
Avenes i eaves del terme de Castelló*

ALDRIA Q UE UN ARTICLE de tema espeleologic per a L'Aljama fos sobre cavitats
i jueus, pero malgrat al ló que diu Escolano sobre I'amagament d'aquests en
fossars i coves en temps poc segurs, les dades replegades sobre el terreny, per

ara, són poques. Pel que fa a toponimia sols coneixern la cueva de los [ud íos, a Torre
xiva, pero ací l'absencía total de deixalles l'invalida per a prendre-Ia com a base del
treball i a part la seua característica de gran cavi tat tectonica, amb una impressionant
fractura, poc més podem aprofitar. Per altra band a en una cavitat de l'AIt Mi llars,
amagatall medieval, en un sostre, entre altres motius, hi ha gravades algunes estre
lles de David, potser testimoni de I'amagament de jueus. Poca cosa, dones.

Així, com qu e les dades són poques és millor fer una repassada de les cavitats del
terme de Castell ó, que donara per arnés i és el que segueix.

En la mateixa ratlla de Benicássirn, més amunt d e l'Algepsar, tenim I'avenc del
mateix nomo La cavitat és una fractura que té alguns pisos, amb algun racó de forma
cions prou bo .

Per les vessants orien tals del tossal de Raca hi ha un conjunt de cavilats conegu
des per «les cavernes ». Són petites, arnb una que té possibilita ts, pero és la d 'acc és
més d ifícil per estreta .

La cova del Colom, en la vorera dreta del riu Sec i contra el camí vell que, des de
la venta del Pig ós, va a buscar el pas del Millars per Santa Quiteria, té nul-la impor
tancia pero es ta ben situada. Per aixó és molt esmentada en la documentació med ie
val i dóna nom a trams del camí.

En la ratll a de Borriol, a la Coma, en el morró ocupat ara pel d iposit de l'aigua, hi
havia un con ju nt de cav ita ts, la més important de les quals, un avene, no superava
els quinze metres de profundi tal.

Les covetes del camí de la Costa, ara desaparegu des per haver-Ies desfet una pedre
ra, era un bon eonjunt sepulcral eneolí tic. Tot eren cavitats menudes.

A les Gra lles, prop del coll de Benissalema, hi ha una cinglera amb abundancia de
cavitats, en general poc profundes. Hi ha alguna noticia que d iu si alguna d 'elles s'ha
utilitzat com a refugi en temps revolts, pero el conjunt esta per treballar.

Les covetes sepulcra ls de la joqu era, properes al Castellet, foren pu blicades pel
Dr. Esteve Gálvez. Són del bronze, pero prop encara de )'eneolític. Les cavita ts s ón
petites, sois útils per al fi al qu al foren destinades pels poblad ors de l'immediat Ca5 

tellet deis Moros.

" I'ublicat a L'Aljll1lla, 1994 .
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A les munlanyes de la Seda lenim la cova deis Lladres, que en la poslguerra feu
d 'amagalall-laller a un lIadre de bicicleles i, encara que t'exposes a caure en alló de
«si vols mentir, digues e l que sents dir», repetirem que quan el descobriren es deia
que hi en lenia 17. La cova, d 'entrada molt menuda, és pelila pero t éalguns ra cons
prou bons de formacions litogeniques,

La cova de les Maravelles és la cavilal més coneguda i visilada del terrne munici
pal. A~o ho acusa la cova, molt brula i deslrossada per aixo, Pareix que a finals del
segle XVI es coneixia per cova de n!, Valentina, com diu V. Traver Tomás en el seu Anti
güedades de Castellón de la Plana. Es una de les més exlenses de les comarques caste
llonenques, amb un recorregut total pels volts deis dos quilometres segons els lreballs
de la S. Espeleologíca La Senyera . Té mostres abundanls de morfologia espeleologí
ca de tota mena: tect ónica en les derivacions i erosiva per totes parls; elástica, amb
blocs enormes, en la sala d'entrada; reconstructiva per tota la cavitat, pero molt afee
lada per l'acció antropica: reomplimenls en la galeria principal elc. En alguns punls
de la cova hi ha testirnonis malerials de l'amagamenl de genls musulmanes en un
momenl incerl de l'edal rnitjana, en lemps de p áni c col-lectiu, ja que d 'amagalalls
semblanls se'n coneixen més del cenlenar en les comarques de Caslelló. Josep Pas
qual Tirado, en el seu Tomba Tossals, situa en aquesla cavitat l'habitatge de l'heroi de
les lIegendes castellonenques,

L'avenc de Raca, tect ónic, sobre el racó del maleix norn, supera els quaranla melres
de profundilal. Els vells conlaven d 'ell que lenia relació amb la fonl de la Reina i a
mode de prova deien que va caure una ovella a l'avenc i l'esquella isqué per la fonl.
La historia aix í maleix la conlen a Borriol, on la cavila l lambé es coneix per caverna
de Raca .

Prop d e la pedrera, quasi al peu de les munlanyes de la Seda, esta la cova del
mateix nom, també coneguda, pero menys, per cova de Mirona, per eslar en una finca
de la família d 'aquesl personatge casle llonenc, aulor de Tomba Tossals. El toponím
antic de la cova de la Seda és cova de na Sord a, d ocumenlal en 1497 i 1574 segons

•
Revesl Corzo i Sánchez Gozalbo, respeclivamenl. Es una bona cavilal d 'habitaci ó,
inleressan tíssima arqueologicarnent pero deslrossada per tola mena de gents. Una
ocasió perduda per als castellonencs, ja que els seus nivells leslimoniaven poblamenl
amb lola p robabililal des del paleolíl ic su perior a l'edat mitjana, amb deixalles de
loles les cu ltu res que van fer del noslre lerme el seu h ábitat.
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