C. Per contra, la 

superfície de l’interior de la sitja presentava un nivell diferenciat (UE 2500), bàsicament 

per l’abundància de pedres i el color més blanquinós que el superior.  

Tot i l’estretor de l’espai a treballar, es decidí reservar un breu espai de testimoni 

provisional, a l’extrem sud de la sitja, per poder documentar millor el dipòsit 

sedimentari. Es procedí a l’excavació per nivells naturals, podent distingir-se dos 

nivells més, infraposats: 2510, distingible per la matriu més terrosa i blanca; 2520, 

damunt la roca basal, més fosc i amb abundància de tiges de palla. La profunditat total 

de l’estructura era de 0,80 m, mantenint pràcticament les mateixes dimensions de 

planta en profunditat que en la boca, per tant més que sitja es tracta d’una cubeta o  

subestructura rectangular, tot i que el seu ús original deuria ser igualment 

l’emmagatzematge de cereal . 

 

Els treballs d’excavació en la zona occidental, atenyeren, tal com teníem previst, a les 

coves C13 i C12. 

La C13 és una estança de planta rectangular, de poc més de 4 m de llarga per uns 3 

d'ampla, i 1,90 m d'alçària màxima, que es redueix progressivament cap a l'interior. 

Orientada d’Est a Oest, es troba totalment oberta al cingle, a l'haver desplomat la paret 

de la frontera. El costat oest és molt regular, mentre que el sud forma dos concavitats 

de planta ovalada, d'1 per 1,50 m, i 1,50 d'alçària. Aquests dos compartiments estaven 

tancats per mitjà de murets, a base de blocs de la mateixa roca en què esta excavada 

la cova, obrats amb argamassa d'algeps, dels que queden la major part dels 

corresponents al compartiment Est i quasi res dels de l'Oest. Les seves restes 

s'escampaven pel centre de la saleta, damunt un nivell d’escassa potència i al costat 
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dels típics residus de nius de rapaços (ossos, troncs, deposicions, etc.). 

Per acometre l’excavació es delimitaren 3 sectors: Est, Centre i Oest; A més a més de 

s13A i s13B corresponents a l’interior dels compartiments Est i Oest respectivament. 

Igualment es decidí deixar un reduït testimoni, d’uns 30 cm d’amplària, atenyent a tot 

el llarg de l’extrem de ponent de la cavitat. Els treballs consistiren, primerament en 

l’alçament de totes les pedres i algepsots, en el sector de llevant, traslladant-se al 

damunt del testimoni deixat. Seguidament es procedí a l’excavació del dèbil nivell de 

terres (UE 13110) d’eixe sector, fins deixar neta la roca, i sense distingir cap altra UE. 

Es procedí de manera semblant en el sector central, on es va distingir, per davall de 

13110, una llentilla d’algeps (13120) reblint una depressió, i un altre nivellet adjunt 

(13140). Igualment es feu en el sector de ponent, on per davall de 13110 solament es 

distingí un clot arrodonit separant la sedimentació interior (13150). Idènticament. es 

procedí en l’interior de C13B (UE 13610) i C13A (UE 13510), sense cap novetat .  

 

En C12 tota l’àrea vestibular presentava a penes sedimentació, aflorant la roca en 

molts sectors; únicament al sector NW, adjunt a l’escaló que delimita l’estança, 

s’acumulava un amuntegament de terres, pedres i algepsots, sens dubte provinents de 

la veïna C13. Així les coses per abordar la neteja/excavació de la cambra, es dividí la 

superfície en tres sectors: Nord-Oest (12100), Nord-Est (12200) i Sud (12300). 

S’inicià la retirada de terres pel sector SE, amb un nivell general de menys de 2 cm. 

(12210), sense cap novetat, excepció feta de la depressió semicircular adjunta a la 

paret est, on una vegada neta, aparegueren sengles 2 cubetes irregulars amb una 

terra negra i molt premsada al seu interior. S’agafaren mostres de terra tant de la 

situada al sud (12215) com la nord (12217), i en ambdós casos no aprofundien més 

d’1 cm. 

En el sector NW, més complex i de major espessor es procedí a la retirada dels 

elements substancials (pedres, algepsots...), deixant-los acumulats i separats, a 

l’interior de la cambra en un sector on menys molestaven i directament damunt la roca 

bassal. Una vegada a la vista la superfície del nivell terrer, es procedí a l’excavació del 

mateix, deixant un testimoni provisional longitudinal al nord, per tal de documentar i 

d’apreciar millor la seua composició. Resultà ser tot un mateix nivell (12110) amb 

moltes pedres, terra i algepsots, de natura semblant a 13110. Per davall d’ell 

únicament distingírem altres dos UEs, que ocupaven petits espais diferenciats. La UE 

12120, es distingí per conformar una mena de llentilla irregular, allargada, on apareixia 
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terra molt xafada amb empremtes de restes vegetals. Una vegada documentada i 

netejada, resultà tindre molt poca entitat, no arribant ni al mig cm. La 12130, en canvi, 

formava una taqueta de terra d’uns 15 cm de diàmetre, que una vegada rascada es 

comprovà que s’afonava bastant, resultant ser un dels típics clots arrodonits, arribant a 

una profunditat de 17 cm., amb un rebliment solt, davall la crosta superficial, amb 

elements vegetals i molts fragments ceràmics. 

El sector Sud de C12 aparentment era el més irrellevant, al no apreciar-se a penes 

terra i a més a més estar net el clot redó adjunt a la porta de la subcambra C12-A. 

Tanmateix, la neteja de les seues terres (12300) deixà a la vista una sèrie de forats i 

clotets d’escassa entitat i, sorpresivament, una espècie de regata o solc allargat, de 20  

cm. d’ample per 140 cm. de llarg (UE 12320), que es trobava parcialment segellat per 

pedres i algepsots reutilitzats, units amb una matriu de morter fluix d’algeps. La 

profunditat mitjana d’aquest solc era de 10 cm. i una vegada net, al seu fons 

aparegueren, a intervals, 3 clotets més que es distingiren (12325, 12326 i 12327). En 

l’extrem oriental del solc, que era el més ben segellat i s’eixamplava irregularment, 

aparegué, per davall de les pedres i algeps, un nivell intensament negre (13328), a 

base de cendres, palla a mitjan cremar, i palla crua, com el mateix solc, tot per a 

tractar d’interpretar amb més deteniment. 

Al nord d’aquest solc es pogué distingir un altre clot irregular, del que 

s’individualitzaren les terres del seu rebliment (12340). Igualment es netejaren les 

poques terres del solc d’accés a la subcambra 12A (12400), sense novetat. 

Per fi, a l’interior de la subcambra 12A, es netejaren de terres superficials (12500) els 

2/3 de ponent, deixant de testimoni, sense tocar, el terç de llevant que restava. 

 

Troballes estructurals:  

L’única estructura que d’antuvi presentava major interès, la sitja C2-C, ha resultat ser, 

en realitat una cubeta rectangular, que pràcticament manté les mateixes dimensions 

en la boca que en la planta inferior o sòl, arribant això sí, a una profunditat de 80 cm. 

 Però, a banda de la total certesa que ara ja podem tenir del desenvolupament del sòl 

de los coves dins el sector de treball, en tota la seva extensió, sí que s’han pogut 

documentar, com a estructures menors, dues noves concavitats de planta circular 

(C12-s3/ C13-s2), i diferents forats i clotets excavats a la roca basal del vestíbul de 

C12, que es trobaven invisibles al davall de la sedimentació. Igualment s’ha 
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documentat una depressió lenticular que fou tapada amb morter dur d’algeps, per 

regularitzar el sòl de C13 (C13-s1). 

Amb tot, la troballa immoble de major rellevància ha estat potser, l’aparició d’un solc o 

regata excavat a la roca basal del vestíbul de C12, (C12-s4) solc de 20  cm. d’ample 

per 140 cm. de llarg (UE 12320), que es trobava parcialment segellat per pedres i 

algepsots reutilitzats, units amb una matriu de morter fluix d’algeps. La profunditat 

mitjana d’aquest solc era de 10 cm. En l’extrem oriental del solc, que era el més ben 

segellat, aparegué, per davall de les pedres i algeps, un nivell intensament negre 

(13328), a base de cendres i palla a mitjan cremar. Aquesta estructura presenta moltes 

similituds amb la trobada l’any passat a C2, (C2-s10), igualment tapada o amortitzada, 

i on també hi havia senyals d’exposició al foc, per bé que menors. Les anàlisis fetes en 

aquell cas (C2-s10) determinen la presència de resina de pi (colofònia). Caldrà esperar 

noves anàlisis per poder tractar d’interpretar aquesta estructura.  

 

Troballes mobiliàries i diverses: 

-Ceràmica: S’han recuperat poc més d’un centenar llarg de fragments ceràmics, 

(aprox. una seixantena de C2, una desena de C13 i una quarantena de C12) el que 

representa un conjunt no molt abundant però d’interès, tenint en compte les 

característiques d’aquesta mena de cavitats. 

En general segueixen la tònica de l’anterior campanya; fragments molt menuts, tant 

d’emmagatzematge com de taula, cuina o redistribució. L’horitzó cronològic és l’època 

andalusina avançada. Uns pocs  presenten decoració pintada en òxid de ferro, i altres 

tenen coberta vidrada en verd oliva, o melat, àdhuc hi a un fragment en reflex metàl·lic 

esgrafiat. 

-Fusta: Hi ha un breu conjunt de fragmentets de fusta treballada, descollant un 

fragment d’una mena de disc pla, potser corresponent a una tapadora (?) 

-Pinyols, corfes i llavors:  S’ha arreplegat un bon conjunt d’aquesta mena de 

materials, distingint, entre altres en tràmit d’analitzar, corfes de nou, pinyols d’oliva, 

pruna, etc. Establir la procedència d’aquests elements (antròpica o natural –aus, etc.), 

resulta problemàtica. 

-Mostres de terra: S’han arreplegat nombroses mostres de terres i/o sedimentació, 

contenint de vegades cendres o carbons o possibles restes vegetals etc. Es poden 
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distingir algunes mostres amb fiabilitat estratigràfica mitja, alta o molt alta, que serien 

les preferents de cara a analitzar. 

-Tèxtils: Hi ha alguns fragments de teixits, en lli, i altres per determinar, junt a algun 

segment de vencills d’espart, cordells de cànem i altres; Tots semblen d’aspecte 

tradicional, sense detectar materials recents, a pesar de la seva relativament bona 

conservació. S’hauran d’analitzar per especialistes, abans d’entrar a tractar la seva 

forta problemàtica, en relació a la seva contextualització. 

-Paper i pergamí. Seguint la tònica de l’anterior campanya, la intervenció arqueològica 

de 2011 també ens ha aportat uns materials tan poc habituals com són alguns 

fragments de paper i de pergamí, uns quants dels quals amb restes d’escriptura en 

àrab. El conjunt es molt menor que el de 2010, i es previst dur igualment a netejar i 

adequar a l’IVACOR, prèviament al seu ingrés definitiu al SIP. De l’estudi del seu 

contingut, a l’igual que el conjunt de la campanya anterior, s’encarrega l’especialista 

Carmen Barceló (UV).  

-Restes de fauna: L’excavació va deparar un conjunt bastant escàs d’ossos, en 

comparació amb la mostra obtinguda en la campanya de l’any anterior. Al moment de 

l’excavació es van poder identificar restes d’ovicaprins, gats, gossos, raboses, lepòrids 

i també fardatxos. Aquesta mostra, inclosa a l’estudi  definitiu (Sanchis et al, 2014), va 

ser introduïda a les coves C12 i C13 per les aus rapinyaires com a font d’alimentació. 

 

Valoració de la campanya de 2011 

Tenint en compte que gran part de cavitats artificials conegudes considerades 

d’aquesta cronologia i característiques es presenten pràcticament buides i amb poques 

possibilitats d’avançar en l’estudi de les seues vicissituds, el relativament ampli i 

variadíssim registre material aconseguit en aquestes campanyes s’ha de valorar sens 

dubte com a d’interès rellevant. 

Com s’ha dit, de les troballes d’aquesta campanya, des del punt de vista de les 

estructures destaca l’aparició d’un solc o regata excavat a la roca basal del vestíbul de 

C12, (C12-s4), parcialment segellat per pedres i algepsots reutilitzats. Una vegada 

s’obtinguen resultats de les anàlisis de les cendres interiors, caldrà esforçar-se a 

interpretar la funció d’aquesta estructura, que en principi és similar a la trobada l’any 

2010, a C2, (C2-s10). Tots dos casos semblen indicar la realització a les coves d’una 

activitat concreta que desconeguem, per bé que en el cas de la C2 podria tenir a veure 
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amb la reelaboració de la resina de pi (colofònia), pel que ara sabem i segons les 

analítiques realitzades.  

Pel que fa a les restes mobiliàries, el conjunt ceràmic, de caire semblant al de la 

campanya anterior, resulta coherent amb la hipòtesi cronològica; tot i això, la qüestió 

funcional no s’aferma tan clarament, ja que tot i que molt migrats, hi ha elements molt 

heterogenis, que poden apuntar a un us d’habitat - refugi  i d’amagatall, almenys per al 

darrer moment d’us, qüestions en les que caldrà aprofundir en les anàlisis futures. 

Tampoc resulta fàcil valorar la resta dels grups de materials recuperats, car tots ells 

precisen d’anàlisis detingudes, pels respectius especialistes  

A dia d’avui, després de diversos avanços (Sanchis et al, 2010; 2011; Ribera et al., 

2015) únicament s’ha pogut completar  l’estudi de les restes de fauna, tot publicant-se 

àmpliament  (Sanchis et al., 2014). 

Sabem també un poc més sobre el caràcter dels fragmentets de paper en àrab, que 

segons Carmen Barceló poden correspondre bàsicament a documents privats, com 

ara l’acta d’una boda, escriptures de compravenda, etc. així com que la seua 

cronologia no deu ser anterior a finals del segle XV. 

D’altra banda els estudis arqueobotànics, a càrrec de Guillem Pérez Jordà, també 

estan sent molt fructífers, amb la documentació de gran varietat de restes vegetals. Tot 

i la problemàtica cronològica, de l’origen de les aportacions i la seua posició 

estratigràfica, encara no avaluada en profunditat, les datacions radiocarbòniques 

disponibles fins el moment ens indiquen 2 moments diferenciats: per una banda la 

realitzada a una llavor de blat  (triticum aestivum-durum), ens dona una datació 

calibrada de 1.188 +/-27, que deu correspondre al darrer moment de l’ús original de 

les coves, en connivència a la major part de l’horitzó o registre ceràmic; per altra 

banda la realitzada a un pinyolet de raïm (vitis vinífera), dona: 1546 +/- 61, que podria 

avindre’s amb la reocupació momentània a la que corresponen els fragments de paper 

escrits en àrab. 

 

 

Bibliografia: Marés, V. (1681). González Simancas, (1918). Gómez Serrano, N. P. 

(1935). Ribera, A. (1993). Ribera i Bolufer, (1994). S.E. la Senyera (1997). Ribera i 

Bolufer (2008). Ribera, A. (2010). Sanchis et al. (2010, 2011, i 2014). Ribera et al. 

(2015). 
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3. G – CONCA DEL RIU TÚRIA  (O GUADALAVIAR) 

 

La conca del riu Túria conforma a mena d’un arc, des de les terres de Terol, al nord, 

fins a desembocar a València, a l’est. Al llarg del seu recorregut i amb els seus 

afluents principals, trobem almenys tres nuclis de coves finestra; Un que ja s’ha vist, -

el conjunt de Benaxuai, a Xelva-, en la zona inferior; Un altre conjunt en la zona mitja, 

situat en el municipi d'Ademús -Ademuz-, comarca del Rincón de Ademuz, enclau 

valencià dins les províncies de Cuenca i Teruel; i un altre en la zona de la capçalera, 

riu Alfambra, al nord-est de la ciutat de Terol, que tractarem més endavant. 

 

Els dos grups que s’han pogut localitzar fins ara al Racó d’Ademús, es troben en el 

municipi d’Ademús, capital comarcal, a les immediacions del seu nucli urbà. Però 

mentre la Cueva de los Moros s’ubica a l’est de la població, en la mateixa riba del riu 

Túria, l’altre grup, la Roca del Solano, es troba al ponent, sobre un barranc afluent. 

El terreny on s'han excavat les cavitats és de calisses travertíniques massives del 

Terciari, del Miocè Vimbodonià98, on s’alternen estrats molt durs amb d’altres més 

fluixos. 

 
                                                           
98 IGME (1978): Mapa Geológico de España, E. 1:50.000. Fulla núm. 612 (Ademuz). Madrid. 
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3.G.1. Las Cuevas de los Moros. (Ademús /Ademuz)  

Coordenades UTM: 30TXK470361. Alçària s.n.m.: 750 m99.  

 

Situat a uns 700 m al llevant del nucli urbà d'Ademús. En un cingle del marge esquerre 

-nord- del riu Túria. A uns 12 m d'altura i al mig del tallat s'obrin dues grans finestres 

adjuntes i en un nivell inferior, hi ha una tercera obertura més reduïda; aquesta darrera 

connecta, mitjançant un caminet en cornisa, amb un trencament de la cinglera per on, 

en l'actualitat, s'hi pot accedir sense massa problemes des del peu del cingle, a cosa 

de 5 m per davall. 

En realitat l'obertura més reduïda o oriental és l’accés, en rampa escalonada, a les 

cambres superiors que corresponen a les finestres. 

Les dues cambres són molt grans, de tendència rectangular, d’uns 6 per 4 m de planta 

aproximada, per 2 m d'altura, a més de la cambra d'accés de 2 per 4 m 

aproximadament, trobant-se les tres àmpliament comunicades. 

 

Hi ha nombrosos forats al sòl i marques a les paret, a més d'altres detalls de gran 

interès, no obstant els nombrosos retocs o reformes que deuen ser de cronologia 

diversa, per la seua relativa bona accessibilitat, i que dificultaran molt la seua anàlisi 

permenoritzada. Hi ha diversos ninxolets, per exemple, que podrien ser cresoleres; En 

la paret nord  de la cambra central, hi ha tres solcs verticals, ben marcats, d’un metre 

d’altura, distanciats entre ells un metre, i amb alguns forats en la base de la cova, que 

podrien servir, amb els seus complements de fusta, per a compartimentar eixe espai, a 

mena d’atraixos. En el dintell de la finestra occidental hi ha un retall que bé haguera 

pogut servir per a col·locar, a l’exterior, una biga amb corriola. No vam observar 

l’existència d’argolles, ni d’ancoratge, ni interiors. Tampoc vam apreciar clars sistemes 

de tancament de les finestres, en estar molt deteriorats aquests sectors. Immediates 

per davall a les finestres, hi ha diverses perforacions que interpretem com a metxinals 

per a treure bigues amb la finalitat de disposar-hi un balcó o matacà. També hi ha 

altres detalls defensius: una espiera (forat de visura o trou de visatge) i el que sembla 

una tronera, potser de talla més recent, en la cambra d'accés, per damunt de la porta, 

com si fora un "lloc de vigilància", per defensar l’accés  Al fons de la sala nord, en la 
                                                           
99 SGM (1981): Cartografía Militar de España, E. 1:50.000. Fulla núm. 26-24 (Ademuz).
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base junt a la paret est hi ha una escletxa oberta irregular, que sembla natural, però 

reblerta de terres. Una altra major depressió semireblerta la trobem en la sala central, 

propera a la finestra, que podria ser una sitja, tot i que molt irregular en haver perforat 

la base i trobar-se amb l’estrat més fluix.  

 

Uns 10 m al llevat, en el mateix nivell, hi ha les evidencies del que deuria ser una altra 

gran cavitat similar, de la que solament resta la paret interna, amb diferents ninxolets, i 

un poc del sostre, mentre que la major part de la base i de la resta de la cavitat ha 

desaparegut, totalment solsida.  

 

Al peu mateix del cingle s'arreplegaren alguns fragments de ceràmica comuna, 

medievals andalusina, tot i que prou indeterminats: fragments de cos de contenidors 

mitjans, amb decoració pentinada o de cordons, anses planes de gerreta i cànter, 

fragments de cos d’olla; junt a d'altres moderns i calcun també d'època ibèrica 

(M93.35/36; M215.116). 

 

Els nombrosos lletrers a les parets indiquen una important freqüentació subactual de la 

cova. A la darrera visita, en 2015, les pintades i enormes i horribles lletrers havien 

envaït la major part de les parets de la cavitat, embrutant-ho tot i malmetent 

absolutament tan bell espai. 

Potser la neteja a fons del sòl de la cavitat, on resta un poc de terra en alguns sector, 

així com, i sobretot, el buidatge de les dues depressions reblertes de terres  -i deixalles 

contemporànies de tota mena-, pugueren aportar alguna llum a la cronologia i 

funcionalitat de la cova, junt a un major esforç de contextualització en el seu marc 

geogràfic i històric. 

 

Bibliografia: Fernández Peris et al. (1982). Ribera i Bolufer, (1994). Ribera i Bolufer 

(2008). 
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3.G.2. La Roca del Solano. (Ademús /Ademuz)  

Coordenades: 40º3’51,94”N – 1º17’29,26”W.Alçària s.n.m 840 m. 

 

El castell d’Ademús, del que no resta gran cosa, ocupava un espoló rocós, per damunt 

de la població, en l’extrem sud-oest. Al llevant, uns 30 m. per davall seu, s’obri una 

gran cova, ben visible des de lluny, i quasi en contacte amb l’extrem del caseriu. Pel 

ponent, un gran fossat protegia el castell dels eventuals atacs. Uns 20 m per davall del 

fossat, s’inicien un parell d’estretes terrasses superposades que prossegueixen cap al 

ponent, on hi ha excavades diverses desenes de cavitats artificials. Es tracta de petites 

cambres, d’uns 3 o 4 m per 2 o 3 m. de mesures en planta per 1,80 d’altura, com a 

mitjana, moltes d’elles amb la paret davantera en pedra seca o d’obra.  

Òbviament no es tracta de coves finestra, sinó de coves artificials accessibles seguint 

la cornisa de la terrassa, que serien utilitzades com annexes, per guardar eines, 

forratges, i animals domèstics menors (porqueres, conilleres, galliners o altres 

similars), pels propis habitants d’Ademús, i pel que es veu, fins a temps ben recents. 

Tanmateix, uns 500 m més al ponent, i en un nivell similar, però en un gran tallat 

vertical, es veuen el que sembla la part interna del que seria un grup de set o vuit 

coves penjades, la part exterior i principal de les quals desapareixeria per un gran 

despreniment..  

Però fins a hores d’ara no hem pogut efectuar cap exploració, pel que no podem donar 

cap detall del que resta d’elles. 
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3. H – XÚQUER MIG (JUCAR MEDIO)100 

 

 

El riu Xúquer, al seu pas per Albacete, en un tram de la conca mitja de més de 20 km, 

s'encaixona ràpidament al trobar materials blans en la plataforma sedimentària 

terciària, en un canó quasi continu, a vegades de mes de 100 m de tall, amb 

impressionants meandres. Entre Valdeganga i Alcalá, des de més amunt de Puente 

Torres fins a Tolosa, es troben innumerables grups de coves artificials, i cases coves, 

algunes encara habitades, amb coves penjades, moltes de les quals van servir de 

pallisses, sequers, colomers, etc. fins a temps molt recents101. Distingir les que hagen 

pogut perviure, sense transformacions des d'època andalusina –o anteriors-, de les 

que sí que les han patit, en major o menor grau, així com de les que són modernes, és 

tasca ingent. Sense pretendre entrar al detall ni al seu estudi sistemàtic, per la seua 

desmesura,  solament intentarem una breu aproximació a d’algun dels grups concrets 

dins d’aquest enorme conjunt de coves finestra i altres cavitats artificials.  

                                                           
100 Hem inclòs aquesta àrea dins la zona ”valenciana”, tant per la seua proximitat geogràfica 
com per què en molts moments d’època medieval andalusina ha estat estretament lligada a 
València, tot i que obviament no forme part del País Valencià actual. 
 
101  Il·lustrativa és la descripció de Madoz (1846) referint-se a Cubas: “… por entre elevados 
peñascos y ásperos cerros, en los que, y como á la altura de unas 18 ó 20 varas desde su raíz, 
se hallan muchas cuevas, o mejor se puede decir, casas habitables, abiertas á pico, todas 
bastante capaces, y muchas con cocina, dormitorios y otras oficinas bien distribuidas; la subida 
á ellas, que se hace con escalas de cuerda, es peligrosa, especialmente para las mujeres y 
niños; durante la última guerra civil han servido de asilo a muchas familias en las invasiones de 
las tropas carlistas; se ignora el origen de estas casas, aunque se cree sean obra de los 
árabes, pues una, en la que aun subsisten algunas almenas, se llama el Paseo del Rey Moro, 
por hallarse sita en un banco de piedra de bastante amplitud. 
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Així les coses, fins al moment hem pogut aïllar alguns grups dels què sí que tenim 

evidències més o menys clares del seu origen o us andalusí. Per exemple alguns 

grups del Cañahorro i la Presa de la Villa (Cubas - Jorquera); Junt a molts altres que 

ho seran amb tota probabilitat –per exemple, la Huerta del Picazo (molt pròxim, a 

l'oest, de la Recueja), Garadén (Simón García, 2011: 51-54) o les Cuevas de los 

Moros (Alcalá), etc.-, entre molts més que, a pesar de les aparences són prou 

moderns, –com per exemple alguns al sud i en la immediatesa d'Alcalá del Xúquer102.  

Pràcticament els únics dels que tenim informació bàsica certa, ja que els vam poder 

explorar superficialment, fa alguns anys, són determinats grups de la zona del 

Cañahorro. Amb aquest nom -Cañahorro o també el Cañorro- es coneix una gran 

rambla o barrancada que discorre de sud a nord, encaixant-se progressivament, amb 

nombrosos meandres i que desemboca en el Xúquer, a uns 2 km a l’oest del caseriu 

de Cubas (Jorquera). En el seu tram inferior trobem fins a 9 grups de coves penjades, 

dels quals ens detindrem sobretot en els de la desembocadura, grups 1 i 2, situats 

també molt prop, aigües avall, de la Presa de la Villa, important assut de Jorquera. 

 

 

3.H.1. Cañahorro 1. (Cubas - Jorquera)  

Coordenades: 39º9’15,29”N – 1º35’22,47”W. Alçària s.n.m.: 570 m. 

 

Situat en la mateixa eixida del barranc de Cañahorro, en el seu marge dret, a l’est, 

immediat a la confluència amb el Xúquer. Al peu d’una gran paret mirant al ponent, al 

recer d’una balma natural, trobem una bella caseta o vivenda tradicional, o subactual, 

ara abandonada, que encara conserva el forn rústic a l’exterior i la seua coberta de 

canyissos suportats per bigues. Com seria general en les velles construccions, 

d’època medieval andalusina i anteriors, i com encara és comú en aquesta zona, les 

bigues del sostre s’aguanten per un costat en la paret de maçoneria externa i per l’altre 

en metxinals foradats en la mateixa roca de l’espadat.    

                                                           
102 Per exemple, alguns dels més cridaners situats davall del castell d’Alcalá, deuen ser 
simples colomers, amb accesos a través de llargíssims corredors, passadissos o túnels 
excavats en la roca fluixa. Aquestes obres deuen ser relativament recents, com així mateix ho 
són altres coves – bar del nucli urbà, amb finestres al precipici incloses, de les que segons 
sembla encara es recorda l’autor de la seua realització, en el segle passat. Per a d’aquesta 
zona deu veure’s, des d’altra perspectiva, especialment: Jordán Montés y Sánchez Ferra 
(1993). 
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Uns 10 m per damunt da la casa trobem el subgrup de coves penjades CH 1-A, 

composat per una finestra vertical prou alta (CH 1-A.1), que seria alhora la porta 

d’accés a una única sala interior. Uns 4 m al nord s’obri CH 1-A.2 finestra irregular, 

apaïsada, més aviat un finestruc de la mateixa sala anterior, que inclús podria obeir a 

un despreniment de la roca, ja que tot aquest sector de paret es troba actualment 

extraplomat, amb la consegüent dificultat afegida per al seu accés. 

Per davall d’aquestes coves, al mateix nivell de la casa i accessibles des del seu 

lateral sud, trobem altres dues coves artificials (CH 1-A.3 i 4). Aquestes formarien part 

o serien annexes de la mateixa vivenda, tota ella amb la paret interna amb 

modificacions artificials i, com les mateixes coves 3 i 4, amb diferents armariets o 

ninxolets apaïsats, i altres marques. Un despreniment d’aspecte recent dificulta l’accés 

a la més meridional.   

Continuant cap al sud, a  20 m de la casa i a mitjan cingle s’inicia una mena de estreta 

terrassa o cornisa inaccessible on hi ha excavades tota una sèrie de coves  (CH 1-B), 

totes en un mateix nivell, segurament aprofitant un estrat més feble o més apte. 

Es possible que en algun moment aquesta sèrie de coves fora accessible des del nord, 

i inclús que es puguera passar d’unes a altres seguint la cornisa; però en l’actualitat  

són inaccessibles, situades  a uns 10-12 m per damunt del sol.  

Numerades de nord a sud, es corresponen amb els següents àmbits:. 

 

CH 1-B.1 i 2:  L’àmbit 1 consta d’un espai anterior, d’un metre d’ample per uns quatre 

de llarg, totalment obert al cingle, cap a la mitjania de la paret interna del qual, s’obri 

una porta d’uns 80 cm d’ampla per 1,50 m d’alta. Traspassada la porta trobem una 

primera sala de planta allargada, d’uns 2,5 m d’ampla per 4,80 m de llarga  i 1,80 

d’altura. A la paret interna, o siga al llevant, trobem una altra porta semblant a 

l’anterior, que dona accés a una cambra menor, de planta oval d’uns 2,5 m de 

diàmetre i 1,80 m d’altura. 

En quant a detalls o dispositius visibles a les parets, són abundants. A la cambra més 

interior trobem a mitja altura de la paret nord, un armariet o nínxol apaïsat, semblant a 

una cresolera però molt més gran i allargat; Per damunt d’ell n’hi ha un altre semblant 

però més irregular. A la cambra principal el primer a destacar seria l’existència d’una 

primitiva porta al sud-oest, totalment tancada per una paret d’obra, maçoneria, o 

pedres lligades amb fang, o morter fluix. En el segment de paret entre ambdues portes 
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hi ha diversos grans forats; un d’ells al terç superior, podria ser un forat de visura (trou 

de visatge), per la seua posició i amplitud; altres dos grans perforacions es troben cap 

a la base, i bé pogueren haver fet el paper d’argolles d’ancoratge; tot i que són molt 

grans per a eixe efecte, però açò podria ser degut a que el tipus de roca necessita més 

massa per a suportar els esforços. De tota manera es constaten també en aquesta 

cambra algunes altres argolles més menudes. Al costat nord de la porta, i arran del 

sol, hi ha com altres dues perforacions paregudes, però estan molt erosionades, i 

podrien inclús ser naturals. A la paret nord, en la base, trobem una concavitat com si 

fora la fornal d’una llar i per damunt seu un parell d’armariets o nínxols allargats 

apaïsats, com l’anteriorment vist. En general el sòl està cobert per una capeta de terra, 

pel que podria amagar algun altre dispositiu en el pis de la cavitat, però no és 

d’esperar cap sitja ni dipòsit. De la superfície provenen 3 fragments ceràmics 

indeterminats, un d’ells vidrat, però de dubtosa cronologia, un tros de rajola, així com 

un fragment, part superior amb perforació, de pondus, habitualment de cronologia 

clàssica (M213.16). 

Continuant cap al sud per la cornisa, abans d’arribar a l’àmbit 2, davant mateix de la 

porta tapiada trobem dos pals de fusta estacats verticalment  (podrien ser de ginebre), 

i tot seguit les restes o base d’un muret  d’obra, en la mateixa línia de cingle, que 

vindria a tancar l’àmbit CH 1-B. 2.  Aquest àmbit o cova és molt simple i reduït, amb 

una planta semicircular, d’uns 2 m d’amplària màxima per 0,70 m d’alçària;  A 

ressenyar  solament un forat  profund a mitja altura del costat sud; i que de la base de 

paret d’obra prové un fragment de vora d’una olla andalusina (M213.17).   

 

CH 1-B.3 i 4: Separats dels anteriors uns 4 m, en direcció sud, trobem els àmbits 3 i 4, 

constituïts per una cavitat allargada, oberta arran de la línia de cingle i una cambra 

interior. 

La primera mesura 1,5 m d’ampla per quasi 5 de llarga per poc més d’ 1,8 m d’alta. Al 

mig del costat sud fa una concavitat, que no sembla tindre altra finalitat que perforar 

una argolla d’ancoratge al seu ponent. En la paret interna s’obri, cap al sud, la porta de 

la cambra 1-B.4, d’uns 0,80 m d’ampla per 1,25 d’alta. Cap al nord trobem un armariet 

a mitja altura i altres dos més reduïts damunt seu; Tots tenen forma quadrangular, 

prou regular. En la base del lateral sud de la porta hi ha altra gran perforació, sens 

dubte per que poguera passar-se una corda i obtindre una gran argolla. 
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La cambra interna és de planta oval, quasi circular, de 4 per 3,70 m i amb gran altura: 

2,5 m. Llevat d’alguns irregulars ninxolets no constatàrem altres dispositius, sinó una 

concavitat quadrangular a la part baixa del costat nord, com si fora l’inici de la porta 

per a excavar una nova cambra. 

 

CH 1-B.5 i 6: Uns 5 m més al sud i igualment inaccessibles, trobem els àmbits 5 i 6, 

constituïts per un llarg passet comú obert al cingle, d’un metre escàs d’ample per uns 8 

m de llarg i, cap a la mitjania, la doble obertura de les respectives cambres adjuntes. 

La primera o més septentrional te una porta amb llinda o dintell arquejat –com quasi 

totes les d’aquest grup--, d’ 1,80 m d’amplària per altres tants d’alçària. Dona accés a 

una gran cambra allargada cap al nord, d’uns 3,50 m d’ampla per uns 6 m de llarga i 2 

m d’altura. Les seues parets presenten diferents concavitats i forats, uns més regulars 

que altres i sembla que alguns són naturals, com si s’haguera captat alguna cavitat 

preexistent. El sòl està cobert d’una espessa capa de terres, i el sostre molt fumat. 

La porta meridional era semblant a l’anterior en altura i disposició arquejada, però uns 

50 cm més estreta; En la base del lateral sud resta un fragment de mur d’obra afegit, 

que encara reduiria mig metre més l’espai d’accés. L’interior és una sala oval d’uns 3 

per 4 m de planta i altura de 2,25 m. Recorregent el terç superior de les parets 

presenta fins a 5 grans forats irregulars que semblen d’origen natural, junt a d’algun 

altre menor retocat o totalment artificial. Sembla, a l’igual que l’anterior, que es va 

captar una cova natural preexistent. De la seua superfície provenen 4 fragments 

ceràmics indeterminats, segurament corresponents a olla andalusina, sensiblement 

mascarats (M213.83). 

 

CH 1-B.7 a 12: Salvats uns 4 m de distància, cap al sud, trobem la darrera sèrie de 

coves d’aquest grup; en aquest cas totes sis estan comunicades i són accessibles 

entre elles.   

S’inicia amb una cambra oberta al cingle, la 7, de planta semicircular, d’1,80 m de 

profunditat per uns 2 m d’ampla i semblant altura, en la paret del fons de la qual hi ha 

tres armariets quadrangulars de poca fondària. Segueix, immediata al sud i precedida 

per un passet estret, una altra cambra, la 8, de planta més quadrangular i de major 

profunditat tot i que de menor altura i semblant amplària. Presenta diferents forats i 

rebalssets a les parets i al sòl, amb molta terra.  
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L’accés nord a l’àmbit 9, immediat, d’1,20 m d’ample per 1,8 d’alt, ens introdueix a la 

major cambra d’aquest sector, de planta semicircular, amb quasi 6 m de llarga per uns 

3,5 d’ampla o profunditat, i amb una altura de 2 m. Presenta uns quants forats i 

dispositius a les parets, armariet, cresolera, etc. i algun se’n pot veure al sòl, tot i que 

està molt cobert de terra. A diferència de les anteriors aquesta cambra no està oberta 

al precipici, sinó tancada per la pròpia paret de roca, desapareguent a partir d’ara el 

passet o cornisa exterior. En la base d’aquesta paret, hi ha una perforació horitzontal, 

segurament per a servir d’argolla d’ancoratge, mentre que la seua part superior està 

parcialment desapareguda, per un despreniment. Una altra obertura irregular en la 

mateixa paret de la cambra 9, en el seu extrem meridional, obeeix sens dubte a un 

altre despreniment. Al fons sud d’aquesta cambra 9 s’obri un pas de forma 

subtriangular d’uns 90 cm d’ample en la base i 1,60 d’alt, que dona accés a l’àmbit 10. 

De la superfície d’aquest àmbit provenen 2 fragments ceràmics, un comú, potser d’olla 

andalusina, i l’altre amb vidrat groguenc, que potser correspon a una alcussa o 

redoma; hi ha així mateix, un trosset que sembla de guix, carbó o fusta carbonitzada 

amb profusa decoració geomètrica i vegetal, que deuria pertànyer a una espècie de 

caixeta103 (M212.113).   

En realitat els àmbits següents, 10, 11 i 12, podríem dir que correspon com a un sol 

espai allargat i/o com subdividit en tres espais semblants subcirculars consecutius, 

cadascun d’ells d’uns 2,50 per 2,40-2,60 m en planta, per una altura d’1,80 m. La 

cambra 10 està separada de la 11 per una mena de columna deixada d’excavar en la 

pròpia roca. Tota la paret exterior d’aquesta triple algorfa si va existir, com encara 

subsisteix en la precedent, va desaparèixer en temps remots, de manera que es va 

tancar totalment al buit per una paret de tapial o encofrat –de pedres i morter-, de la 

que encara queda bona part en peu i es pot reconèixer en la resta del seu recorregut. 

Sortosament es conserven regular els dos cantons del que seria la única porta - 

finestra, d’uns 80 cm d’ampla, donant a la part nord de la cambra 11. La paret d’obra 

presenta algunes refaccions, o complements, a base de tovots rectangulars de fang 

endurit. A la part interior de la porta, en la base, i en posició transversal encara, hi ha 
                                                           
103 Paral·lel formal pròxim dels motius decoratius, tot  i que sobre diferent matèria –
ceràmica,- i tècnica –impresa-, el trobem a Almeria (Escobosa, Muñoz y Lirola, 1999: 
Fig. 15 – 58) cap al segle XII. Aquests escassos materials testimonials superficials, 
estan provisionalment dipositats al museu MAOVA, mentre són estudiats, tenint 
pendent, si foren d’interés, el seu ingrés definitiu al Museo Arqueológico de Albacete, 
només finalitzen els estudis primaris. 
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un llarg pal de més de 3 m –sembla d’om o llidoner-, que bé va poder servir, en algun 

moment posterior, per amarrar les cordes per accedir-hi. 

 

CH 1-B. 13 a 16. Restes de coves inferiors.  

Per davall d’aquesta gran sèrie de cavitats excavades totes en el mateix estrat i 

seguint la mateixa cornisa, s’observen les restes del que serien altres coves. Les 

numerades 13 i 14, es situen aproximadament baix de la 2 i la 3. Són cavitats 

allargades i d’escassa profunditat, amb sostre fumat, tanmateix encara conserven 

restes de les bases de la paret d’obra que les tancaria,  que sembla d’encofrat o tapial 

de pedres i argamassa. Seguint al mateix nivell, en l’extrem sud i davall de 12, hi ha 

les incertes restes informes del que podria ser altra cova i per davall seu el requadre 

marcat del que seria la paret interna d’altra cavitat, la 15, de la que res més no queda. 

La núm. 16, de secció també quadrada, es troba per davall de la 13, pràcticament a 

nivell del sòl actual i accessible; immediatament a nord trobem les parets d’obra d’un 

corral que sembla subactual, mentre que cap al sud l’extraplom forma una mena de 

balma on es pot veure un llarg rastre de metxinals o forats per a bigues, senyes 

evidents d’haver existit allí espais edificats i coberts. Pels bancals immediats es 

constaten fragments ceràmics de diverses cronologies i, entre ells, també alguns 

d’època andalusina (M210.56; M212.112; M213.15). 

 

Breus consideracions del grup Cañahorro 1.   

Com es desprèn de les observacions fetes, sobretot tenint en compte les escasses 

restes conservades de les coves inferiors, es fa patent que l’indret ha sofert moltes 

transformacions, despreniments i destruccions. Per tant, hem de pensar que l’estat 

actual ha de diferir molt de com es presentaria originalment. En qualsevol cas aquesta 

mena d’estructures en sèrie horitzontal, normalment aprofitant una cornisa o estrat 

natural, és molt corrent en tota la zona del Xúquer Mig; inclús són nombroses les que a 

més a més presenten restes de murs d’obra, en tàpia o encofrats. Sense voler 

generalitzar, ja que cada grup necessita ser estudiat concretament, en aquest cas, i en 

base als escadussers materials detectats –fragmentets ceràmics-, es demostra la seua 

cronologia, sinó d’origen almenys d’us, clarament andalusina.  

La potencialitat d’avançar en la investigació d’aquest grup del Cañahorro 1, és molt 

elevada, com s’ha vist, en conservar, a més de la morfologia i riquesa de dispositius a 
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analitzar, uns dipòsits sedimentaris que tot i que febles, deguts a la pròpia 

descomposició de la roca i aportació eòlica, poden amagar altres dispositius i potser 

deixalles mobiliars que no hauran segut excessivament alterats degut a l’elevat grau 

d’inaccessibilitat. 

Hem de considerar els nostres treballs com a simples exploracions prèvies i 

avaluatòries, sense altre objectiu que aproximar-nos a un primer coneixement de les 

coves i a les seues possibilitats d’investigació, com a pas previ per a la preparació del 

que hauria de ser una veritable campanya de prospecció arqueològica104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Vist el seu interés, cap a l’any 2009 vam iniciar  contactes amb En J.L. Simón García per 
tractar de dur endavant un projecte conjunt d’actuacions arqueològiques en algunes coves de 
la zona, però per diverses causes no va quallar. Tanmateix aquest investigador sí que ha pogut 
fer algun estudi de coves graners en el sector nord, Alcalà i la Recueja, gràcies als quals 
disposem de major informació, com més avant veurem (Simón Garcia, 2014). 
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3.H.2. Cañahorro 2. (Cubas - Jorquera)  

Coordenades: 39º9’19,83”N – 1º35’35,84”W. Alçària s.n.m.: 580 m. 

 

Situat a uns 300 m al ponent de l’anterior, en el mateix espai de desembocadura del 

barranc de Cañahorro, però en el seu marge esquerre, on s’eixamplen les terres vora 

la confluència amb el Xúquer. En un cingle mirant al llevant, d’uns 70 m de llarg per 

uns 30 m d’altura màxima, s’obrin una sèrie de coves penjades, a cosa d’uns 9 m 

d’alçària. Al peu del penya-segat, al recer d’una balma, trobem un corral encara en ús. 

Està tancat en maçoneria ordinària i sembla de factura subactual, tot i que en algun 

tram reaprofita tapial més antic.  

Si numerem els àmbits on apareixen les coves de nord a sud, resulta que tenim 9 

cavitats, però solament tractarem ara les que creguem de major interès, en posició 

centre-nord, que serien la 3, 4 i 5, ja que la resta són molt reduïdes (2, 7, 8 i 9), o 

solament queda el requadre marcat de la paret interior del que seria la cova (1 i 6). 

 

CH 2. 3 - 5. Vist des de l’exterior aquest subgrup presenta una àmplia porta (C3), de 

quasi 1,20 m d’ampla per quasi 2 d’altura, i al costat nord una finestra arredonida (3a) 

d’uns 70 cm de diàmetre. Al costat sud hi ha altra finestra quadrada (3b), d’1 m d’alta 

per 80 cm d’ampla, que ara es troba tancada d’obra, i tot seguit, una gran obertura 

allargada, d’uns 7 m, per una altura d’1,80 m, totalment tancada per obra de paredat 

comú. En realitat interiorment, la porta i les dues finestres corresponen a una mateixa 

cambra (CH 2.3), mentre que l’espai ara tancat per la paret està internament subdividit 

en dues cambres (4 i 5) i originalment estaria tancat per la paret rocosa que un 

despreniment va fer desaparèixer. És de creure doncs, que originalment hi hauria 

almenys altres 2 portes semblants a la C3, una per cada cambra. 

 

La porta de l’algorfa 3, amb el llindar prou desfigurat, però amb una mena d’escalons 

irregulars fins arribar al nivell general del sòl de la cambra, té dues argolles, una gran i 

altra menuda, en el seu lateral nord. Presenta traus horitzontals al quatre angles, sens 

dubte per posar-hi dos taulons de fusta horitzontals, dalt i baix, on haurien d’anar les 
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pollegueres per tancar la porta, segurament a doble  batent, però no ho podem 

assegurar. En la llinda, excavat en la roca hi ha un solc quadrangular que serviria per 

col·locar una biga volada, talment ja s’ha vist a d’altres grups, amb la finalitat de poder 

arriar les càrregues amb una corriola.  

La cambra té una planta pràcticament semicircular, d’uns 5 per 5 m, amb una altura 

regular d’1,80 m. En la paret nord s’obri una porta, alta i poc ampla que dona pas a 

una subcambreta (3A) de planta subcircular, d’ 1,5 m de diàmetre per 1,6 m d’alçària. 

A les parets no presenta quasi dispositius, llevat d’una cresolera, al costat nord i a la 

vora d’un altre forat indeterminat. Al pis es veu una depressió circular, en la zona 

d’accés a 3A i s’intueixen uns quants rebaixats per tota la meitat occidental, algun 

d’ells sembla com per a recollir aigua que vindria per una escletxa, però caldria una 

neteja de les escasses terres superficials per avaluar-los. 

En l’angle sud-est, adjunt a la finestra tapiada (3b), naix un ampli pas que comunica 

amb les dues cambres restants. 

La CH 2.4 té planta quasi rectangular d’uns 3 m d’ampla per més de 4 de llarga 

mantenint l’altura general, propera als 2 m. Com s’ha dit, el seu extrem est està obert 

al nord i al sud, mentre que al llevant està tancat pel nou mur d’obra, probablement 

modern, fet amb pedres correntes lligades amb morter fluix. El pis és prou regular, 

amb escasses terres i restes vegetals. A la paret sud presenta diversos solcs, com per 

a fer córrer un pal que partiria d’un forat existent en la paret oposada. Als extrems de 

les parets nord i sud presenta sengles orificis menors que travessen a les cambres 

adjuntes. En altura, també a l’extrem de la paret sud, trobem un ninxolet que bé 

haguera servit de cresolera. Pel que fa a la paret frontera, desapareguda i refeta amb 

el mur d’obra, encara queda l’extrem nord de roca, on hi ha una perforació talment per 

a una argolla i, per alguns detalls més, es de creure que en aquest costat s’ubicaria la 

porta finestra corresponent. 

La  CH 2.5 és més àmplia, també de planta subquadrangular, d’uns 4 per 4 m. A les 

parets hi ha nombrosos solcs, forats i ninxolets, uns més difícils d’interpretar que 

altres. Descolla en la base l’obertura d’una sitja o dipòsit de planta allargada i que 

s’enfonsa més d’un metre, trobant-se reblerta de pedres, terra i restes vegetals. El mur 

d’obra que tanca la sala actualment es situa 1,40 m més a dins del que seria la cambra 

originària en el seu angle sud-est, com encara es pot comprovar al conservar-se l’inici 

del tancament de la paret rocosa. En aquest lloc es situaria la respectiva porta – 

finestra.  



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

341

A la superfície d’aquestes cambres, es podien veure diverses restes vegetals: tiges de 

palla, canyots de panís, restes de trenes de cabeces d’alls, etc. que han de ser 

subactuals, igualment hi ha restes de vencills d’espart o cordetes i inclús algun teixit, 

una breu mostra dels quals s’arreplegà (M215.100). Solament un únic fragment 

ceràmic comú, part del cos d’una probable olla andalusina, provinent de CH 2.4, pot 

considerar-se significatiu, si més no de cara a la adscripció cultural de les coves. 

 

Breu valoració del grup Cañahorro 2. 

El primer que ens sobta de les cambres centrals que s’han vist d’aquest grup és la 

diferència respecte al grup 1. Ens trobem ara davant una tipologia de sales àmplies 

relativament regulars, penjades a una altura no excessiva, amb dispositius per a 

ascendir càrregues i amb trets clars per haver servit de pallisses, sequers i graner 

(biga per a corriola, sitja…). Tot i les diferències s’assembla molt, per exemple, a les 

cambres centrals de las Ventanas de los Moros, en el riu Cabriol. Vista l’abundància 

en el Xúquer mig i la proximitat geogràfica, potser cal considerar les del Cabriol, com 

un esguit o extensió d’aquest gran nucli. 

A pesar de que semblen haver estat usades fins temps recents i relativament 

visitades105, tenim com a única dada per a atribuir una cronologia original, el fragment 

d’olla andalusina. Poca cosa és realment; però a més a més el context exterior no és 

simple. Damunt de l’esperó rocós on es situa el tallat, en la vessant de migdia, hi ha 

restes d’una estació de l’edat del bronze; En el curt tram de vessant davall les coves 1 

a 5, hi ha fragmentets de diversa cronologia, alguns andalusins sí, però també altres 

possiblement ibèrics i segurs romans (sigil·lata). I és que els espais disponibles vora el 

riu, molt fèrtils però també molt escassos en un tram tan encaixonat, degueren estar 

intensament trafegats per l’home tot temps, cosa que dificulta la nostra recerca.   

A banda l’estudi detingut de les marques a les parets, molt interessants en l’algorfa 4 i 

sobretot en la 5, la investigació pot ampliar-se a la neteja dels sols de totes les 

cambres i encara més a l’excavació arqueològica del rebliment del dipòsit o sitja.  

 

 
                                                           
105 Les restes vegetals esparces per les sales ens indicarien un ús recent, potser mitjans segle 
XX; Durant una de les visites, un informador que estava treballant l’horta a l’altra banda del riu, 
ens indicà que de joves havien entrat a d’aquestes coves ell i altres companys, com a cosa 
habitual, sense cap finalitat pràctica però; Potser la biga que encara hi ha travessada al llindar, 
d’aspecte recent, obedisca a d’aquestes visites ocasionals.  
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3.H.3.  Altres grups de  Puente Torres i Jorquera. 

 

Com s’ha dit a la introducció d’aquest apartat, no disposem a hores d’ara d’informació 

bàsica dels abundantíssims grups de coves penjades existents al Xúquer mig. 

Tanmateix creguem potser d’utilitat per a futures investigacions, ni que siga la seua 

enumeració simple, acompanyada d’alguna fotografia dels mateixos, molts dels quals, 

a priori, i segons el que s’ha pogut discernir dels exemples del Cañahorro, podrien 

tindre cronologia d’origen o un important horitzó d’ ús en època medieval andalusina. 

 

- Puente Torres (Valdeganga). A les proximitats de Valdeganga, en la riba dreta 

del Xúquer, només el riu comença a encaixar-se, ja es veuen algunes coves, 

però serà en el tros de front de Puente Torres, en un meandre al sud, on 

trobem les primeres coves penjades, prou desfigurades. Làmina: L 152. 

- Alcozarajos  (Jorquera). Làmina: L 153. 

- Presa de la Villa (Jorquera). Entre los Malecones i la Presa de la Villa trobem 

dos petits grups, també en la riba dreta. El PV1 és actualment relativament 

accessible i va ser reutilitzat fins fa poc, però conté alguns elements, com ara 

sistema de tancament de finestra, de clara tradició antiga o alt medieval.  

Làmina: L 154 i L 155. 

- Cañahorro (Jorquera). A banda els descrits,1 i 2, progressant barranc amunt 

trobem fins a set grups més, la majoria d’una o poques finestres, però alguns, 

com el CH-7, amb 4 o 5 finestres i amb murs encofrats; Làmina: L 158. Tots es 

troben al marge esquerre del Cañahorro, excepte el num. 8;, Làmina: L 159a. 
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- Cubas (Jorquera). Entre el Cañahorro i la ermita de Cubas són nombrosos els 

grups existents, algun en el marge dret del Xúquer, però la majoria en 

l’esquerre, i molts d’ells per damunt de cases habitades. Damunt mateix de 

l’ermita hi ha algunes coves amb restes de tàpia tant de pedra com de terra o 

formigó; Làmina: L 160.. Simón García (2011: 36) les inclou com a fortificació, 

contextualitzant-les històricament.  Potser val la pena repetir ací, per explicita, 

la nota de l’historiador valencià Vicent Boix publicada el 1865, però que 

nosaltres prenem de Tramoyeres (1899): “Atónito el espectador, contempla una 

serie no interrumpida de graderias y cuevas horizontales, mas o menos 

profundas, de las cuales las interiores han sido aprovechadas para 

habitaciones, simplemente cerradas con tapias y cañizos formando, bajo el 

nombre de Virgen de Cubas, una curiosa aldea ó población desparramada a lo 

largo y a ambos lados de la Hoz. Centenares de escaleras de cuerda se ven 

pendientes por aquellos peñascos, facilitando el acceso a otras cavernas más 

elevadas que sirven a aquellos pobres habitantes de almacenes y 

depósitos...” (Els subratllats són nostres). 

 

- Maldonado (Jorquera). Làmina: L 161. 

- Jorquera. Molt pròxima a la població de Jorquera, al nord-est, en un cingle 

enorme trobem una finestra solitària, que bé podria tindre la funció de cabina 

de vigilància, segurament relacionada amb l’important hisn de Jorquera (Simón 

Garcia, 2011: 38-50), en un emplaçament excepcional per a la defensa i 

reforçat amb potents muralles segurament d’època almohade. La finestra 

connecta visualment amb el castell, alhora que pot controlar l’accés pel propi 

riu venint del nord. En qualsevol cas en la seua base també hi ha alguna altra 

cavitat. Làmina: L 162. 
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3.H.4. Els grups de La Recueja 

 

Seguint riu avall entrem al terme municipal de la Recueja, on hi ha almenys tres o 

quatre grups:  

- Las Bodeguillas, en el marge esquerre del Xúquer; Làmina: L 163. 

- Huerta del Picazo106; en el mateix marge esquerre, ja en les proximitats del 

nucli urbà de la Recueja. Amb el nom de Las Carriladas, ha publicat JL Simón 

Garcia (2014) el plànol d’aquest grup, que reproduïm, junt a d’altres fotos i 

detalls, dins el seu interessant estudi sobre el poblament islàmic d’Alcalá del 

Júcar. La major part de les consideracions històriques, geogràfiques i 

contextuals que fa l’autor en aquest treball, referit a la zona d’Alcalà, són 

vàlides i extensibles a la zona meridional que venim tractant. Làmina: L 164 i L 

165. 

- Carrilero. En un esperó rocós a l’altra banda del riu, marge dret. Es veu una 

sola cavitat, ara semiacessible; Encara que té senyes de repicat, està molt 

erosionada en ser un estrat molt fluix. Cal considerar-la dubtosa, per tot plegat. 

Pel vessant es veuen restes ceràmiques de l’edat de bronze, probablement 

procedents de dalt del penyal. Làmina: L 166a. 

- El Barrio/La Barriada. Amb aquestes denominacions publica Simón (2014), 

l’existència d’una cueva –ventana/ granero, ben visible en la riba dreta del 

Xúquer, al nord del Barrio. Làmina: L 166b.. 

 

 

                                                           
106 A pesar dels dubtes, hem optat per mantindre la denominació primera que vam asignar a 
d’aquest grup (basada en informació oral recollida cap a 2009, junt a d’altres anecdotes com 
ara l’aparició d’una cabra en una de les coves més inaccessibles, que es veu que havia arribat 
alí per una cornisa molt estreta i inapreciable...), entre altres per la documentació interna fins 
ara generada, tot i reconeguent la inconveniència de la duplicitat de noms.  
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3. H.5. Alcalá del Júcar. 

 

Tot i el seu interès, prou excepcional en el cas de Garadén, tampoc ens entretindrem 

molt en els grups de coves finestra d’Alcalà, ja que, a banda de que ens manca molta 

informació de base, comptem amb els estudis de Simón Garcia, treballs primaris en 

molts casos, dins la seua magna obra sobre els castells d’Albacete (2011), que aquest 

investigador ha ampliat posteriorment  (2014) i pretén continuar recercant (214, nota 

19). 

,  

- Garadén. A banda de les coves artificials penjades i altres accessibles de 

l’entorn immediat de Garadén, moltes quasi desaparegudes per complet i altres 

reaprofitades modernament com a colomer i altres usos, Garadén és sobretot 

una sorprenent i enorme cova penjada natural, amb modificacions o 

acondicionaments artificials al seu interior. Dissortadament l’erosió i els 

esllavissaments, han fet desaparèixer, pendent avall, la majoria d’estructures 

edificades que hi hauria a l’interior de la cavitat, establides sobre uns 

aterrassaments escalonats, i de les que solament queden les marques i 

ampliacions artificials, sobre les que s’assentarien, l’aljub, prou complet, i un 

parell de grans dipòsits, tot excavat al terreny natural. Al sostre de la cova, a 

gran altura hi ha una obertura artificial quadrangular, a mena de pou; però 

l’accés es faria per una altra obertura interior que travessa la roca, a peu pla, 

comunicant amb el barranquet adjunt.  Tot i que tenim molts dubtes de la seua 

antiguitat, n’hi ha uns grafits en àrab, parcialment conservats, en una paret 

rocosa molt fluixa, que sembla ser una al·lusió corànica, segons indicació de 

Carmen Barceló (comunicació personal). 
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Remetem, per a més detalls, als treballs ja esmentats de Simón García (2011: 

51-54) qui a més a més arreplega les fonts històriques i el contextualitza 

arqueològicament. 

Molts dels aspectes d’aquesta singular fortificació, prou espectacular pel que fa 

al seu emplaçament natural, recordarien a altres castells o fortificacions 

enclavats a una cova. No podem deixar d’esmentar, per exemple, el cas de la 

Cueva del Caco, o cueva-castillo de Los Fayos (Zaragoza). Aquesta fortificació, 

millor conservada que Garadén, s’emplaça igualment a l’interior d’una gran 

cova penjada de planta ultra semicircular, esgraonada, amb un aljub, restes de 

construccions, dependències i sitges penjades. Vid. els plànols de José Luís 

Simón i de Alejandra Gutiérrez (2010), respectivament, que hem considerat 

escaient reproduir. Làmina: L 168. 

Ni cal dir, acabant, que tant en un cas com en l’altre, la seua adscripció crono 

cultural, segons els estudis, és l’època medieval andalusina. 

 

- La Huerta/ Las Huertas (Alcalá del Júcar); entre Garadén i Alcalà, assenyala 

Simón l’existència d’una altra cueva-ventana granero, també en el costat 

esquerre del Xúquer, publicant una foto (2014: Fig. 6B). 

 

- Alcalà Sud. Al sud del tossal sobre que s’alça el castell d’Alcalá del Júcar, hi ha 

un altre esperó rocós separat, anomenat Boliche Manzanas, segons sembla 

(Montés i Sánchez, 1993). Per l’estret conformat entre ambdues parets rocoses 

es pot accedir a uns passadissos molts llargs, excavats en la roca, molt blana, 

que van a papar a unes cambres no massa grans, amb finestra oberta al buit, 

sobre el Xúquer. A les parets internes de les cambres hi ha excavats 

innumerables nínxols per a la cria dels coloms, pel que no hi ha dubte de la 

finalitat d’aquestes obres. El que no sabem és si les cambres finestra 

preexistien o si es van fer a l’ensems dels llargs passadissos, que ens semblen 

moderns. De tota manera no ho hem explorat sistemàticament, i n’hi ha altres 

obertures, tant al mateix esperó, com al tallat del propi castell. A banda cal 
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esmentar un profund pou107, existent al mateix estret, singular estructura de 

segur vinculada a la fortificació i que ja apareix citada a la Relación... de 1575 

(Simón, 2011: 64). Làmina: L 169. 

- Alcalà Nord. A l’extrem nord del nucli urbà d’Alcalá del Júcar, sobre la mateixa 

carretera d’eixida, hi ha les restes d’un grup de coves penjades. Algunes d’elles 

solament resta part del sostre i la paret interna, en haver-se enfonsat la resta. 

Es veuen alguns nínxols de colomers. Làmina: L 170a. 

- Alcalà Est. A l’altra banda del riu, al llevant, hi també una cornisa amb coves 

emparedades amb tapial de maçoneria, que s’anomenen las Casas de los 

Moros, segons Simón  (2014: 68). Làmina: L 170b. 

 

 

Bibliografia: Franco Sánchez (1986). Jordán Montés y Sánchez Ferra (1993). Carmona 

González (1993). Simón García (2011). Simón García (2014). Petrel Marín (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
107 Alguns altres castells, sempre situats en llocs elevats respecte les terres circumdants que, 
singularment, tambe tenen profunds pous, que normalment arriben als nivells freàtics, són per 
exemple, que conegam nosaltres, el de la Puebla de Alcalá de Mula i el de Monteagudo, 
ambdós a Murcia. A frança per exemple, és famós el de Besançon, de moltíssima profunditat, 
entre molts altres, i també són abundants a Alemanya, però normament són molt més moderns 
que els nostres. Es poden veure referencies, a internet p.e., al blog de Paul Courbon, o sobre 
pous dobles a la revista francesa Subterranea, núm. 175 (SFES, 2015). 
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4). PARAL·LELS PENINSULARS. LOCALITZACIÓ I TRETS SUMARIS 

Com anem a veure, el fenomen de les coves finestra no és ni molt menys una 

particularitat de les terres valencianes, o del Xarq, o del llevant peninsular. En principi 

són nombrosos els conjunts pareguts existents en gran part de la península ibèrica, 

excepte en la seua meitat occidental, on no se’n detecten probablement per raons de 

base geològica. I inclús, com s’observarà més avant, en diverses zones del nord 

d'Àfrica i altres zones més remotes.  

Efectivament paral·lels abundants ja se’n citen en la bibliografia tradicional, almenys 

des de principis de segle XX (p.e.: Tramoyeres, 1899; González Simancas, 1918), 

però rarament trobarem, aportacions descriptives detallades, i menys encara 

planimetries, que ens puguen permetre afinar ni tan sols en les comparacions formals. 

Molt menys existeixen, o no els coneguem, o són realment excepcionals, estudis  amb 

una mínima base arqueològica, que ens puguen donar un marc cronològic i cultural del 

seu origen i/o almenys del seu us, en un moment determinat. 

És evident que l'excavació artificial de cavitats amb finalitats diverses (habitació,  

magatzem, estables, funeràries, culte...), és un fenomen molt estès i que es pot donar 

en diferents moments històrics i múltiples espais geogràfics, podent adoptar solucions 

semblants, o aparentment idèntiques (vid., p.e.: González Blanco, 1993, 2011; Bolòs, 

2007; López Quiroga, Martínez Teijera –Eds.-, 2014). No obstant això, les 

característiques del  tipus de cavitat que tractem són prou concretes, sobretot  la seua 
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inaccessibilitat, però també les seues cambres senzilles, d’espais reduïts, com per a 

distingir-les i no admetre, a priori, gran part de les comparacions tradicionalment 

adduïdes, i basades solament o bàsicament en aparences morfològiques parcials. 

A continuació pretenem fer un recorregut per les diferents àrees peninsulars on 

apareixen estructures en principi comparables a les nostres coves finestra, comentant 

alhora els principals estudis o treballs que sobre elles coneguem. 

 

 

4. A – ANDALUSIA ORIENTAL 

En algunes àrees de Granada i Almeria, sobretot, són molt abundants les cavitats 

artificials en general –bàsicament destinades a vivenda tradicional, amb orígens 

anteriors i amb gran desenvolupament en el segle XIX i XX-, però també amb grups 

medievals de coves finestra purs –com les nostres- i altres més difícils de discernir, en 

formar part sovint de complexos hàbitats excavats a diferents nivells. Aquests, quan no 

es troben desfigurats pels desmoronaments, solen tindre les estàncies baixes 

accessibles i, la majoria de vegades, comuniquen interiorment amb les cambres 

finestres altes del segon o tercer nivell. Però no sempre és així, trobant-se molt 

variades tipologies. 

 

4.A.1. Àrea de Granada: Guadix i Baza 

En una zona on s'entrecreuen tota una sèrie de tradicions troglodítiques, amb una 

complexa problemàtica cronològica, sortosament comptem amb els intensos i 

magnífics treballs d'investigació que va portar avant Maryelle Bertrand en les àrees de 

Guadix i Baza, sobretot entre els anys 80 i 90 del passat segle, molts aspectes dels 

quals ens han sigut de gran profit, i ens han servit de model a seguir en les nostres 

recerques. L'autora assenyala clarament grups paral·lelitzables amb alguns dels 

nostres; Serien els anomenats "greniers de falaise" -seguint la tradició francesa- o 

"graneros acantilados" denominació equivalent a les coves -finestra: cambres aïllades 

o en grups de fins algunes desenes, sense un altre accés que la seua finestra, oberta 

en les altures. Exemples podrien ser Lares, en l'àrea de Guadix (Bertrand, 1986a), 

Ventanas del Espartal, en l'àrea de Baza i altres com ara Los Algarbes de Cañadillas o 

los Algarbes de Bacor (Bretrand, 2000: 28). La seua funció de graners està 

demostrada, segons l'autora, pel gran nombre de sitges i/o atraixos (atrojes) que 
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disposen -més nombrosos, en general que en les del País Valencià-, encara que en 

altres també admet el seu ús com a refugis temporals (Bertrand, 1985).   

És de cabdal importància notar la imbricació d'aquests  "greniers de falaise" en una 

zona amb una complexa varietat d'altres cavitats medievals, amb diferents funcions, 

tipologies i cronologies ("covarrones-refugio", "llocs de vigilància" o talaies rupestres, 

"hàbitats de falaises" o vivendes permanents, etc.), cosa que en principi, no succeeix 

en l'àrea valenciana, on sobretot es detecten els grups de coves-finestra, amb funció, 

segons entenem nosaltres, de graner, magatzem i refugi ocasional, així com, en algun 

cas, el de talaia rupestre o cabina de vigilància. 

Bàsicament es van poder determinar les cronologies dels "covarrones refugio", cap a 

finals del segle X i principis del XI, en base a acurats treballs d’excavació arqueològica 

a l’interior d’algun d’ells (p.e.: Tia Micaela), i en el cas d’ altre tipus d'estructures  com 

ara els hàbitats de falaise, pareixen prou segures en època almohade (Bertrand, 

1987b), en base a les troballes superficials, (p.e.: Hafas de Benamaruel, Cortes de 

Guadix, Cortes de Baza…). En el cas dels "graneros acantilados", cal també 

relacionar-los sens dubte amb aquest món hispanomusulmà avançat, segles XI-XII, 

admetent l'autora tant la possibilitat d’alguns precedents, així com la seua continuïtat ja 

en època Nazarí, cap als segles XIV-XV (Bertrand, 1987a, 2000).  

Donat que es pot acudir a la seua bibliografia, ometrem donar ací detalls descriptius o 

d’altra mena, limitant-nos a la seua localització i/o mera enumeració, acompanyant-la 

d’algun material gràfic i algun comentari breu, si és el cas108.  

 

 

4.A.1.1: Guadix  

 

A pocs km ponent de la ciutat de Guadix, bàsicament  en les ribes del riu Alhama i 

Fardes.  Seguint a Bertrand es van localitzar i distingir, en un primer moment, els 

                                                           
108  No podem deixar d’esmentar tanmateix alguns treballs posteriors (González Blanco et al., 
2003), que voldrien  insinuar una desqualificació de l’enorme treball sistemàtic i científic fet per 
Maryelle Bertrand, en base a simples detalls anecdòtics d’algunes cavitats, per a les que 
postulen un hipotètic origen anterior, vinculat al cristianisme, al nostre parer, no suficientment 
demostrat. 
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següents indrets tot i correspondre a estructures amb diferents funcionalitats i 

cronologies: Vid. plànols  i figures a les làmines corresponents. 

 

Vivendes – refugi:  

- Marchal  

- Graena, Cortes, Cauzón Bajo,  Umbría de Lopera (Cortes y Graena) 

- Sin Salida (Lopera) 

- Almagruz (Purullena) 

Refugis: 

- Cerro del Castillejo (Beas) 

- Cueva de la Tia Micaela, Cortijo del Capellán (Cortes y Graena) 

- Cortijo de Luchena, Cortijo del Tablar (Purullena)  

Graneros  acantilados 

- Lares (Beas) 

- Perchel (Marchal) 

- Cañadilla Alta (Purullena) 

- Perompes,  Cortijo del Capellán, Potrera (Cortes y Graena) 

Atalayas 

- Cerro Branco (Beas) 

- Rambla del Alboroz (Marchal) 

- Rambla de las Viñas, Cerro de la Atalaya (Cortes y Graena) 

 

 

Mes al nord,  a mitjan camí cap a Baza, trobaríem les coves -  refugi  i/o graneros 

acantilados de Los Algarves de Gorafe. I ja a l’àrea de Baza, però una mica apartada, 

al ponent, la de Bacor. 
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4.A.1.2: Baza  

 

En la gran depressió de la Hoya de Baza, els materials fluixos, amb crostes més 

dures, sovint de guix, han permès la proliferació de cavitats artificials, sobretot en 

temps moderns, però també en època medieval.  

 

Els treballs duts endavant per M. Bertrand, van permetre localitzar i, en alguns casos, 

estudiar, grups de cavitats relativament semblants a les coves finestres tot i que, com 

passa a l’àrea adjunta de Guadix, amb tipologies diverses, entre les que sol 

predominar el que ella anomenava “hàbitats de falaise”, normalment disposats en 

diversos pisos i quasi sempre, amb alguna comunicació interna. Semblen majorment 

de cronologia almohade, o poc anterior. 

 

 Els principals grups es situen com formant un arc de ponent a llevant, al nord de 

Baza, en diferents afluents del Guadiana Menor: Castril, Guardal, Horce, rio de Baza o 

Gállego. 

 

- Cerro de los Moros i la Cuchareta (Cortes de Baza) 

- Hafas I, II i III (Benamaurel) 

- Los Carriones i Cuevas de la Morería (Castilléjar) 

- Barranco del Espartal (Baza) 

 

Altres més dubtosos es localitzen a les rodalies de Galera i Horce. 

 

4.A.1.3: Vilches (Jaén)  

 

Encara que molt apartat d’aquests geogràficament, hem d’esmentar breument del cas 

de Giribaile, en Vilches (Jaén), ja que pertany a la mateixa conca hidrogràfica del 

Guadalquivir. 
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Al recer de la messeta rocosa on es troba el castell homònim, mirant al sud-est, al 

Guadalimar, a l’actual pantà, es troben las Cuevas de Giribaile, també dites, pel que 

sembla, Cuevas de Espeluca. Es tracta d’un complex rupestre composat per diversos 

grups de cavitats, la majoria artificials, però alguns reaprofitant alguna cova natural 

(potser la espelunca del nom?). La implantació moderna d’unes cases de camp al lloc, 

amb tots els seus espais de servei, i amb alguns edificis apegats a la paret rocosa, ha 

desvirtuat l’entorn  i potser ha modificat prou els espais anteriors. 

Estudiats esmeradament per  L.A. Gutiérrez Soler, et al.( 2005); tanmateix no acabem 

de veure clara l’atribució eremítica visigoda que es proposa, i això a pesar de la 

proximitat de Valdecanales. El que els autors designen com a complex rupestre núm. 

3, en la nostra opinió podria ser en origen i almenys parcialment d’època andalusina, 

tot i les modificacions posteriors, escalons, bancs, accés des de l’interior de l’edifici 

actual. Més clarament  el núm. 4, sembla un grup de coves finestra, o, un “habitat de 

falaise”, malgrat les dificultats d’observació pels grans despreniments. Creguem que, 

almenys aquest darrer grup, encara té possibilitats d’investigació, que potser aportara 

més llum, per confirmar o rebatre l’adscripció cultural proposada.   
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4.A.2. Àrea d’Almería: Andarax i Almanzora  

Seguint a Andalusia oriental, i concretament en la província d'Almería, hi ha 

nombrosos grups de coves artificials, i alguns d'ells prou semblants als de la nostra 

zona. Es concentren bàsicament en dos nuclis, un relativament a les proximitats de la 

ciutat d’Almeria, a l’oest (riu Andarax),  i l’altre més al nord, (riu Almanzora i Antas, 

sobretot). Un pioner i molt encertat estudi és el realitzat per Lorenzo Cara i Juana Mª 

Rodríguez (1987), on es fa un primer inventari que arreplega 13 grups; encara que no 

es donen massa detalls morfològics, pareixen predominar els grups de cambres 

aïllades i inaccessibles; però també hi ha altres que semblen hàbitats de cingle o, 

possiblement també, graners -refugi amb una entrada més o menys accessible per 

mitjà d'un pou-xemeneia, que s’inicia des d'una finestra més baixa. No falten altres 

més complicats, com el Tajo del Moro, en Galáchar, amb diversos nivells, cambres 

reduïdes i intercomunicades, en paral·lel al cingle, i que té unes característiques que, 

en el seu estat original recordarien remotament  al grup principal dels Covetes dels 

Moros de Bocairent. 

En tot cas, falten més estudis concrets,-o no els coneguem-, encara que, en principi, 

les similituds amb les nostres són prou evidents. Pel que fa a la seua adscripció 

cultural i cronològica, els autors no tenen cap dubte, evidenciant la relació dels grups 

de cavitats amb els nuclis de poblament hispanomusulmà de la zona, i retraient la 

seua utilització última com a refugi pels moriscos, en temps de guerra. 

En altres treballs posteriors, dedicats al poblament andalusí es parla sempre 

d’aquestes cuevas – silo com un més dels elements característics del model 

d’assentament, sobretot a la vall de l’Andarax  (Cara Barrionuevo, Rodríguez López, 

1992; Cara Barrionuevo, 1993). Les coves serien, de fet, …una solución paralela a los 

campos de silos, muy numerosos en la Ajarquia almeriense… (Cara y Rodríguez, 

1992: nota 22). 
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Oferirem un simple llistat dels emplaçaments que citen aquests autors i 

l’acompanyarem de material gràfic pertinent, però sense poder entrar en més detalls.  

 

 

4.A.2.1: Andarax:  

 

- Cuevas de Gádor (Gádor). 

- Mondújar (Gádor). 

- Cerro de la Torrecilla (Rioja). 

- Cuevas del Moro, Los Millares (Santa Fe de Mondújar). 

- Cuevas de los Moros, Huéchar (Santa Fe de Mondújar)- 

- Tajo del Moro. Galáchar (Alhama de Almeria). 

- Cuevas del Tejón, Cerro de la Cantareria (Rágol). 

- Pago de las Eras (Rágol) 

- Carchata (Canjáyar) 

- Alcora (Canjáyar) 

- Nieles (Canjáyar) 

- Padules. 

- Cerro de la Cueva (Alcolea) 

- Cuevas del Diablo (Fiñana) 
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4.A.2.2: Almanzora – Antas: 

 

- Ventanas del Diablo. El saltador (Huercal – Overa). 

- El Argar (Antas.) 

- Pago de Calgarín, o  los Algares (Cuevas del Almanzora). 

- Terrera Jarilla (Cuevas del Almanzora). (Moltes cambres tenen sitges 

troncocòniques a l’interior; i algunes grans dipòsits). 

 

 

 

4.A.2.3. Luchena (Lorca) 

Per proximitat geogràfica incloem ací un grup darrerament descobert i en procés 

d’investigació per Jorge A. Eiroa (UM), -a qui deguem la comunicació personal-, en la 

Hoya Mora de Luchena (Lorca). Sembla tractar-se d’un grup reduït de coves finestra, 

singularment ubicat en la conca del Luchena, afluent del Guadalentin, dins l’àrea 

d’influència del hisn de Puentes (Lorca). Tanmateix es troba molt a prop de la frontera 

de los Vélez, i per tant en contacte amb la zona de Baza, d’on també li podria vindre la 

influència de construir aquestes estructures. Curiosament fins el moment no se 

n’havien detectat a la regió de Murcia i proximitats, llevat del cas excepcional de la 

Camareta que, per les seues peculiaritats, origen molt antic, probablement en època 

ibèrica, i molt sovintejat en l’antiguitat, per la profusió de grafits o inscripcions llatines 

(González Blanco et al., Ed. 1993), s’aparta molt de la tipologia de coves que tractem; 

inclús és probable que en origen fóra una cova molt accessible, abans dels 

esfondraments que l’han deixat penjada actualment. Pel que fa al grup de Luchena, la 

seua adscripció cultural tampoc deixa lloc a dubtes, essent clarament andalusina 

tardana. 
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4.B- ALFAMBRA 

 

 

 

Com ja s’ha dit a l’apartat d’Ademús, la conca del riu Guadalaviar, o Túria, conforma 

com un arc, des de les terres de Terol, al nord, fins que desemboca a València, al sud-

est. Al llarg del seu recorregut i amb els seus afluents principals, trobem almenys tres 

nuclis de coves finestra; els dos que ja s’ha vist, Benaxuai, a Xelva, en la zona inferior; 

i Ademús en la comarca del Racó d'Ademús en la conca mitjana, així com el conjunt 

que anem a veure ara breument, en la capçalera, en el riu Alfambra, al nord-est de la 

ciutat de Terol. 

El riu Alfambra és un destacat afluent del Túria que, venint del nord-est, conflueix amb 

el principal a les proximitats de Terol. En la seua conca baixa, a entre uns 15 i 25 km 

de Terol capital, forma un moderat canó, entre les poblacions de Cuevas Labradas, 

Peralejos i la pròpia vila d’Alfambra, on es detecta un important nombre de coves 

artificials, moltes d’elles penjades, semblants a les coves finestra.  

Atrets pel topònim de Cuevas Labradas, vam realitzar una primera visita l’any 1994, a 

la que van seguir altres fins a 1996. En cap cas preteníem estudiar aquests grups –

fora del nostre abast i pretensions-, sinó simplement aproximar-nos-en, donat que no 

coneixíem cap mena de publicació sobre elles. En les visites simplement vam recórrer 

uns quants grups, fent algunes fotografies i observacions, sense arribar a explorar les 

finestres inaccessible.  
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Sorprenentment, passats tants anys, seguim sense conèixer estudis o aproximacions a 

d’aquestes coves, i això que són ben visibles des de la carretera de Terol a Alfambra, 

pel que no poden haver passat desapercebudes, com en altres casos. Així les coses, 

solament disposem, o no hem sabut trobar altra cosa que el quasi decimonònic text109 

de Cabré Aguiló (1910), que pràcticament no fa sinó denunciar la seua existència, i 

vincular-les a altres peninsulars més conegudes, –Tajuña, etc.- i les del Alto Jalón, poc 

                                                           
109 Hem decidit reproduïr aquest text, a pesar de la seua llargària, tant per ser un dels pocs 
que coneguem en referència a d’aquestes coves, com pel seu valor historiogràfic, a més de poc 
divulgat. 
 Monte de cuevas labradas (Teruel). Monte cercano a Cuevas Labradas, junto al rio 
Alfambra y en el Km 14 de la carretera de Teruel a Cortes, con varias cuevas construidas por el 
hombre en el período Neolitico. 
 Cuevas Labradas, pequeño pueblo situado en el km. 15 de la carretera de Teruel a 
Cortes, fertilizado por las aguas del río Alfambra, que se desliza mansamente por sus muros, 
debe su nombre a las muchas y variadas cuevas socavadas en las gigantescas peñas, o más 
bien dicho en sus montes contiguos de piedra de yeso y cal.  
 A partir del km. 14, aparecen las cuevas, aumentando en el 15, no decrecen al llegar al 
18, al contrario, pues así como hasta aquí, sólo la parte derecha siempre bañada por el rio 
Alfambra, se reserva este derecho, comparte con el izquierdo a tal posición, si bien es de notar 
que en él predominan las cuevas naturales, también utilizadas por el hombre; y llega el interés 
a su grado máximo una vez en el Km. 20, contemplamos ya sólo a mano derecha tal número y 
tales restos que nos revelan y nos descubren el velo de una civilización tan remota. Ya en el 
23, vuelven a sucederse para ir desapareciendo por completo.  
 Dificultad inmensa es el poder penetrar en ellas: alcanzan sus aberturas alturas 
considerables y es de toda imposibilidad su acceso; el corte del acantilado es casi vertical y 
bañado generalmente por el Alfambra. Sólo en dos, de las que se encuentran junto a Cuevas, 
he podido penetrar; dificultad, por no decir imposible, a las restantes, que en número de 11 
salpican de lunares la faz  nívea del acantilado, se pueda escudriñar su contenido. 
 Para su estudio, con otras similares de la provincia (no entra esto dentro de mi plan) 
citaré, las de Cuevas de Cañar, Cuevas de Portalrrubio, Tortajada; las Perales de Tajuña y 
Valdegueña (Soria) y Gayangos (Burgos), y las de Villalba, Somaén, en Juvera, y Valladares, 
todas descubiertas por el excelentísimo Marqués de Cerralbo y tan magistralmente dadas a 
conocer en: Alto Jalón. Descubrimientos arqueológicos. Enrique de Aguilera y Gamboa 
(Marqués de Cerralbo), 1909.  
 Las cuevas del rio Alfambra son idénticas a las últimas de Soria. 
 Seguramente serían estas cuevas habitaciones humans primitivas, buscando sus 
dueños dichos puntos tan estratégicos para verse libres de las envestidas, más del enemigo 
humano que de las fieras y lo prueba el hecho siguiente. Enfrente del km. 20 reúnase el río 
Alfambra un pequeño barranco en cuyas aguas serpentean mansamente por las faldas de un 
empinado monte coronado por un banco elevado de piedra caliza; este banco por el mediodía 
es cortado bruscamente por la naturaleza, así como por el paramento y en los dos lados 
hállase repleto de cuevas que han sido habitadas por el hombre, ya naturales, ya artificiales. El 
corte de la parte superior del monte presenta un ángulo recto, más, como se prolonga el lado 
del río por el vértice y desde esta prolongación se domina el lado opuesto, de la rambla, y no 
podían los moradores de sus cuevas, tranquilamente entrar o salir por sin ser hostigados por 
sus enemigos, en acecho sobre la dicha prolongación, se vieron en la necesidad de aislarla por 
medio de una profunda y ancha trinchera, lo cual nos atestigua ser habitaciones humanas. 
 Catálago artístico_monumental de la provincia de Teruel. Tomo 1. Láminas 36 y 37. 
Por Juan Cabré Aguiló, 1909, 1910. Instituto del patrimonio cultural de España-CSIC (Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás). Transcripción: Alfonso Utrías Navarrete.  
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abans donades a conèixer, d’aquella manera, pel Marqués de Cerralbo (Aguilera y 

Gamboa, 1909). 

En qualsevol cas, les que vam veure, es distribueixen, de sud a nord, pels termes 

municipals de Cuevas Labradas, Peralejos i la part sud de la pròpia Alfambra. Tot i la 

possible inconveniència, per no ser treballs sistemàtics i actualitzats, farem una relació 

aproximada de grups amb alguna indicació, en base a les nostres antigues notes, molt 

desiguals, i sense disposar de planimetries: 

 

4.B.1: Relació de grups detectats a l’Alfambra. 

- ALFA 1, o Grup I de Cuevas Labradas. També anomenat Cuevas de los Moros110. En 

un tallat damunt del riu, a la vora mateix, al sud de la població de Cuevas, es veien 

restes de 3 o 4 coves penjades, al costat d’un gran despreniment. Segons Cabré, 

aquest grup constava d’onze coves, de les quals ell va poder entrar a dues –tot i que 

no dona detalls-, essent les altres inaccessibles. Efectivament observant les fotos de 

Cabré es veuen moltes més coves, desaparegudes totalment pel despreniment 

constatat en 1994. 

 

- ALFA 2, o Grup II de Cuevas Labradas. Situades a uns 500 m de l’anterior, riu avall, i 

també en el costat est o marge esquerre de l’Alfambra. Consta de tres cavitats 

penjades a uns 7 o 8 metres, inaccessibles. Deuen haver perdut la façana, que deuria 

ser en forma de finestra.  

 

- ALFA 3, o Dehesa de Peralejos. A poc més de 100 m al nord de l’eixida del poble de 

Peralejos, en el marge est, trobem un primer contrafort de penya blana, al costat del 

riu on hi ha excavades un parell de covetes juntes, a mitjan altura (3 - A). Les boques 

originals deuen haver desaparegut, i es pot veure una mena de cambra oval en la del 

sud, i altra més quadrangular i menuda en la del nord. Al seu peu passa una sèquia en 

l’actualitat, i hi ha tres o quatre boques accessibles, que donen pas a un corredor que 

va paral·lel al cingle i al riu. Podria ser una sèquia o conducció d’aigües, però està tot 

enrunat. Caldria explorar-ho bé, en qualsevol cas és tot artificial. 

                                                           
110 Uns veïns de Cuevas Labradas ens van informar, el dia 27 de desembre de 1994, que 
aquelles coves eren las cuevas de los Moros. Preguntats sobre si n’hi havia altres a la vora 
nord, on ara hi ha uns grans desmoronaments d’aspecte molt recent, ens diuen que creuen que 
sí que n’hi havia alguna més.  
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A major altura i un poc més al nord trobem un nombrós grup de coves (3 – B), almenys 

una dotzena, moltes d’elles naturals retocades i altres totalment artificials, unes 

accessibles des de la terrassa i altres penjades o semi penjades. Almenys tres encara 

conserven l’obertura en forma de finestra a mitjan cingle. En algunes es veuen argolles 

internes, però prou robustes. Encara que tenen mesures dissemblants, algunes tenen 

planta rectangular arrodonida, d’uns 2 per 3 m i 1,5 d’altura; alguna està fumada. 

Encara que alguns sectors estan molt enfonsats, hi ha caminets en cornisa de 

vegades amb escalons per facilitar l’accés. 

Una de les coves (3 - B /7), de boca menuda i d’accés a peu pla,  presenta morfologia 

ben especial, al nostre parer amb clars trets defensius. Només entrar, la paret fa un 

racó o un eixample a la dreta, com un cos de guàrdia, i segueix el passadís fent una 

corba fins que arribem a una gran sala subdividida en dos.  Al seu sostre presenta 

sengles pous xemeneia, per on es puja a una cambra superior, lloc on hi ha una 

finestra quadrangular i dos forats a l’exterior tipus sageteres o espieres. Poc més al 

nord trobem una altra cambra a peu pla, molt desfeta, i pocs m més enllà una cova 

prou gran amb una espècie de concavitat o gran nínxol a la part interna, on s’hi va fer 

foc. Per damunt d’ací hi ha, a uns quatre i o cinc metres dues finestres penjades (3- B 

/10 i 11), i a pesar de que es veuen agafadors i alguna argolla, són pràcticament 

inaccessibles. A la part cimal hi ha un gran assentament de l’edat del ferro.   

 

- ALFA 4, o la Loma. Aquest és un nombrós conjunt que s’estén per tota la solana de 

la rambla, poc abans de desaiguar al riu, formant agrupacions diverses. Per arreu es 

veuen fragments ceràmics d’època ibèrica. 

Es veu una agrupació cap al ponent on hi ha diverses coves grans desplomades la 

part externa, però així i tot, per passet amb escalons es pot anar pujant fins a tres 

nivells; hi ha alguna sitja de secció troncocònica, nínxols i senyals d’argolles. Per a 

pujar del primer al segon nivell hi ha dos corredors, un més interior i altre exterior o en 

la cornisa, ambdós amb escalons. 

Seguint cap a llevant hi ha una gran cova subdividida en dos espais amplis, i molt alts 

pel que, junt a certs detalls, i tot i estar molt modificada artificialment,  podria obeir a 

una gran cavitat natural preexistent. Hi ha molts foradets, solcs, nínxols, etc.. a les 

parets i al sòl. Per damunt d’elles hi ha una cambra, penjada i amb una part del sostre 

caigut. 
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Més al llevant i a uns quatre metres del sol però accessible ara per escalons i 

irregularitats, s’obri una finestra, amb la part interior del passet encara ben 

conservada, mentre que l’exterior està desfet. Té semblants i proporcions a les nostres 

finestres, si be amb la llinda arquejada; dóna pas a una cambra d’uns 2 per 3 m i 1.80 

m d’altura, amb una argolla de front a l’entrada, i amb algun ninxolet i forat  mes. Al 

sòl, entre la terra, es veu un pouet, com si fora la boca estreta d’una sitja, així com 

altres clots i solcs.  

Immediatament al llevant hi ha dues finestres altes i inaccessibles de les que davallen 

sèries abundants de pedals per a accedir, però no és fàcil, sense ajudar-se de corda. 

Davall d’elles hi ha sengles cavitats amb boca també rectangular. A la del més al 

ponent, que és àmplia, es veuen al pis dues boques de sitja reblertes i dos forats o 

solcs més menuts. Per l’angle nord-oest hi ha un passet ascendent en corba i amb 

escalons que duia idea de comunicar amb la cova de dalt, però no es va acabar. 

Podria ser evidència de que molts dels actuals accessos a les cambres superiors són 

reformes posteriors, i que en un principi estaven aïllades; També hi ha senyals de 

tàpia amb algeps. 

Seguint, sempre cap a l’est, trobem una finestra a baixa altura que penetra formant un 

angle i amb un breu eixamplament, gastat com a llar. Una porta rectangular trencada i 

amb un solc tot rodant a l’exterior, dóna accés a una doble cambra espaiosa, amb 

sitges iniciades al pis, i entre les sitges, els mateixos clotets que a la finestra del 

costat. Presenta argolles molt ben definides, podria ser tant per a separar espais o per 

a lligar animals. Segueixen més coves cap al llevant... També a la part d’enfront del 

barranc, al sud, es veuen algunes finestres en mig d’un petit penya-segat.  

 

- ALFA 5, o El Caseto (o Rambla de Troya). A l’igual que els anteriors aquest grup es 

troba en la marge esquerra del Alfambra. Aprofita una cornisa penjada en mig dels 

penya-segats, en la part baixa dels quals ara s’acumula el dipòsit de materials derruïts. 

A la cornisa mateix i accessible a peu pla, per davall de les finestres penjades hi ha 

una sèrie de cavitats obertes, aprofitant que ací l’estrat és molt més fluix. Hi ha de 

diverses dimensions, algunes de 2 per 3 m i  1.60 d’altura, tot aproximadament, amb 

les boques desfigurades, però algunes encara prou semblants a les finestres. Altres 

cavitats són molt més grans i per dins tenen subcambres, amb nínxols i argolles. Per la 

grandària, les cambres internes i altres detalls bé podrien ser hàbitats refugi. Les 

finestres altes són inaccessibles. L’únic punt on s’observa ceràmica andalusina 
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relativament abundant, (fragments d’olla, gerreta, safa vidrada en melat i manganès, o 

verd –M96.94) és a l‘extrem sud de la cornisa on fa angle i gira cap al llevant i 

s’eixampla, i d’on es pot pujar dalt de les coves i al cim del turó. Caldrien treballs 

sistemàtics per avaluar-ho en detall. 

D’enfront d’aquest grup, a l’altra banda del riu, i una mica més al nord es veu un altre 

grupet de finestres, l’únic que vam poder constatar al ponent o marge dret. També n’hi 

ha algunes altres coves penjades entre els grups 4 i 5. Evidentment hi ha molts punts 

on caldria explorar en detall, per comprovar la possible existència d’altres grups de 

coves –finestra.  

Un altre punt on podria haver alguna cambra elevada, aïllada, és  a la Huerta  de la 

Peña de la Almiguilla, ja en el Guadalaviar, al sud de Terol. 

 

4.B.2: Consideracions  

En general, a pesar de la falta de dades més empíriques, planimetries i treballs més 

acurats amb sondatges arqueològics, per als quals aquests grups de l’Alfambra 

presenten grans possibilitats, sí que podem afirmar certa semblança formal, tot i les 

particularitats, de moltes de les seues característiques, amb les coves penjades 

andaluses, valencianes i d’altres punts peninsulars. A pesar del desconeixement de la 

major part de les cambres altes inaccessibles, i de l’existència de molts trets 

particulars, potser obeint a modificacions posteriors, que caldria poder avaluar, sembla 

evident almenys l’ús d’aquestes cavitats com a refugis i graners de les comunitats 

camperoles andalusines assentades a les rodalies. Encara que pràcticament no és van 

constatar materials andalusins, ni cap altre, a la superfície interior de les coves 

visitades, com és prou habitual, en canvi sí que se’n van observar en determinats 

punts de l’entorn immediat, tot i estar tot prou mediatitzat, és cert, per un abundant 

rastre de poblament d’època ibèrica, omnipresent a la zona. Mentre no es realitzen 

treballs en profunditat, potser sí  que cal tindre en compte, o no descartar, almenys 

hipotèticament, l’edat del Ferro com a possible origen d’un primer estadi d’algunes 

d’aquestes coves, que es generalitzarien i/o es transformarien cabdalment en època 

andalusina, (i inclús amb posterioritat, molt més puntualment).  

Com a antecedents del poblament en la zona comptem almenys amb diversos propers 

i destacats assentaments de l’edat del Bronze, com ara la Muela del Sabucar o la 

Peña Dorada, així com, més allunyada, la curiosa ocupació de coves naturals en el 
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bronze tardà (Burillo y Picazo, 1997; Picazo, 2005). Però llevat d’algun treball d’àmbit 

general, (Ortega, 2010; Laliena Corbera, 2010), tampoc hem sabut trobar referències a 

estudis del poblament andalusí en l’àrea concreta on s’obrin les coves. Tot i això, 

sabem que el domini andalusí en a la zona es manté fins al tercer quart de segle XII, ja 

que va ser conquerida segons sembla entre el 1169 (Martínez Ortiz, 1965: 309), i el 

1172, fortificant-se el castell d’Alfambra (Corral Lafuente, 1997: 82). No és una àrea 

apartada, sinó un corredor natural o via de pas sovintejada, i per tant molt exposada a 

correries i pillatge, amb grans necessitats de llocs de refugi més o menys ocasionals; I 

és de creure, que una zona tan apta per als conreus irrigats deuria acollir unes 

quantes alqueries o assentaments camperols andalusins. De moment ens ho mostren 

alguns treballs sobre territoris veïns, aigües amunt, com ara a Aguilar d’Alfambra 

(Aragón, 2011), o per exemple el sitjar  trobat a Fuentes Calientes (Herrero y Loscos, 

2010).   

Esperem almenys haver esperonat per a que aviat s’estudien com es mereixen 

aquests interessants grups d’estructures, dels que no hem pogut donar sinó un fluix 

tast aproximatiu. 
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4.C - CENTRE PENINSULAR (Tajo, Tajuña, etc. ) 

 

 

Són molts, com ve dient-se, els grups a priori paral·lelitzables que es detecten per tota 

la península, excepció feta de la mitat o del terç occidental, alguns amb cites antigues 

però la majoria, encara ara, amb concisa bibliografia; Es poden citar com a exemple 

els conjunts del riu Tajuña (Risco de las Cuevas, en Perales, i segurament el Cerro de 

les Cuevas, en Morata), o potser algun altre en el Tajo, com l'interessant de los 

Castrejones (Urbina, 2002), a pesar de la problemàtica cronològica d'aquest últim, en 

la que caldria aprofundir, perquè pareix romana o anterior.  

Més al nord, un altre cas a estudiar, amb aparença de coves finestra, el tenim en las 

Cuevas de los Palacios de la Tala, a Guadalajara, potser d'avançada època romana, 

encara que res tinga a veure amb l'eremitisme, lloc comú on es sol acudir en no tindre 

altres elements de judici (Romera i Sánchez, 2009). O altres de certa aparença 

semblant però de tipologia diferent, com el cas d’Alcolea de las Peñas (Atienza). Més 

al nord encara, el cas de Peña Rota, en el Arlanza, amb cites decimonòniques, està 

potser ja massa distant geogràficament, (uns 150 km de l’anterior), per la qual cosa el 

veurem a l’apartat del Duero, sense que això implique que no en puguen haver 

d’altres, que segurament existiran, escampats irregularment per tota aquesta zona 

geogràfica. 

Conclourem l’apartat del centre peninsular, amb un grupet detectat al riu Záncara, ja 

molt al llevant, quasi en la conca del Xúquer.  
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4.C.1: Tajuña. 

1 - El Risco de las Cuevas, en Perales de Tajuña és el més remarcable  de tots els de 

la zona. Va ser declarat Monumento Nacional el 1931, però des del segle XIX ja era 

conegut, (Martín, 1880; Catalina, 1891, etc.), per nombroses notícies i estudis amb 

més o menys amplitud (Pérez de Barradas, 1943). Obviarem avaluar aquestes 

publicacions, car es pot acudir a treballs recents que ja ho fan i tampoc ens cal ara 

entrar al detall (Urbina, 2002; Reyes Téllez, 2010). 

Com gran part dels grups de coves penjades, l’estat actual no presenta sinó les tripes 

del que seria, degut als grans despreniments que s’han endut les parts fronteres de les 

dues agrupacions adjuntes i separades uns 100 m per una barranquera. Comptaria en 

total amb unes 70 coves, segons uns i, més probablement, unes 50 segons altres, 

distribuïdes en quatre o cinc irregulars nivells. No podem saber si estarien del tot 

penjades, que segurament sí, però la configuració actual, amb un gran talús al seus 

peus que acumula els detritus producte dels despreniments i erosius en general, 

permet l’accés, en fort pendent, a les cambres més baixes. Es veuen cambres de 

planta quadrangular d’uns 3 per 4 m o inferiors111, amb altura al voltant dels 2 m; hi ha 

alguns escalons i comunicacions internes per pou xemeneia que permetrien la 

progressió vertical, ninxolets diversos, i inclús argolles (unos como muñecones les 

anomena Catalina), tot i la inconsistència dels guixos on són excavades, que per això 

mateix, van ser reforçades amb enlluïts d’algeps en algunes parts.  Algunes portes 

tenen forma trapezoïdal, més amples al llindar –umbral- que a la llinda –dintel-, com 

alguna de les nostres, p.e. Frontera - I o el Carcall. En altres es veien unos rehundidos 

abiertos en el suelo,112 potser petits dipòsits. És a dir, tan sols per tots aquests detalls i 

                                                           
111 Pel que es veu, 4,40 m per 2,50 m serien les mesures mitges de les cambres segons 
l’alçament topogràfic fet per la Comunidad de Madrid –que no hem tingut ocasió de consultar. 
 
112  Segons Catalina (1891), de qui trancriguem alguns fragments més pel seu interés, sobretot 
per correspondre a les primeres exploracions: 
 - ... unos rehundidos abiertos en el suelo á manera de lechos. El Sr. Laredo encontró 
todavía rellenos algunos con una especie de heno ó yerba que se deshacía al menor contacto. 
 -  La catástrofe que sorprendió á los moradores de estas cámaras cuando ocurrió el 
desprendimiento, destruyó el orden general de comunicaciones que existía entre ellas. Sin 
embargo, aun se ve que dos de los pisos inferiores están enlazados por cuatro ó cinco 
escaloncillos. En otras cámaras se ve una abertura cuadrangular en el techo (el cual sirve de 
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la seua morfologia general, ja es podria aventurar sense por a errar, la seua atribució a 

època medieval andalusina, semblantment a moltes de les que s’han vist andaluses o 

valencianes. Això si no fora per l’abundant bibliografia i literatura que han generat, 

inclosa la suposada identificació amb  la Caracca de les guerres Sertorianes113.  

                                                                                                                                                                          
piso á la de encima), y por esa abertura se subía á la cámara superior, en la cual aún se ve un 
rehundido en torno á la abertura, en el cual encajaba una losa ó tabla para seguridad de los 
pasos de los moradores. 
 Los muchachos, los pastores ó los curiosos han quitado de las cuevas inferiores, cuya 
entrada es más llana, lo que en ellas pudieron dejar sus antiguos dueños. Pero en las altas el 
señor Laredo encontro los objetos siguientes: Un trozo de esterilla. Nueces, judías (vigna 
unguiculata?), hierbas y cáscaras de huevos. Alguna tira de cuero. 
 Un hacha de piedra que presento, así como varios trozos de vasos, uno de ellos con 
esmalte verde y de carácter árabe. La forma de los vasos á que estos restos pertenecieron 
contradicen la opinión de que los habitantes de aquellas estancias hayan solamente 
pertenecido á épocas primitivas. 
 
113 Sobre aquest afer cal allargar-se un poquet -sempre basant-nos en el bon estudi i 
trascripcions que arreplega Reyes Tellez (2010)-, ja que sembla que serà Schulten (1949), el 
primer que assenyala la possibilitat d’identificar el Risco de las Cuevas amb la Caracca 
sotmesa per Sertori, a partir de l’obra de Plutrac (les vides paral·leles). Repetirem ací algun 
fragment d’aquesta anècdota, molt coneguda i divulgada, però que ens aprofitarà, sense entrar 
en la discutida qüestió de la atribució, sobretot  per retindre l’existència de coves semblants i 
l’us que ja se’n feia en temps tan reculats. Transcripció: Entre sus acciones de guerra... no fué 
la que menos admiracion excitó la ejecutada con los llamados Caracitanos. Este es un pueblo 
situado más allà del rio Tajo, que no se compone de casas como las ciudades o aldeas, sino 
que en un monte de bastante extensión y altura hay muchas cuevas y cavidades de rocas que 
miran al norte. El país que la circunda produce un barro arcilloso y una tierra muy deleznable 
por su finura, incapaz de sostener a los que andan por ella y que con tocarla ligeramente se 
deshace como la cal o la ceniza. Era, por tanto, imposible tomar por la fuerza a estos bárbaros; 
porque cuando temían ser perseguidos, se retiraban con las presas que habían hecho a sus 
cuevas, y de allí no se movían. En ocasión, pués, en que Sertorio se retiraba de Metelo, y 
había establecido su campo junto a aquel monte, le insultaron y despreciaron, mirándole como 
vencido; y él, bien fuese de cólera o bien por no dar idea de que huía, al dia siguiente muy de 
mañana, movió con sus tropas y fué a reconocer el sitio. Como por ninguna parte temía su 
vida, anduvo dando vueltas, luciéndoles varias amenazas; más en esto advirtió que de aquella 
tierra se levantaba mucho polvo, y que por el viento era llevado a lo alto: porque como hemos 
dicho, las cuevas estaban al norte, y el viento que corre de aquella región que algunos llaman 
Cecias, es allí el que más domina y el más impetuoso de todos, soplando de paises húmedos y 
de montes cargados de nieve. Se vivía entonces el rigor del verano y fortificado el viento con el 
dehielo, que en la parte septentrional se experimentaba, le tomaban con mucho gusto aquellos 
naturales, porque en el dia lo refrigeraba a ellos y a sus ganados. Había discurrido así Sertorio, 
y se lo había oido también a los del contorno; por lo cual dio orden a los soldados de que 
recogiendo aquella tierra suelta y cenicienta, la fueran acumulando en diferentes puntos 
delante del monte; y como creyesen los bárbaros que el objeto era formar trincheras contra 
ellos, lo tomaron a burla. Trabajaron en esto los soldados hasta la noche, hora en que se 
retiraron; pero por la mañana siguiente empezó desde luego a soplar un aire suave, que 
levantó lo más delgado de aquella tierra amontonada, esparciéndola a manera de humo; y 
después, arreciándose el Cecias con el sol, y poniéndose ya en movimiento los montones, los 
soldados que se hallaban presentes los revolvían desde el suelo y ayudaban a que se 
levantase la tierra. Algunos corrían con los caballos arriba y abajo,  y contribuían también a que 
la tierra se levantase en el aire, y a que hecha un polvo todavía más delgado, fuese empejuda 
por el aire a la casa de los bárbaros, que recibían el viento por la puerta. Estos, como las 
cuevas no tenían otro respiradero que aquel sobre el que se precipitaba el viento, quedaron 
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A d’aquestes coves se li atribueixen materials pràcticament de totes les èpoques, des 

de la prehistòria en avant, però faltaria poder verificar en quin context exacte es van 

trobar. Potser la configuració actual del lloc dista molt de com va ser en altres 

èpoques, podent inclús haver-hi existit sobre les coves, abans del seu enderrocament, 

algun ressalt o ixent, que fora aprofitat, a mena de talaia en diferents moments de la 

prehistòria i l’antiguitat114. 

Inclús el darrer i extens treball sobre aquest lloc (Reyes Téllez, 2010), on es fa un 

extens repàs a tota la bibliografia anterior i altra documentació, també s’estudien els 

materials atribuïts al Risco de las Cuevas, i a d’altres coves i jaciments del Tajuña 

dipositats en diferents museus i institucions. Tanmateix, no resulta gens clara la 

procedència exacta del Risco o dels seus peus, de molts dels materials que, ens 

sembla, podrien vindre d’altres llocs propers al jaciment. És cert que nosaltres mateixa, 

en alguna visita, hem pogut observar la presència de materials en el talús al davall 

mateix, de cronologia variada, almenys des de pre romana a andalusina. Potser hi 

havia algunes altres coves, naturals o artificials, ara desaparegudes. 

En qualsevol cas, i segons el nostre criteri, si n’hi havia coves al lloc en època 

preromana, que podria ser, serien molt diferents, obeint el que es pot veure actualment 

a l’horitzó medieval andalusí. 

 

 

2 - Cerro de las Cuevas (Morata de Tajuña) 

Uns quants km riu avall de Perales, al ponent, però en la vessant contraria, marge 

esquerra o sud, trobem altre grup a tindre en compte en el Tajuña, l’únic que veurem 
                                                                                                                                                                          
muy luego ciegos, y además empezaron a ahogarse, respirando un aire incómodo y cargado 
de polvo; por lo cual apenas pudieron aguantar dos dias, y al tercero se entregaron: 
aunmentando, no tanto el poder, como la gloria de Sertorio, por verse que lo que no estaba 
sujeto a las armas, lo alcanzaba con la sabiduría y el ingenio. Plutarco, Vida de Sertório, 17 - 
(Tret de Reyes Tellez, 210:220-221). 
 
114 Veja’s per exemple el que diu Catalina cap al final de les seues notes: Es de advertir que 
estos barros y el hacha de piedra fueron recogidos por el Sr. Laredo en una especie de brecha 
de barro y materiales caídos por una fisura del terreno desde la parte superior de las 
rocas á una de las cuevas, y que aquella masa puede contener objetos de interés si se 
removiese y examinase. 
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entre altres de característiques paregudes però que sembla estan pitjor conservats 

encara (Ermita de los Mártires de Titulcia,  Cerro Cabeza Gorda, en Carabaña, etc.), a 

tots els quals se’ls adjudica, com al Risco de las Cuevas, materials de diverses 

cronologies, almenys des del Bronze, Ferro, època romana i medieval (Urbina, 2002). 

Les coves del Cerro es troben en un cingle de guix cristal·litzat, actualment molt desfet 

i inestable, amb grans badalls i despreniments. Amb certes dificultats, es pot accedir a 

les coves, que segurament haurien d’estar del tot penjades i inaccessibles. En una 

exploració, l’any 2005 poguérem realitzar algunes observacions, que ara sintetitzarem, 

a falta d’altra documentació, ja que no coneguem planimetries, que hagueren segut de 

gran profit i ens estalviarien feixugues descripcions. 

Es poden comptar almenys 7 cavitats artificials, de les quals un subgrup de 3 

intercomunicades situades cap al nord que és on trobem alguns detalls més 

interessants. Aquest subgrup s’ha afonat en la seua part sud i on deuria estar la boca 

principal, ara extra plomada, mirant al ponent. La cambra 1 té unes mesures de planta 

de 3 per 1,80 m per una altura d’1,80 m. Presenta dos armariets o nínxols allargats a 

les parets, un al sud, de 70 cm de llarg per 30 d’altura i altres 30 cm de profunditat; 

altre al nord  una mica major. La cambra 2 es troba a un nivell 1 m més elevat que 

l’anterior, salvant-se aquest per mitjà de bons escalons que donen a una porteta 

d’intercomunicació, molt ben tallada, d’uns 60 cm d’ampla per uns 90 d’alta, amb la 

llinda arquejada. La cambra 2 té una planta irregular, amb mesures màximes de 4 per 

2 o 3 m i amb una altura d’1,80 m. En el pis presenta un rebaixat quasi rectangular, de 

50 cm per 1,20 m, i amb poca profunditat. Tot el costat sud es troba caigut. La cambra 

3, molt menor (1,20 per 1,80 m per 1,60 d’alta), també està desapareguda en el seu 

front oest. La cova 4 es troba separada, a uns 5 m més al sud, abans d’arribar a altre 

subgrup; està penjada a uns 6 m per damunt, i té mesures: 3,50 per 2,40 m per 1,30 m 

d’altura actual. Molt pròximes al sud trobem la cova 5, d’uns 4 per 3,5 m de planta i 1,5 

d’alta, amb una concavitat rectangular en la meitat inferior de paret nord, de 1,40 

d’ampla, per una altura d’1 m, i aprofundint uns 40 cm. Aquesta cambra i la següent 

estant totalment obertes al ponent, o siga que el sector de la boca cauria amb algun 

despreniment. Per un passet obert en la paret sud, d’uns 80 per 60  cm, es comunica 

amb la cambra 6, de 3,40 m d’ampla per 2,40, que és el que queda de llarg, per 1,20 

d’alta. No observem cap detall. Al sud immediat, i un poc per davall, hi ha altra cavitat 

una mica més gran i més alta, però molt erosionada. 
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Nosaltres no vam trobar material amb què relacionar aquest grup però fou una 

exploració llamp (molt ràpida i breu). Urbina sembla que tampoc ne va trobar en les 

vessants d’erosió, però ve a relacionar les coves amb un jaciment relativament proper 

al davall, amb un horitzó medieval i un altre del Ferro II. 

Per les poques característiques morfològiques que s’han vist, i encara que no deuríem 

sense altres elements de judici, tampoc podem deixar de proposar un hipotètic origen 

o ús d’aquestes coves en època medieval andalusina. 
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4.C.2: Tajo. 

 

A uns 20 km al sud del grup anterior, però ja en la mateixa vora del Tajo, encara al 

municipi madrileny de Colmenar de Oreja, trobem un altre grup de gran interès.  

 

1 - Cuevas de los Castrejones. Dionisio Urbina (2002) localitza un assentament del 

Ferro II, al llevant del Arroyo de los Castrejones, en la zona de la seua desembocadura 

al Tajo. Al ponent hi ha diverses restes de coves aïllades, almenys dues, i un tercer 

poc més a l’oest  i més nombrós, ja orientat al sud. Ens detindrem en aquest tercer, on 

en una cinglera ara accessible pel talús d’acumulació, queden les restes de les parets 

internes del que seria un grup d’unes 10 cavitats, en 2 o 3 nivells i ara poc 

perceptibles. Solament tres de les del nivell superior presenten subcambres interiors, 

ja siga originals o excavades posteriorment, que és el que ara es pot analitzar, donat 

que la resta ha desaparegut. Tot i això Urbina planteja la hipòtesi d’una primera fase 

de coves del Ferro II, que hauria col·lapsat i, si ho entenem bé, partint del que 

quedava d’elles, una segona fase d’època medieval, que correspondria a les coves 

interiors ara existents. 

Obviarem donar detalls de la morfologia ja que en aquest cas sí que podem adjuntar 

planimetria nostra, que vam creure escaient realitzar donat que solament coneixíem un 

esquema molt poc ajustat. La veritat és que presenten unes característiques ben 

especials, sobretot les dos més orientals, ja que la tercera té dimensions i 

característiques ben normals. Ambdues coves singulars tenen la porta en forma 
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d’obertura rectangular, d’uns 0,80-1 m d’ampla, però molt més alta de l’habitual (1,5 

m). Després del passet d’accés s’obrin les cambres de tendència cúbica, amb els 

angles relativament rectes, i de dimensions grans, tant en planta (3 per 3 m i 3 per 4 

m), com en altura (3 m). Cal tindre en compte que aquesta gran altura no és gens 

corrent, i a més a més encara contenen molta terra en la base115. Altra singularitat 

comuna a d’aquestes dos coves és que el seu sòl es troba a un nivell més d’un metre 

per davall del de la boca d’accés; i que per a salvar aquest desnivell presenten, partint 

del centre de la base de l’accés, una espècie d’estreta escaleta realitzada en un 

segment de paret de la pròpia roca. La cova més oriental es duplica, després d’un llarg 

corredor obert en la paret del fons, amb una altra cambra que manté les proporcions 

d’altura i amplària però es major en llargària (5 m) i es desplaça cap al ponent, 

respecte l’eix central de la cavitat. L’altra cova adjunta, perfectament cúbica com ja 

s’ha dit, és l’única on vam observar l’existència d’una argolla en la paret oest; presenta 

un altre accés, més irregular i a peu pla, en l’angle sud-oest, que sens dubte ha de ser 

posterior a la factura general de la cavitat. Aquest accés presenta alguna resta d’ 

enlluït d’algeps. 

Tot i les dificultats d’interpretació, sense una anàlisi més detinguda i amb més 

elements (p.e. a partir del sondatge dels nivells sedimentaris que hi resten), diríem 

simplement que aquestes coves podrien ser grans dipòsits de gra. 

La qüestió cabdal de la cronologia –o cronologies- , tampoc és simple. Urbina les 

relaciona amb l’assentament del Ferro II existent a l’altra banda de Arroyo, tot i que 

també indica l’existència en la vega, quasi al peu mateix  de les coves, d’un 

assentament d’ampla cronologia, amb un horitzó ibèric i roma.  

Pel vessant immediat al davall de les coves, i per tant relacionable directament amb 

elles, indica així mateix Urbina la presència de materials ibèrics i romans, però res de 

medieval. 

Tampoc nosaltres vam detectar cap resta clarament andalusina, i sí en canvi, 

efectivament, alguns materials del Ferro i romans, provinents del vessant. I ací ja no 

ens valen els dubtes expressats per al cas del Risco de las Cuevas, car el que puga 

aparèixer a la superfície del vesant ha de provindre dels despreniments de la part 

externa d’aquestes coves. Més encara, observada la part alta al damunt de les coves 

es presentava ara absolutament estèril.    
                                                           
115 En visita de 2015 s’observava en mig de la primera cambra de la cova més oriental, un clot 
irregular, que no estava en 2005, que aprofundia més de 40 cm en els nivells de terra basal, 
sense arribar a la roca. 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

423

Haurem per tant de rendir-nos a l’evidència i donar per cert que moltes d’aquestes 

coves han de tindre, almenys en el centre peninsular, un origen en època preromana.  

 

2 - El Castellar. De front d’aquest grup però bastant allunyat, (2,5 km), a l’altra banda 

del Tajo, ja en el municipi toledà de Villarrubia de Santiago, assenyala Urbina 

l’existència d’altre grup de coves molt malmeses, i que associa a un assentament del 

Ferro II: El castellar. Nosaltres no les vam localitzar, entre altres per les dificultats 

d’accés i grans transformacions d’una factoria minera, però per la foto i els detalls que 

dona Urbina, haurien de ser semblants a les de los Castrejones.  

 

3 - Villapalomas. Es tracta d’un altre conjunt de coves uns 30 km més al sud, en el 

municipi de La Guardia (Toledo).  

 

Tan sols dir que encara que avui es troben semi penjades, tot i poder-s’hi accedir, la 

configuració de l’espai on es situen ha d’haver canviat molt, i no podem saber de cert 

si eren accessibles en origen, com pensem nosaltres. En tot cas la seua morfologia, 

grans sales, i les seues dimensions, molt majors, difícilment  poden tindre a res a 

veure amb les nostres covetes. D’altra banda, en la nostra visita comprovarem 

efectivament el que assenyala Urbina: que el seu context material d’origen, és 

inequívocament clàssic, preromà i/o romà, si més no, pels materials que es prodiguen 

pels seus vessants.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 424

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

425

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 426

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

427

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 428

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

429

 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 430

 

 

 

 

 

 4.C.3: Nord de la conca del Tajo. 

Entre les abundants cavitats susceptibles de ser comparades, d’una o altra manera, 

amb les coves finestra, o altres coves penjades, que han d’existir per tota l’àmplia 

geografia peninsular, veurem ara alguns exemples més de la conca del Tajo, que hem 

pogut almenys visitar, a partir del coneixement per alguna publicació, o induïts per la 

toponímia, per alguna noticia oral, o altres tipus d’informació..  

 

1- Pastrana. (Guadalajara). En les proximitats d’aquesta població existeix una famosa 

Cueva de los Moros, que vam poder visitar, atrets pel topònim i per algunes fotos que 

apareixen en una pàgina web divulgativa116. 

És una cova notable, per la grandària i per les seues característiques. Però és 

completament accessible i res te en comú amb les nostres, llevat de la seua facció 

artificial i, curiosament algun detall com ara les pollegueres superiors en alguna porta. 

Com es veu al croquis d’Antonio Herrera, es tracta d’una sèrie de grans galeries 

paral·leles, creuades per altres galeries transversals. Tan sols podem apuntar, a 

banda del seu interès, que podria tractar-se d’alguna mena de magatzem, de 

considerables dimensions i que per les rodalies hi ha senyes d’extracció de pedra –

arenisca-, així com molta ceràmica medieval en un bancal adjunt. 

En cavi a la part alta de la població hi ha altres coves artificials que sí que estan mig 

penjades, tot i que s’hi pot accedir; Són las Cuevas del Vaho, segons ens digueren, 

però una vegada explorades tampoc entrarien en la nostra tipologia, car són tipus túnel 

prou àmplies i sense cap detall.  

 

 
                                                           
116 Antonio Herrera Casado;  
 http://viajesunoporuno.blogspot.com.es/2013/12/LaCuevadelosMorosdePastrana.html 
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2- Badiel. Palacios de la Tala (Valdearenas).  

 

A uns 40 km més al nord de Pastrana, ja en la subconca del Henares, trobem un altre 

grup de coves penjades en la vall del riu Badiel. Deguem el seu coneixement a un 

article de Romera y Sánchez (2007) on, a pesar del títol: Un ejemplo de eremitismo 

rupestre..., fan una bona descripció i aporten planimetria de planta i documentació 

fotogràfica suficient. Es tracta d’un grup de 8 o 9  grans finestres irregulars, penjades a 

una cinglereta rocosa situada a la part alta d’un cerro d’empinades vessants. Estan 

totes pràcticament al mateix nivell, excepte una central més alta i ara encara 

inaccessible, i totalment oberta, per faltar-li la paret davantera. Segurament són tan 

irregulars precisament pels despreniments que les han desfigurat. Serien del tot 

inaccessibles si no fora per una mena de rampa escalonada situada a l’extrem de 

ponent, que permet ara accedir sense dificultats. L’estructura interna consta d’una 

mena de corredor o ampli passadís, que va de ponent a llevant, en paral·lel al cingle, i 

on donen totes les obertures o irregulars finestrals. Mentre que a la meitat Est el 

corredor a penes té dues lleugeres ampliacions cap a l’interior, en la meitat Oest, 

presenta fins a set espaioses cambres, penetrant cap al sud, en perpendicular al 

cingle. La seua planta és diversa però bàsicament quadrangular amb els costats molt 

arrodonits, mentre que la seua secció és irregularment arquejada. Les seues 

dimensions són espaioses per a ser subcambres, entre 1 i 2 m d’amplària per entre 2 i 

3 m de llargària i quasi bé 1,5 a 2 m d’alçària. Algunes presenten separació entre el 

corredor i la pròpia cambra però altres estan a ras.  Pràcticament totes presenten 

nínxol cresolera i algunes un armariet  o nínxol allargat. Al sol, que encara conté 

nivellet de terra en algunes parts, hi ha alguns rebaixats pocs profund, irregulars de 

tendència circular, de mesures variables.  

Amb tot el que s’ha vist, per la seua morfologia general, tot i algunes diferències 

substancials, com ara les majors dimensions, així com la falta d’altres detalls com 

argolles o la morfologia de les finestres originals, impossible de saber, d’entrada sí que 

diríem que s’acosten a la nostra tipologia de coves finestra andalusines. 
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Tanmateix, ni de dins les coves ni dels entorns vam poder constatar cap material 

mobiliari clarament andalusí117. En canvi, en el vessant del davall, junt a algun material  

subcontemporani, vam poder arreplegar uns pocs fragments de ceràmica romana, 

entre ells algun fragment de sigil·lata hispànica tardana, -probablement pertanyent a la 

forma Drag, 37- que ens acostaria al segle V d.n.E. Donat el context, en un vessant 

tan aspre i les característiques de l’àrea, aquest material només pot estar allí en funció 

de l’existència de les coves, ja que damunt mateix d’elles no hi ha el menor rastre de 

vestigi, i el gran espai del cim, on sí que cabria la possibilitat d’un gran assentament –a 

banda les transformacions  de la darrera guerra civil-, està massa allunyat com per a 

que puguen haver rodat fins on es trobaren. 

Tenim doncs una altra dada cronològica contradictòria, que ens indica que si no en la 

faiçó actual, almenys allí ja hi devia haver unes coves, amb anterioritat a la meitat del 

primer mil·lenni de la nostra era. 

 

 

3-. La Cárcel (Alcolea de las Peñas - Guadalajara) 

.A una publicació recent, (Daza Pardo, 2013), trobem dades d’un altre lloc rupestre 

que, per alguna aparent similitud ens interessa contrastar breument ací.  

Es tracta d’un reduït cingle rocós on es veuen, en la part alta, dues finestres semi 

penjades. Està situat en la vall del riu d’Alcolea, en la capçalera de l’Henares, a uns 40 

km més al nord del grup del Badiel que hem vist ara.  

La descripció, contextualització geogràfica i històrica i les observacions cronològiques 

que aporta Enrique Daza, són molt pertinents i, junt a la documentació fotogràfica i la 

planimetria, formen un document complet que ens permet acostar-nos a les 

estructures sense peremptòria necessitat de visitar-les. 

En realitat sembla que la part alta del tossal va estar ocupada per construccions 

defensives edificades, no massa consistents i ara prou arrabassades, però que 

permetrien, conjuntament amb les subterrànies, obtindre un punt fortificat, amb un alt 

nivell de control sobre el pas del riu Alcolea, itinerari secundari per a, venint del nord, 

arribar a la vall de l’Henares.  
                                                           
117 Tampoc els autors de l’article tenen res en que basar la cronologia de les cavitats, tot i que 
raonen sobre quatre possibilitats: Epoca prehistòrica; Eremitori rupestre visogot; Lloc de culte 
mossàrab i eremitori dels segles XIV –XV; S’inclinen, per la darrera possibilitat, vinculant les 
coves, a nivell d’hipòtesi, al monestir benedictí de Sopetrán, al segle XIV.  
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El que hem anomenat finestres són de fet els dos accessos al petit complex subterrani, 

i es situen en una mena d’adarve o escaló rebaixat que circumda el cim del tossal; són 

per tant perfectament accessibles des d’ell. Els dos accessos donen pas a sengles 

llargs passets o corredors que desemboquen en una gran sala, de planta irregular, des 

d’on per un altre passet descendent s’arriba a una saleta de planta rectangular que 

presenta dos orificis a l’exterior, que l’autor interpreta un com a punt de llum i l’altre 

com a excusat  o latrina. 

No s’aporta material arqueològic, però pel context dedueix l’autor118 que l’estructura ha 

de ser d’època andalusina, no sols pel propi topònim, alcolea, diminutiu de al-qal’a, 

sinó també perquè en època posterior a la conquesta feudal de finals del segle XI, 

perdria la funcionalitat  de control del pas que li era consubstancial mentre la frontera 

sarraïna estava pròxima.  

Amb tot tenim ací un altra tipologia de cova artificial semi penjada, en part assimilable 

a les cabines o llocs de vigilància (cabines de getteur), que ja havíem vist a l’àrea 

valenciana, però de morfologia  més complexa i ben diversa. 

 

4- Zafra de Záncara (Cuenca). Acabarem aquest apartat del centre peninsular, amb un 

reduït grupet detectat al riu Záncara, vora la població de Zafra. La seua situació 

geogràfica s’aparta de les que hem vist fins ara, ja que es troba a uns 70 km  a l’est del 

Tajuña, entre la conca del Tajo i la del Xúquer, però realment pertanyent a la capçalera 

del Guadiana. 

En realitat es tracta d’una possibilitat ja que no l’hem pogut explorar, ni coneguem 

documentació o publicació a d’ella referida.  

Molt pròxima a la població, al ponent i a l’altre costat del riu, en meitat d’un cingle 

orientat a migdia, es veu una cova penjada, situada al damunt d’una altra que seria 

clarament artificial, de la que solament queda el retall quadrangular de la part interna. 

Pel seu entorn al llevant, hi ha alguna altra cavitat també penjada i/o difícilment 

accessible.   

Creiem que tant podria ser un petit grup de coves finestra graners, com també cabines 

de vigilància, en relació a la fortificació o castell andalusí que existia al cim del tossal 
                                                           
118 Notem en aquest treball una certa matització de l’autor, doncs en altre treball anterior, que 
tracta de diferents altres fenòmens rupestres de la mateixa zona,  tot i que és caut a l’hora de 
les conclussions, pràcticament  tendeix a classifcar-ho tot com a d’origen eremític, amb usos 
diversos posteriors. (Daza, 2007). A la zona també s’han fet interessants treballs en base a la 
producció de sal en época andalusina  (Malpica et al., 2009). 
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d’enfront, en la part alta de la població. Aquest castell de Zafra de Záncara (la del Moro 

de Zafra), com tota la zona, passaria a mans feudals cap a finals del segle XI. 

En qualsevol cas l’atribució d’aquest grup de coves a les nostres tipologies i cronologia 

necessita d’una verificació que està per fer. 

4.1 Torrebuceit. A darrera hora, rastrejant informació a internet, hem pogut trobar una 

altra possible cova finestra a 4 km al nord d’aquesta de Zafra, remontant el Záncara. 

Es tracta del grupet de Torrebuceit, prop de Villar del Águila, municipi de Torrejoncillo 

del Rey. En un barranquet afluent per la dreta del riu Záncara. Encara que es fa 

referència al “Eremitorio” de Torrebuceit, s’indica que hi ha sitges i que seria un lloc 

d’emmagatzematge de cereals119. És una mostra de que n’hi ha d’haver moltíssimes 

més estructures d’aquestes característiques, fins ara totalment inèdites; Les 

possibilitats d’informació que les noves tecnologies obrin als nous investigadors són 

enormes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 http: WWW.arquemas.com/peninsula-iberica-preromanico-eremitorio. (consulta 18/3/16). 
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4.D – CONCA DE L’EBRE 

 

 

La tradició troglodítica del terç nord peninsular és també molt gran, tan pel que fa a 

coves vivenda modernes com a d’altres cavitats antigues, si bé, en la majoria 

d’aquests casos, s'han vinculat a fenòmens eremítics i/o cenobítics (p.e.: Riaño, 1995), 

no sempre fàcils de demostrar. Dins la gran diversitat formal, dimensional i del grau 

d’accessibilitat, en principi n’hi ha alguns grups de coves de gran interès per a 

nosaltres, tan sols per la seua aparença, com són les de Nájera; d’aquests es van fer 

pioners estudis per part de Puertas Trica, amb bones planimetries (Puertas Trica, 

1965, 1976). També cabria destacar algun estudi general per a les coves antigues de 

la Rioja, com per exemple el de González Blanco, Espinosa  i Sáenz (1979). L’ampli 

estudi de la conca alta del riu Ebre, realitzat per Monreal Gimeno (1989), des 

d’aquesta perspectiva "eremítica", ens va servir de valuosa guia al seu moment. 

Arreplega, junt amb indiscutibles casos d'esglésies i dependències monàstiques, 

algunes altres cavitats o grups relativament semblants a les coves-finestra de l'àrea 

valenciana, sobretot en les conques dels afluents pel sud del mig Ebre: Cidacos, Leza i 

Jubera, Iregua, Najerilla, Tirón;  Així com, en menor proporció, en algun afluent pel 

nord, com ara l’Ega. Monreal fa menció freqüent a coves penjades a gran altura, en 

uns quants llocs i sol atribuir-los -no sense reserves- la funció de cel·les individuals, de 

penitència o de càstig. Com de moltes d’elles no es donen detalls, no podem sinó 

manifestar aquesta aparença externa. De les que hem pogut veure nosaltres 

adjuntarem algun comentari a l’apartat corresponent i una selecció de vistes i detalls a 

l’apartat gràfic. 
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Els topònims sí que són reiteratius quant a la seua suposada atribució cultural popular: 

" de los Moros"; que ja sabem que generalment no vol dir res més que són antigues; 

però cal tindre en compte la problemàtica cronològica que aquest espai representa, al 

conquistar-se pels feudals molts d’aquests territoris ja a principis del segle X, (p.e.: 

Nájera i Arnedo, l’any 923), amb no molt llarga presència temporal per tant, -uns dos 

segles-, dels andalusins, i la consegüent antiguitat  (segles VIII i IX, principis del domini 

islàmic) d’origen i ús que obtindríem per a  d'aquest tipus d'estructures. 

En algunes zones de la conca de l'Ebre la qüestió es complica, no sols per l'existència 

segura de cavitats artificials més antigues, sobretot cap al nord, per exemple les 

d’Alaba–Treviño, amb estudis ja vells: Barandarian (1966), o més recents com el 

modèlic i avançat treball d’Azkarate (1988), i amb dades més actuals (Azkarate, 2008), 

sinó també per altres factors, com ara la gran proliferació d'estructures que deuen ser 

més modernes –o transformació general de les antigues-, bàsicament colomers, com 

en la zona del Cidacos (Arnedo), o l'Iregua (Albelda, Nalda), etc.;  Vid. p.e.: Pascual 

Mayoral (1999), No obstant això, a pesar de la problemàtica, l’abundància de cavitats 

artificials junt a la relativa manca d’estudis de moltes d’elles, amb cert detall, –o el 

nostre desconeixement d’ells-, considerem segura l'existència de coves finestra 

andalusines també al nord de l'Ebre, entre altres i com a exemple en la conca de l'Ega: 

San Adrián, Andosilla, Lerín, al costat d'altres cases-cova modernes, com les de 

Ladosa.  

Anem a fer un recorregut ampli però no gens exhaustiu, comentant alguns dels 

emplaçaments que hem pogut explorar, ni que siga visualment, o examinar 

mínimament,  fent amb alguna reflexió si ve al cas. 

 

 

 

1: Cidacos  

- Arnedo i Herce. Les arenisques roges i bones de treballar d’aquesta zona, en el 

marge esquerre del Cidacos, sobretot al voltants d’Arnedo, presenten una descomunal 

quantitat de cavitats, moltes d’elles modernes i moltes altres de semblança penjada, 

amb grans finestrals. Però en realitat la majoria d’aquestes solen ser accessibles, bé 

des d’un costat, bé des de les parts altes, normalment amb àmplies galeries i amb 

bons escalons. Açò junt a les grans dimensions de motes d’elles, amb grossos pilars 
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que les sustenten (p.e.:Cuevas de los Cien Pilares), seria prou per desestimar 

qualsevol paral·lelisme amb les nostres “covetes”. Alguns autors només hi veuen que 

complexes monàstics, amb esglésies, dubtoses, algunes datades per signes o grafitis 

de diversa categoria, i en altres casos, no colomers –palomares-, sinó columbaris tipus 

romans o espais de culte, on els nínxols per a que crien els coloms, no serien tals, sinó 

llocs on dipositar relíquies o amb finalitats simbòlic–ornamentals. No coneguem 

nosaltres treballs d’excavacions arqueològiques en les coves antigues120, i solament 

hem consultat treballs de referència com els de Monreal (1989), alguns dels de 

Gonzàlez Blanco (1999) Gonzàlez y Pascual (2005), el de Sáenz Sanz (2014) o, més 

generals d’història com el peculiar de Morales de Setién (1983), el més interessant, 

des de la nostra perspectiva, de Sénac (1995), o els de Viguera Molins (2005) o Souto 

(2005).  

Sí que resulta sorprenent la gran quantitat de nínxols de colomers en pràcticament 

totes les cavitats, (junt a d’alguna altra per a eixams, ruscos o abellers121). Potser en 

molts casos es tracte de transformacions posteriors a l’ús original de les coves, però 

en altres semblen molt amplis i ben organitzats (p.e.: Nalda), com si es tractara de 

colomers feudals.  En la nostra ignorància –potser caldria acudir a fonts d’història 

moderna o més aviat contemporània-, ens preguntem si no cabria la possibilitat 

d’haver-se produït un fenomen semblant a l’eclosió de coves xampinyoneres que es 

dona per arreu als anys 50 del segle passat, ací anteriorment, (potser amb les 

desamortitzacions?) i òbviament dirigit fonamentalment a l’obtenció d’adob per als 

bancals.  

En qualsevol cas, n’hi ha molts grups a part dels del Cerro del Castillo, Cerro de San 

Miguel i Cerro de San Fruchos que semblen els més nombrosos, com ara els del dit 

Monasterio de Vico, Patio de los Curas, etc. (Monreal 1988). Inclús a les proximitats 

del veí poble d’Herce, on la roca comença a canviar i hi ha profusió de coves - corrals, 

es constaten algunes coves aèries, també colomers.  

 

                                                           
120 Per algun mitjà local sabem que s’han estat realitzant recentment treballs de 
desenrunament amb supervisió arqueològica (David Eguizabal), en alguna de les coves però  
no hem pogut consultar els resultats. 
 
121 Veja’s: Centro de Estudios Borjanos: http://cesbor.blogspot.com.es/2013/01/abejares-
rupestres-entre-arnedo-. Hi ha altres construits, a la pròpia Borja, ben datats a finals del XVII. 
Sobta la semblança amb els de l’Anti - Atlas occidental, per exemple els de l’agadir Meherz 
(Popp i El Fasskaoui, 2011: 434-437). 
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2: Leza - Jubera 

Són també nombrosos els grups de coves penjades en les ribes d’aquests rius, 

començant ja en Murillo (Los Agujerones), i tant al Jubera com al Leza; ara bé la 

majoria són colomers (Pascual Mayoral, 1999). Solament ens detindrem, com a 

exemple, en las Cuevas de los Moros, de Leza de rio Leza. 

En un faralló de materials conglomerats, al nord i front al nucli urbà, s’obrin unes molt 

irregulars cavitats, moltes d’elles ara inaccessibles, potser per despreniments i altres 

accessibles salvant  un empinat vessant.  Es podrien agrupar en 4 àrees: la del llevant  

(A) amb restes d’una sola cova aïllada penjada i, seguint cap al ponent, una altra àrea 

central amb unes cinc obertures irregulars (B), algunes tancades amb paret d’obra, i 

amb finestretes per als coloms. Es pot accedir des d’una d’elles que també presenta 

restes de mur de tancament en la base. A l’interior és com un corredor relativament 

espaiós que va fent  successives ampliacions o sales, lloc on està la comunicació a 

l’exterior i amb nombrosos nínxols per als coloms, molts d’ells fets amb obra d’algeps, 

ja que ací la matriu no és arenisca sinó graves i bolos molt irregulars. L’àrea centre 

occidental (C) és la més nombrosa, amb restes d’almenys 14 obertures, a diferents 

nivells. L’accés es fa per una porteta més baixa que dona a una mena de pou 

xemeneia, però en rampa, i s’accedeix a un primer nivell superior, laberint de  cambres 

i passets que donen a les boques exteriors, moltes d’elles tapades amb obra, i amb 

finestretes –una d’elles amb arquet d’algeps a la llinda- i tot ple de nínxols de colomer, 

tant picats a la matriu, com d’algeps. Una curiosa porteta rectangular, de la que queda 

el marc d’algeps separaria un sector de cambres de les altres, potser obeint a diferents 

propietats. L’àrea de ponent (D), amb dues o tres obertures, es presenta ara totalment 

inaccessible, però es veu obra d’algeps donant la forma a la finestra en una de les 

obertures.  

Cabria la possibilitat de que en origen foren un grup de coves refugi, inclús potser 

andalusines, però no graners; ni tenen res a veure amb les covetes valencianes. En 

qualsevol cas si no són modernes serien cabdalment transformades posteriorment i 

usades fins a temps relativament recents (en contra del que diu Monreal, 1989: 206: 

Los ancianos del pueblo…). La descripció de Monreal és àmplia i molt encertada, pel 

que a d’ell remetem per a més detalls. Mª Pilar Pascual (1999), el descriu 

concisament, anomenant-lo Cuevas de Garona; En aquest article dona molts detalls 

d’altres emplaçaments d’interès, amb bons mapes de situació.  
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Realment l’aparença externa d’aquest grup, en part semblant al de La Peña del Turco 

de Xella, potser per la composició irregular de la matriu, ens va enganyar des del 

primer moment que el vam veure, l’any 1993. Tanmateix, una vegada visitat 

interiorment, molt posteriorment, podem afirmar que és d’una tipologia totalment 

diferent a les coves finestra de l’àrea valenciana.  

3: Iregua 

Molta atenció caldria dedicar als nombrosos grups de coves existents també en les 

ribes d’aquest riu, sobretot en la zona baixa, en Castañares, Viguera, Islallana, Nalda, 

Albelda… Moltes d’elles semblen inaccessibles, amb noms il·lustratius: Ventana de la 

Mora (Albelda), Ventana de los Moros (Lardero), i sovint plenes de nínxols de 

colomers (Pascual Mayoral, 1999). Grans despreniments han afectat a la majoria de 

grups, almenys des del segle XVII, com es comprova en les bones recopilacions 

documentats sobre els emplaçaments fetes per Monreal Gimeno, i sobretot a Albelda, 

on el que queda de les coves s’interpreta com a part parcialíssima de l’antic i famós 

monestir de San Martín. Amb aquest panorama és molta la feina pendent de fer, des 

de la nostra perspectiva, per a dir alguna cosa amb trellat. 

La bella i impressionant Cueva de los Palomares de Nalda, per exemple, a pesar de 

les refaccions, segures si més no pels diferents nivells connectats per escalons i 

passos imperfectes que uneixen els regulars i amplis corredors, tots amb nínxols de 

colomers excavats a la roca, i amb accessos ben practicables, no ens sembla altra 

cosa que diferents grups de colomers adjunts, units en un moment determinat. En 

aquest cas, tot i la prudent indefinició d’alguns autors recents (p.e. Sáenz Sanz, 2014), 

no podem fugir d’estudi i hem de dir que creiem més encertades les opinions  -o raons- 

de Monreal, que no les hipòtesis de González Blanco (Vid. bibliografia ja repetida), 

que, per molt suggerents que siguen i amb totes les cites i noves referències que 

aporta (Vid. inclús 2005), no acaba de contrarrestar, al nostre parer i amb tot el 

respecte, el pes de l’evidència de que allò no són sinó colomers122. Sí que és ben 

curiós, i sens dubte fruït d’una molt àmplia tasca divulgativa, comprovar com aquestes 

hipotèsis, respectables però sense proves concloents, han calat profundament arreu 

de la Rioja, i més enllà. Solament l’arqueologia podrà dilucidar algun dia aquesta 

problemàtica. 

                                                           
122 Sembla que ninxols pareguts també s’han usat a frança en algunes magnaneries, per a la 
cria del cuc de seda, en coves (Saletta, 1992: 157). Fins ara no hem pogut corroborar aquest 
possible us a la Rioja  (Ochagavía,1952). 
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4: Najerilla 

 

Sense ser tan nombrosos o estar tan escampats com als rius precedents, el riu 

Najerilla també allotja uns quants grups de coves penjades, sobretot de Bobadilla en 

avall, on la roca arenisca permetia bé l’excavació. Descolla molt per la seua 

abundància el conjunt de grups de Nájera mateix. Els principals, Cuevas del Castillo i 

las Siete Cuevas, foren ben estudiats (i revisats) per Puertas Trica (1965 i 1976); 

canviant els seus plantejaments des de l’eremitisme antic a una cronologia dels segles 

X-XI, però sense aportar, a pesar de la bona documentació, dades arqueològiques en 

que basar-se per a avançar. Monreal tampoc veu clar que aquestes coves tingueren 

res a veure amb cel·les eremítiques; ni la seua estructura, amb grans espais 

intercomunicats, ni tampoc la possibilitat de trobar alguna cambra identificable com a 

església, entre altres factors, ho avalarien. Tanmateix l’existència nombrosa de coves 

a Nájera, que són propietat privada, està ben documentada almenys des del segle XI.  

 

Van estar obertes al públic fa molts  anys però es veu que pel perill, ara sempre estan 

tancades. Nosaltres mai les hem pogut visitar, però amb la visió externa i sobretot amb 

els plànols i consideracions de Puertas n’hi ha prou per fer-se una idea. Tot i que són 

de dimensions molt majors, i de que sembla com si hi hagueren sofert grans 

modificacions del seu estat original, alguns aspectes sí que recorden alguns dels grups 

valencians de finestres andalusines, tot i no detectar-se el menor rastre de sitges o 

dipòsits, ni d’altres elements cabdals. A pesar de disposar de molta informació en 

aquest cas, tanmateix no tenim prou bases per a plantejar-ho; La clau estarà en les 

intervencions arqueològiques que es puguen fer en el futur, car hi ha molts altres 
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grupets de coves finestra, ara totalment inaccessibles al voltant de Nájera, que han de 

contindre algun rastre material del seu moment original o almenys de l’ús final. 

Si remuntem el Najerilla trobarem altres quatre grups menors, prou distanciats entre 

ells, tots en el marge dret, o est del riu, contràriament als de Nájera, que estan a l’oest. 

 

A  Mahave – Camprovín hi ha els dos primers, amb quatre i dues obertures 

respectivament penjades a bastant altura i en forma de finestra les millor conservades. 

Del grup 1 aporta Monreal la planimetria del nivell alt (que reproduïm),  amb tres 

ingressos que donen pas a les respectives cambres, per les quals s’accedeix a altres 

tantes sales internes. Estan totes intercomunicades, que Monreal interpreta com a 

modificacions posteriors. Al nivell inferior hi ha una finestra trapezoïdal aïllada, de la 

que no tenim detalls. Monreal no troba elements per a afirmar que foren cel·les 

eremítiques. La seua morfologia, junt a les dimensions moderades les acosta 

certament a les nostres coves finestra andalusines, però també ens falten elements de 

judici. 

 

Del grup 2 de Mahave - Camprovín, amb dues boques molt desfigurades, per haver 

perdut la part davantera, Monreal solament diu …al parecer tienen diversas estancias 

y poyos.  Hem de pensar doncs que serien relativament semblants a les que acabem 

de veure. 

Seguint cap al sud, en idèntic emplaçament, faralló donant al riu, amb la boca mirant al 

ponent, s’obri una única finestra penjada, relativament quadrangular, en terme de 

Baños de Rio Tobia. Monreal la cita però no la va explorar; tampoc nosaltres.  

 

Pocs km més al sud, enfront de la població de Bobadilla, trobem el darrer grup 

d’aquesta sèrie. Preguntant pel nom a uns transeünts locals la resposta és 

simplement: Las cuevas. Es tracta d’una finestra penjada, a no molta altura però 

inaccessible, i a la vora, una mica apartades i en nivell inferior, la part interna que resta 

d’altres dues coves o cambres artificials, amb pocs detalls.  

D’aquesta finestra si que dona detalls i planimetria Monreal Gimeno al seu treball, - 

cueva número 3.. També nosaltres vam tindre oportunitat d’explorar-la123. La finestra, 
                                                           
123 I en dues ocasions; inclús vam procedir a fer el planet, en no tindre en compte que Monreal 
ja ho havia fet, cosa que vam advertir en rellegir a Monreal, alguns anys després. 
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de forma trapezoïdal però prou desfigurada, dona pas a una sala mitjana, d’uns 3 per 3 

m de planta, per 2 d’altura, amb tres concavitats o subcambretes de planta diferent, 

però de tendència subcircular, d’aproximadament 1 m de diàmetre. Totes tenen en els 

costats uns solcs verticals com per a tancar-les amb fustes. Podrien perfectament 

estar destinades a allotjar gra. Més encara, al sostre hi ha uns curiosos solcs o 

canaletes, que Monreal interpreta com a …ranuras rectilíneas que parecen haber 

acotado el espacio por medio de cerramientos verticales, en tres sectores, 

correspondiendo a cada cual  una parte de la cámara central y una de las absidiolas… 

Podria ser. Però també podrien estar destinades, a tallar la possible entrada d’aigües, 

que s’escorregueren en temps de pluja, i dirigir-les a una basseta que hi ha  tallada al 

sòl de la sala central. Potser si es netejara de terres el sòl, que tampoc n’hi ha moltes -

ni cal esperar grans troballes en aquesta coveta- almenys es podrien veure clar els 

solquets desviats a la basseta que ara s’intueixen. Pel seu estat de conservació no 

poguérem apreciar si la porta tenia pollegueres superiors, però podria ser. En la base 

de la finestra, costat sud  hi ha un forat que travessa a la cambra. Podria potser haver 

servit per posar un pal i ajudar a accedir, o almenys per a passar una corda. 

 

El terrer que ara s’acumula al davall de la cova fa que siga més fàcilment accessible, 

tot i haver 7 m de desnivell. No sabem el seu estat en època d’us de les coves. Al seu  

peu es veuen marques de metxinals a una roca, tot ara semi cobert de terres, pel que 

hi devia haver alguna construcció. Dissortadament cap resta mobiliara tenim per a 

emmarcar aquesta interessant cavitat. Únicament al tall del camí fet per instal·lar un 

poste elèctric, que trenca el terrer davall la cova, vam observar un parell de fragments 

ceràmics, que per la pasta deurien ser de l’edat del ferro!, res més. 

 

 

Monreal no conclou proposta de funció o cronologia d’aquesta cova, tot i que a la 

valoració final dels grups del Najerilla, sembla retornar a la idea de l’eremitisme per a 

d’aquestes en concret. Solament indica alguns possibles paral·lels, com ara les de 

Peñarrota –que veurem més avant-, amb el que en principi estaríem d’acord, ja que 

aquelles també tenen trets aparentment semblants a les covetes graners andalusines. 

Alguns aspectes de la valoració dels grups del Najerilla que fa Monreal ens semblen 

destacables, com ara la contradicció entre els llocs on hi ha noticies tradicionals i 

llegendàries d’eremites que viuen en coves en època alt-medieval –on no hi ha fets 
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arqueològics que els refermen- i els llocs on no hi ha aquestes tradicions i, en canvi sí 

que existeixen aquests fets arqueològics –que per a ell serien les coves que acabem 

de veure-, tot i faltar, segons ell mateix, elements significatius, com esglésies, 

sepultures, inscripcions o gravats, que clarificaren funcions i cronologia. Com venim 

dient, i en el cas de la cova que acabem de veure amb més atenció, nosaltres diríem 

que lluny de ser cap cel·la d’eremites, allò deu ser un graner annex a un establiment 

agropecuari immediat, siga andalusí o no.  

 

Una altra qüestió per a la reflexió seria la falta de colomers en aquestes coves del 

Najerilla, en fort contrast amb la majoria de les riberes dels altres rius de la Rioja.  

 

 

5: Tirón  

En el tram d’aquest riu que discorre per Burgos hi ha diferents grups de cavitats 

artificials de les que tenim coneixement bàsicament a partir del treball de Monreal 

Gimeno. Les coneguem poc, a banda les precises informacions de Monreal, amb 

algunes planimetries. Solament podem dir que per la morfologia d’alguns d’ells i les 

mesures relativament discretes en general (excepte la cueva del Castillo de Cerezo), 

caldria tindre en compte  un possible origen o us andalusí, com una possibilitat més, 

mentre no hi haja evidències arqueològiques. L’ermita de la Virgen de la Peña, en 

Tosantos, sembla implantar-se –incrustar-se, es podria dir-, en un grup de coves 

finestra preexistent, del que no tenim detalls. Altres, molt mal conservats, com el de las 

cuevas altas de las cuevas de los Moros, de front de Quintanilleja, a gran altura sobre 

el Tirón i amb restes de cambres adossades, a un mateix nivell,  també podrien obeir a 

magatzems penjats. Les ceràmiques altmedievals de la base que va recollir Monreal, 

podrien aportar llum. 
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6: Ribera Navarra: Arga i Ega 

 

Convé, abans de seguir Ebre amunt, que retornem passes per abordar els afluents pel 

marge  esquerre de l’Ebre, almenys  a partir de d’enfront del Cidacos, en la ribera 

navarra de l’Ebre.  

Al riu Arga hi ha algunes coves artificials, de les que Monreal solament dóna detalls 

d’alguna de Falces i Unx, però en cap cas fa esment a coves penjades.  Tanmateix 

tenim notícia per Sáenz Ridruejo (2001), y posteriorment ampliada per Sáenz Sanz 

(2014), de l’existència d’almenys un important grup, tot i que molt deteriorat, situat 

entre Peralta i Falces, que els autors relacionen amb l’assalt a unes coves esmentat a 

la crònica de la campanya d’Abderrahman, encara emir, contra Pamplona de l’any 924. 

Sáenz Sanz, seguint a Cañada Juste (1976), extreu alguns eloqüents paràgrafs, que 

pel seu interès reproduïm:  

 “… d’allí va passar al lloc anomenat Peralta (Bitra Alta), en els voltants del qual es 

trobaven castells fortament situats; els cristians els evacuaren… Alguns d’ells es 

refugiaren amb les seues dones i fills en tres coves situades a l’extrem d’un cingle, 

dominant la vall; però els nostres soldats no cessaren en els seus atacs, i be elevant-

se fins allí, be davallant cap a ells, acabaren, gràcies a Déu, per dominar-los.” (Cañada 

Juste, 1976; pres directament de Sáenz Sanz, 2014). 

Curiosament per a nosaltres, ací són els cristians els qui es refugien en les coves, per 

protegir-se de l’exèrcit sarraí. Però l’interès radica tant en saber l’existència de les 

coves en temps tan reculats, i la finalitat o ús que se’n feia d’elles –defensiu, refugi-, 

almenys en determinats moments.  

El seu aspecte, que sols coneguem per les fotografies dels Sáenz, i pot enganyar, com 

ja s’ha vist en altres casos, mentre no s’estudien en particular, en principi sí sembla 

que es conciliaria amb les coves finestra d’origen andalusí, i això a pesar de que, de 

moment, estudis recents sobre els espais de regadiu immediats a l’Arga en aquesta 

zona, no constaten poblament andalusí (Lorenzo Jiménez, 2006). Tanmateix, tampoc 

es considerava la possibilitat de població estable andalusina a la capital, Pamplona, i 

recents excavacions l’han constatat (Faro Carballa, et al. 2008). 
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El riu Ega també allotja uns quants grups de coves penjades, en general molt mal 

conservades degut a la mala qualitat i inestabilitat  de la roca –guixos-, arribant inclús 

a desaparèixer per complet, com en el cas de Cárcar, on hi ha documentades coves 

medievals penjades, i ara no queda ni rastre. Ens detindrem una mica en tres grups: 

San Adrián; Andosilla i Lerin. 

Las Cuevas de la Presa, en San Adrián, es troben poc abans de la confluència de 

l’Ega amb l’Ebre, en un lloc on ara hi ha un assut – d’ahí el nom modern. Constarien 

de prop d’una vintena d’obertures, totes elles molt irregulars i desfetes per l’erosió i els 

despreniments, distribuïdes  sense cap ordre aparent en una cinglera damunt mateix 

del llit del riu. Monreal Gimeno dona detalls i en va poder explorar unes quantes, 

aportant també planimetria d’algunes. Tenen proporcions discretes, però més grans 

que les valencianes, cosa freqüent als territoris septentrionals; observem algunes 

subcambres que recorden a les nostres. Monreal explica que hi ha diverses 

intercomunicacions verticals, i inclús sembla que s’hi podria accedir per una mena de 

pou, ara reblit, existent a la part alta del tossal. Tanmateix hi ha altres totalment 

aïllades, encara que cabria la possibilitat de que s’hi poguera accedir per cornises ara 

desaparegudes. Per a l’autor més que els usos eremítics, aquest grup s’adiuria millor 

amb els usos defensius. No veu prudent, per tant, relacionar-lo amb el cenobi 

documentat a San Adrián en el segle XI. 

Al llevant del caseriu d’Andosilla, damunt d’on hi havia l’ermita de la Virgen de la 

Cerca, hi ha encara algunes finestres penjades, quatre o cinc, mentre que al seu davall 

soles queden poques senyes de coves subactuals, o transformades, que, pel perill, 

igual que l’ermita, van ser recentment eliminades. Monreal, que les anomena Cuevas 

de la Peña, arreplega la informació de que per un pou des de dalt de la penya es 

podria arribar a d’alguna de les finestres inaccessible però, com a les de la Presa, ara 

el pou està reblert d’escombreries, pel que no tenim més detalls d’elles. La seua 

fesomia exterior si que recorda a les finestres andalusines. 

En el cingle adjunt a la població de Lerín, per damunt de l’ermita de la Virgen de la 

Blanca, s’obrin las Cuevas de los Moros, unes set o vuit cavitats penjades que han 

perdut la frontera i en alguns casos inclús bona part de la cambra. Es troben 

agrupades al ponent, sense ordre reconeixible, en diversos nivells, mentre que cap al 

llevant n’hi ha una o dues més separades. Monreal no les va explorar, però apunta 

l’existència d’almenys un pou xemeneia, visible des de baix, que intercomunicaria les 
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coves. Arreplega la informació de que són considerades antigues per la gent –de los 

moros-, així com que a d’alguna, a l’extrem de ponent, es podia arribar fins a temps 

recents per una cornisa, sofrint intents d’adequar-la per part d’un veí de Lerín. Així 

mateix des del davall es poden observar molts reforços i enlluïts d’algeps.  

Recentment, a cavall de 2012/13, vam trobar a un blog de fotografia124 un bon 

reportatge de fotos de l’interior, que ens dona molta informació sobre la seua 

morfologia interna i d’alguns detalls. Les fotografies es van fer durant unes 

exploracions realitzades per uns escaladors125, i al reportatge s’adjunten encertats 

comentaris de l’arqueòleg José Luís Ona. En realitat hi ha tres coves (o tres 

agrupacions d’obertures intercomunicades): La més occidental, denominada Cueva del 

Corneta, mostra uns espais amplis de planta i seccions quadrangulars, nets, amb una 

porta amb marcs d’algeps i llinda arquejada, també d’obra. Un poc més al llevant 

trobem la Cueva del Pozo, que en realitat són dues coves superposades, amb dues 

finestres o obertures cadascuna. Ambdues coves estan comunicades per un pou 

xemeneia (o gran túnel vertical), de planta subcircular i més d’un m de diàmetre,  en 

les parets del qual hi ha unes mosses o rebaixos, potser per a posar complements de 

fusta o, en qualsevol cas, per a ajudar en l’ascensió/descens. Les coves conformen a 

mena de corredor o sala central on s’obrin diferents subcambres més reduïdes. A la 

part interna de les estàncies, a un racó, hi ha excavat al sòl un pou de planta 

quadrangular, de quasi 2 m de costat per una profunditat de 3 m. Té una barana d’obra 

i, segons diuen està perfectament enlluït, pel que creuen que ha de ser un aljub, o 

dipòsit per a aigua. A nosaltres ens sembla molt gran per a ser un dipòsit d’aigua, -a 

no ser que també s’hi refugiara ramat-, i no sabem si hi hauria alguna vena en la 

penya per on li poguera arribar l’aigua, que a més a més, probablement fora salobre, 

com reconeixen els mateixos autors del reportatge. Potser millor fora un graner. En 

una paret, vora una entrada, es veu un rebaix quadrangular, de proporcions semblants 

a una cresolera. 

Prou més separada al llevant hi ha la Cueva de Santa Bárbara, que a diferència de les 

anteriors es troba prou més degradada per la pròpia descomposició de la roca interior. 

Observen l’existència de senyes de niament de rapinyaires, relativament habitual en 

algunes coves menys transitades, com ja hem vist en altres casos. Aquesta cova és 

                                                           
124 Blog de fotografia de José York;  http://yorkart-fotos.blogspot.com.es/2013/02/las-cuevas-
de-lerin-iii.html 
 
125 Són autors de les fotografies Primi Cabezón, Santi Alonso i M. Larralde, segons s’indica. 
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també més simple i reduïda i solament són destacables, els murets d’obra que 

emmarcaven l’accés i un altre muret intern, de menys d’un m d’altura, que crea un 

compartiment en un racó. Com molt bé diu Ona: …Su finalidad es un misterio, sin 

descartar que pudiera tratarse de un “troje” para almacenar grano.  

Al costat d’aquesta cova queden les restes d’una altra, majorment desapareguda.  

Per tot el que s’ha vist, aquestes coves de Lerín són, dels exemples que hem pogut 

examinar en aquesta zona de l’Ebre, de les candidates més fermes al seu origen o ús 

en època andalusina. Tot i que es veuen prou netes, sobretot les del Corneta, les 

altres sembla que encara contenen dipòsit sedimentari en algun racó, i sobretot en la 

dita de Santa Bárbara, el registre arqueològic del qual ens poguera donar llum. 

Igualment sembla, pels comentaris de J.L. Ona, que l’entorn al seu davall, també 

guarda diferents indrets arqueològics, necròpolis i altres runes, que caldria investigar. 

De moment acabarem amb paraules d’Ona: "Bien se ve que eran cuevas-refugio 

(incluso se habla de "castillo-cueva") muy posiblemente relacionadas con la expansión 

del Islam por el Valle del Ebro". 

 

.Abans de botar a les coves d’Alaba, esmentarem simplement l’existència d’altres 

possibles grups a l’esquerra de l’Ebre, com ara els de Ladosa o Ausejo, on hi ha coves 

amb els repetits topònims cuevas de los Moros, que normalment fan referència a 

coves antigues en contrast a les nombroses coves vivenda modernes. A Ladosa les 

que vam visitar eren restes de les modernes i per les descripcions de Monreal, les 

antigues tampoc tindrien a veure amb les coves penjades. Les d’Ausejo, 

semblantment, tot i les curioses denominacions de Botica de los Moros, també molt 

estès, que arreplega Monreal, a més de les explicacions populars sobre el suposat ús 

dels ninxols (de colomer) per a guardar metzines  (Farmacia de los Moros...). Per fi. un 

grup molt conegut, si més no per trobar-se a la immediatesa de Logroño, és 

l’anomenat Monte Cantabria, detalladament descrit per Monreal Gimeno, del que 

deduïm que si algun dia va allotjar un grup de coves penjades semblants a les que ens 

interessen, entre les pedreres (canteres) i transformacions posteriors de gran 

envergadura, poca cosa clara es podrà treure en el seu estat actual; a banda la 

problemàtica, novament, dels colomers.   
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7: Alaba - Treviño 

Podríem dir que entrem ara en una altra dimensió, ja que aquests grups de coves 

alabeses, tant les accessibles com les penjades, formen un conjunt a part. I això no 

sols per la pròpia matriu rocosa on són excavats, dolomies consistents que han 

permès la seua bona conservació, amb molts detalls, inclús inscripcions molt antigues, 

-el que no lleva que hagen patit grans despreniments en bloc-, sinó també per la seua 

especial morfologia, amb cavitats que es repeteixen i que són interpretades com a 

esglésies, i amb una també repetida ocupació –o reocupació- per necròpolis de 

tombes tallades a la roca.  

Seria una gosadia per part nostra entrar a intentar qualsevol anàlisi d’un mon que 

desconeguem en primera persona, que compta amb amplíssima bibliografia i inclús 

diferents excavacions arqueològiques d’eminents arqueòlegs com Barandarian (1966) 

o que ha estat magistralment i àmpliament estudiat, fins on es podia, per Azkarate 

(1988), amb continuïtat amb nous treballs d’excavació mes recents (Azkarate i Solaun, 

2008). 

Tanmateix, resulta a primera vista sorprenent la semblança de l’aparença externa i 

alguns acabats d’aquestes coves amb algunes de les valencianes, en especial les de 

la capçalera del riu d’Ontinyent.  Probablement siga degut als materials petris, ambdós 

cretàcics, uns calissos i altes dolomies, arenoses en ambdós casos (Sáenz Sanz, 

2014: 458), però també per alguns altres detalls, com per exemple part dels sistemes 

de tancament de les obertures, la presència d’argolles126, o el que ara més ens 

                                                           
126 Potser cal matisar que les argolles dels grups alabesos, tot i que relativament grans i 
resistents, no són d’ancoratge i sistemàtiques com les de la capçalera de l’Ontinyent, sinò que 
solen ubicar-se a l’interior de les cavitats accessibles, no són molt abundants i segurament són 
moltes d’elles, del darrer moment, i per a lligar bèsties, ja que per exemple, a Santorkaría, se’n 
veuen algunes realitzades a les cantoneres de les tombes, el que vol dir que inclús l’us funerari 
ja estava amortitzat quan es feren. Altra diferència cabdal és que els accessos ací són molt 
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interessa: l’existència també als grups d’Àlaba de coves aèries, és a dir coves 

penjades o inaccessibles que, salvant les dimensions, molt majors en les d’Àlaba, 

també es poden interpretar com a graners magatzems, no sabem si d’un poder local –

per les dimensions-  o de les comunitats immediates, foren cristianes, o no.   

 

No entrarem en la seua enumeració, per a qualsevol detall remetem a la bibliografia; 

tan sols dir que a pesar de la seua proximitat, menys de 8 km en el cas extrem, es 

poden establir com dos sectors: el de Faido – Laño, on hi ha les cavitats més 

espectaculars i on totes les agrupacions presenten estàncies interpretades com a 

esglésies (de planta basilical, amb absis contraposats i sovint amb càmera lateral), i el 

de Parizia –Urarte – Marquinez, on falten aquestes estructures. En canvi en ambdós 

sectors es constaten les coves aèries, si bé en el cas occidental solen ubicar-se en les 

altures del mateix espai físic de les agrupacions, (Montico de Charratu 3, Santorkaria 2 

i 14) o a molt poca distància (las Gobas 13), en el sector oriental les coves aèries 

solen estar més disperses o aïllades (San Cristobal, Uriatxa, Peña Hueca), encara que 

no sempre (la Lucia 3 i Askana 3).  

Si les comparem amb les nostres resulta que els espais interiors de les aèries 

alabeses, en general d’una sola cambra,  són de dimensions molt majors a les nostres, 

on rarament sobrepassen els 10 m2, mentre que aquelles fàcilment tenen 30, 40 i 

inclús 58 m2 (Azkarate, 1988: 380). Potser alguna del Xúquer mig (Cañahorro 2), la 

central del Cabriol, o més encara la de la Cueva de los Moros de Ademús, es podrien 

comparar. És més, aquesta darrera, també presenta a les parets els solcs verticals 

(rozas verticales de disposición radial), típiques de les coves aèries alabeses. 

Potser, tot i obeir a una mateixa finalitat, dins les coves finestra valencianes també 

calga fer aquesta distinció, on les cambres majors que s’han esmentat tingueren 

alguna relació amb la tradició de les alabeses, mentre que la resta, amb cambres 

menudes i altre repertori formal, tingueren un origen i cronologia diferent (andalusines). 

                                                                                                                                                                          
més grans que a l’Ontinyent, veritables portes, sovint amb forma molt allargada verticalment. 
Pel que es veu, el tancament no era a doble ventall, com en la majoria de les valencianes, sinò 
que es faria amb una porta de fulla única, amb les dues pollegueres excavades als l’angles, -
més sovint entrant a la dreta, però no sempre-, en la mateixa roca, observant-se encara el 
rebaix semicircular en la base per a l’entrada de l’eix.  
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En qualsevol cas, respecte a la funcionalitat, les encertades reflexions d’ Azkarate 

Garai-Olaun, ens semblen molt eloqüents, per la qual cosa considerem pertinent 

reproduir-les en nota127.    

Queda el problema cabdal de la cronologia d’aquestes cavitats. Deixant de banda les 

anteriors disquisicions, inclús amb base tan ferma com les inscripcions autèntiques 

localitzades a las Gobas, ens referirem únicament a les conclusions que s’aporten de 

la darrera excavació arqueològica a las Gobas (Azkarate i Solaun, 2008). La 

interpretació del registre arqueològic exhumat en un sector al peu de les coves, amb el 

suport d’algunes datacions absolutes, encabeix tots els fenòmens o activitats 

relacionades amb elles en diferents fases entre els segles VII i el X-XI, amb una 

darrera  transformació de l’espai per a usos agrícoles ja en el s. XVI. És a dir, que les 

primeres coves es farien cap al segle VII, edificant-se tot seguit en el vessant 

immediat, edificis exempts de materials peribles, que continuarien, en diferents 

reestructuracions fins al seu abandonament cap a la 2ª meitat del segle IX, 

segurament pel trasllat de la població a un altre lloc. Es detectarà un nou procés 

d’excavació de cavitats cap al segle X, moment al que més probablement calga atribuir 

l’església de las Gobas 4. La reocupació com a àrea cementerial durarà fins al segle 

XI. 
                                                           
127 Nuestras cuevas colgadas hubieron de tener, por lo tanto, otra funcionalidad, funcionalidad, 
que, en parte, queda sugerida por las rozas verticales de disposición radial que se observan en 
muchas de sus paredes. Estas rozas, como muy recientemente se indica en la CCA (Carta 
Arqueológica de Álava), debieron de haberse utilizado “para subdividir la habitación en 
pequeños compartimentos radiales, mediante tabiques de madera” y, aunque en la 
mencionada obra no se diga nada más, la funcion queda perfectamente explicitada: las cuevas 
aéreas fueron ideadas y excavadas para servir de almacenaje de los productos que la 
comunidad necesitaba. De ahí su compartimentación en estancias que confluirían radialmente 
en un pasillo o distribuidor de acceso, y  en las que se depositaban, pulcramente separados, 
los distintos granos y productos que la comunidad bien generaba con su propio trabajo, bien 
adquiría por algún otro medio. Creemos que se trata de una explicación plena de sentido. Y, sin 
embargo, no parece tampoco que deba ser la única que justifique totalmente la funcionalidad 
de estas grutas. Porque, si colocar un almacén a cierta altura parece comprensible por la 
protección que los productos acumulados reclaman, tanto contra agentes naturales (humedad, 
corrientes de agua, etc.), como contra otros aún más dañinos (roedores, por ejemplo), no 
parece justificable, excavarlo a tal fin a alturas inaccesibles, en cuya construcción –i posterior 
uso- no cabe poner en duda un alto grado de incomodidad y de peligro. Para proteger un 
almacén de los factores de riesgo anteriormente indicados, son suficientes uno o dos metro, 
como –en la arquitectura exenta- demuestra la construcción de los hórreos. Si algunas grutas 
artificiales se construyeron a 10, 12 o incluso a más de 100 m de altura, como la de Uriatxa, 
tuvo que existir una motivación indudablemente fuerte que coadyuvara a tan ingente esfuerzo. 
Y esta no pudo ser otra causa que el miedo y la necesidad de disponer de un lugar de refugio. 
El contexto histórico de estos complejos rupestres –objeto de un próximo capítulo- podría 
justificar, en opinión nuestra, tal aserto. 
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Tot i que, com molt bé diuen els autors, aquests fenòmens i datacions solament 

valdrien per a las Gobas, i no serien generalitzables a les altres cavitats artificials, -

amb el que estaríem d’acord-; tanmateix, en absència d’altres dades equivalents, és 

molt difícil sostreure’s128. 

Açò incideix molt en la nostra problemàtica ja que l’existència de graners magatzems 

penjats, en indrets on no es detecta per a res la presència de cultura material 

andalusina, voldria dir que es va buscar una mateixa solució per a problemes 

semblants, en dates poc més o menys semblants i que sorgeixen en àmbits culturals 

totalment diferenciats129.  

 

Encara a Alaba hi ha el grupet occidental, o del riu Omecillo, que presenta clares 

analogies amb aquests que hem vist,  tanmateix no entrarem en cap detall, car no hi 

ha, segons sembla i que sapigam, coves aèries, a no ser que així es considere alguna 

de les Santiago, de Pinedo, a molt poca altura. Molts detalls sí que són pareguts, en 

quant a forma de finestres I solcs de tancaments, etc. junt a l’aspecte general, 

probablement pel tipus roca, semblant.  Encara més al nord-est, fora de l’Omecillo, 

Azkarate dona referències a algunes covetes a prou altura, com són les d’Obage 

(Berrozteguieta).  

 

 

8: Valderredible i Pisuerga.  

Encara que el riu Pisuerga és afluent del Duero, l’incloem ací perquè la seua zona de 

capçalera es troba molt pròxima a la de l’Ebre, i és una àrea on s’han estudiat alguns 

grups de coves artificials, majorment accessibles i esglésies, en les capçaleres 

d’ambdós rius. 
                                                           
128 A darrera hora hem conegut alguns resultats d’ulteriors campanyes d’excavació a las 
Gobas, amb importants novetats, com ara: l’inici en el segle VI de l’excavació d’algunes coves i 
la permanència de l’hàbitat adjunt durant quatre segles, -en base a noves datacions 
radiocarbòniques-, amb un edifici de pedra i altre domèstic però de grans dimensions, etc. etc. 
que fan matisar als autors les conclusions anteriors, per a interpretar, entre altres, que estariem 
davant la seu d’un nou “centre de poder” (Azkarate i Solaun, 2015). 
129  Com que ignorem qualsevol dada sobre possibles moviments de població alt medievals no 
ens atrevim a suggerir la possibilitat d’explorar la via occitana, en relació a algunes de les coves 
penjades d’Alaba. En aquest aspecte remetem al capítol dels cluceaux de falaise d’Occitania 
que, com es veurà, tenen algunes ressemblances. Tampoc deixa de ser curiós que determinats 
tipus de coves artificials siguen anomenats les Gobes, al nord de la Fraça  (Saletta, 1992: 118).  
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En qualsevol cas solament al·ludirem, i molt per damunt, a algun exemple que puga 

acostar-se remotament al tipus de cavitat que estudiem ja que, pel que sembla en 

aquestes àrees pràcticament no es detecten coves penjades. 

Com a guia general seguim encara a Monreal Gimeno, que tracta amb suficient 

amplitud  d’aquests i encara d’altres grups propers (alt i baix Ebre Burgalés), on llevat 

del repetit topònim de cuevas de los Moros, no hem vist res que puga ni de lluny 

comparar-se a les nostres covetes.    

En l’àrea de Valderredible esmentarem les coves de las Presillas de Brícia, on hi ha un 

conjunt rupestre en el que descolla la Cueva o Ermita, de San Miguel, que 

efectivament es tracta d’una antiga església de la que s’han ocupat molts estudiosos. 

Tanmateix, molt properes hi ha  …semidesplomadas, varias cuevas colgadas en la 

pared rocosa, labradas a distinta altura pero intercomunicadas por pasillos y escaleras 

excavadas en la propia roca. (Monreal, 1989:50). Eren coves de dimensions 

mesurades i planta globular, segons Monreal, encara que ara són inaccessibles, veu 

senyes per a elements de fusta que permetrien un accés còmode. Res podem afegir ja 

que encara vam veure menys nosaltres, com no fora verificar el que diu Monreal, en la 

nostra visita als anys 90, on solament poguérem fer algunes fotografies. 

Per a la pròpia zona de la capçalera del Pisuerga, a banda del treballs de Monreal, 

amb els que seguirem, comptem amb altres més concrets i recents, com el de Diana 

Vega (2011) on s’arreplega altra bibliografia posterior a Monreal. Tanmateix poques 

novetats trobarem, llevat d’afermar-se més en l’ús cristià i sovint eremític de 

pràcticament totes les manifestacions rupestres de la zona, donant una cronologia del 

VIII al X. Potser sobta un tant que solament es constate una inscripció de certa 

importància, la discutida de San Martín de Villarén, que Monreal avançava al 587 -era 

625- , tot i que l’autora no creu prudent prendre-la com una referència cronològica 

fiable, degut a la disparitat d’interpretacions (Vega, 2011: 24).  

Potser l’únic grup que ens puga interessar de tota aquesta zona siga el denominat el 

Cuevatón, en Cezura. Ben descrit per Monreal, que també aporta plànols, es tracta 

d’una gran cova natural, aprofitant la protecció de la qual es van excavar diverses 

cambres  -cel·les diu Monreal- en altura, en diferents nivells irregulars, si bé de la 

majoria  queden ara restes molt parcials pels grans despreniments. Alguna porteta de 

les cèl·lules encara conservada i inaccessible, té forma trapezoïdal. A l’interior de la 

cova hi havia un gran aljub, semiexcavat a la roca i amb restes de volta de canó 

d’obra.  
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En una paret propera, fora de la cova, cap al NE, existeix encara una finestra solitària 

(Cuevatón 2), inaccessible si no és amb cordes. A ella va poder accedir Monreal, fent 

el plànol, i diu: Su puerta es pequeña, con recias ranuras de cerramiento en jambas y 

con peldaño descendente. El interior se organiza en dos sectores individualizados por 

un murete de separación… (Monreal Gimeno, 1989: 40). Encara que  no va trobar 

església ni senyes de sepultures, s’inclina perquè allò puguera ser un eremitori130. 

Nosaltres, salvant les distàncies corresponents, diríem que conceptualment 

s’assemblaria prou a la Cova dels Nou Forats de Beniarrés, per l’aprofitament d’una 

gran cavitat natural, a pesar de la diferència de la matriu rocosa, molt més consistent 

al Cuevatón, que permet formes més regulars. La morfologia i mesures del que queda 

de les cambres penjades a l’interior de la cova, així com de la cavitat 2, apartada i ben 

conservada, ens porta a creure-la un graner, magatzem i refugi d’una comunitat 

camperola establida a les rodalies. Si cronoculturalment és andalusina o no, ho hauran 

de determinar estudis arqueològics més detinguts, però, a pesar de la latitud, en seria 

ferma candidata. 

 

No podem tancar aquest apartat sense almenys referir-nos a un grup que encara que 

molt allunyat, (a més de 80m km al sud), es troba a un afluent del Pisuerga, l’Arlanza, 

si més no com a mostra de moltes altres cavitats comparables que han d’existir per 

tota aquesta geografia. 

Es tracta de la Peñarrota, de Salas de los Infantes, grup ja citat primerencament com a 

possible paral·lel de les Covetes dels Moros de Bocairent, si més no per Tramoyeres 

Blasco (1899).  

Fins pràcticament l’actualitat tots el estudis més o menys superficials i inclús 

divulgatius131 del grup s’entesten a parlar de grup eremític, quan no monasterio 

cristiano, etc. sovint vinculant-lo com a probable antecedent de l’important monestir de 

San Pedro, molt proper. Tanmateix a un treball recent, per fi es dubta d’aquesta 

adscripció, tot i indicant que … los habitáculos, compuestos por entrada, gran sala 

                                                           
130 Però inclús encara que hagués hagut església, com passa en molts casos, no seria 
menester que fora un cenobi. Com molt bé conclou Martínez Tejera (2006:87): Por eso no 
debemos ver siempre las iglesias rupestres formando parte de “monasterios” y “cenobios”. 
Podria tratarse simplemente de un espacio eclesial que haria las veces de iglesia parroquial al 
servicio de una comunidad civil asentada en sus alrededores. 
 
131 Així es pot veure consultant qualsevol web o guia local, i inclús als plafons explicatius 
existents al mateix lloc de la Peñarrota. 
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central y cavidades situadas a modo de alveolos en torno a este espacio parecen 

apuntar a la presencia de unidades familiares mas que a eremitas. (Reyes Téllez, 

2013: 96). A nosaltres la similitud d’aquests alvèols, o subcambres, amb els atraixos o 

graners, ens sembla evident. Però les coves són molt dissemblants; en nombre de 13, 

tot i alguns enfonsaments i el pas de la carretera que haurà alterat molt l’entorn, les 

cavitats es troben penjades, si bé no molt altes, i algunes tenien un accés per pouet –

xemeneia. El tret més característic, al nostre entendre, és la seua escassa altura, 

llargs passets i en general els espais reduïts i prou claustrofòbics (tipus “cau”, 

madriguera  o sirdab), que les allunya molt de les que hem vist tant del nord com del 

centre peninsular. Es compta amb una bona planimetria del Colectivo Arqueológico y 

Paleontológico de Salas, i una planta revisada per D. Francisco Reyes, qui sembla que 

estava duent avant un estudi arqueològic més profund, però que ja el 2013 acaba 

concloent: Sin embargo la total ausencia de enterramientos en el interior de las 

cavidades, así como la inexistencia de centro de culto nos lleva a considerar por el 

momento, que se trata de un pequeño poblado troglodítico. 

Reyes estudia així mateix en aquest treballs altres coves de la zona, moltes d’elles 

naturals retocades artificialment, i algunes de gran interès també per trobar-se en gran 

part penjades, com a la Peña de Covarrubias; Fa esment sovint de la troballa de 

ceràmiques medievals, o altmedievals, als seues encontorns, però mai es cita res 

andalusí. Per a Peñarota almenys, d’antuvi caldria no descartar-ho, tot i que han de 

ser els nous registres arqueològics els qui ho desmenteixquen.  
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 4.E –  L’EBRE ARAGONÉS; El Cinca. 

 

Tot i la gran extensió de territori de l’Ebre aragonès, amb els seus llargs afluents, 

sovint amb matrius geològiques semblants a les que s’han vist, més o menys aptes per 

a l’excavació artificial de cavitats, a penes coneguem de l’existència en uns pocs 

enclaus de coves penjades. De fet, com a tals solament podríem considerar les del riu 

Cinca, tot i que ens entretindrem també en alguns casos més especials, com ara el 

Queiles i el Jalón, ambdós afluents per la dreta de l’Ebre, a tall d’exemples. 

 

1. Queiles. En les proximitats de Tarazona trobem un curiós castell rupestre en la 

població de Los Fayos; denominat popularment la Cueva del Caco. D’ell ja s’ha tractat 

anteriorment com a paral·lel de Garadén, en el Xúquer mig.  

Vora los Fayos, els farallons rocosos, d’arenisques amb conglomerats, presenten 

algunes coves naturals i d’altres adequades artificialment. A banda de la gran cova 

que allotjava el nucli del castell, o Cueva del Caco, hi ha altres finestres entorn seu, 

penjades a gran altura, algunes de forma quadrada i altres arrodonida, que són 

anomenades: de las Palomas, o de la Lumbrera; i es diu que són part d’una antiga 

conducció d’aigua. Suposant que fora així en algun cas, com que es troben a molt 

diferent cota, està clar que les altres serien colomers, com es pot veure en alguna 

fotografia, i potser algunes foren sitges penjades. Una altra cova mitjana i accessible al 

peu del faralló, anomenada el Castillo de los Moros, presenta encara tota la seua 
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obertura tancada amb murs de tapial, i amb una porteta de carreus, amb arc de mig 

punt, encegada. Al seu interior es constaten diferents retalladures en la roca, i 

evidències d’haver disposat diversos pisos, amb bigues que anirien de la paret rocosa 

a la paret d’obra; Salvant les distàncies, geogràfiques, temporals i dimensionals, 

recorda molt a la Cueva del Moro de Caravaca. Encara hi ha altra gran cova 

accessible, més al sud, també tancada per obra de rajola, a l’interior de la qual hi ha 

l’ermita de San Benito, del segle XVIII, segons sembla. 

De la cova principal, la del Caco, la bona planimetria aportada per Alejandra Gutiérrez 

(2010), ens dispensa de donar majors detalls. Tanmateix la descripció d’aquesta 

autora és molt minsa, donat el caràcter de conjunt del seu treball. A hores d’ara no 

coneguem publicació ulterior, però hem d’imaginar que s’han d’haver fet treballs 

arqueològics recents, doncs des de la nostra primera visita, l’indret ha canviat molt, 

havent-se netejat, consolidat i adequat per a l’accés públic, amb escales metàl·liques i 

passarel·les tan impressionants com el mateix enclau. 

Es tractava d’una cova de planta circular, tipus embut, oberta per un costat, donant a 

un tall vertical, pel que faria falta una escala mòbil per a accedir-hi. Queden restes i 

senyes dels murs de tanca, inclús en les dependències laterals superiors sembla que 

hi havia merlets, però majorment totes les estructures edilícies interiors han 

desaparegut, presentant-se solament les seues bases o retalls en la roca, formant 

diferents escalonaments. Queda l’aljub, que era alimentat per una conducció excavada 

en la roca, des de la part alta, on, segons Gutiérrez  queden restes de dues torres, a 

les que s’accediria per un caminet des de la prolongació lateral de la mateixa cova.  

Ens interessa ressaltar la presència de diferents sitges convencionals (més o menys 

troncocòniques, així com unes quantes dependències, alvèols o cambres excavades 

artificialment a la roca –habitacions posa al plànol-, d’una mitja de 2 m de diàmetre o 

de costat, que sens dubte es tracta de graners, inclosos els de la prolongació lateral 

superior.  

Ens trobem doncs amb una fortificació, refugi i graner, l’origen de la qual, a falta de 

proves concloents, ha de ser andalusí.  

Ja s’ha fet esment, en l’apartat de les Penyetes de la Cova Negra de Catamarruc, a 

l’ús més o menys esporàdic de coves naturals per a fortificacions, en època 

andalusina, (vid. també nota 65). També a l’Aragó però molt més al nord, s’assenyalen 

altres coves naturals usades pels musulmans amb finalitats defensives (Cabañero, 

Cantos y Gimenez, 2006:63), referint-se a les de Llaguarres y Agüero. En el primer 
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cas, l’Ametllera de Llaguarres, deuen ser coves naturals penjades, amb adequació de 

murs i altres complements per a la defensa, si bé sembla que existeix un llarg túnel o 

passadís excavat a la roca. A Agüero també són coves naturals, que queden dins un 

petit espai fortificat al peu del Mallo, i amb sols algunes adequacions. En ambdós 

casos, seguint als autors citats, -que es basen em documents publicats per Durán 

(1965), i Pérez de Urbel (1950)-, eren considerats com a castells en la primera 

documentació cristiana. 

En aquesta zona del Queiles no sabem de l’existència d’altres finestres, però molt prop 

de Tarazona, a l’eixida cap a Ágreda, per sobre del riu, marge esquerre, vora la 

carretera, es veuen un parell de coves artificials semipenjades,  que no hem investigat.  

 

2. Jalón. En el riu Jalón sí que sembla que hi ha certa tradició d’excavar cavitats 

artificials (Sáenz Sanz, 2014), no solament en la seua part baixa, sinó també més 

amunt, tal com es desprèn ja dels vells treballs del Marqués de Cerralbo, (Aguilera y 

Gamboa, 1909), que tanmateix no hem pogut contrastar.  

Ens detindrem únicament al grup denominat Los Agujeros, en Rueda de Jalón. 

Em el marge dret del riu, a la vora nord i per damunt d’aquesta població apareixen 

penjats a gran altura, quatre grans forats irregulars, tots a un mateix nivell i, una mica 

separats, al sud, altres dos orificis semblants. 

Proper es troba el castell de Rueda, de certa importància en època andalusina, per al 

que Sáenz (2014: 171, nota 193) troba referència històrica de principis del segle XII, i 

inclús, segons al-Kardabus, la fortificació era “...extremadamente inaccesible y 

elevada. La habia dispuesto y construido Al-Musta’ín ibn Hud y la habia pertrechado 

com medios de subsistencia y armas. Excavó en ella un pasaje subterráneo hasta el 

río, que construyó hábil y solidamente –sus escaleras pasaban de cuatrocientos 

escalones-, por lo que no le fueron (jamás) interceptadas la bebida ni la senda. (Al- 

Kardabus -Maíllo Salgado, ed.-, 1993: 144).  

Sáenz s’ocupa de la geologia i de les nombroses coves vivenda i altres subactuals 

existents en la zona, però en arribar a d’aquest únic grup penjat, del que no diu el nom 

però identifica: ...grupo de hipogeos colgados en los cantiles... grupo inaccessible 

dados los desprendimientos... l’acompara, por su aspecto (com també fem nosaltres 

mateix moltes vegades, em no tindre altres elements de judici), als de l’Arga i Tajuña, 

amb probable origen alt medieval (Sáenz, 2014: 179).  
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Tanmateix, en la nostra visita del 2003 sí que tinguérem ocasió d’accedir al seu interior 

per la part de darrere132. Efectivament, després de pujar una costa, arribats al nivell, 

s’obri una sèrie de quatre boques que donen a una espècie de galeries – túnels en 

paral·lel, de direcció est -oest aproximadament, i accessibles a peu pla des del llevant. 

Amb el pis prou pla i una altura d’1,5 m, amb els sostres irregulars, aquestes galeries 

paral·leles estan creuades per altres perpendiculars, o millor, intercomunicades per 

passets o obertures irregulars, però amb direcció nord- sud. A poca distància més al 

sud, s’obrin altres dues boques, i hi ha senyes d’alguna altra semicolmatada adjunta. 

Tot plegat fa la impressió que les boques penjades en realitat són producte d’un gran 

enfonsament que les va deixar a l’aire, però que en un principi les galeries no tindrien 

comunicació exterior en el seu extrem de ponent. Prova d’açò la tenim en l’extrem sud-

oest del conjunt, on la darrera boca a l’exterior és menor i irregular, mentre que la 

galeria següent, cap al sud i semireblida, no va ser afectada pel despreniment i per 

això encara no comunica amb l’exterior. 

En definitiva, ignorem qualsevol altre detall d’aquestes cavitats, però hem pogut 

descartar-les com a paral·lels nostres car res tindrien a veure, ni per accessibilitat ni 

per morfologia, amb les coves finestra. Potser foren uns magatzems?. No podem 

deixar d’esmentar que per tota la costa d’accés sovintejava la ceràmica romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132  De davall les coves estant preguntarem per elles a un veí de Rueda que respongué: ...se 
llaman los Ajugeros, y serian para meterse la gente antiguamente.. Ens informa així mateix de 
que ell sempre els ha conegut igual i... que es pot entrar per darrere!. 
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3. Cinca 

 

En el curs baix del Cinca, entre Fraga i Montsó es localitzen uns quants grups de 

coves finestra que representen, per ara, els més clars exemples d’aquestes 

estructures a l’Aragó, i a tot el nord-est peninsular. 

En aquest sector de riu, mentre el marge esquerre son hortes i més hortes, el marge 

dret conforma grans escarps de prop de cent metres de tall, que són denominats las 

Ripas. Es tracta de materials miocens, argilencs i de diferents matrius alternant els 

estrats més durs amb altres més fluixos.  

Bàsicament trobem dos nuclis de coves penjades, el més meridional al voltant de la 

població de Vallobar (o Ballobar), i un altre a Alcolea de Cinca.  

El nucli o conjunt de Vallobar, es composa d’almenys 4 grups, que descriurem de sud 

a nord.  

-Vallobar I. (Ripa del Congost, o del Pilar). Situat a uns 350 m al sud-est de la 

població, a l’altre costat del barranc de Valsalada, en la seua confluència amb el riu 

Alcanadre que passa al davall, poc abans de vertir al Cinca, uns 700 m més avant.   

Es composa de dos subgrups, que denominem A i B;  mentre que el primer es situa a 

mitjan cingle, però a la mateixa corona del talús de detritus pel que algunes coves 

inferiors són ara accessibles, el segon, a pocs metres més al sud, es situa a gran 

altura. 

El sector A es composa de tres nivells, l’inferior amb dues cavitats, l’intermedi amb set 

i el nivell alt amb dues més, essent aquest darrer inaccessible, i quedant per explorar. 

Igualment tampoc vam poder arribar al sector B, amb dos nivells penjats, l’inferior amb 

tres cavitats i el superior amb set.  
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En realitat el que ara és veu són les restes molt parcials del que hi hauria, ja que en 

tots els casos deu faltar almenys la meitat anterior de les estructures Sense entrar al 

detall, a falta d’estudiar, en general serien cavitats de planta i secció quadrangular  de 

dimensions, les més grans, d’uns 4 per 3 m de planta, amb una altura d’1,70 m 

aproximadament, encara que hi hauria també de menors i menys regulars, i algunes 

amb intercomunicacions o passos interiors. Com que falten les parts davanteres no 

sabem res de les boques; solament algunes del sector B, extrem sud,  podria ser que 

ho foren, em forma de finestra més o menys quadrangular. Es constaten clots 

arrodonits en el sol d’algunes cambres, algun ninxolet i alguna sitja troncocònica.   

Cap resta material mobiliar va ser atestada, en els sectors a que vam poder accedir; 

potser les exploracions als nivells penjats siguen més fructíferes, perquè el gran toll de 

detritus acumulats al davall anul·len qualsevol expectativa. 

Encara hi ha restes d’un altre subgrup, el C, pràcticament del tot desaparegut pels 

grans despreniments, en el lateral, al nord-oest, donant al barranc de Valsalada.  

 

-Vallobar II. (Los Agujeros de San Juan) Aquest grup es situa molt proper al nord del 

nucli urbà, per damunt dels afores, i relativament pròxim també, uns 300 m  al nord de 

l’ermita de San Juan, que domina la població al capdamunt del cingle, i de les runes 

d’un castellet, en cota inferior. La corona del gran con de detritus arriba al peu de les 

cavitats, pel que el seu nivell inferior, amb una o dues coves, molt desfetes, és 

accessible. El nivell superior, amb cinc cavitats més, totes al mateix nivell excepte una 

un poc més baixa, és actualment difícil encara d’accedir sense cordes, a l’estar 

penjades a uns  5 o 6 m. 

Totes han perdut la part de davant en major o menor grau, excepte potser la 4, que 

conserva la porta, i que tanmateix no vam poder explorar. La 3 és de planta i secció 

quadrangular, de quasi 2 m d’ampla per altres tant d’altura, conservant una llargària 

d’uns 2,5 m. No es veu cap dispositiu, solament hi ha en la paret nord, i ocupant quasi 

tota la seua altura, a mena d’un armari vertical o inici d’un passet d’uns 60 cm d’ample 

per altres tants de profunditat. La 4 és la única que conserva l’accés en forma de 

finestra rectangular. La 5 en canvi, és el cul d’una galeria semblant a la 3. Les 

obertures numerades com a 6 i 7, les més septentrionals, estan intercomunicades per 

una porta interior, i són penosament accessibles per la part caiguda de la 7. 
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La 6 estaria composada per un ampli vestíbul, d’uns 2 per 3 m de planta per  1,70 m 

d’altura, amb una mena de lleu concavitat a la paret sud. Tot seguit s’obri una galeria 

d’uns 5 m de llarga per 1,70 d’ampla i idèntica altura que penetra en direcció oest, i al 

fons de la qual s’obri una reduïda subcambreta. En la paret sud de la galeria hi ha una 

porta que dona a una subcambra allargada en direcció sud, d’uns 2,80 m de llarga per 

1,70 d’ampla, on únicament constatem un ninxolet cresolera en la paret est. Aquesta 

cambra podria tancar-se amb porta quedant restes de la polleguera superior  en el seu 

angle nord-est.  També a la galeria hi ha almenys 3 ninxolets més, un dels quals era 

segur una cresolera. A mitjan paret nord de la galeria s’obri la porta que comunica amb 

la cova 7, que tindria poc més de 3 m de llarga per 1,70 d’ampla  i semblant altura, el 

quart nord-est de la qual ha desaparegut per despreniment i inclús és probable que 

originalment fora una subcambra de la 6, sense finestra a l’exterior. 

A falta de dades de la 4, el sol de la resta de cambres a penes conserva sedimentació, 

pel que de la seua possible neteja arqueològica no cap esperar novetats 

morfològiques, i serien també segurament escasses les mobiliars. Hi ha alguna senya 

de freqüentació subactual a la 6-7, coincidint amb la informació de que de joves solien 

pujar alguns veïns a los agujeros. 

Tanmateix, del sol interior de la cambra 6 prové un únic fragmentet ceràmic 

(M214.81.01) part del cos, panxa, d’un vas indeterminat però podria ser una ampolleta 

o redoma menuda, amb vidrat melat a l’interior i blanc, estannífer, a l’exterior.  Al peu 

del cingle i on s’inicia l’empinat vessant descendent, es van arreplegar alguns 

fragments ceràmics més, oxidants i indeterminats, excepte un reduït que podria ser 

d’una olla (M214.81.02 a 04; M215.93). A pesar dels dubtes, aquests materials deuen 

ser andalusins i correspondre a l’ús de les coves. 

 

-Vallobar III. Uns 500 metres al nord-oest del grup anterior, en un esperó que sobresurt 

de l’escarp, s’observa l’existència de dues obertures penjades, mirant a tramuntana. 

De secció i planta quadrangular, semblant al que s’ha vist al grup II, la cova oriental si 

que profunditza, mentre que l’occidental a penes té fons, havent desaparegut la resta.  

 

-Vallobar IV. Poc més al nord de l’anterior, uns 250 m, trobem aquest darrer grup, 

composat pel que resta d’unes cinc cavitats. És molt curiosa la formació geològica que 

ha deixat la natura, consistent en un frare, agulla o esperó separat de la resta de  
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l’escarp, en la cara nord del qual hi ha les restes internes penjades d’una doble 

cambra quadrangular. Açò ens pot donar una idea dels enormes canvis soferts per 

aquest emplaçament, que res tindrà a veure amb l’estat original de quan s’excavarien 

les coves, trobant-se tot caigut i greument desfigurat. 

En la paret adjunta a penes queden les restes de les parts internes d’altres quatre 

cavitats, majorment quadrangulars, que ara són accessibles pels detritus acumulats al 

seu peu.  

En el vessant o talús immediat  per davall poguérem constatar la presència d’algun 

fragmentet ceràmic, majorment comú i poc significatiu; tanmateix, un minúscul 

fragment (M215.94.01) té restes de vidrat verd, d’òxid de coure, i tot i la insignificança, 

podria correspondre a una gerreta decorada en corda seca parcial.  Al davall del tot, ja 

prop del riu Alcanadre i a la vora del camí, es noten les restes arrasades d’alguna 

estructura constructiva, entre les que hi havia alguns materials ceràmics, majorment 

poc significatius, però entre els que s’arreplegà un trosset que podria ser d’olla, altres 

amb estries i un molt erosionat, que podria ser de la vora d’una cassola (M215.95).  
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Alcolea de Cinca. Seguint cap al nord, les Ripas o cingles van perdent altura fins 

desaparèixer. Travessat el riu Alcanadre, que ve de l’oest, després de Xalamera van 

tornant a guanyar altura fins formar de nou uns escarpats espectaculars en tot el 

sector al sud d’Alcolea, vorejat pel Cinca. En total, uns 10 km separen els nuclis de 

coves de Vallobar i d’Alcolea.  

El nucli de coves penjades d’Alcolea es composa de tres grups ben separats, que vam 

numerar de nord a sud.  

- Alcolea I.  A l’extrem sud de la població, per damunt de les darreres cases. A una 

gran paret orientada a nord-est es veuen cinc o sis coves artificials penjades, a 

diferents nivells, molt mal conservades, com és habitual en la zona. Alguna mostra la 

seua secció quadrangular, i alguna altra té la porteta, finestra o boca amb la llinda –o 

dintell- arquejada. Poc es pot afegir en no haver-les pogut explorar. Això sí, en el 

vessant immediat als seus peus poguérem arreplegar uns quants fragments ceràmics 

(M207.112), que per la configuració de l’espai no poden provindre sinó de les coves. 

No presenten formes, excepte una voreta d’un vas tancat, i la majoria són prou atípics, 

o no sabem reconèixer’ls; Hi ha un fragment amb vernís melat  clar total, que podria 

correspondre a una safa –ataifor- , i dos fragments amb decoració incisa pentinada, un 

dels quals també amb línies de manganés. 

La torre que donaria nom a Alcolea, es troba a uns 580 m al nordoest d’aquest primer 

grup, damunt l’escarpa, dominant la població. Resta un potent basament de fort 

morter, damunt del qual han instal·lat una creu que desvirtua el monument. 

- Alcolea II. (Tozal Redondo). A uns 230 m al SE de l’anterior. Penjades al terç inferior 

d’un imponent esperó que sobresurt de la línia d’escarp, s’arriben a veure fins a vuit o 

nou obertures, superposades en quatre o cinc nivells, però totes juntes. És el que resta 

d’un interessant grup que deuria d’estar intercomunicat verticalment, tot i que solament 

hi ha evidències de les seccions quadrangulars, quan els esfondraments ens ho 
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deixen observar des de sota.  Una altra única obertura es troba separada, al ponent 

d’aquest grupet, en realitat la part interna d’una cambra que tenia la secció 

rectangular. Del seu peu únicament poguérem recollir una ansa de cinta, poc 

característica i dos fragments atípics (M207.113).  

 

 

- Alcolea III. A poc més d’un km al sud-est de l’anterior, seguint la línia d’escarp de las 

Ripas, prop de la Torre de Pitarque. Més cap al sud els cingles desapareixen per 

donar pas a la zona de La Codera, on hi ha un destacat assentament de l’edat del 

Bronze i del Ferro (Montón, 2008). 

A mitjan cingle apareixen fins a sis obertures penjades que, contràriament al grup 

anterior, presenten una disposició horitzontal, totes al mateix nivell i unes a continuació 

de les altres. Pel que es pot albirar des del davall, ja que tampoc vam poder explorar-

les, semblen de planta i secció quadrangular, paregudes a les que venim veient en 

aquesta zona. Es veu alguna intercomunicació interna entre elles, de mesures més 

reduïdes i també amb secció de tendència rectangular, amb la llinda més estreta. Del 

seu davall únicament constatarem un fragment de la base d’un cànter i uns bocins de 

ceràmica oxidant, però res indicatiu (M207.14). 

 

Podríem concloure, a pesar de la parcialitat del que s’ha conservat, faltant les parts 

anteriors de pràcticament tots els grups, i amb la desfiguració dels emplaçaments pels 

esfondraments, pel que s’ha pogut observar –a falta d’estudis de detall-, que aquestes 

coves del Cinca obeïen a una tipologia prou diferent a la de les coves finestra 

valencianes, si més no en quant a la seua estructura bàsica, que ací és recurrentment 

quadrangular en plantes i seccions, i de dimensions generalment majors. Però salvant 

això, les subcambres, alguna sitja i altres trets menors, cresoleres, clots arrodonits, 

formes de les finestres, en els pocs casos que s’han conservat, etc. són prou comuns. 

Els indicis cronoculturals despresos de l’escàs registre material detectat, ens duen a 

una mateixa època i funció d’aquestes estructures, si bé amb una diversitat formal 

acusada. Estudis arqueològics concrets sobre aquests indrets del Cinca ho hauran de 

confirmar. 

En qualsevol cas, si els hem tractat amb una mica de major atenció, dins dels 

imponderables, és tant per la seua situació geogràfica, relativament al nord, com per 
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no haver trobat estudis d’ells on remetre’ns. Com en altres llocs, fins ara sembla que 

les dificultats per al seu estudi han pesat més que la seua gran visibilitat. Malgrat açò, 

no han passat desapercebudes del tot per a alguns autors com ara Cabañero, Cantos 

y Gimenez (2006), que les esmenten, tot i que a partir de Sénac (1991, 2000). Aquest 

autor  ja va suggerir una possible relació entre aquestes coves finestra de las Ripas i 

les descripcions dels cronistes àrabs, sobretot les d’ al –Himyari referents al districte 

de Lleida: “... tots els llocs disposen d’una torre o d’una sitja – refugi subterrani, on els 

camperols s’amaguen en cas d’atac enemic”133. Tanmateix aquests refugis subterranis 

o al-sirdab, al nostre parer, tot i obeir a un concepte i/o funció similar, serien un tipus 

de cavitats artificials de característiques molt diferents a les coves aèries, més aviat 

tipus cau o conillera –madriguera-, excavades al subsòl, sovint a partir d’una sitja, i 

que estarien tan esteses o més que les coves finestra, per gran part d’Al–Andalus. Una 

mostra ben propera la tindríem en els Castellots de la Portella, al nord de Lleida, on 

Jordi Bolòs (2007:10-11), descriu un d’aquests refugis, o sirdab, referint-se també al 

text d’Al-Himyari, si bé prenent-lo de Bramón (2000). No entrarem ara en aquesta 

problemàtica, però hi ha nombrosos exemples, també a l’àrea valenciana. Però, 

precisament el mateix Sénac ens aporta el text d’un altre cronista àrab, al –Qazwini, 

que descriu amb molt detall aquests subterranis, en parlar dels existents a Fraga, tot i 

que no els dona el nom de sirdab, sinó al-fugfug (o al-fuyfuy)134. Potser alguns dels 

peculiars amagatalls de la confluència del Flumen amb l’Alcanadre, molt propers a las 

Ripas, com tot seguit veurem, sí que s’avindrien millor a d’aquest concepte de cau 

subterrani. 
                                                           
133 Potser val la pena adjuntar la trancripció un poc més completa del text d’Al Himyari (Llibre 
del Jardí perfumat sobre les notícies dels països -principis del segle XIV), que es pot veure a 
l’exposició permanent del Museu Arqueològic de Lleida: ... La fortalesa domina una plana 
àmplia coneguda per la plana de Mashkican (Mascansà). La ciutat de Lleida té un territori fèrtil 
(...), els horts són molts i les fruites abundants i es distingueixen per la quantitat i la qualitat del 
seu lli, que l’exporta a totes les regions de la zona de les Marques. A la plana del Mashkican hi 
ha molts llogarets petits, conreus i pastures. Tots aquests llogarets disposen d’una torre o d’una 
sitja-refugi subterrània, on els camperols s’amaguen en cas d’atac de l’enemic. Per poder 
construir aquests refugis, la gent de la Marca trauen diners dels testaments i de les donacions. 
 
 
134  “Hi ha a fraga nombrosos refugis subterranis que serveixen als habitants per a protegir-se 
contra l’enemic en cas d’atac. Cada refugi consisteix en un pou de boca estreta i que va 
engrandint-se cap avall. Al fons es troben nombroses galeries separades les unes de les altres, 
a la manera d’un cau de conills (terrier de gerboise), on no es pot, des de la superficie del sól, 
arribar directament a d’aquestes galeries i l’agressor no hi gosa pas penetrar. Si aquest darrer 
enfuma (fa fum) al pou d’accés, els refugiats penetren a les galeries i tanquen les portes per a 
esperar que el fum se’n vaja. En previsió del cas que l’enemic terraplenara el pou d’accés, el 
soterrani poseeix una altra comunicació amb l’exterior, per la qual els refugiats en poden eixir. 
Aquests soterranis els anomenen allí al-fugfug”. Al –Qazwini, Cosmographie. –Götingen,1848-. 
Cfr. Sénac (1991:395).  
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4.  Altres tipus rupestres septentrionals. 

 

- a: Las Cellas o Roca Forafadada.  En el mateix Cinca, riu amunt, però en el marge 

esquerre i a pocs km de Montsó, trobem la Roca Foradada (o Agujereada), un grup de 

coves aèries d’aparença semblant a les vistes, tot i que en un escarpat molt menor. 

Davall d’un sostre de matriu més dura, apareixen excavades cinc o sis grans obertures 

quadrangulars, totes al mateix nivell horitzontal. Tot i estar penjades a uns 8 o 9 m, per 

un despreniment en l’extrem lateral sud, es pot accedir sense grans dificultats. Però a 

l’interior no hi ha cambres, a pesar del topònim de la partida: Las Cellas, que deu fer 

referència a d’aquestes coves, sinó una espècie d’única galeria que ressegueix el flanc 

oest del cingle, i interrompuda, potser pels propis esfondraments, que l’han deixat a 

segments oberta a l’exterior. No sabem interpretar aquesta estructura, perquè a falta 

d’estudi, en principi tampoc sembla una galeria d’aqüeducte.  

 

- b: Amagatalls dels Monegros.  Al ponent de Montsó, i al nord de Sarinyena, en un 

territori ampli, però sobretot en l’àrea de confluència del Flumen amb l’Alcanadre, 

existeixen una série de cavitats artificials molt peculiars, que encara que  la majoria  no 

tenen res a veure amb les coves finestra, algunes sí que s’obrin a l’exterior en forma 

de finestra a 3 o 4 m d’altura (Peña Mora, de Huerto; Cueva de los Moros, de Bespén). 

En una ràpida visita en vam poder localitzar algunes, seguint un treball de recopilació 

publicat per Antonio Monesma al seu blog135. En aquest treball, més aviat divulgatiu, 

Monesma, seguint investigacions anteriors de Manuel Benito –i també l’opinió de 

Gonzalez Blanco, segons allí s’indica-, n’arriba a recomptar una cinquantena i, a falta 

                                                           
135  Cuevas rituales en el alto Aragón. http://blog.pyrenepv.com/?p=1458 (26-8-14). 
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d’altres dades, conclou que tindrien un caràcter ritual, en època indeterminada, però 

molt antiga, i relacionada amb la fecunditat o la maternitat136.     

Tot i la gran diversitat formal, solen aprofitar qualsevol eminència rocosa en mig de les 

terres planes, amb els accessos sovint dissimulats, de vegades amb diverses eixides i 

galeries (Casa Monte Tubo, San Lorenzo) i/o amb sitges a l’interior (la Tinaja, Venta de 

Ballerías). En altres casos l’obertura, accessible, segueix per un llarg i angost corredor 

encorbat, fins desembocar a una trampa en el sostre que dona a una única cambra 

circular, sense eixida (el Juncar, San Lorenzo). No coneguem altres estudis sobre 

elles, ni la seua contextualització, tot i que es troben precisament en una zona on 

s’han realitzat importants treballs sobre el poblament i rellevants excavacions 

arqueològiques sobre les fortificacions i jaciments andalusins (la Iglesieta, Alberuela de 

Tubo, Las Sillas...), per part de destacats investigadors com Sénac, Escò i altres. És 

difícil i seria impropi afirmar res sense més dades, però com s’ha vist anteriorment, 

amb l’exemple proper de Els Castellots, o amb les descripcions dels cronistes àrabs, 

l’època andalusina s’ha de tindre en compte a l’hora d’intentar aproximar-nos-en. 

 

- c: Balmes, Speluncae o coves naturals. L’exemple de la Roca de Canalda.  

Ja s’ha esmentat anteriorment l’ús de coves naturals, amb més o menys adequacions i 

amb finalitats defensives, tan en època andalusina com en altres, i tant a l’Aragó com a 

altres indrets peninsulars. Philippe Sénac ja va treure a col·lació el testimoni que ens 

dona al- Udri, sobre la cova de al-Gar, al nord de Barbastro, on es va refugiar Bahlul 

inb Marzuq, a finals del segle VIII, i ja considera que seria interessant comparar 

aquestes dades amb les speluncae descrites per Bonassie (1976), a la seua obra 

sobre la Catalunya de l’any mil, on ve a dir que “... els primers vilatges no serien altra 

cosa que agrupaments d’abrics troglodites enclaxats als flancs dels cingles calcaris” 

(Cfr.: Senàc, 1991: 395). Jordi Bolòs (2007), fa un bon balanç  d’aquesta qüestió de 

l’ús de les coves a la Catalunya alt medieval, com a llocs habitats, ermitoris o llocs 

defensius, basant-se sobretot en la magna obra dels Atles dels comtats de la 

Catalunya Carolingia, de la que és coautor.  

Hem cregut pertinent acostar-nos ací a un d’aquests casos d’spelunca (o espluga), 

molt septentrional, al prepirineu i dins Catalunya, en la conca del Segre, ja que fins el 

moment no hem pogut detectar coves penjades que pogueren a priori ser andalusines, 

                                                           
136 Salvant les distàncies, seguint aquesta teoria, farien el mateix paper que las pedras de 
namorados luses –o galaico-portugeses-, (vid.: Almagro Gorbea y Torres,  2015). 
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en cap lloc del Principat. Totes les nombroses referències a ermitoris i coves artificials, 

solen ser ací indrets accessibles i ben simples; inclús en llocs tan propicis, 

geogràficament i geològicament, com la ribera de l’Ebre als encontorns de Mora, per 

exemple, els resultats van ser negatius. 

 

Les Coves dels Moros, en la Roca de Canalda, municipi d’Odèn, en el Solsonés, són 

coves penjades naturals, inaccessibles, sense ampliacions ni pràcticament repicats 

artificials, però en cavi amb transformacions de l’espai per a ser usat com a refugi o 

fortificació, mitjançant l’addició de murs, un aljub, etc., en època alt medieval (Rafart i 

Planes, 1987). 

Al terç inferior d’una enorme paret vertical, dita la Roca de Canalda, molt propera a 

aquest caseriu de Canalda, s’obrin una sèrie de cinc o sis coves naturals penjades a 

mes de 16 m del sòl. Actualment s’hi pot accedir, no sense moltes dificultats, per una 

via ferrata instal·lada al nord de les coves, però dubtem molt que antigament s’hi 

pujara per aqueix lloc; Possiblement es fera amb escales llevadisses (tal com apunta 

Rafart), a partir del sostre d’algunes construccions, de les que resten algunes bases al 

peu del penyasegat.  Es troben totes a un mateix nivell i, excepte a les de l’extrem sud, 

-que estan separades i són accessibles-, una vegada dalt, es pot passar d’unes a 

altres, per la mateixa cornisa.   

En aportar el croquis que vam poder fer, obviarem cap descripció general ja que es pot 

acudir a d’ell.  

Hi ha uns cinc grans espais o coves naturals diferenciades, cascuna amb cavitats 

menors dins d’ella, però no hi ha excavació artificial i solament s’observen alguns 

retocs molts concrets i lleus, per exemple per a fer la base més regular per a assentar 

algun mur. Llevat del de l’aljub, que s’alimenta d’una escarida surgència natural (la font 

del Clot), la resta de murs són sempre per complementar o regularitzar les coves, és a 

dir,  per a aconseguir espais transitables i aptes. Estan sempre en paral·lel a la paret i 

al seu extrem exterior; no hi ha perpendiculars o de compartimentalització. En l’espai C 

podria haver-se aprofitat com a sitja l’espai resultant entre el mur i la paret de la cova. 

En l’espai B el muret d’obra en la seua cara interna, sembla prendre forma arrodonida, 

pel que podria haver segut un aljub anterior a l’actual o be un graner. Solament el mur 

de l’aljub sembla de renovació més moderna, la resta són vells, tot i que s’hi poden 

observar diferents matrius de morter  i d’alguns solament queden les bases o primeres 

filades i en estat precari. 
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Per l’entorn hi havia fragments de ceràmica grisa, corresponent segurament a olles 

medievals, junt a d’algun tros més modern137. Segons sembla el topònim actual de 

Coves dels Moros no deu ser molt antic; Serra i Vilaró ja creu que encara que rebia 

aquest nom deuria ser obra dels cristians que hi habitaven en aquella època (Rafart, 

op. cit.: 200). En aquest sentit ja cap a l’any 1000 es documenta la speluncha de 

Chanouda (Bolòs, 2007); però és que per la seua situació, tot i que hi ha algunes altres 

balmes adaptades com a vivenda en els encontorns (com ara l’espluga Malera, Ca 

l’Andreu, Cavallol o les Coves Gràtines, habitades o utilitzades algunes fins al segle 

passat), inclús podria tractar-se de la Spelunca Elisei, documentada un segle abans, a 

l’Acta de consagració de l’església de Sant Julià de Canalda, el 17 de febrer de l’any 

900 (Rafart, 1987).  

S’ha pogut veure, en definitiva, un exemple d’adaptació d’unes coves naturals, 

penjades, a un ús potser en gran part semblant a les coves finestra valencianes, inclús 

en paregut període cronològic, tot i que dins d’unes estructures socials i culturals ben 

diferents138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Potser seria d’interés estudiar el material procedent d’aquestes coves, dipositat al Museu 
Diocesà de Solsona. 
 
138 Segurament podria obedir a fenòmens semblants als de l’ocupació i fortificació de coves 
naturals d’Occitania, com per exemple les normalment denominades spoulga (espluga), moltes 
amb marcats trets defensius. Tanmateix, per exemple algunes de les estudiades a Arieja, tenen 
sovint alguns trets nobles, o s’ubiquen immediates a posteriors castells feudals, de les que en 
podrien ser el precedent (Guillot, 2006). 
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5). POSSIBLES PARAL·LELS EXTRA - PENINSULARS.  

 

Des del primer moment que s’intenta una aproximació seriosa a les nostres coves 

finestra, particularment al grup més destacat, les Covetes dels Moros de Bocairent, es 

busquen paral·lelismes en altres coves més o menys distants, per a explicar-les. 

Tramoyeres, el 1899, tot i algunes opinions que avui resulten obsoletes, ja recorreix 

molt encertadament a les de Cubas, en el Xúquer, les de Perales de Tajuña, les del 

Cabriol, o les de la Peña del Turco, de Xella. Inclús cita, seguint a Mélida, les de Salas 

de los Infantes, sobre les quals, passat més d’un segle, i com s’ha vist al capítol 

corresponent (Peñarrota), encara seguim amb els dubtes sobre la seua adscripció 

cultural.  

 

Pocs anys després, haurà de ser González Simancas (1918), amb el seu bagatge 

extraordinari i ampli coneixement de la bibliografia del moment, el primer a botar les 

ribes de la Mediterrània, en indicar com a probable paral·lel dels grups del riu 

d’Ontinyent, algun grup de coves artificials del nord d'Àfrica, com per exemple el de 

Chaouache -Tunísia-, junt a les de Cales Coves en Menorca i Pantàlica, en Siracusa 
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(Sicília), per no esmentar altres de Canàries i d’Orient Pròxim. Simancas es deixa dur, 

en aquest cas, sobretot per la seua aparença externa139, com en altres casos dels 

molts exemples que posa, en descripcions de tercers, -que és tot amb el que compta-, 

però que el duran a engany en gran part dels paral·lels que cita. En inclinar-se per la 

finalitat sepulcral, com a origen de les coves, trobarà efectivament bones raons en 

totes elles ja que ho són provadament la majoria. Com també les de Chaouache, o 

Pantàlica, del  tipus hauanet, o siga d’època antiga, clàssica, i de funció clarament 

funerària (Camps, 1961).  

Solament hi ha una cosa que no té en compte González Simancas, i és que, a 

diferència de les nostres, la majoria de les adduïdes, amb alguna excepció, són quasi 

sempre ben accessibles a peu pla, cosa que les inhabilitaria com a paral·lels, ja de 

partida. En qualsevol cas, alguna de les conclusions de Simancas, no deixa de sobtar 

en dir, al remat del seu treball, junt a que es tracta de cambres sepulcrals, que: Las 

investigaciones (…) es posible que descubran inmigraciones hasta hoy desconocidas 

de gentes orientales o africanas como los judíos – berberes,  a las que también se 

puedan atribuir estos hipogeos, o bien ampliar y esclarecer las notícias que tenemos 

referentes al establecimiento en la península y costumbres importadas por los 

guerreros Sirios (…) y otras del ejercito invasor en 711. I conclou que les Covetes dels 

Moros… se labraron (…) por los primeros colonizadores hebreos o por otras gentes 

que vinieron, tal vez de África, influidas por su religión y costumbres. (González 

Simancas,1918: 31).  

 

 

5. A – ÀFRICA 

Salvant l’antecedent de González Simancas, pràcticament fins a darreries del segle 

passat, no es tractarà de posar en relació determinades coves africanes amb les 

peninsulars, en aquest cas les medievals de Guadix – Baza, i buscant precisament els 

seus antecedents. Si no anem errats, serà Maryelle Bertrand (1986), la primera en 

citar algunes vivendes berebers del sud de Tunis, com a paral·lels possibles d’algunes 

de les que troba a la zona de Guadix, però sobretot serà en altre article posterior 

                                                           
139 Reproduïnt un dibuix basat, segons ens diu l’autor, en una fotografia de l’Exposición 
Histórico Europea.. de 1982. Es pot comprovar la fidelitat amb l’original, car la foto, aportada a 
l’exposició pel Servei d’Antigüitats i Art de Tunis, datada poc anterior a 1892, encara  es 
conserva als arxius del MAN, (Núm. Inventari: 1892/29/FF-310).  
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(1990), quan ens posa sobre la pista dels greniers de falaise del sud de Marroc, en 

base a les referències de l’època colonial francesa. 

Serà doncs en determinada bibliografia francesa, d'aquesta època "colonial", sobretot 

del Marroc, on trobem nombroses descripcions i interpretacions dels grups de coves 

artificials existents en les cingles de l’Alt Atlas i l’Anti-Atlas, majorment. 

Així, en un estudi sobre els magatzems col·lectius –agadir/ igidar-, de l'Anti-Atlas, R. 

Montagne (1929), a l'hora de buscar els orígens i evolució d'aquelles construccions, 

considera als grups de coves amb obertures múltiples, excavades en els cingles dels 

"assifs" (rius o torrents), com una forma primitiva dels magatzems de queviures o 

graners col·lectius, donant alguns exemples dels existents també en l'Alt Atlas, amb 

algunes descripcions que en principi poden casar molt bé com a paral·lels dels grups 

peninsulars. 

El nom que reben en alguns llocs aquests grups de coves: igidar iroumin, açò és: 

graners dels "romans", -o berbers cristianitzats, preislàmics- testificaria sens dubte la 

seua antiguitat140, tant com la seua funció, pareguda doncs a la dels igidar edificats 

(Montagne, R. 1929: 198-199). 

En algunes parts de l'Alt Atlas, aquest tipus de coves són denominades tazaght (plr. 

tazaghin), nom que posseeix al mateix temps el sentit de cova i de lloc elevat, 

inaccessible (Montagne, 1929: 199). Pareix que encara a principis de segle XX eren 

utilitzats sobretot com a pallers i, en cas de perill, com a refugi (Montagne, 1929: 200). 

Abundant en la coexistència geogràfica, en moltes zones imazighen, de l'ús de les 

coves i els magatzems comunitaris edificats, cita Montagne la zona dels Chaouia, en la 

regió berber de l'Aurès -Algèria-, on es constata la utilització de coves transformades 

en gela'a -equivalent, a grans trets, de l'agadir (Marroc) o les ghorfa dels graners 

(Ksour –sing. Ksar) del sud de Tunísia, tornant a suggerir que les coves serien la 

forma primitiva dels graners edificats. 

No obstant això, és en un article posterior de J. Gattefossé (1934a), on trobem algunes 

planimetries d'aquest tipus de cavitats, junt amb un intent de tipologia dels "greniers de 

falaise", amb abundants referències a l'existència de grups, sobretot en el vessant sud 

de l'Alt Atlas i a l'Anti- Atlas. Considera, igual que Montagne, que són un precedent -

                                                           
140 Seria aquest “dels romans” un apelatiu equivalent al que en l’àmbit peninsular es repeteix 
constantment a nivell popular: “dels moros”, per indicar que unes ruines són antigues, -
prefeudals en general-, siguen efectivament dels moros, o bé siguen romanes o prehistòriques. 
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forme ancienne- d'agadir col·lectiu, i exposa les diferents fases i tipus que adopten, 

incloent els edificats. 

A pesar de l'escassetat de planimetries, la ressemblança d'aquells amb diferents grups 

peninsulars és prou clara. També és important la demostració de l'ús com a graner, 

evidenciada expressament en algun grup (p.e.: Taberkhacht), on encara es 

conservaven els compartiments, (o atraixos) fets amb paretetes de fang, en l'interior de 

les cambres, a banda d'altres detalls (Gattefossé,  1934a: 102). 

Amb tot, siguen o no precedents dels igidar o graners edificats, la qüestió que ara ens 

interessa és que pareix clar que els grups de coves-finestra del sud del Marroc, eren 

utilitzats en temps remots per algunes comunitats camperoles berbers, com a graners-

magatzems i, ocasionalment, com a refugi. 

 

Les descripcions i estudis sobre la morfologia i funcionament dels igidar, encara en ús 

a principis del segle XX, realitzades pels investigadors francesos, ens seran, en tot 

cas, de gran utilitat, com a mínim per a fer-nos una idea etnogràfica, esquemàtica i, 

sens dubte, llunyana, però bàsica, per a poder assajar la comprensió d’alguns 

aspectes dels nostres grups de coves finestra si, com nosaltres interpretem, es tracta 

també de xicotets i rudimentaris graners magatzems comunitaris. A banda de la seua 

intrínseca diferència (coves/edificacions), hi ha nombrosos detalls semblants: conjunts 

cel·lulars en diferents nivells superposats, forma i mesures aproximades de les 

cambres o cèl·lules, a vegades compartiments interiors, formes d'accés per escales, 

etc. En definitiva, a pesar de les també grans diferències, es podria dir que obeeixen a 

un mateix "esquema", plasmat, això sí, de diferent manera, però com donant resposta 

a unes necessitats bàsicament semblants: tindre un lloc apte per a emmagatzemar, en 

bones condicions, cereals o altres provisions o productes, salvar del pillatge les collites 

i reserves, obtindre un refugi temporal en cas de perill. 

 

Si els complexos igidar, encara utilitzats a primers de segle XX, no pareix que puguen 

arrancar més enllà dels segles  XVI-XVII, i la majoria tenen origen –o es refan- en el 

XVIII o XIX, altres exemples més simples o rudimentaris sí que haurien d'existir en 

temps més antics. Inclús en la península; Potser molts castells o fortificacions 

andalusines ho serien, a pesar de les diferències de magnitud i del seu propi origen –

comunal o estatal. Veja’s, sense anar més lluny i sense voler entrar en la problemàtica, 
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els casos del Cabezo de la Cobertera, i la Puebla de Mula (De Meulemeester i 

Matthys,1995), o el Castell d'Almizra (Torró i Segura, 2000).  

 

A banda dels treballs de la vella historiografia francesa, que ens serveixen per a posar 

en relació les coves-finestra valencianes i peninsulars amb les magribines, nosaltres 

mateixos vam poder observar aquestes semblances externes en una breu i superficial 

exploració a una àrea del vessant sud de l'Alt Atlas. Concretament, en la zona de la 

contornada de Warzazät, on vam poder constatar almenys 6 grups de coves finestra 

que, aparentment, responen al mateix arquetipus dels nostres, fent-nos veure, encara 

que estigueren orfes d'estudis, la gran abundància -i diversitat- d'aquest tipus 

d'estructures en aquella àrea presahariana. 

 

Dissortadament, en tots aquests anys no hem tingut oportunitat d’aprofundir in situ en 

aquesta qüestió. Els grups que vam poder localitzar, amb Joaquim Bolufer, el 1993 en 

l’àrea de Warzazät, (mentre buscàvem infructuosament141 els referits per la bibliografia 

francesa), com a simple relació ubicativa són: 

  - Dades 1: A uns 24 km a l’oest de Warzazät -direcció Skoura-, en el vessant 

esquerre del Dades, avui part alta del pantà El Mansour Eddahbi. Conjunt enorme i en 

gran part esfondrat. 

 - Imini 1: A uns 33 km al NE de Warzazät, en el vessant dret de l’ assif Imini, entre 

Tadoula i Amerzgane. 

 - Imini 2: A uns 40 Km. al NE de Warzazät, en la marge dreta de l’assif Imini, molt 

proper –al nord- de Amerzgane. 

 - Wounila 1, 2 i 3: Conjunt de tres grups molt pròxims, tots en el vessant dret de l ‘assif 

Wounila, en els voltants de Tamdaght. 

 

Hem de suposar que des d'aquells anys s'ha d'haver avançat molt en els estudis 

actualitzats d'aquestes estructures, -incloent-hi la seua cronologia, d’importància 

cabdal per a nosaltres-, però hem de reconèixer que en aquest moment pràcticament 

els ignorem. Només vam poder conèixer part dels treballs en alguns graners penjats 

                                                           
141 Per manca de temps disponible aleshores, insuficient per a endinsar-nos al M’Goun, i en 
fallar-nos els contactes locals previament establerts, a Rabat. 
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del sud del Marroc, precisament en la zona de Warzazät, treballs dirigits per l'etnòleg 

M. Boussalh (CERKAS), de la mà de la seua ajudant M. Benmbarek, en la trobada 

sobre Patrimoni Troglodític celebrada en Beas de Guadix142, el 2006.  

Pel que es veu, en aquesta mateixa regió de Warzazät venen treballant des de fa 

alguns anys, junt al CERKAS marroquí (Centre de Conservation et de Réhabilitation du 

Patrimoine Architectural des Zones Atlassiques et Sub-atlassiques), alguns equips 

europeus, com ara l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa) i la Regió de 

Valonia (Bèlgica). Fruït d’aquests treballs es poden veure, en diverses pàgines web143, 

alguns plànols i descripcions dels graners de cingle de Tazleft. 

Tot això pel que fa, clar està, als “greniers de falaise”, ja que respecte als igudar 

edificats sí que són molt abundants i importants les publicacions en aquests últims 

anys (Soriano, 2003; Naji, 2006; Popp, Aït Hamza i El Fasskaoui, 2011; Ramou & 

Asmhri, 2013), i inclús en l’àrea del sud de Tunis (Arena i Raffa, 2007; Popp i Kassah, 

2010).  

L’abundància d’aquesta mena singular d’estructures en determinades àrees és 

prodigiosa. I el nivell de documentació que alcancen aquestes publicacions és molt 

exhaustiu. I molt pertinent i necessari donat l’acusat procés d’enrunament,  destrucció 

i/o transformació que venen patint. Tanmateix no tracten dels graners penjats sinó molt 

de passada, i solament fent algun breu esment144. 

Per referir-nos solament a d’algun aspecte que ens puga interessar més, sí que 

avancen, creguem, en quant a afermar la cronologia d’origen, com a mínim medieval, 

d’aquestes estructures edificades, quasi sempre donada com a recent. Per exemple a 

                                                           
142 Trobada d’alt nivell puridisciplinar i variada participació internacional, auspiciada per 
Maryelle Beltran i José Sánchez Viciana, que tanmateix no vagenerar Actes ni publicació 
posterior. Sí que es conformà opuscle amb els resums de les comunicacions, entre les quals la 
de Mohamed Boussalh, amb el títol: Greniers de falaise du Sud-Est du Maroc, llegida per 
Mouna Benmbarek. A part de la conferència corresponent  també s’exposaren una série de 
plafons i posters sobre el tema (dels quals hem pres alguna referència i/ o fotografia). 
 
143 D’aquestes pàgines hem prés un planol i una fotografia, segons s’indica, ja que no hem 
sabut trobar publicació impresa (http://www.skene.be/cultura/SWM/web-content/). 
 (http://assagoum.free.fr/spip.php?article3). 
 
144 A excepció de Salima Naji, autora que sí que tracta amb certa amplitud alguns graners de 
cingle (2006: 151-173). Amb algunes interessants referències d’autors anteriors (Foucauld, 
Jacques-Meunié…), i donant profitosos detalls etnogràfics del seu ús per semi-nòmades, quasi 
subactuals, sobretot de l’Alt Atlas. Tanmateix, s’ocupa majorment de graners refugi penjats, 
però que aprofiten cornises naturals en mig de grans tallats, amb cambres construides 
normalment amb pals i pedra seca, utilitzant-se de vegades alguna cavitat natural, essent més 
aviat escasses les dades concretes sobre coves artificials, tema en el que no s’abunda. 
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Tunícia, al sud de Tataouine, el Ksar Kedim, o Ksar Zenata, bé es veritat que amb 

estructura una mica diferent al comú dels ksour, i molt semblant als grans ribats 

tunisians, allotja una série d’inscripcions que fan referència a la construcció de 

diferents parts de l’estructura i que es poden datar a finals del segle XI (Pop i Kassah, 

2010:47; basant-se en Louis, 1975). 

Pel que fa al Marroc, partint de la carta (Lloub) de l’agadir d’Ajarif, o reglament escrit 

de la institució considerat el més antic conegut, que data de 1498, s’ha pogut anar 

reculant en el temps. Així, segons Naji, en base a diferents informacions, dona la data 

de fundació del graner d’Aguelloui en el segle X, i el de Tasguent en el segle XII. I 

encara més, l’equip de Popp, fins i tot ha efectuat dues datacions radiocarbòniques, de 

dos pals de fusta, integrats a les runes  del agadir Ajarif, que han donat com a resultat 

la meitat del segle XIII (Popp, Aït Hamza i El Fasskaoui, 2011: 55).  

A banda aquests treballs, de caire general i extensius, n’hi ha molts altres menors i 

més concrets145. En tot cas cal destacar potser, algun projecte etnoarqueològic d'ampli 

espectre i alhora intensiu, de gran interès pel seu àmbit concret però comptant 

globalment amb tots els factors a l’abast, inclosa la memòria social, per tal 

d’aconseguir models de referència a partir de les restes arqueològiques, com el 

desenrotllat en una altra zona presahariana  (Bokbot et al., 2002; Delaigue et al., 2006, 

2011, 2013).  

De notable interès ens resulten també els treballs anteriors d'Onrubia-Pintado (1986, 

1995), des del seu amplíssim coneixement del tema i, si més no, per la perspectiva 

crítica a la hipòtesi de referència etnoarqueológica dels “magasins de falaise” del nord 

d'Àfrica, com a model o base de comparació per als grups de graners en cova de Gran 

Canaria. Pareix clar que no es pot comparar només les estructures materials sense 

tindre en compte les societats que les han creat. El cas de Gran Canària és singular ja 

que, encara que la seua població aborigen afone les seues arrels en un presumible 

fons berber, la seua evolució res tindrà a veure, perquè, entre altres factors -insularitat, 

etc.-, ni tan sols va arribar a arabitzar-se (Camps, 1983). Així i tot, els seus 

impressionants graners en coves, que òbviament obeiran a una dinàmica social molt 

distinta i per tant incomparables, en essència, als del nord d'Àfrica, creiem que són 

formalment de gran interès, per ells mateixos, i el seu estudi també rellevant per a 

molts aspectes del tema que tractem. Encara que res tinguen a veure, almenys tindran 
                                                           
145 Obviament la revolució que suposa Internet per a aconseguir informació de tota mena, i 
també d’aquests temes i espais, és tan inconmesurable com, -per ara i per a nosaltres-, 
impossible de valorar. 
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en comú amb els grups peninsulars (que en canvi sí que entenem com a una relació 

de continuïtat amb els magrebins, malgrat el desconeixement precisament dels casos 

suposadament originaris), almenys el seu col·lapse final amb l’arribada dels 

conquistadors. I també, grosso modo, la coincidència de la cronologia de la seua 

utilització (segles X-XV), com es comprova, si més no, en els modèlics estudis que 

s’estan duent a cap darrerament, es especial des de la perspectiva arqueobotànica 

(Morales et al., 2014). 

Però en el nord d'Àfrica, i a pesar de la invalidesa de les comparacions sense el 

coneixement aparellat de les seues societats generadores i de la seua cronologia, 

l'àmbit on en algun moment es van utilitzar sistemes d'emmagatzemament i refugi 

hipotèticament relacionables amb les coves-finestra, hauria de ser considerablement 

ampli; sobretot si no deixem de banda les coves naturals, penjades i en major o menor 

grau modificades a tal efecte. Així pareix veure's en alguns enclavaments de Mali, com 

els coneguts Dogon (Bandiagara). O altres com per exemple en Líbia, en l'àrea oriental 

de Bengasi (Halâq, 1989146), on tot i correspondre a un ús modern o subactual –o 

precisament per això-, ens aporten detalls etnogràfics de diferents aspectes de l’us de 

les coves penjades en aquesta regió que, si més no a nivell de suggeriment, ens 

poden ser de gran utilitat, tal com veurem en l’apartat corresponent a la hipòtesi 

funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Obra molt profitosa per a nosaltres, publicada en àrab, amb gran quantitat d’il·lustracions 
sobre les coves penjades en el Jabal al – Akhdar, amb el titol aproximat: Les altures dels 
avantpassats. Estudis resumits sobre les coves penjades de la Muntanya Verda. Agraïm a 
Josep Castelló que ens fera arribar l’obra, de la que va tindre coneixement durant la seua 
estada a la Universitat de Leicester. Manifestem igualment el nostre agraiment a David Garrido 
i Valls, que al seu dia (1996), ens va traduïr alguns apartats, a pesar de su grafía oriental. 
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5. B – OCCITÀNIA.  

En diverses ocasions al llarg del text, hem fet referència a l’existència al nord dels 

pirineus, sobretot en algunes zones del sud-oest de França, d’estructures d’aparença 

semblant, és a dir, coves artificials penjades amb l’obertura en forma de finestra. 

Aquestes analogies formals, considerades individualment,  junt a la relativa proximitat 

geogràfica –Pirineus enmig- , sobretot amb els grups més septentrionals peninsulars, 

com ara las cuevas aéreas dels conjunts alabesos, mereixen que almenys els hi 

dediquem un breu apartat, tot i que no els coneguem suficientment, i tenint en compte 

sobretot, les grans diferències dels àmbits socials, històrics i culturals, que res tindran 

a veure amb les dinàmiques històriques peninsulars. 

El món de les coves artificials de la França és amplíssim, i les denominacions que 

reben aquestes estructures són també molt variades, depenent de la regió (caves, 

boves, muches, creuttes o croutes...), però un terme prou general en algunes zones 

d’Occitània és el de cluzeau, que vendria del mot llenguadocià  crosòl –caverna- o 

crusèl –coveta artificial- (Saucet, 2007); o també de cluseu, amb variacions tals com 

cluzel, claucel, cluzelet, clauzet... (Avrilleau, 1994). Per a distingir els que a més de ser 

artificials, estan penjats, es sol utilitzar el terme cluceau de falaise (o cluceau aérien). 

Dins d’aquests cleaceaux de falaise, ja s’ha fet esment a un tipus molt concret, amb 

finestres isolades que donen a cambres molt reduïdes, o cabines de getteur, o de 

vigilància. El cas més singular potser d’aquesta mena de petits cluceaux, s’ha posat en 

evidència en la Dordonya, on en una porció de la vall de la Vézère es constaten unes 

28 “cabines”, a distància menor a 2 km unes d’altres, d’aparença externa molt 

semblant a les nostres finestres, interpretades com a cabines de communication, 

òptiques i/o sonores, entre els diversos forts troglodites existents a la zona (Deuscher, 

1990). 

Però hi ha molt major nombre i varietat de cluceaux de falaise; Es pot veure , per 

exemple, un ampli recull en els diferents volums de l’obra de Serge Avrilleau (1975, 

1993, 1994), on s’arrepleguen cluceaux i souterrains de tota mena de l’àrea del 

Perigord.  
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Al mapa de dispersió de Laurent Triolet (2005:6), tot i que molt esquemàtic, es pot 

veure que d’aquesta mena d’estructures se’n troben a diferents punts  de les riberes 

de la Garona, la Dordonya i la Dronne, aproximadament entre Agen (al nord de Tolosa 

de Llenguadoc –Toulouse) i Riberac (al sud d’Angulema –Angoluléme). Una bona idea 

de conjunt es pot obtindre en eixa obra de L. Triolet, on dedica un complet capítol als 

cluceaux de falaise (Triolet, 2005: 48-61). Es donen detalls del major interès junt a 

fotografies i un bon conjunt de plànols (La Mouneyrie I i II; Moulin I i II; Canteranne I, 

Bernifal I, etc). S’hi pot veure, junt a la sorprenent semblança general, potser en gran 

part deguda a la natura calissa de la mateixa roca, que hi ha molts dispositius 

pareguts, des de línies d’accessos tipus pedal, sovint argolles d’ancoratge, ninxolets a 

les parets interiors, i algun sistema de tancament de les portes-finestres. Tanmateix 

també hi ha diferències. La principal, respecte a les coves valencianes, sobretot les de 

la capçalera de l’Ontinyent, seria, que aquestes estructures occitanes no solen trobar-

se en agrupacions, com les nostres, sinó prou isolades o disperses, i sobretot, les 

mesures interiors, ja que la majoria d’aquelles solen composar-se d’una única gran 

sala, d’entre uns 25 i 40 m2 de mitjana, molt més grans que les nostres, tot i que també 

n’hi haja allí de menors. No solen haver-hi sitges, i  solen comptar amb un accés 

relativament més fàcil que les nostres. Potser algunes com la Cueva de los Moros, 

d’Ademús, Cañahorro 2, del Xúquer, o la cambra central de las Ventanas de los 

Moros, del Cabriol, podrien millor comparar-se. Altres característiques d’aquelles, són, 

per exemple, que algunes tenen accessos per una gatera, o passet angost des de la 

part darrera del cingle, i algunes altres tenen intercomunicació, amb un segon nivell 

per pouet xemeneia. Característica més general sembla ser la gran proliferació 

d’espitlleres o trous de viseé, amb elements molt acurats per a defensar l’accés i 

controlar el davall, que són molt abundants a les occitanes i pràcticament inexistents a 

les nostres. 

Tot i que bàsicament es localitzen al Perigord, com s’ha dit, n’hi ha altres més 

meridionals, no sabem si estudiats o publicats, que coneguem de visu, com per 

exemple el de Puèg (Pech) Bardat, proper a Vilanuèva d’Agen (Villeneuve sur Lot), i és 

probable que n’hi hagen molts més (Vid. LaDepeche.fr, 13/12/2005).  

Un problema afegit per poder treure alguna cosa en clar és el de la cronologia 

d’aquests refugis penjats occitans. Tot i que en el cas de la Dordonya deuen estar en 

relació amb els forts rupestres allí localitzats (La Madeleine, La Roque –Saint- 

Cristophe, etc.), que alguns relacionen amb moments d’inseguretat general, com les 

incursions normandes –bàsicament segle IX-, o inclús a finals del segle X (Touron, 
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2006: 116); però també són  atribuïts a finals de l’època medieval, cap als segles XII-

XIII, segons Triolet, -dates que serien més tardanes que les nostres-; no coneguem si 

hi ha estudis concrets, amb suficient base arqueològica. Són, en qualsevol cas, 

mereixedors d’un estudi comparatiu profund i rigorós, que per ara no s’ha fet. 

Altra cosa són, per exemple, alguns conjunts rupestres Llemosins, normalment 

apel·lats Rochas, de marcats trets defensius, i amb alguns trets nobles, que sovint 

podrien ser els precedents de posteriors castells feudals. A destacar els rigorosos i 

sistemàtics estudis sobre el lloc de Lamouroux (Rochas de Noalhas), gran complexe 

amb nombroses cèl·lules, molts aspectes -o més aviat detalls- del qual permetrien 

comparacions amb alguns dels nostres, tot i les majors dimensions d’aquelles sales, i 

de la diferència conceptual general (Conte i Liboutet, 2006). 

 

5.C: Una finestreta al món 

Hem de tancar aquest llarg apartat de possibles paral·lels, uns més clars i evidents 

que altres, però tots relativament pròxims geogràficament, i per tant, amb possibilitats 

de tindre alguna relació. Tanmateix no podem fer-ho sense advertir almenys de 

l’existència d’altres fenòmens amb analogies formals més o menys curioses amb les 

nostres coves finestra però que absolutament res tenen a veure. 

Com ja s’ha repetit i es pot comprovar fàcilment, la pràctica d’excavar cavitats 

artificialment, o de retocar i adaptar les coves naturals, són fenòmens molts estesos, 

temporal i geogràficament. Es doncs un fet universal, i tant per a crear espais que 

aprofiten a l’home mentre viu com, i potser sobretot, per a allotjar-lo quan mor. 

No cal ni parlar de les arxiconegudes coves de de la Capadòcia, on les finestres que 

es veuen són això, finestres de grans edificis rupestres... Hi ha coves artificials, sembla 

que relacionades amb comunitats budistes alt medievals per exemple a Bamiyan, en 

Afganistan, que sorprenen inclús amb els retalls de les llindes de les portes-finestra, 

aparentment idèntics a alguns nostres, o inclús de cronologia més moderna (segle 

XV), i en lloc tan o més remot com és Butan, vora el Tibet, on hi ha les coves penjades 

de Sangri –La, on els monjos guardaven il·luminats manuscrits147. O més exòtiques 

encara, hi ha coves penjades, utilitzades com a tombes, en llocs com el nord del Perú 

o les Illes Cebeles. Potser que ací, efectivament, una imatge valga més que mil 

paraules.  

                                                           
147 http://news.nationalgeographic.com/news/2009/11/091117-shangri-la-s. 
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6). ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA FUNCIONALITAT DE LES 
COVES – FINESTRA. 

 

Tot i que íntimament lligada a l’adscripció cronològica i cultural d’aquestes estructures, 

en principi la problemàtica funcional deuria poder abordar-se independentment 

d’aquelles, ja que s’haurà de tractar d’averiguar a partir de les pròpies característiques 

morfològiques i de les interpretacions dels diferents dispositius que podem observar a 

les cavitats. 

En els capítols anteriors, sobretot en les descripcions dels grups i en l'apartat de 

paral·lels, ha eixit a col·lació reiteradament la interpretació funcional que nosaltres 

defensem per a d'aquests grups de coves artificials del País Valencià, i que 

bàsicament és la mateixa, amb matisos, que altres autors han donat per a les existents 

en altres zones (Guadix-Baza: Bertrand, 1985. Almeria: Cara & Rodríguez, 1987. Atlas 

marroquí: Gafettossé, 1934), inclús d’altre context i cronologia (coves aèries d’Alaba: 

Azkarate, 1988); És a dir que les coves-finestra tindrien com a funció primordial 

l'albergar i salvaguardar les reserves de gra i altres productes de determinades 

comunitats camperoles, podent-se utilitzar, més ocasionalment, com a refugi, o com a 

defensa passiva. 
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A pesar de les grans diferències que hi ha entre els mateixos conjunts del País 

Valencià, i el desconeixement de molts dels seus aspectes, tots tenen en comú, per 

exemple, la seua inaccessibilitat -o greu dificultat, en tot cas- i, excepte algun cas 

excepcional, (com la Cueva de los Moros d’Ademús, o Cañahorro 2, en el Xúquer 

mig), la seua estructura de dimensions reduïdes, a totes llums inhàbil per a una 

habitabilitat continuada. 

Diferents hipòtesi s’han donat a través del temps –lligant sempre funció i cultura-, 

especialment a les de la zona de Bocairent, o capçalera de l’Ontinyent, és a dir: -1: 

hàbitats pre o protohistòrics  (Tramoyeres 1899, i altres); -2: Tombes o sepultures 

igualment pre o protohistòriques, fetes per algun poble de procedència oriental (G. 

Simancas, 1918); -3: Eremitoris o cenobis de paleocristians o visigots (Vañó Silvestre, 

anys 1980); -4: Inclús el mateix vessant religiós però vinculat a l’ascetisme islàmic 

(Vañó, 1986; Ventura, 1994)148. Cap d’elles no té una mínima base, al nostre entendre. 

La primera, ja s’ha dit, perquè les covetes, especialment el conjunt de la capçalera de 

l’Ontinyent, però igualment les de la Peña del Turco, i la majoria de les altres 

valencianes, no tenen habitabilitat ni estructura de vivenda. La segona perquè encara 

que són abundants les coves artificials antigues amb finalitat funerària per tota la 

                                                           
148 En ambdós casos, curiosament es fan alusions al topònim Massarra, d’una heretat i una 
font propera als grups de covetes, així anomenada, volent vincular aquest topònim amb el gran 
mestre sufí Ibn Masarra, asceta religiós a la Còrdova de principis del segle X, que va tindre 
molts seguidors. Ventura simplement diu: “Les covetes són uns forats quadrangulars excavats 
en la roca i comunicats entre ells, probable habitació d’uns ascetes o sufis musulmans de 
l’època d’Ibn Massarra, al segle IX...”. Sense més dades, ens sembla trivial, sinó forassenyat, el 
relacionar simplement dos noms (a no ser que, a més, es plantejara, -anem a posar per cas-, 
l’escassa altura del grup de les Covetes dels Moros, en relació a l’aspiració d’estar 
permanentment asseguts que se suposa d’alguns ascetes sufís). El topònim de Massarra referit 
al mas es documenta al segle XIX, encara que associat a la font ja apareix al XVIII, i segons 
Villarrubia i Satorres (1989) seria una possible degradació de Ma Serra (en el sentit de:  la 
meua serra –o potser del Mas de Serra). Tanmateix sembla documentar-se anteriorment com a 
partida, el 1651 (Satorres, 1991). I inclús podria tractar-se de la Maçara qua apareix a finals del 
segle XIII (Vañó, 1978). Esment a banda mereixen les consideracions que fa Soler, suggerint la 
relació d’aquest topònim amb altre com Benifaraig, proper, i de tots dos amb els masmuda 
Faraj i Sàlim, per acabar indicant la possibilitat de relacionar alguns personatges andalusins de 
Bocairent, amb el vincle dels Masarra cordovesos; Tot i semblar-li poc probable que les covetes 
foren una comunitat de musulmans sufís deixebles d’Ibn Masarra, no acaba de descartar 
almenys un probable parentesc entre el de Còrdova i els berbers Masarra de Bocairent (Soler i 
Ferre, 2003: 28). Per la nostra banda, tot i admetre curioses coincidències, hem de considerar 
aquest de les nominacions un tema molt esvaròs, en el que a més de no ser competents, es 
presta a moltes interpretacions (Vid. p.e.: Guichard, 1976, 1990; Barceló, C., 1990; Glick, 
2007).   
Per ara no podem dir més. Darrerament s’ha formulat la hipòtesi d’atribuir troballes mobiliars 
andalusines en coves naturals, en la zona de Priego de Cordoba, precisament també a 
l’ocupació de possibles ascetes sufís, seguidors d’Ibn Masarra, cap als segles X-XI, (Carmona 
Avila, 2012). A pesar dels importants esforços deductius i documentació aportada, les 
conclusions, en la nostra opinió, no deixen de ser una hipòtesi en estat inicial. 
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mediterrània, en cap cas es tracta de coves inaccessibles com les nostres, a més de, -

tot i no ser una raó de pes, la dada negativa en arqueologia-, mai haver-se registrat, en 

les nostres, ni la més mínima resta física antropològica. Pel que fa a la tercera i quarta 

perquè són absolutament especulatives sense, per ara, cap concreció material o 

objectiva en que basar-se, com no siga: un catálogo endeble de suposiciones 

arqueológicas sobre las que crear nuestras propias interpretaciones (en paraules de 

Fanjul -2011:104-, aplicades a altra discussió, però vàlides ací). 

 

6.A.- FUNCIONS PREEMINENTS 

Les planimetries i estructures internes que ara coneguem, ens evidencien, en alguns 

casos més que en altres, el seu ús com a graner o magatzem de provisions, com un 

dels trets més repetits. Així, són unes quantes les cambres de diferents grups que 

tenen sitges excavades al sòl: En el Cabriol: Ventanas de los Moros (VM-6, VM-7, VM-

9, VM-10/13); En el Xelva: Benaxuai (C2); Cañahorro 2 (CH 2.5) en el Xúquer mig; 

Catamarruc (PCN-2) en el riu d’Alcoi i Bancal Redó (BR-1/3) en la capçalera de 

l’Ontinyent. Però estem parlant de sitges més o menys tancades, o siga que tenen la 

boca menor o igual que l’interior, quan resulta que la forma d'aquestes sitges és molt 

variable, trobant des del model més clàssic de secció aproximadament troncocònica, 

amb prop de 2 m. de profunditat -Bancal Redó-, fins als compartiments 

aproximadament rectangulars (CH 2.5) o arrodonits (VM-10/13), de diverses mesures, 

excavats sempre al sòl. Amb un ús semblant (bàsicament el de contenir gra), són 

menys nombrosos els atraixos (atrojes): dipòsits semblants a les sitges, normalment 

de forma quadrangular però oberts i en altura, formats per parets de la mateixa roca, 

(CM-13, CM 16, En Gomar 3, Paixarella 1), o en algun cas també per paretetes d’obra, 

o tovots, de molt difícil conservació en les nostres coves (molt hipotètic en Frontera 

II.2), però amb molts paral·lels a les coves del nord d’Àfrica149. Inclús tenim un tipus 

mixt que aprofita les parets d’una concavitat artificial de la roca, tancant-se amb una 

pareteta d’obra en altura, oberts per dalt o be tancats i deixant una finestreta (així eren 

els dos compartiments de Benaxuai C-13), amb paral·lels, també al nord d’Àfrica, però 

                                                           
149 Als ksour del  sud de Tunísia, les cambres o ghorfa sovint estan compartimentades per 
paretetes d’obra, en diversos espais que reben el nom de haraï (Popp i Kassah, 2010:84-85). 
També a Marroc es constaten aquestes subdivisions, ja des de la bibliografia colonial francesa; 
L’aspecte és relativament semblant al d’uns graners de qualsevol mas tradicional de la nostra 
zona. 
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a Líbia (Halâk, 1989: 277) i potser a Bandiagara150. Més encara, i tant o més difícils de 

constatar, hi ha altra mena d’atraixos que tindrien les parets de fusta o altres materials 

peribles, que solament es detecten per determinats solcs a les parets i/o forats al terra. 

De moment el cas més evident de les coves valencianes és el de la Cueva de los 

Moros d’Ademús; els paral·lels van ara en altra direcció, com són les coves aèries 

alabeses (Azkarate, 1988). 

Encara dins el mon de les sitges, molt més abundants són les simples fosses o 

dipòsits oberts, és a dir, de boca igual o més aviat major que la seua base: en el 

Xúquer mig, amb grans dipòsits a Garadén, o dos dipòsits menors a Huerta Picazo; 

Catamarruc: PCN-4; Sagres 1. A Bocairent n'hi ha alguns en el grup principal de les 

Covetes dels Moros, els tres més clars de CM-38, i altres dipòsits menys definits a CM 

-12, 17, 25 i 33: Al Colomer algunes cambres sembla que tingueren també dipòsits 

oberts, pels negatius de les antigues cambres observables a les parets actuals, i la 12 

potser fera el paper d’un graner més gran. Per fi a En Gomar n’hi ha 2 dipòsits 

allargats (En Gomar -4 i 7). 

Ultra açò,  és de creure que en la majoria dels casos no era menester excavar sitges o 

atraixos per a poder emmagatzemar gra, o fruïts secs o altres productes, ja que la 

mateixa cambra faria de contenidor; De fet, són nombroses les cambres el sòl de les 

quals està bastant més fons que el nivell d'accés de la porta-finestra. Inclús moltes 

cambres tenen subcambres, al mateix nivell normalment, que podrien fer aquesta 

funció.  A més de que les necessitats de compartimentació -per a diferenciar productes 

o propietats-, es podria suplir amb dispositius immobles reversibles, (tals com els ja 

esmentats murets d’ obra o de fusteria), o bé mitjançant altres sistemes més simples 

com puguen ser, gerres, arguenells d’espart, canyissos, sacs, cabassos o qualsevol 

altre moble. 

Pot sobtar, no obstat que la funció prioritària siga de magatzem -però dins uns espais 

més aviat multifuncionals-, l’existència en determinats grups d’algunes cambres, 

normalment espaioses, que semblen exclusivament destinades a dipòsits de gra, 

excedint amb escreix segurament el que poguera ser el producte d’un determinat nucli 

familiar, pel que potser s’haurien d’interpretar com veritables graners comuns, amb 

tota la seua problemàtica151. 

                                                           
150 Hem arribat a pensar, sense més fonaments, que els constructor d’aquests dispositius de 
Xelva potser foren persones de color. 
151 Sense voler entrar en la qüestió, en la que caldria aprofundir molt més (potser fent càlculs 
objectius de capacitat fins allà on es puga arribar), en realitat no són moltes les cambres que 
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Però, evidenciada la funció predominant d’aquestes coves, en base als elements de la 

seua morfologia interna, graner – magatzem, segons hem tractat de demostrar, s’ha 

d’abordar la principal característica diferencial d’aquestes estructures: La seua 

inaccessibilitat per mitjans ordinaris.  

Com molt bé va dir Azkarate (1988), en parlar de les coves penjades alabeses, 

solament la por pot explicar la construcció en altura, amb els grans  perills i greus 

incomoditats que comporta, en comparació, per exemple d’unes mateixes estructures 

accessibles, amb les que s’obtindrien els mateixos resultats, amb major facilitat i 

menor mobilització de recursos. La por a perdre les reserves estratègiques per a la 

supervivència, a causa de l’apropiació per part d’altres, estaria en la base original de la 

creació d’aquestes estructures. 

La inaccessibilitat comporta un factor dissuasori i defensiu. Dissuasori, perquè una 

vegada localitzat el lloc, -cosa que en molts casos no és fàcil per a un estrany, en 

haver-se buscat, dins del possible i no sempre, uns emplaçaments recòndits-, per a 

aconseguir l’objectiu hi ha que salvar tots els obstacles físics, desnivells, extraploms..., 

i els humans, és a dir la resistència i defensa dels ocupants, que es podria fer efectiva 

en posició preeminent, en les altures.  

Per tant, l’avantatge d’aquests magatzems de seguretat es troba en els sobreesforços 

o recursos suplementaris, o extraordinaris que s’han d’aportar per a aconseguir el seu 

franqueig. L’esforç preventiu que es va fer en el moment original, atorga el plus en 

seguretat posterior. 

Comptant amb aquest avantatge, les coves finestra podrien fer front a nombroses 

vicissituds de curta i mitja escala, -p.e.: des de grups de malfactors a rapinyes de 

grups veïns, inclús algarades o ràtzies ràpides-, però no a les d’escala major, com ara 

un exèrcit organitzat. Per descomptat, l’interès per apropiar-se d’unes hipotètiques 

escarides reserves dificultosament accessibles, per part d’un exèrcit, sempre hauria de 

ser molt secundari, o desmesurat; A no ser que l’objectiu principal fora un altre, com 

ara sotmetre o vèncer la resistència d’un grup determinat. 

                                                                                                                                                                          
puguen ser considerades específiques per a graner. En la capçalera de l’Ontinyent, hi ha 
diversos exemples en el grup principal, sobretot la CM-38, i en el Bancal Redó, la BR 1/3. En 
aquest mateix grup però, n’hi ha un altra cambra que podria obedir a una altra mena de 
cambres especialitzades, -si seguim la interpretació de Huchet i Triolet (1996)- com és la 
d’allotjar ramat –ovelles- .(BR-6); Potser per exemple la CM-36, tot i que no és molt gran, podria 
obedir a la mateixa funció, tenint en compte l’existència d’un possible menjador o abeurador 
excavat a la roca.  
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Per a d’aquests casos, davant tant d’empeny i mitjans, l’efectivitat de les coves 

penjades, com a sistema defensiu, seria més aviat escassa. Així es pot deduir d’uns 

quants testimonis deixats per textos de diferents èpoques. Ja s’ha fet esment a 

l’estratègia de Sertori per vèncer als caracitants  en parlar de les coves del Tajuña, a 

base d’alçar pols que el vent introduïa en les coves i ofegava els allotjats, obligant-los 

a eixir. Un altre text, no menys mític, i tràgic, és el que narra com Herodes el Gran, al 

segle I aC., va fer baixar a uns soldats amb cistelles fins a les boques d’unes coves 

inaccessibles, on hi havia uns grups de rebels, que van preferir morir dins les coves a 

entregar-se152. O el de les coves del riu Arga, on el musulmans, en la campanya del 

924 contra Pamplona, venceren la resistència d’uns cristians allí refugiats, ascendint i 

davallant fins les coves, tal com s’ha descrit al capítol corresponent. Altres testimonis 

hi ha de la darrera resistència dels moriscos desesperats al regne de Granada 

refugiats en aquest tipus de coves (Mármol, 1946; Hurtado de Mendoza, 1946), on a 

banda d’amb escales se’ls combatia amb fum i artilleria153. Per al nostre àmbit tenim el 

testimoni d’Escolano, també referit a l’expulsió dels moriscos, on es descriu la 

utilització com a refugi d’unes coves penjades sobre el Xúquer en la zona de Millares: 

“...Des de el agua a la boca de la cueva havía mas de veinte varas de peña tajada y se 

havía de subir a ellas gateando con sogas..”; tot i que com diu Vañó (1983), 

segurament es tractaria de coves naturals. 

 

Amb tot, vist també el factor determinant en la concepció i/o origen d’aquestes coves i 

la seua utilització com a darrer refugi, és més difícil explicar per què es dona en un 

moment i no en altre i perquè la seua realització es concreta solament en determinats 

llocs i/o per determinats col·lectius. Tot i que molt escampat, no és un fenomen 

generalitzat, i a sobre amb una enorme diversitat morfològica. 

Pensàvem que els motius tradicionalment adduïts per a l’aparició dels graners 

col·lectius al nord d’Àfrica, bàsicament per societats semi nòmades, amb fort 

component ramader, que tenien que absentar-se durant períodes mes o menys llargs 

i/o per les condicions naturals d’aridesa de la franja ecològica on majorment estan 

enclavats, que condicionaria els tipus de conreu, donant-se molts anys de males 

collites...; ambdós factors junts s’avindrien a explicar el naixement d’aquest model de 
                                                           
152 Còpia la narració Vañó Silvestre (1981), prenent-la de la traducció de Riccioti de l’obra: La 
Guerra Judaica, de Flavio Josefo. Barcelona, 1970. Un pare refugiat a les coves, amb la seua 
família, prefereix degollar un per un als seus fills, a rendir-se. 
 
153 Dades posades en relleu i sintetitzades per Cara i Rodríguez (1987: 43-44). 
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graner penjat (i per suposat, igualment els kours o els igudar, potser més 

tardanament). Els moviments de població, incloent grups determinats que tindrien 

aquesta pràctica en la seua base cultural, faria factible el trasllat del model. 

Així les coses, tot i no donar-se d’igual manera o intensitat a la península, les 

circumstàncies originadores, -aridesa i/o nomadisme-, potser altres factors com, la 

inestabilitat o inseguretat generalitzada podrien també haver segut determinants en la 

concreció del model en determinats casos. 

Però, per altra banda, cal pensar que aquest factor serà omnipresent al llarg de la 

història, excepció feta d’algun període concret, com la pax romana. I ha de ser aquest 

factor el que intervindria en l’origen d’estructures relativament semblants en àmbits 

cronoculturals totalment diversos (potser al centre peninsular durant la protohistòria; a 

Àlaba i altres del nord durant l’alta edat mitja, i  inclús a Occitània, per citar-ne els més 

pròxims). 

Per tant, ens trobaríem amb un fenomen molt més estès temporalment i geogràfica, i 

molt més divers del que en un principi es podria pensar, amb tota la complexitat que 

això pot comportar. 

 

6.B.- ALGUNS ASPECTES FUNCIONALS 

 

Vists els fonaments funcionals i/o els possibles factors generadors d’aquestes 

estructures, anem a tractar de fer un repàs a d’algun aspecte funcional concret. 

 

A). Procés d’excavació de les coves. 

En la capçalera de l’Ontinyent, per la bona conservació general de les estructures, 

derivada del consistent tipus de roca, podem observar encara molts detalls tal com es 

van deixar al seu dia. Com s’ha vingut dient, gran part dels grups de coves d’aquest 

conjunt no es van completar, abandonant-se l’excavació a mitjan fer i en diferents 

graus. Com a exemple més clar tenim el grup del Capellà, on es poden contrastar els 

diferents passos inicials del procés: 

-1: marcatge de la finestra;  

-2: realització d’argolles exteriors o d’ancoratge, normalment dues, una a cada costat; 

-3: excavació del passet d’accés; 
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-4: inici d’ampliacions per a construir la cambra interna; -4a: realització del marc per a 

encaixar portes.- 4a1: buidatge dels traus pollegueres superiors per a la porteta. 4a2: 

rebaixos als angles del llindar, per a tauló sustentador de pollegueres inferiors 

No es va avançar més en cap cova d’aquest grup, tanmateix en els altres casos es 

seguiria amb:  

-5: acabar de picar la cambra, normalment en almenys dos fases: a): fins al ras del 

llindar de l’accés; i b): rebaixat fins 0,70 cm o més per davall del ras. 

-6: buidatge de la cresolera,  

-7: excavació de sitges o dipòsits i/o altres detalls i/o dispositius. 

-8: possible excavació d’intercomunicació amb altra cambra, normalment horitzontal, si 

es preveu relació. Podem comprovar en la Fos, que algunes vegades aquesta 

intercomunicació s’inicia ja en la fase 5.  

 

Com es pot veure als quadres sinòptics QA1/QA2, les mesures de les cambres majors 

o més acabades  poden arribar, en la capçalera, als 12, 14 i fins als 18 m2; en cap cas 

se’n constaten de majors; però tot i la dificultat d’establir una mitjana, degut entre altres 

a l’alt grau d’inacabats, una cambra ordinària amb 5 o 6 m2 ja podria pensar-se 

completa, sempre que també tinguera un mínim d’1,5 m d’altura (i sempre que el seu 

destí no fora l’específic de cabina de vigilància, ús per al que no necessitaria més de 2 

o 3 m2). 

 

Altra qüestió és com accedien els picadors al lloc destinat a la finestra. És difícil fer-se 

una idea segura, i més encara generalitzar. Es pot pensar en que la forma més fàcil, 

però més arriscada també, seria ancorant-se des de dalt del cingle i davallant amb 

cordes; potser sustentant-se amb algun element de fusta lligat a les mateixes cordes. 

En les de Bocairent això podria valdre, però hi ha molts indrets on els tallats són 

altíssims, i les coves solen presentar-se al terç inferior. El sistema més lògic seria 

constituir bastides o andamiatges a partir del peu del cingle, mentre durara l’obra. 

Potser algunes de les nombroses argolles en la base del grup de la Fos obeïren a eixa 

finalitat, però per ara, únicament en el cas de la cova dels Nou Forats es pot assegurar 

que la seua construcció no es va fer despenjant-se des de dalt, ja que és impossible, 

donada la morfologia de l’indret.  
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Pel que fa a les eines utilitzades per a excavar les coves, evidentment metàl·liques i 

segurament de ferro, per les senyes deixades a les parets de les coves, n’hi hauria de 

diverses. Es pot deduir que aquest instrumental seria majorment una eina de full 

ample, tipus cisell o aixadeta, d’uns 4 o 5 cm d’ampla. En altres casos, com  s’observa 

també en les marques deixades en alguns sectors, seria una eina semblant però més 

estreta, de 2 o 3 cm. Tanmateix, en les primeres fases d’excavació, com es veu en 

alguns punts on encara no s’ha acabat de picar el gros, apareixen uns llargs solcs, de 

dalt en avall, i obliquos, que han d’estar fets amb una mena de pics o altra eina de 

punta aguda.  

 

B). Formes d’accedir a les coves. 

Una vegada hàbils, per a accedir d’ordinari a les cambres es podrien utilitzar diversos 

sistemes. Únicament en els grups de la capçalera de l'Ontinyent es constaten -gairebé 

sistemàticament- les argolles d'ancoratge, o traus a les parets, on lligar les cordes o 

escales de corda i fusta per on s'ascendiria, ajudant-se, en alguns casos, d'una sèrie 

d’osques practicades en la paret, per tal de posar el peu -tipus pedal-. La inexistència 

d'aquestes argolles en la majoria de la resta dels conjunts pot obeir, simplement, a la 

natura de la roca, molt més inconsistent -i per tant, inútil. En aquests, és probable que 

s'utilitzara un tauló de fusta col·locat transversalment a la finestra, on es lligarien les 

cordes, com es feia al sud de Tunis, segons diu Bertrand (1990:53), o altre sistema 

semblant que, en qualsevol cas, hauria d'anar precedit d'un primer descens, des de 

dalt del penya-segat, per a poder lligar les cordes  

En els casos de cambres a més baixa altura --fins a uns 8/9 m. com a molt--, hom 

podria fer servir escales de fusta convencionals, o bé llargs troncs d'arbres amb 

osques --com es veu en molts dels agadirs magribins. Aquest mateix sistema es 

gastaria en els escassos llocs en que existeix algun pou o xemeneia d'accés, sempre a 

altura més baixa, i que dona pas a les diverses cambres que estan intercomunicades 

(solament en cinc grups del total de conjunts valencians: Colomer, En Gomar, les 

Covetes dels Moros, Cova dels Nou Forats i Cueva de los Moros d'Ademús  (l’actual 

del Bancal Redó ha de ser recent, i el de PCN és un gran pou natural). De tota 

manera, quasi sempre hi ha cambres, en el mateix grup, no comunicades, per a 

accedir a les quals s'hauria de recórrer als sistemes ja esmentats. Però pot haver 

variacions o formes molt curioses, per exemple en algunes coves de Líbia es veu que, 

abans d’abandonar la cova, en prevenció de la pròxima visita, es deixava una corda 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
 Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 550

enrotllada a la vora de la boca, de manera que es podria recuperar des de sota amb 

una mena de llarg pal amb l’extrem en forma de ganxo154. Així ho dedueix Davoûd 

Halâk dels exemplars que van poder recuperar (vid. dibuixos i fotos corresponents, -

Halâk, 1989: 107-109- algun dels quals reproduïm). 

Tot açò també ens pot ajudar a evidenciar que en gran part dels casos, l’ús de les 

coves no seria un fet habitual, o rutinari, sinó que deuria estar prou al marge de la 

gestió quotidiana de les reserves alimentàries. 

 

C). Càrrega i descàrrega 

Per a la introducció dels productes a l'interior de les cambres, hom pot documentar 

almenys dos sistemes: el més simple d'estirar directament d'una corda -constatat en 

algun cas, pel solc d'usura deixat en el marc inferior de la finestra (Benaxuai C1, C11, 

potser Bancal Redó..)-, o mitjançant la utilització d’una una politja o corriola, 

semblantment a l’habitualment utilitzat per treure aigua d’un pou o, més semblant 

encara, per pujar càrregues a les golfes o terrats de les nostres cases tradicionals, 

amb una biga sobreixquent. Podrien haver altres formes de  la utilització d’una corriola, 

a l’interior, o tipus torn, etc., tanmateix únicament tenim constància arqueològica, 

(segons la nostra interpretació), del tipus biga sobresortint de la llinda de la finestra, a 

l’extrem de la qual aniria fixada la corriola. Així ho deduïm dels retalls quadrangulars 

que apareixen a la part superior, bé al centre, be a un costat, de la llinda d’alguna 

finestra: Benaxui C2, C12; Cueva de los Moros d’Ademús; Ventanas de los Moros, VM 

12, 13 i 14; Cañahorro 2, CH 2.3...). Normalment aquesta biga es mantenia sobre una 

altra transversal que anava encastrada a les mosses que, a tal efecte s’havien rebaixat 

en el marc; biga que serviria alhora per situar les pollegueres superiors de la porta, tal 

com es pot deduir per exemple a CH 2.3. Però altres vegades la biga sobreïxent es 

mantenia sobre obra d’algeps, incrustada a la part baixa del trau, com per exemple a 

Benaxuai C2. D’aquests dispositius se’n poden veure a d’altres coves de la península, 

sobretot a Andalusia (p.e.: Los Carriones de Castillejar, Hafas de Benamaurel o 

Huéchar), tanmateix no se’n constaten a la capçalera de l’Ontinyent. 

No tenim cap evidència material de com pogueren ser aquestes politges, que no serien 

de ferro com les subactuals, sinó de fusta i, probablement, molt simples. Podem acudir 

                                                           
154 Evidentment açò implicaria que el darrer en davallar havia baixat per altra corda doble que 
hauria recuperat posteriorment. Igualment caldria suposar que els pals s’amagarien pels 
encontorns o bé a les vivendes, etc. 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

551

als paral·lels etnogràfics de les que es van trobar a les coves del Jabal al-Akhdar, a 

Líbia (vid. foto reproduïda d’Haläk), que segons anàlisis d’un laboratori italià, no 

tindrien, presumptament, més de 200 anys, i correspondrien a fustes d’olivera i xiprer 

(Halâk, 1989: 81).  

El fet de no haver-se documentat a moltes zones aquests traus a les llindes, no vol dir 

que no es poguera gastar una corriola d’altra manera, ja s’ha dit, inclús es pot pensar 

en qualsevol altra forma de sostindre suspès un pal exterior. Tanmateix és molt 

possible que es fera directament a mà155. 

Menys costós en esforç humà, i més indicat quan es tractara de quantitats importats 

de producte a emmagatzemar és el sistema que dedueix Halâk, per a introduir el gra 

des de dalt del cingle per mitjà d’uns tubs o cistells cilíndrics units, de fibres vegetals 

(vid. dibuix que reproduïm de: Halâk,1987:283). No tenim la menor evidència a la 

península de l’ús d’aquest sistema libi –substancialment idèntic al que es fa servir en 

les obres actuals de rehabilitació, per evacuar enderrocs-; ni creguem que es puga 

obtindre, -com no siga alguna referencia textual-. El que si que es pot assegurar és 

que en bona part de les nostres coves penjades seria molt difícil l’ús d’aquest sistema, 

per la configuració de la part superior del cingle o per la seua altura. Això no obstant, al 

Marroc sí que s’atesta la utilització d’aquest sistema, amb una mena de tubs fets de 

trossos cosits de lona de les tendes156.  

 

D). Disposició asimètrica  

Potser relacionada amb la càrrega i descàrrega, trobem la asimetria en la posició de 

les finestres. Quasi sempre les finestres apareixen irregularment agrupades, depenent 

del relleu o morfologia de la paret de roca; Quan hi ha diferents nivells o pisos, en la 

major part dels casos es constata una asimetria en la posició de les finestres, de 
                                                           
155 Contrariament a la idea que pugam tindre avui, sembla que l’esforç humà no ha segut 
històricament factor massa determinant de res, ni ha estat massa valorat -sols n’hi ha que mirar 
qualsevol obra més o menys faraònica. Inclús, com a exemple, fins fa ben poc en moltes de les 
nostres masies, els jornalers pujaven el gra als graners, carregats amb pesats sacs, escales en 
amunt fins els llocs més apartats al capdamunt del casal; Massa que es coneixien les corrioles. 
Açò podria demostrar que, en molts casos, mentre hi haguera mà d’obra accesible o a baix 
cost, qualsevol tecnologia disponible podria ser indiferentment despreciada.  
 
156 “... y apportent leur grain au bord du plateau, en haut de la falaise, au-dessus de l’entrée de  
leur logette; ils versent ensuite le grain directement du sommet du rocher, dans les cases au 
moyen de lés de tente cousus en forme de tuyaux,” (Jacqués-Meunié, 1951; Pres directament 
de: Naji, 2006: 166). 
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manera que pràcticament mai trobem una finestra davall la vertical d’una altra, com si 

sempre es respectara el “dret” d’accés individual a cada finestra, o es poguera accedir 

a totes a l’hora sense interferències.  

En la capçalera de l’Ontinyent, en ser on millor es conserven les boques o finestres 

originals, és també on millor es pot observar aquesta especial disposició. El millor 

exemple és el mateix grup principal, i també el grup de la Fos. Però Igualment es 

compleix açò en la resta de grups de la capçalera que tenen més d’un nivell: el d’En 

Gomar i el del Colomer. Ara bé en aquest darrer sí que es dona superposició de les 

finestres 6, 7 i 14, però això és degut a que tant la 7 com la 14, són finestres diríem “de 

servei comú”: la 7 és la cabina de vigilància superposada al grup i en la vertical de la 

porta d’accés, que seria precisament la 14, situada inferiorment. Cosa pareguda es 

dona en el Bancal Redó, on les úniques superposicions serien la BR 2/3, però es que 

mentre la BR2 seria la porta principal al graner (ja que la boca 1 o accés actual no 

existiria), la 3, superposada, no seria més que la seua cabina de vigilància. 

Aquesta mateixa característica sí que es repeteix en la Peña del Turco, però és molt 

més difícil de determinar en la resta de grups valencians, ja que quan no estan totes a 

un mateix nivell, la desaparició de les boques pels esfondraments ens impedeix aclarir-

ho. Tot i això sí que sembla donar-se també en alguns grups del Xúquer mig; potser 

per exemple a Huerta Picazo i CH-8. 

Fent un repàs per damunt, o no sistemàtic, a la resta de grups peninsulars que hem 

tractat -i per als quals caldria analitzar-ho amb major deteniment-, alguns dels 

andalusos també tenen clarament les finestres en disposició asimètrica, com ara, el de 

Huéchar, potser Calguerin, Terrera Jarilla, i el més clar de tots, les Hafas de 

Benamaurel. En canvi en l’Alfambra algunes de les poques finestres superposades, 

com en el cas de la Lomas, sí que estan ocupant la vertical de l’altra. Al Tajo solament 

a Perales es pot intuir que les boques potser guardarien certa asimetria, car no es 

conserven. I a tot l’Ebre, els nivells superposats estan majorment molt desfets; Sembla 

però que sí que podrien tindre-la el conjunts de l’Ega. Dels grups magribins no 

disposem de prou informació, dissortadament. Algun dels casos que vam poder veure, 

dels que millor es conservaven com per a poder dir alguna cosa, sembla que no 

guardaven aquesta asimetria, però faltaria conèixer’ls amb major amplitud. 

En qualsevol cas és un tret molt peculiar, a tindre en compte sempre que es puga, per 

a futures anàlisis de detall. 
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E). Sistemes de tancament  

Que les finestres podien tancar-se amb portes de fusta sembla evident per la gran 

quantitat d'osques, solcs i marques per a fixar elements de fusta, que hi ha als laterals 

interiors o immediats de la majoria de les finestres, les conservades, a tot arreu. En 

general, quan no hi ha altra evidència específica, es pot pensar en que s’hi encastraria 

una mena de marc de fusta sobre el que s’instal·laria la porta.  

En el cas del conjunt de la capçalera de l’Ontinyent, per la singular bona conservació 

de les boques, es pot afirmar que pràcticament sempre es va gastar un mateix 

sistema, amb porteta de doble fulla obrint cap a endins, i consistent en la realització de 

una polleguera (gorronera), quici, o perforació vertical de secció circular, a cada angle 

superior del marc interior, en la pròpia roca, -on girarien els pius- , mentre que a la part 

inferior les pollegueres o quicis (goznes, quicialeras) haurien d’anar sobre un tauló de 

fusta empotrat al llindar del marc, com sovint es pot deduir pels solcs o les osques 

complementaries a ambdós costats inferiors, on s’encastraria el tauló inferior. Aquest, 

que vam denominar sistema “PC” -sigles de Pou Clar, que fou el primer lloc on el 

documentarem-, i per distingir-lo dels altres, està present a pràcticament tots els grups 

de la capçalera, i no se’n documenta altre, excepte al grup principal de les covetes 

dels Moros, on, en alguns casos excepcionals les quatre pollegueres estan perforades 

en la mateixa roca –sistema CM-. Variacions del sistema, però sempre amb finalitat de 

doble ventall i obrint cap a dins, n’hi per exemple a la Peña del Turco, -sistema PT1-, 

on  les pollegueres superiors es troben a un taulonet de fusta i les inferiors obertes a 

un escaló en obra d’algeps; o bé -PT2- quan les pollegueres tant dalt com baix van 

sobre sengles taulons de fusta. O, encara, -CB-, a les Coves de Benaxuai, on les 

pollegueres superiors estarien també a un tauló transversal de fusta i les inferiors 

estan a sengles segments també de fusta, però encastrats a una solera d’algeps ; Ho 

deixarem ací, perquè n’hi ha més casos, però en realitat només són concrecions, amb 

el material disponible o més efectiu, del mateix concepte de porta - finestra partida en 

dos batents. 

Tot i que es podrien buscar molts paral·lels dins aquest camp utilitari, ben conservades 

es poden veure algunes riques pollegueres de luxe, d’època nazarí, a base de fusta i 

metall (López Pertíñez, 2011). 
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No està clar, en altres grups valencians, l’ús de porta d’una sola fulla, com si que es 

pot documentar, per exemple a Guadix – Baza, on les portes, també obrint cap a dins, 

normalment cap a la dreta, són d’un sol ventall (Bertrand, 1990:51) o inclús, 

semblantment, a les d’Àlaba. Curiosament, a d’ algunes d’Occitània (p.e.: Puèg 

Bardat), el sistema utilitzat es el mateix “PC”, o siga amb les dues pollegueretes 

superiors foradades a la roca.  

No es pot avançar molt més en aquest aspecte car els sectors anteriors de les coves 

han segut els mes perjudicats pels esfondraments i estan molt desfigurats si és que es 

conserven. En els pocs casos documentats de subcambres o cambres interiors que 

també podrien ser tancades en l’àrea valenciana, sempre es constata la fermatura en 

portetes de doble batent, pe.: a Bancal Redó BR -10A –sistema PC-; o a Peña del 

Turco PT -3A –sistema PT1.  

Com que no s’han preservat no tenim altres detalls de com podrien ser les portes, ni 

de com s’afermarien quan es deixaven sense ningú dins. En canvi  són relativament 

habituals altres rebaixats als laterals del marc, que servirien per afermar les portes des 

de dins amb un barrot travesser. 

 

F). Il·luminació interior.  

Si les cambres estaven tancades, o per a quan es feia de nit, es feia necessari l’ús de 

cresols, -gresols- o llànties d’oli, (a la Frontera II se n’han documentat, del tipus de 

pessic). Per a d’aquest ús, les cresoleres, o ninxolets per deixar un llum són els 

dispositius més corrents; oberts en alguna de les parets de la cambra, normalment en 

la mateixa que s’obri la finestra i no massa lluny d’ella. Solen estar prou altes, prop ja 

del sostre, i solen tindre unes mesures al voltant de 10-12 cm d’ample per altres tants 

d’altura i pareguda profunditat, amb la base plana i la secció corba. Moltes d’elles 

conserven senyes de fumat a la seua part superior, evidenciant el seu ús. A l’àrea de 

Bocairent pràcticament totes les cavitats mínimament acabades en tenen, i també se’n 

constaten en la majoria de grups valencians, amb alguna excepció, com ara la Peña 

del Turco, però segurament degut a la irregularitat de les parets, per la constitució 

geològica del terreny, no perquè no en feren falta, car són de les coves més fosques. 

Igualment són habituals a moltes cavitats peninsulars; Maryelle Bertran en documenta 

unes a Guadix – Baza, que tenen un encaix basal (niches à lumière... avec une 

encoche circulaire d’environ 5 cm de diamètre creussée dans la base), destinat, 

segons ella, a permetre emplaçar un cresol del tipus candil de pié alto (Bertrand, 
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1990:52). Es tracta d’un dispositiu pràcticament universal i atemporal, trobant-se per 

arreu, amb poc diferents morfologies i mesures. Inclús, p.e., són corrents a molts 

refugis antiaeris en galeria de la passada guerra civil.  

 

G). Altres dispositius 

A l’exterior, a banda de les argolles i, de vegades les sèries d’osques tipus pedal, dels 

que ja s’ha parlat en referir-nos al sistemes d’accedir, així com les entalladures o forats 

per treure una biga per pujar les càrregues, de vegades hi ha alguns altres elements, 

com ara solcs per desviar les aigües que s’escorren per la paret, bé al damunt de la 

finestra, (com ara les de Pou Clar 1, o també se’n veuen a diverses coves alabeses); 

però més correntment els solcs de desguàs  es situen en la mateixa base o llindar de 

la finestra. Poques són les coves orientades a llevant, almenys entre les valencianes 

(Sagres i unes quantes del Xúquer mig), més exposades a les pluges; Majorment ho 

estan al sud o a l’oest –amb major insolació-, i unes quantes també al nord, per 

imperatius de la configuració dels penyals. 

Altres dispositius interiors, n’hi ha molts però pocs repetits o generalitzables i s’haurien 

de tractar individualment, com s’ha intentat en les descripcions concretes.  

Molts dels forats, rebaixats i osques que resten al sol i parets de les coves, quasi 

sempre difícils d’interpretar,  són evidències dels dispositius interns de les cambres, en 

gran part complementats amb fustes, per a usos molt diversos. 

Hi ha argolles, més aviat argolletes, internes, a diferents altures, algunes de les quals 

ja s’ha vist els dubtes sobre la possibilitat de servir per afermar caps de ramat en 

alguns casos; altres simplement serien per penjar alguna cosa o lligar cordes per a 

diferents funcionalitats. 

 

Hi ha sovint alguns petits clots arrodonits al sòl –morter, canterera, llar?-; bancs 

correguts -de vegades no està gens clar si són intencionats o si és que no es va 

arribar a acabar d'excavar la cambra-; o nínxols a les parets, -com les cressoleres però 

més grans- i de formes variades, fent funció d’estants o armariets –les alacenas, que 

esmenta Bertrand-, per deixar qualsevol cosa.  

Està clar que molts forats menors serien per a estaques de fusta, com per exemple les 

de variades formes que va trobar Haläk a les coves de Bengasi (vid. figures).  
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Un curiós amagatall –dins el gran amagatall que ja són les pròpies coves- es constata 

a la Cova 2 de Benaxuai. En una subcambra interior, C2-B, junt a la paret sud i 

excavada en la roca del sòl, s’obri una petita cavitat rectangular de 0,40 x 0,20 cm, 

amb una profunditat d’uns 25 cm. Les vores superiors d’aquest receptacle encara 

conserven guix adherit, senyal de que havia estat tancat amb obra, cosa que l’hauria 

permès passar completament inadvertit per a qualsevol estrany. Deuria de tractar-se 

d’un compartiment especial, destinat a guardar coses de valor. Podria ser que es 

guardaren papers... (com els trobats a la mateixa cova, tot i que són de cronologia 

posterior), o inclús joies, o espècies, p.e. a la manera d’una rudimentària caixa forta, o 

com ara les khannaba de les algorfes del sud de Tunis157. 

A d’aquesta mateixa cova, una de les poques sobre les que s’han pogut realitzar 

treballs intensius, també s’ha pogut documentar, segons interpretem, l’elaboració o 

transformació de la resina de pi, a l’interior, segurament amb algun fornet ceràmic. Així 

sembla deduir-se de les analítiques fetes a unes mostres recollides tant adherides a 

recipients ceràmics com a un solc en la roca mare del sòl. Açò ens ve a indicar que 

són molt variades les possibilitats funcionals, i molt difícils de discernir sense elements 

ben objectius. A Catamarruc, a la CPN 2, es va constatar algun fragment de moleta 

circular, al costat del dipòsit o graner; senyal que allí es transformava el producte, cosa 

poc habitual. 

 

H). Funcions singulars. 

Una última qüestió que volíem remarcar (entre tantes altres possibles), és la d’algunes 

estructures o finestres que sembla clar, ja de partida, que no tenien la funció de 

magatzems – graners - refugis sinó que serien pròpiament cabines de vigilància, 

equivalents o a mena de talaies, o bastions de guàrdia, per controlar determinades 

zones de pas. En el cas de la Capçalera hi ha almenys el cas de les solitàries, 

(Calvari, potser Paixarella, i més incert, pel seu nombre –almenys projectat-, que pel 

seu emplaçament: el Pou Clar). Precisament per la seua ubicació sembla que per 

exemple també estaria clara eixa funció en el cas de la solitària de Xorquera, en 

relació al hisn immediat,  no tant en Sagres, al costat del camí, etc. Però en el cas de 

la capçalera de l’Ontinyent, caldria tindre en compte, a banda dels altres nuclis majors 

                                                           
157 En algunes ghorfes dels ksours del sud tunisià, aprofitant l’espai mort damunt les arcades 
interiors o ghoussies, hi ha aquestes  khannabes, o compartiments, destinats a amagar  sovint 
objectes i productes de valor (Popp i Kassah, 2010: 85 i 396).   
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de covetes, també els llocs d’hàbitat contemporanis, la qual cosa no és tan fàcil, donat 

els coneixements de que ara disposem158. 

Altra cosa són les que amb funció equivalent, es situen al capdamunt del grup, com el 

cas del Colomer, o de la porta d’accés a una cambra principal, com en el Bancal Redó. 

O les diverses dels extrems de grup principal de les Covetes dels Moros. Totes tenen 

en comú el seu molt reduït espai. 

 

Aquests darrers aspectes ens fan retornar els dubtes sobre la veritable funcionalitat del 

conjunt tan especial de la capçalera del riu d’Ontinyent. Si hem partit d’ells per explicar 

els altres..., ara resulta que els altres quedarien relativament ben explicats, com a 

graners magatzems segurs i refugi d’alqueries veïnes, però  en canvi alguna cosa no 

acaba de quadrar en el cas dels de Bocairent. La seua homogeneïtat de factura, com 

obeint a un programa unitari preestablert; l’estat inconclús de molts grups, abandonats  

sobtadament a mitjan fer; en canvi, la continuïtat d’ús, almenys  parcial, en alguns 

altres; la tipologia diversa, dins la homogeneïtat general de factura, d’alguns grups, 

com Bancal Redó o Colomer amb escassos però clars elements de defensa amb 

cabines superposades a les portes; o potser als flancs com en el grup principal, i/o... la 

mateixa existència de cabines, fetes o a mitjan fer, que enllaçarien visualment uns 

grups amb altres grups; en fi, la peculiar distribució sobre el territori, en els accessos 

dels principals barrancs... Sembla tot obeir a una implantació massa especial i única, i 

que llevat del moment en que es produeix, grosso modo, no sabem per ara explicar159.  

 

 

 

 

                                                           
158 En un article tractant sobre l’assentament andalusí del Castellar Gran, feiem notar el lloc 
central que ocupa aquest jaciment respecte la ubicació dels grups de coves finestra, així com 
els indicis de possible coincidència cronològica (Ribera, 2008). No hem pogut avançar més en 
aquesta qüestió, sobre la que caldria aprofundir, començant per un millor coneixement del propi 
assentament del Castellar Gran. 
 
159 Potser seria banal tractar de buscar explicació recurrint, ara per ara i sense més dades, a 
l’establiment de nous contingents de població, potser berber també, a arrel de la fitna, a 
principis del segle XI (Navarro i Robles, 1996);  o més dubtós encara (no voliem ni nomenar-
ho), a una comunitat massarrí (Carmona Avila, 2012). Vid. també nota 148. 
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7) LA CRONOLOGIA I L’ADSCRIPCIÓ CULTURAL DE LES COVES – 
FINESTRA.  

 

Pràcticament no hi haurà cap capítol o apartat anterior on no haja eixit a col·lació la 

cronologia, en ser encara, a les altures que estem, un tema en discussió i per tant, 

objectiu preferent a tractar de solventar a d’aquest treball. 

No repetirem ací les hipòtesis tradicionals que afecten tant a la cronologia com a la 

funció, car ja s’ha fet, sense anar més lluny, a l’inici del capítol immediat anterior.  

Com que ni als grups de la capçalera ni, en general als valencians, no tenim 

pràcticament elements tals com inscripcions, grafits, símbols gravats o altres restes 

immobles directament relacionables amb l’origen de les coves; Com que tampoc 

coneguem, tot i la possibilitat de que sí que n’existeixen, documents o fonts textuals, 

anteriors al segle XV, que ens parlen d’aquestes estructures; Resulta obvi que ens 

haurem de basar en els contexts arqueològics mobiliars que es puguen registrar, 

associats d’una o altra manera amb aquestes cavitats. 

A tal fi, hem cregut convenient discriminar les dades disponibles en diverses 

categories per poder visualitzar de forma simple, tot i les matisacions sovint 

necessàries, el grau d’importància significativa dels materials, en relació directa o 

indirecta amb les coves: 

- 1er.  Grau: Quan els materials provenen de l’interior de les cavitats.  

- 2ón. Grau: Quan els materials provenen del peu o davall immediat de les cavitats. 

-3er. Grau: Quan els materials provenen d’un context proper a l’exterior de les cavitats, 

en general menor a 500 m. 

-4at. Grau: Quan els materials provenen d’un context situat entre 500 i 1.500 m. 
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El significat dels materials de 1er grau és absolut, com a mínim per a establir l’ horitzó, 

sinó d’origen, sí de l’ús més antic que es puga documentar de les cavitats. En el cas 

d’absència de dades de 1er grau, les de 2ón grau poden ser també significatives, però 

no sempre. Les de 3er grau poden donar-nos dades relatives del lloc habitual de 

residència dels usuaris de les coves, sempre que els seus materials admeten relació 

amb els de 1er i/o 2ón graus immediats. 

Semblantment els de 4at grau, que a més, ens poden ajudar a entendre diverses 

relacions entre assentaments, sempre i quan siguen contemporanis. 

 

Així les coses, analitzarem en primer lloc les dades disponibles de la Capçalera de 

l’Ontinyent, per passar després a resumir les de la resta dels grups valencians, i per 

últim, tractarem de fer una molt breu aproximació als peninsulars. 

 

Potser convé dir que pràcticament la totalitat dels materials que aportem provenen de 

les nostres investigacions, iniciades ja fa molts anys i sobretot de les campanyes 

oficials de prospecció i excavació que es feren primer en els anys 90 en la capçalera160 

–o àrea de Bocairent- i després en les Coves de Benaxuai161 –àrea de Xelva-, en 2010-

11. 

 

Com que l’escàs registre ja s’ha anat veient, amb cert detall, en la descripció i anàlisi 

de cada grup, ara farem un repàs general, resumint les dades.  

 

A): La cronologia en els grups de la Capçalera de l’Ontinyent. 

Pel que fa a la zona de Bocairent, després de l’exploració exhaustiva de gairebé tots 

els grups de coves finestra, de la recollida de materials i de  sondejar en algun dels 

pocs llocs on es podia, resulta que:  

 

                                                           
160 Quatre campanyes consecutives (1994-97), dirigides per nosaltres en co-direcció amb 
Joaquim Bolufer. Subvencionades per Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i 
Ajuntament d’Ontinyent (MAOVA). 
161 Campanyes dirigides per nosaltres en co-direcció amb Alfred Sanchis. Finançades dins 
programa propi del Museu de Prehistòria de València – S.I.P. 
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A.1- En cap lloc s’han trobat restes de 1er grau que puguen ser anteriors a l’època 

medieval andalusina. 

 

A.2- Tal com també es pot veure als quadres QA1 i QA2, hi ha registres de 1er grau 

corresponents a època medieval andalusina de les següents cavitats: 

-Pou Clar  II.2. Registre relativament abundant. Aproximadament segles X-XI. 

-Pou Clar  II.3. Registre molt escàs. Aproximadament segle XI. 

-Bancal Redó  1/3 (S3 i S4). Registre molt escàs. Aproximadament segle XI. 

-Colomer Col-14. Registre molt escàs. Aproximadament segles XI-XII. 

-Frontera I. Carc-1. Registre molt escàs. Aproximadament segle XII. 

-Frontera II.1. Registre molt abundant. Aproximadament segles XII-XIII. 

 

A.3- Pel que fa a registres de 2on grau, cal dir que són tots ells d’alta fiabilitat en quant 

a la procedència o vinculació directa amb les coves excepte en el cas dels conjunts de 

la Frontera. Inclús en el cas de la Fos, podria ser determinant en quant al propi origen 

de les coves.  

-La Fos –Escombrera al davall- . Registre escàs. Aproximadament segles X-XI. 

-La Paixarella. Al peu. Registre escàs. Aproximadament segle XII-XIII. (Vid. nota 54). 

-La Frontera I. Al peu. Registre escàs. Aproximadament Edat del Bronze/Ferro i segles 

XII-XIII. 

-La Frontera II. Al peu. Registre escàs de l’Edat del Bronze/Ferro i molt abundant dels 

segles XII-XIII. 

 

És precís fer notar que en els casos de la Frontera la presència dels pocs fragments 

de l’Edat del Bronze/Ferro, junt als andalusins, al peu de les coves, s’explica: En 

Frontera – I, per l’existència dalt mateix de les coves d’un reduït assentament 

d’aquesta cronologia. En Frontera - II, per l’existència d’una mena de sitjar, 

probablement corresponent a eixa cronologia, però a més a més per la implantació del 
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que interpretem com una cabana andalusina162 també al peu de les coves, però en un 

àmbit concret diferenciat i separat, ni que siga uns metres. 

 

A.4- Pel que fa als registres de 3er grau, és a dir corresponents a jaciments localitzats 

a les proximitats de les coves, tenint en compte la necessitat d’estar relacionats 

directament amb els registres de 1er grau –ser contemporanis a d’ells-, la cosa es 

simplifica, podent desestimar qualsevol altre jaciment o resta anterior.  

Així i tot, degut a la falta de dades en molts casos, derivada en part de l’absència de 

prospeccions intensives, i en altres de la problemàtica cronològica, dins la mateixa 

època andalusina, en realitat són pocs els jaciments relacionables amb els respectius 

grups de coves de forma altament probable. Pràcticament solament complirien la 

regla, l’alqueria de la Pouassa de la Casa Bona, respecte al Bancal Redó, de 

cronologia en el segle X-XI, aproximadament, i l’Alqueria de Micalàs, o Alt de la 

Frontera, respecte als grups de coves homònims, de cronologia al segles XII-XIII. 

 

A.5- Quan obrim el ventall als jaciments andalusins situats fins a 1,5 km al voltant dels 

respectius grups de coves, es donen diferents possibilitats de relació, molt més 

complexes i que ja s’han tractat individualment als mapes i descripcions de cada grup. 

Simplement dir que, tot i les deficiències de la informació de base, hi ha suficients 

testimonis de poblament andalusí de diferents moments com per a poder establir 

algunes relacions, per exemple del jaciment de la Punta de Torús amb el Pou Clar; La 

Punta de l’Illa, els Corrals i més encara els Vilars, amb els grups immediats a 

Bocairent. Més difícil resulta en el cas de la Fos i el Capellà, car els jaciments per ara 

atestats es situen una mica massa allunyats (deu faltar algun assentament per 

localitzar, d’ampla cronologia pels voltants de Massarra), perquè en el cas de la 

Paixarella es pot fàcilment  relacionar amb la Punta de l’Illa i inclús amb l’Alt de la 

Frontera, ambdós a menys d’un km i amb materials cronològicament emparellats.  

      * 

Per tant, amb tot el que s’ha vist, les úniques dades objectives que tenim de l’ús 

primigeni dels grups de coves finestra en la zona de Bocairent i en tota la capçalera de 

l’Ontinyent, corresponen irrefutablement i repetidament a l’època medieval andalusina. 
                                                           
162 Per tant en aquest cas els materials tenen entitat pròpia i no tenen a veure amb 
l’abocament o caiguda des de dalt de les coves, com succeix, o interpretem, normalment  per 
als registres de 2ón grau.  
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Inclús, si bé no tan concloents com volguérem, ens sembla que tenim l’evidencia única 

del moment de construcció del grup de la Fos, aproximadament cap als segles X-XI.  

D’altra banda, excepció feta d’usos molt puntuals posteriors, aquestes estructures en 

general romandran abandonades a partir de mitjans del segle XIII. 

 

B). La qüestió cronològica en els altres grups valencians.  

L’anàlisi detallada que s’ha intentat fer de la zona de la Capçalera de l’Ontinyent, falta 

en la resta de grups valencians. Tot i això, ens aprofitarà igualment part de la 

nomenclatura emprada per acostar-nos-hi més superficialment, i sense tractar, o a 

penes, els graus 3er i 4at , ja que es necessitaria un molt major nivell de coneixement 

del territori i de prospeccions, etc.  

 

B.1-  En cap lloc de les coves finestra valencianes s’han trobat restes de 1er grau que 

puguen ser anteriors a l’època medieval andalusina, excepció feta del cas de las 

Ventanas de los Moros on, a falta d’aprofundir en les investigacions, en principi hi ha 

material que podria ser més antic, i no res de clarament andalusí163.    

 

B.2- Hi ha registres de 1er grau corresponents a època medieval andalusina de les 

següents cavitats: 

-Cova dels Nou Forats (cambra 8). Registre escàs. Aproximadament segles XI- XII. 

-Penyetes de la Cova Negra. (PCN-2): Registre relativament abundant. (PCN 3, 4, 5 i 

6): Registre escàs. Aproximadament segles XI- XII. 

-Peña del Turco, (diverses coves). Registre relativament abundant. Aproximadament 

segles XII-XIII. 

-Ventanas de los Moros, (diverses coves). Registre escàs, antic o indeterminat. 

-Benaxuai C1, C5, C6: Registre molt escàs. C12/13: Registre relativament abundant. 

C2: Registre molt abundant. Aproximadament segles XI-XIII. (Datació radiocarbònica 

calibrada, sobre llavor de blat, : 1188+/- 27). 

                                                           
163 També al Cañahorro 1B.1, excepcionalment hi ha un fragment de pondus que podria ser 
romà o clàssic, però no sabem si això vol dir alguna cosa, car la resta del context -superficial i a 
falta d’investigacions en profunditat- és tot andalusí. 
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-Xúquer Mig. Cañahorro 1B (coves 1-2, 5-6 i 7-12): Registre escàs.  Aproximadament 

segles XI-XII. -Xúquer Mig. Cañahorro 2 (CH2.4): Registre molt escàs.  

Aproximadament segles XI-XII. 

 

B.3- Pel que fa a registres de 2ón grau, encara que la majoria són prou fiables en 

quant a la procedència o vinculació directa amb les coves, no ho són sinó molt 

parcialment en els casos d’Ademús i del Xúquer mig, en ser espais, el peu de les 

coves, amb relativa freqüentació i/o intensitat d’ocupació al llarg del temps.  

-Cova dels Nou Forats (Vessant). Registre abundant. Aproximadament segles XI- XIII. 

-Penyetes de la Cova Negra (Vessant). Registre relativament abundant. 

Aproximadament segles X- XIII. 

-Sagres (Al peu). Registre escàs.  Aproximadament segles XII-XIII. 

-Ventanas de los Moros (Al peu). Registre molt escàs, antic o indeterminat. 

-Benaxuai (Al peu de C10): Registre molt escàs Aproximadament segles XII-XIII. 

-Ademús, Cueva de los Moros (Vessant). Registre escàs. Época Ibèrica, Medieval 

indeterminat, Modern. 

-Xúquer Mig. Cañahorro 1B (Al peu). Registre relativament abundant. Ibero-romà, 

Medieval andalusí, Indeterminat, Modern. 

-Xúquer Mig. Cañahorro 2 (Vessant). Registre escàs.  Romà, Medieval andalusí, 

Indeterminat, Modern. 

     * 

Per tant, salvant els nuvolets que s’acosten per  ponent, és a dir, les escasses dades 

dubtoses que apareixen a la zona del Xúquer mig, i sobretot a las Ventanas de los 

Moros, que caldria dilucidar, mitjançant intervenció arqueològica intensiva, en tota la 

resta de l’àrea valenciana ens trobem amb idèntica situació que la constatada a la 

Capçalera de l’Ontinyent: Aquestes estructures es vinculen únicament al període 

medieval andalusí. 
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C). Les cronologies dels altres grups peninsulars.  

 

En comparació als grups valencians, poques certeses podrem aportar en aquest 

apartat, ja que per als abundants conjunts peninsulars en principi comparables, hi ha 

solament comptats casos d’estudis de referència o amb la suficient profunditat, com 

per a que ens puguen treure dels dubtes acumulats, en base a les observacions que 

hem pogut fer.  

Si mirem cap al sud, en el cas de l’Andalusia oriental, sí que comptem amb estudis 

amplis i rigorosos de Bertrand, que coincideixen, tot i les diferents problemàtiques, 

tipològiques i funcionals, en l’adscripció cultural amb les nostres. Igualment per a les 

zones d’Almeria, on ho avalen els tradicionals estudis de Cara i Rodríguez, i inclús a 

Múrcia, amb els actuals treballs en curs d’Eiroa, a Luchena. 

Ben altra cosa és el nord immediat, o siga, l’Alfambra, en Terol. No hem segut capaços 

de trobar treballs de referencia dels interessants grups de coves finestra i altres coves 

artificials, o naturals retocades, que hi existeixen en gran nombre. Solament en base a 

les nostres superficials observacions sí que podem afirmar certa semblança formal, tot 

i les particularitats, de moltes de les seues característiques, amb les coves penjades 

andaluses i valencianes. Tanmateix no coneguem l’interior de la major part de les 

cambres altes inaccessibles. A nosaltres ens sembla probable almenys l’ús d’aquestes 

cavitats com a refugis (i graners?) de les comunitats camperoles andalusines 

assentades a les rodalies. Però això s’ha de provar. Sembla també, que hi ha un 

potent horitzó de l’edat del Ferro ocupant la zona que cal tindre en compte, o no 

descartar, almenys hipotèticament com a possible origen d’un primer estadi d’algunes 

d’aquestes coves, mentre esperem que es realitzen treballs en profunditat, 

El centre nord peninsular, és on s’acumula major problemàtica, no sols per la gran 

varietat morfològica, sinó també per la conservació diferencial, molt sovint amb les 

parts anteriors desaparegudes, o tan desfigurades que inclús no ens permet ni tan sols 

dilucidar si originalment es tractava de coves penjades inaccessibles o no.    

Ja s’han posat en relleu, en els apartats corresponents, els factors que hem tingut en 

compte per aventurar una probable correspondència crono-cultural amb les nostres, 

cas d’algunes del Tajuña; o no, en molts altres grups on hem hagut d’admetre que, pel 

que ara sabem, moltes d’aquestes coves han de tindre un origen en època preromana; 

o en altres on tenim dades cronològiques contradictòries però que ens demostrarien 



COVETES DELS MOROS:  
COVES FINESTRA EN EL XARQ AL-ANDALUS. 
Arqueologia de les coves penjades artificials valencianes                                      
 
 

 
 

575

l’existència de cavitats artificials amb anterioritat a la meitat del primer mil·lenni de la 

nostra era, tot i haver pogut ser modificades amb posterioritat. 

Calen doncs molts treballs intensius que puguen acabar de contrastar aquestes dades 

en molts llocs, on hi ha la possibilitat, com ara a l’interessant grup de los Castrejones, 

per exemple. 

 

S’ha vist igualment el complex i problemàtic panorama de l’alt i mig Ebre, amb 

l’enorme abundància de cavitats artificials junt a la relativa manca d’estudis de molts 

d’ells, amb cert detall, –o del nostre desconeixement d’ells-; O quan els hi ha, amb 

escasses dades arqueològiques contrastables. La diversitat tipològica, junt a la general 

desfiguració dels espais anteriors s’adjunta a la gran proliferació d'estructures que 

deuen ser més modernes –o transformació general de les antigues-, bàsicament 

colomers, en algunes àrees. Quan no hi ha planimetries, com passa en molts casos, la 

simple aparença externa pot induir-nos a errors, com per exemple el cas explicat de 

las Cuevas de los Moros de Leza de Rio Leza, en realitat d’una tipologia totalment 

diferent a les nostres coves finestra. 

Però a pesar de tot això, trobem prou segura l'existència d’estructures penjades 

andalusines també al nord de l'Ebre, -que per força haurien de ser dels primers segles 

andalusins-, potser sobretot en la conca de l'Ega, per ara i a falta de major contrast. 

Capítol a banda mereixen els conjunts de les coves artificials alabeses, cas singular 

tant per les seues pròpies característiques, com pel nombre d’estudis a d’elles 

dedicats. I sobretot pels treballs intensius i continuats a un dels seus principals grups, 

com és el de las Gobas, amb molta informació arqueològica contrastable. Associades 

a d’aquests grups ens trobem amb les seues cavitats aèries, que a més de ser 

inaccessibles, s’han interpretat com a graners i també refugis. Per aquestes raons, en 

ser funcionalment idèntiques, o molt semblants a les nostres, ens resulten del major 

interès i entren de ple en la problemàtica que tractem. 

Els rigorosos treballs de conjunt d’Azkarate (1988), prosseguits amb les diverses 

campanyes d’excavacions més recents a las Gobas (Azkarate i Solaun, 2008, 2015), 

ens forneixen de dades indispensables sobre la construcció d’aquestes coves i del 

poblament a d’elles associat. La cabdal informació cronològica que ens aporten, amb 

diferents sèries de datacions radiocarbòniques, tot i les precaucions (Quirós, 2009), ve 

a situar l’inici de la construcció de les coves al segle VI dC. 
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A pesar de que, com molt bé diuen els autors, aquestes dades valen per a las Gobas i 

no s’ha de generalitzar a altres conjunts, és impossible que no incideixquen en tota la 

nostra problemàtica, perquè ve a demostrar, no sols l’existència d’uns graners - 

magatzems - refugis penjats, en un territori on les restes de cultura material andalusina 

han de ser escarides, sinó que inclús tindrien un origen anterior a la conquesta 

musulmana.   

Açò obriria la porta a donar per bons molts altres fenòmens semblants a la península, 

amb tota la seua diversitat, i voldria dir que potser es va trobar una mateixa o molt 

pareguda solució per a problemes semblants, o molt pareguts en dates relativament 

pròximes, -o no-, i que han pogut sorgir en àmbits culturals totalment diferenciats.  

 

Per últim, els conjunts del Cinca, tot i obeir a una tipologia prou diferent a la de les 

coves finestra del Xarq, per dimensions i estructura bàsica, -pel que sabem ara, en 

estar orfes d’estudis-, tenen també molts detalls similars. Els indicis cronològics, a 

partir de les minses restes ceràmiques detectades ens afermarien en una adscripció 

cultural andalusina, que els estudis de detall hauran de confirmar. 

 

Per tant, a la península ibèrica, lluny de trobar un panorama equivalent al del Xarq o 

Andalusia oriental, junt a estructures amb major o menor aparença formal i tipològica 

amb les nostres, però cronoculturalment emparetades, sembla que hi ha també tota 

una gran diversitat d’estructures, funcionalment molt paregudes, però de cronologies i 

cultures dissemblants i, en general, anteriors o fins i tot potser molt anteriors. Com s’ha 

repetit, falten molts més estudis concrets per a poder millorar i afermar aquesta idea 

global. 

 

D) Els grups extrapeninsulars.  

Al respecte dels equivalents africans, bàsicament greniers de falaise de diverses àrees 

presaharianes del Marroc, a pesar de conèixer algunes noves dades i noves 

planimetries d’alguns d’ells, -realment pocs-, encara hem de seguir basant-nos en els 

ja massa vells articles de l’època colonial francesa.  

Hem de reconèixer el nostre fracàs estrepitós en la recerca de treballs actuals, dels 

que cabria esperar almenys algunes indicacions cronològiques clares on atendre’s, 

fora dels llocs comuns tradicionalment adduïts. 
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I ho hem de lamentar especialment perquè en bona part del present treball es pretenia 

explicar l’origen de les nostres coves finestra com una relació cultural de continuïtat 

amb els grups presaharians. Tot  i creure-ho encara, difícilment es pot demostrar res 

quan el que abunda és el desconeixement precisament dels casos suposadament 

originaris. 

És més, encara que podem saber que hi ha estructures semblants, sobretot a base de 

fotografies, la majoria de les planimetries que coneguem ens indiquen el predomini del 

tipus corredor en perpendicular al cingle, amb cambres enfrontades  a ambdós costats 

de dit corredor, tipologia inexistent  -o per ara no constatada-, a la península. 

Potser salva un poc la papereta, molt tangencialment això sí, la major certesa d’una 

cronologia prou anterior de la que normalment s’atribuïa als graners comunals edificats 

(ksours i agadirs), que darrers treballs semblen demostrar, tant a Tunísia (Ksar Kedim, 

finals del segle XI), com a Marroc (Aguelloui en el segle X, Tasguent en el segle XII, 

Ajarif, en el segle XIII –radiocarbòniques-). 

 

Tampoc hi ha massa a dir, de les coves penjades la zona de Líbia, car ja de partida, el 

poc que coneguem és d’ús relativament recent, i per tant ens val només per als 

aspectes més aviat etnogràfics, en relació a possibles semblances d’aspectes 

funcionals.  

En canvi on sí que hi ha alguns i molt destacables treballs actuals, des de la 

perspectiva arqueobotànica, preeminentment, però que avancen en molts aspectes i 

també en la cronologia, és a Gran Canaria, situant l’ús dels graners entre els segles X  

i el XV. Tanmateix, i òbviament, amb ells no es pot establir cap relació de continuïtat 

cultural amb els nostres. 

 

Pel que fa al mon Occità, que resultaria d’interès potser per a contrastar les seues 

dades amb les d’alguns grups septentrionals peninsulars, de les seues coves penjades 

que sapigam tampoc hi ha estudis arqueològics concrets, amb dades cronològiques 

rigoroses. Les diferents atribucions aproximatives, entre el segle IX i el XIII, són 

plausibles. Però això no és prou. 
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8) APUNTS SOBRE LA DIFUSIÓ I POSADA EN VALOR.  

 

No podem fer ací un apartat a l’ús cantant les excel·lències d’aquestes estructures i els 

grans avantatges culturals, socials però sobretot econòmics que produiran la posada 

en valor d’aquestes pobres cavitats, allà on les hi haja. 

Simplement tractarem d’acostar-nos una mica al tema, perquè sí que és cert que són 

molts els llocs on són desconegudes, per estar força amagades en el territori, o a 

l’inrevés, són molt visibles però se sap poca cosa certa d’elles, quan no s’han divulgat 

suposicions o teories poc ajustades a la realitat.  

En qualsevol cas ha d’entrar dins les nostres obligacions, en estudiar el patrimoni, el 

tractar de retornar a la societat, a diferents nivells, els possibles fruïts de les nostres 

recerques. Per exemple, segons Azkarate - et al.- (2009): un molt important eslavó en 

les anàlisis globals tipus la denominada “cadena de valor”, són els mecanismes 

mitjançant els quals els bens patrimonials poden finalment ser socialitzats, o siga, 

convertits en un recurs social per al desenvolupament cultural i, allà on siga possible, 

també econòmic. 

La veritat és que aquest de les covetes és un món molt divers, tant com conjunts n’hi 

ha. I es fa difícil generalitzar també a l’hora de tractar de la seua difusió.  

Cal partir de la base de que no són estructures gens fàcils de posar en valor ja que per 

les seues dimensions i per les dificultats d’accés rarament són visitables, ni ho podran 

ser mai. Inclús diríem que en molts casos més aviat és desaconsellable i perillós, pels 

despreniments i la inestabilitat estructural.  

Caldrà doncs tindre en compte açò en els casos que corresponga, i sempre es podrà 

suplir amb visites a certa distància i/o amb material divulgatiu secundari en llocs a 

propòsit, xicotets centres d’interpretació o similars. . 

Excepte en algun cas excepcional, cal oblidar-se d’un públic mínimament massiu, això 

està clar; però sí que poden centrar l’interès de grups de visitants interessats per la 

història i la cultura, inclús per cert misteri o curiositat que segur desperten aquestes 

coves. Normalment es podrà remarcar l’entorn immediat, molt sovint en paratges amb 

molts altres valors afegits, sobretot de fenòmens geològics o naturals, en trobar-se 

sovint en barrancs amb aigües corrents o riberes de rius, i sempre en paisatges 

accidentats, sovint sorprenents. 
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Sempre a partir d’un mínim coneixement de l’objecte, tant morfològicament, 

(planimetries, fotografies, etc.), com des del punt de vista històric, amb els estudis 

pertinents, es pot iniciar la divulgació o difusió per molts canals: els tradicionals llibres, 

guies, fullets, vídeos... com pels actuals dits de les noves tecnologies, internet, xarxes 

socials...   

Tanmateix, a banda de tots aquests mitjans, la difusió in situ es podrà fer sobretot a 

base de plafons explicatius instal·lats en les rodalies, i/o formant part d’itineraris 

senderistes.  Potser en algun cas es podria habilitar alguna escala metàl·lica per a 

accedir a alguna cova més apta per a la visita que, encara que poques, alguna n’hi ha; 

però s’ha d’estudiar molt per no desvirtuar massa l’entorn ni el propi objecte, tenint en 

compte els perills i inclús la pròpia salvaguarda de l’objecte. 

De fet n’hi ha uns quants exemples d’aquesta senyalització i informació a base de 

panels, en uns pocs conjunts. Sens dubte és la que considerem més apropiada i 

segurament també la menys gravosa econòmicament, tot i que el resultat final depèn 

molt, tant de la dedicació de les empreses del ram, com del material base disponible, 

sempre necessitat de dibuixos i figures al·legòriques, reconstruccions divulgatives, etc. 

sovint no tan fàcils d’aconseguir, amb una certa verosimilitud, adequació a la realitat i 

de qualitat.  

 

Citarem només com a exemples ja realitzats d’aquesta divulgació a base de plafons 

explicatius a l’entorn dels propis conjunts de cavitats, alguns que ara recordem (i 

adjuntarem alguna imatge a les làmines corresponents): 

- Giribaile (Vilches), amb uns panels apaïsats, prou grans, prou equilibrats, amb molt 

de grafisme i relativament poc text que resulten atractius. 

- Peñarrota (Sala de los Infantes). Amb uns panels vells i a l’antiga, amb poc de 

disseny, o prou apergaminats. Tanmateix acompleixen bé la seua funció explicativa, 

amb plànols, etc. Altra cosa és que la interpretació que es done del conjunt no siga l’ 

adequada, al nostre parer, poc contrastada.  

- Las Gobas i Santorkaria (Laño). En el primer cas hi ha nombrosos plafons, de 

diferents dimensions distribuïts per l’itinerari de les coves. Són molt escaients i de 

disseny modern, intentant transmetre els resultats de les investigacions, amb un 

equilibri entre text i imatges. En el cas de Santorkaria, deuen ser d’una fornada 

anterior, perquè és un disseny més bigarrat, amb molt de text en plafons menuts –que, 
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en contrapartida, no distorsionen a penes en el paisatge-. A més a més, com a notes 

positives, donen molta informació i per l’altra cara estan en euskera. 

Al País Valencià no coneguem que s’haja procedit a una senyalització o instal·lació de 

plafons en cap lloc, llevat d’alguns dins les rutes pròpies de Bocairent, o al Bancal 

Redó d’Alfafara, o en el Pou Clar, on hi ha informació de les covetes dins d’uns plafons 

generals del paratge. 

En qualsevol cas, abans de plantejar-se la difusió cal conèixer suficientment l’objecte; 

per tant han d’haver suficients estudis previs en què basar-se i tantejar els objectius 

que es poden aconseguir. 

Sobretot cal anar amb cura per a evitar pèrdues d’informació com en el cas ja 

esmentat de les Finestres del Colomer, o episodis igualment desgraciats, com per 

exemple l’ocorrit a les Finestres del Bancal Redó, a mitjan dels anys 90, també amb 

pèrdues irrecuperables. Segons sembla, aprofitant una subvenció europea per al 

desenvolupament rural, s’intervingué a les coves per a  millorar el seu atractiu i 

justificar la subvenció. No sabem amb quin assessorament, es van netejar  les coves 

superficialment, i es va enderrocar el mur de tancament de la base –potser per creure’l 

afegit modern-, quan es tractava d’una tanca aproximadament del segle XVI, formava 

part substancial de l’entorn, es trobava en prou bon estat i en cap cas s’haguera tingut 

que fer desaparèixer. 

 

Altre grau major en la divulgació correspondria als centres d’interpretació, no renyit 

amb el sistema de plafons al lloc, sinó complementari, que encara que poden ser 

singulars, i més o menys grans, (depenent de molts factors), també poden ser 

seccions dins d’un centre d’interpretació major, bé de la localitat, bé del paratge, etc. 

Recordem gratament els magnífics centres d’interpretació de Gran Canària, 

especialment el de el Cerro Bentayga, amb apartats molt acurats de las Cuevas del 

Rey i altres grups de coves de la immediatesa. O el de Cuevas Muchas. O inclús al 

Museo Canario, hi havia algunes sales dedicades a la vida en les coves dels 

aborígens, amb moltes maquetes i grafismes que permeten fer-se una idea molt 

acurada i instantània. Salvant les distàncies, és també una possibilitat encertada 

aprofitar els possibles museus locals, per desplegar informació sobre les estructures 

que puguen haver-hi a les zones pròximes a la població. 
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Tenim notícia de la recent inauguració d’un centre d’interpretació a Perales de Tajuña, 

sobre el Risco de las Cuevas. Encara no l’hem pogut visitar. Tanmateix sembla que 

bàsicament es dona informació geològica, i pel que fa a la informació històrica, s’ha 

centrat molt en l’episodi entre Sertori i els Caracitans, que no sabem fins a quin punt 

està bé fer atractiu un lloc basant-se en una incerta o quasi segura errònia atribució 

històrica. 

 

A Bocairent tenim l’únic centre d’interpretació valencià d’aquest tema. Instal·lat al grup 

de coves finestra del Colomer, funciona des de fa alguns anys, com a un atractiu 

turístic més dels molts amb que compta la localitat.  L’espai no és molt gran, però és 

suficient ja que les antigues cambres individuals -que en el seu estat original no 

l’haguérem pogut allotjar-, van ser comunicades i ampliades transformant-les en uns 

magatzems, ara reconvertits en centre divulgatiu. Allí, a banda de l’autenticitat del 

propi espai – el mateix de les antigues cambres, tot i que de lectura contradictòria, pel 

que s’ha dit-, es pot fer un recorregut  amb panels explicatius dels grups i del fenomen 

en general, relativament encertat i sintetitzat. S’acompanya amb un audiovisual fet a 

l’efecte, en diverses llengües, pel que creguem que pot acomplir a la perfecció el seu 

objectiu.  

La seua ubicació immediata als afores del barri medieval, i la seua accessibilitat 

contribueixen a facilitar la visita, que sempre pot complementar-se, amb la més 

arriscada al propi conjunt major de les Covetes del Moros, no molt lluny d’ell. 

Les Covetes dels Moros constitueix un dels reclams majors per a la visita turística a 

Bocairent, i no es pot dir que estiga mancat de divulgació precisament. 

Tot i els seus espais reduïts, estretors i passos difícils, és apte per a la majoria del 

personal, i especialment els més joves, convertint-se quasi en una aventura el 

travessar el circuit preparat per a la visita. 

Amb horari estable tot l’any i amb el bon guiatge personalitzat, habitual, es supleix amb 

escreix la manca d’altra informació, que cal anar a buscar al centre d’interpretació del 

Colomer, per la qual cosa són un exemple de complementarietat difícilment repetible i, 

creguem que amb resultats satisfactoris, probablement el millor exemple de la 

divulgació d’aquestes tan singulars estructures de les coves finestra. 
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9) CONSIDERACIONS FINALS 

En primer lloc, s’ha tractat de descriure, analitzar i contextualitzar arqueològicament la 

pràctica totalitat dels conjunts coneguts de coves finestra de l’àrea valenciana, fins allà 

on ha estat possible. Amb major profunditat en el cas del conjunt de l’àrea de 

Bocairent (capçalera del riu d’Ontinyent), i menor i més desigual en la resta –excepció 

feta del grup de Xelva-, degut en bona part a la falta d’investigacions arqueològiques 

intensives (campanyes de prospecció), més enllà de les visites o exploracions 

ocasionals prèvies, que en molts casos és tot i solament amb el que hem comptat. 

Queden pendents per al futur doncs, aquestes prospeccions o intervencions 

planificades, car són necessàries si es vol prosseguir i aprofundir en la investigació. A 

eixe efecte, als capítols descriptius normalment, s’han anat assenyalant els indrets 

amb més possibilitats, que en són uns quants, tant els que encara contenen algun 

paquet sedimentari de primer grau –dins les pròpies cavitats-, com de segon grau –als 

peus dels cingles. 

Creguem que s’aporten, en general, suficients planimetries; algunes preses d’altres 

autors, com en el cas del grup més complex de Bocairent, car ja n’existien diverses, en 

ser més conegut, però la majoria són pròpies nostres, i realitzades, com en general tot 

aquest treball, amb els penosos sistemes tradicionals. També per al futur queda 

doncs, el perfeccionar aquestes planimetries, cosa relativament fàcil ara, en poder 

accedir a les noves tecnologies (3D, làser escàner...), sistemes als que nosaltres, 

dissortadament ja no hem arribat. Igualment s’aporta molta informació fotogràfica, però 

a pesar de ser potser excessiva, mai no és suficient, i en tot cas, l’esforç de selecció 

ha estat notable. 

Vam considerar imprescindible també el tractar d’aproximar-nos, ni que fora molt 

superficialment, a d’aquest fenomen dins l’àmbit peninsular. Ens vam trobar amb un 

panorama molt desigual, car junt a unes zones esplèndidament estudiades, com ara 

Guadix Baza (Bertrand), o els conjunts alabesos (Azkarate), o inclús bona part de 

l’Ebre (Monreal), o amb menys intensitat però molt valuosos com Almeria (Cara i 

Rodríguez), en canvi molts altres tenien poques referències (p.e.: el Cinca), o 

simplement –segons creguem-, no existien (p.e.: l’Alfambra). O encara altres, amb 

algunes referències, però molt dubtoses. La seua localització i mínima observació ha 

segut tasca exigent, sobretot degut al nombre tan elevat i en espais geogràfics tan 

dissemblants i allunyats. Com s’haurà vist hi ha molta diversitat inclús cronològica i 
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cultural, amb dades sovint contradictòries, que caldrà aclarir. Queda doncs una 

enorme tasca a fer de documentació d’aquestes coves en molts indrets peninsulars. 

Igualment hem fet un tast, a la recerca d’altres estructures en principi similars, fora de 

l’àmbit peninsular, tractant d’incidir en les que teníem notícia de l’espai magrebí o 

presaharià, seguint la vella bibliografia francesa, però a penes hem trobat estudis 

actuals, per la qual cosa ha quedat coixa una de les principals hipòtesis que preteníem 

adduir a l’inici del treball. Queda tot pendent, en aquest aspecte, en el que no podem 

sinó estar a l’aguait dels treballs que puguen aparèixer.    

Per fi, abans d’abordar la qüestió cronològica, s’ha tractat d’explicar, segons la nostra 

interpretació, la funcionalitat general d’aquestes estructures en base a la seua 

morfologia i els dispositius atestats. 

En conclusió:  

Pel que fa a la cronologia: 

 Per ara, les úniques dades objectives que tenim de l’ús primigeni dels grups de 

coves finestra en la zona de Bocairent i en tota la capçalera de l’Ontinyent, 

corresponen segons es constata amb evidències d’escassa entitat però 

repetidament, a l’època medieval andalusina, àmpliament entesa. 

 Si bé no tan concloents com volguérem, i a falta de major comprovació per 

l’escarit de les dades de que disposem, podria ser que tinguérem l’única 

evidencia del moment de construcció en el grup de la Fos, aproximadament 

cap als segles X-XI.  

 Excepció feta d’usos puntuals posteriors, la majoria d’aquestes estructures 

quedaran sense us i abandonades a partir de mitjans del segle XIII. 

 Excepció feta d’alguns grups de ponent, amb alguna dada més dubtosa 

(Ventanas de los Moros), en la resta de conjunts valencians s’atesta la mateixa 

cronologia que als de la zona de Bocairent: el període medieval andalusí. 

 Per ara l’única datació absoluta de l’ús original de les coves, feta a partir d’una 

llavor de blat del nivell basal de C2 en Benaxuai dona: 1188+/- 27, en 

coherència amb el registre mobiliar ceràmic allí recuperat. 

Pel que fa a la interpretació funcional bàsica: 
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 En base a les dimensions, estructures internes i dispositius de les coves hem 

d’interpretar que la seua funció preeminent era l’ús com a graner i magatzem 

de provisions.  

 En base a la seua característica diferencial, o siga les buscades dificultats 

d’accés, hem d’interpretar que es tractava de magatzems segurs, és a dir 

destinats a les reserves estratègiques d’una comunitat, i amb un ús no quotidià. 

Tanmateix no sembla tractar-se, en la majoria dels casos, de graners comunals 

sinó que, probablement i en general, les cambres individuals deurien tindre un 

ús privat, d’un nucli familiar.   

 Igualment en base a la seua inaccessibilitat, interpretem que les coves finestra 

tindrien la funció de refugi en cas de perill. 

 

Pel que fa a les estructures en principi comparables en la resta de la península ibèrica, 

es constata un panorama diferent al del Xarq o Andalusia oriental, ja que junt a 

estructures cronoculturalment emparentades, tot i la seua diversa aparença formal i 

tipològica, sembla evident l’existència també de tota una gran diversitat d’estructures, 

funcionalment molt paregudes, però de diferent cronologia i adscripció cultural en 

general, anterior, quan no molt anterior, a la presència andalusina. 

 

Pel que fa a la hipòtesi de partida sobre el possible trànsfer cultural, és a dir l’origen 

d’aquesta mena d’estructures, almenys de les que es documenten al Xarq, en un 

trasllat del model prèviament elaborat a les àrees presaharianes del Marroc, model 

que arribaria ací amb les migracions medievals de determinats grups de berbers, 

provinents d’aquelles zones; Tot i creure-ho encara, no podem aportar proves 

mínimament aptes, pels motius ja repetits de ser insuficients, massa generals i antics 

els treballs que coneguem, i no haver sabut trobar estudis actuals, dels que cabria 

esperar almenys algunes indicacions cronològiques clares. Queda doncs també, i prou 

que ens dol, pendent de contrastar en el futur. 

 

En definitiva hem fet un viatge d’anada i tornada. A l’anada anàvem amb la il·lusió de 

poder contestar moltes preguntes, de trobar moltes solucions, d’acabar amb alguns 

misteris. A la tornada, venim, prou despullats, amb alguna pregunta contestada, sí, 

però amb tota la resta per averiguar, i a més a més, amb moltes noves preguntes més.  
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ANNEX -  I 

GLOSSARI BREU  
 

-  Argolla, argolla d’ancoratge, argolleta. 

Forat realitzat en la roca o paret natural, travessant-la totalment, per a poder passar una corda. 

Normalment la seua factura és a base de realitzar dues perforacions obliqües i convergents a la 

paret, bé plana o preferentment aprofitant un angle, fins contactar, deixant el pont de roca 

corresponent.  

Anilla, puente de roca, anillo de presión, anillo de amarre; 

 Anneau, anneau d’attache, anneau foré, petit anneau 
 

- Atraixos:  Dipòsits o compartiments conformats per paretetes en altura. Graners-   

Atrojes, graneros.  

Greniers 

 

- Cabina de vigilància,  lloc de vigilància, lloc de guàrdia  

Puesto de vigilancia, puesto de guardia 

Cabine (o niche) de guetteur,  guérite d’assommoir 

 

- Cingle, tallat. o penya-segat  

Acantilado, cortado,   

Falaise 

 

- Cresolera, punt de llum, nínxol –cresolera, lloc del cresol 

Petita cavitat practicada en la paret de la cova, de forma més o menys cúbica (d’uns 10 cm3), 

amb base plana i habitualment de secció interior arquejada, destinada a posicionar un gresol o 

llàntia doli, per a la il·luminació.  
Punto de luz. 

Niche à lamp, niches à lumière, petit niche 

 

- Forat de visura. Forat no molt gran per a visionar la part externa. Espiera. Potser antecedent 

de saeteres o troneres.  

 Agujero o perforación, normalmente de forma circular i de dimensiones redudidas, practicado 

con el objeto de visionar al exterior sin ser visto.  

Trou de visée. 

 

- Gatera, Passet horitzontal estret 

Goulots  horizontaux 
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- Llinda : dintel 

- Llindar : umbral (sotapeu, brancal) 

- Sostre. Techo. 

- Passet : Passadís, corredor.  

Pasillo, pasadizo, corredor,  

Couloir, couloir d’accés 

- Pouet xemeneia. Pou xemeneia. Passet vertical.   

Pozo chimenea. Paso vertical. 

Goulots verticaux   

- Sistema PC.  (Tancament) 

Sistema habitual de tancament de les finestres, amb porteta de doble fulla obrint cap a endins, i 

consistent en la realització de una polleguera (gorronera), quici, o perforació vertical de secció 

circular, a cada angle superior del marc interior, en la pròpia roca, -on girarien els pius-, mentre 

que a la part inferior les pollegueres o quicis (goznes, quicialeras) haurien d’anar sobre un tauló 

de fusta empotrat al llindar del marc, com sovint es pot deduir pels solcs o les osques 

complementaries a ambdós costats inferiors, on s’encastraria el tauló inferior.  
 

Variacions del sistema (Tancament ): 

-Sistema CM.  Cas més excepcional on les quatre pollegueres estan perforades en la mateixa 

roca  

-Sistema PT1. On  les pollegueres superiors es troben a un taulonet de fusta i les inferiors 

obertes a un escaló en obra d’algeps 

–Sistema PT2. Quan les pollegueres tant dalt com baix van sobre sengles taulons de fusta.  

Sistema CB. On les pollegueres superiors estarien també a un tauló transversal de fusta i les 

inferiors estan a sengles segments també de fusta, però encastrats a una solera d’algeps. Etc. 
Cierre de las ventanas. Puerta de doble hoja abriendo hacia el interior. Sistema PC, CM, PT1, 

PT2, CB… 

Fermeture de les fenetres. Sisteme :  PC, CM, PT1, PT2, CB… 

 

- Sèrie d'osques a la paret tipus "pedal". Per a ajudar a accedir, en alguns casos hi ha  , 

retallades a la paret, una sèrie d’osques, per tal de posar el peu -tipus pedal-, per on 

s'ascendiria, sempre com a complement o a partir de l’assistència d’una corda. 

Série de muescas o recortes tipo pedal. 

 

- Sirdab;  al- fugfug; refugi o amagatall subterrani. Segurament més aviat tipus cau. 

Refugio o escondrijo subterraneo; Seguramente tipo madriguera.  

Abri souterrain (terrier de gerboise) 
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