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AVENes 1 COVES DE B E IeAsSIM

Els te r r e nys ca
lirus del te rm e de Be
nicassím s ón relativa 
munt poc importunt s

1 co m po r a co n te n ir
Iunnrncns dtrs t ics dn
cu rta m ag n l t ud .
l. ' us p ai i n ternssa n t
per a un es po )e ü leg
csti! 1II(J!t red uu pe r
la pla na costera. re
sultat de I'acumuluciri
sc di me ntil ria dcls
g lac is i al -I uvínns . i
le s arenisques del
Bu ntsandstoín de Ics
Ag u tlus de Santa
Agu eda i la Serra dr
le s Palm e s . Aíxr If's
puss th il itu ts cspelc
ulhglqucs dcl tcrnu
qued en molt minva 
d c s p e r lu x tens i ó

d 'aqueixus terren ys .
Por aix ó, sense ea

vitats de grans rt'('O

rrr-guts (J dusnlvclls .
buscados puls espr-
leblegs esportius. cat
cercar I'Intcr és d'elles
pnr un a lt re costal.
més interessant por al
que busque en el mrin
de les cavi t a ts u n
camp dinves tiguci ó u
de trebal l.

El re llisea mc nt d l~ les ca llees sobre I t ~s a ren ísq uos s ubjaco nts origina dos pun ts
ínteressa nts por concentra r gran nombre de cavítats , totes tect üntques por a ixi»
«ls Avenes i la zona del Mas dH ug ue t. El pr imer és un laberint de fractures i blncs ,
a lguns ~egallteseos : en alguna do les depressions més acccsslbles hi ha indi cis (h ~

qu e s'han uti litzut (: 0 11I a tanques ramuderes .
La zona propera a l Mas d'Huguet . tamh é conogut per l\ las dcl Sastre , es ('0

mcn c;a a cone ixer (~speh~ol ilgicamcnt all á por l'any 1957, qu an es rnnegu é la trob a
lIa de dues esco pe tes i un pistol ó antics per gen! del "Sie r ra de Espadan" qu e pas-
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sava l'estíu a "La Bartola"; aixo feu que les cavituts foren vísitades en 25 d'agost de
1957 per es pe leu legs de l'uleshorcs molt [o ve Cen tre Excursion is ta de Castell ó.
Entre la informacid replegada llavors i en a ltres visites es va acla r ir que els avenes
i coves se rvíren de refugí o habítac í é temporal o tropes, segurament "nacíona ls ",
qu e oc upaven la zon a; deix al les i scnya ls d'ucundlcíonumont n'hi ha en la MII-I ,
MII-2, MII-3 i 1\111·4 . Les a rmes vel les les arnagarien c ls solda ts. La MII-l és un a de
les cavita ts de m és recorregut del termo. En la MII-3 hi ha una ta nca ramadera .
vella, i scnyals d'acondicionamen t com a vive nd a , com s én algun pudrís. una rega
ta fe ta en la ro ca pe r a desviar l'ai gua en te mps de pluja , etc.

A la Cova del Bar tolo, propera al cím de l Montsoliu , visqué un parell d 'anys e l
fra re Ba rtolomé de la Santísima Trin idad, urugun és (Mundina, 1873; Sart hou ,
19 13), o pasava hores dedica t a la co nternplacio. Cosa que leía igu alment el frare
.Jua n de Todos los Santos, francés i contem poraní, en una a ltra cavitat propera, a
la Penya Corba (Pedro de la Madre de Dios).

Car ies Sa rtho u Carreros. en l'aparta t d 'Espeleologia de la "Geogra fía General
del Heinn de Valencia. Provincia de Custe ll ón" (Sarthou , 19 B ), nornena una Cova
de Santa Águedu. oberta en terrenys areniscos i molt oc ulta. OH es van amagar fu
gits polítics en l' última de les gu or rus carlines. Evide ntment aq uesta no és la Cova
de Santa "'¡(ueda de la qua l parla Sos Baynat (Sos , 1959) , obe rta en terrenys ca
Iícos tri úsics , gens pro funda i molt vis ible, sense ca ractenstíques d'amagatall . Ben
diferen t és el cas d 'un avene proper, un bon amagatall, am b a lgun indi ci qu e fa
pensar qu e I'u tilitzarien por a passar desapercebudes ~wnts del Bronze.

És molt cvi dent l'ln ter és de la Cnveta de Sant Antoni , amb el seu cara ctc r de
santuario modest pero; tamb é h~ interés cos tumfstic, amb aH() de passar tres vega
des por la coveta i soluciunar mancadcs sent im entuls, que podria tenir quel corn do
residual i caldria que es treballa ra a fnns . No té traces de ser vcrtadera la nuucia
donad a per.1. UOI""ns de Clavell sobre l'estada en e lla, pe r a fer penitencia . de
Sanl Gui llem. Duc d'Aquítanta (Guinol, 1990) , perb e l lloc, a rrecerat i amb una
hona fnnt, té co ndicions adients corn por a havar esta r ocupar por ercmites.

Quan la pista que va a l Coll de la Mola , cam í de la I'obla Tornesa , passa entre
uns roqu urs. a la dreta d'e lla hi ha un avene que era conog ut entre e ls os peleolegs
del e.E.e. per "Aveno dels Agu ilon s". I\s tect¡mie i de te r reny molt inestable . Té
un a profundit at d 'uns 30 metros.

M és a munt. per la mateixa pista. es deix a a l'esque rra un altre co njunt de cavi
tats, ta mb é tectoniques i pe rilln ses por la ines tabilita t deis terrenys , l'origen de les
qua ls pot ser smnhlan t a l del Mas d 'Hugu et i els Avenes .

Els Covarxns, que donen nom a un indret del termo. srin poc m és que un tn pünim.
Pro pera a l'Algepsar. contra la ra Ula dl' Castellri, s'obre la boca d 'una cavitat ro

IWg'uda per Cau Ca le nt pels de Henicassim o Avr-n« de l\Iarí a Ca s te llri. L'a cc és .
pe tit, ostava nhs truit a mb podres. l.a primorra entrada fou en 27 d 'octubre de 1')57
por ge nl de l e.E.e. L1avors l'n la part més profunda de la ca vita t, a l peu d'un gn " í,
van troba r un revolt de podres. dcspullns humarw s i 1lllS pues testos de Wrrissps
prnhislür iques dpl Bronzc. Els mater ials roren dipositats en e l que s'anonwn HvH
"' Iuseo l' rovinri al ", a c"ra aleshores d,,1Sr. Cod ina . En " l. ' Este!" hi ha una lIeugl' ra
nota d" la tro ua lla (L1oria , 195 81 . A hor"s d'ara és d ifíril d ' interpretar aq ul'iles po
bn~s d( ~ i xH lI ps. por() no pare ix que si ~lIcn scpukrals o no ho s6n tows , ahntmys.

Tamh(~ tl~ un aceés menut la Cova Calenta o de Cantallops. pero les dimensio lls
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intcriors són majo rs. Por les seues condicions d'amagatall sombra que així fou uti
Ii tzada per les ge nts mus ulmanes rnedievals , En una de les primores visites osp olo
oliJgiques, a llá per 1965, pareix que es repl egaren algu nos te rrisses qu e ho testí
mo niaven, amb les típiques 0110 5 de base convexa . cos arnb retallats, coll amb
ineis ions parullules i dues anses ací ntudes.

De la coneguda Cova de Queralt se sap qu e per la vessant que cau des de la
boca es trobaven indicis de ceramíques ama. preh ístór íques , i medievals musul 
manes, Un notíci a replegad a fa a nys pa rla d'un possible ús com a polvorí en e ls
treballs del proper Forat, i aleshores és fá cil qu e es pergu era e l reompliment ar
qu eoliJgic, totalment o parcial.

En les obres de I'au topi sta , al tallar la Lloma de Moltó , entre el Racó de Queralt
i el poble , van desapar eixer un es qua n tes cavltats . totes petites peri) que ten ien
"interés de ser llocs de seguna sepultura () ossa ris : daixo hi havi a indicis , molt po
bres , segurament per haver-l es violat en temps passats , Per proximi tat a pobladets
eneolítics de la zona, tam bé des fets per l'autopista , és molt possible que l'indrct íos
la necrupolis d'uquelles gonts dcls primers metall s (Viciano, 1983),

Fa anys , per 1964 , en els treballs d 'un pou al Mas de Cosín, apurugu éa uns 50
metres de profunditat una saleta prou bo na i uns buits . Ten ien tota la roca coberta
d'unes formacions cristalliues , extraordínartes . Saleta i r acons es van utilitzar pels
pou ers per a de ixar mate rial s i podres. i esta lvia r -se la pujada a la supe r ficie .

En una depressi ó a llargada, a les mun tanyos de la Sed a i prop de la ratlla de
Cas te lló, hi havia un forat que I'any 1965 es va eixa mpla r i lIavors es va poder ex 
plorar un a eavitat de fractura, ara coneguda por Avene de la Seda, qu e té un s 25
metres de profunditat.

Potser la millor cova del termo, per all ó que hagu és pogut aportar al coneíxe
ment dels costums fun eraris dels primitius pobladors, fou una cavita t apareguda
casua lment en els treballs de eonstrucció d'un ediñci de la Parreta; en fer les rases
de fonamentac í é aparegu é un foral, per Oll es va penetrar a una sa leta ; des de l'in
te r ior es vela I'acc és primitiu,vertieal i cobert per una llosa , que havia passat de
sape rc ebut a través deIs segles, Era una cavita t sepulcral col -lectiva, intacta, la
qual cosa era un cas extraro dina r i en un territori tan antropitzat com és el coster.
Buid ada rapidament per afer 1I0c a un cel leret, ten ía despulles humanes diverses,
grnns de colla r , testes de tcrrissa , puntes de l1e txa de sílex, penjollets d'ullal de
porc senglar, bracalets de pectuncle , etc. De tot es pot deduir qu e I'avenc fou la
tumba col-lectiva , familiar o ciánica, d 'un grup de gonts d'un Eneolític inicial.

Josep Lluis Viciano Agramunt

BIBLIOGRAFIA
GL; Ii\OT, E. (1990). Hístcrla i imatge de Castelló en el 1700: la "c ró nica de Castelló" de Josep Llorens de

Clavell.
Bolet ín de la Socieda d Cas te llone nse de Cultura. I.XVI. Pago271 .

LI.OlllA (19 58) . Espe le olugía-arque ología . Hallazgo e n el "Ca u Gelat". L'Es te l. CEe.
MUNIlINA, B. (1 873) . Historia. Geografía y Estadística de la Pro vincia de Caslellón. Pago129.
M AllItE DE D IOS, Prtmn DE lA . El Desierto de las Palmas.
SAHTIIOU, C. (191 3J. Geogruffa General del Reino de Va lenci a, Provincia de Caste llón.
Sos. V. (1959) . El valle de Miravet y "les Agulles de San ta Agued a".

Boletín de la Sociedad Cas tellonens e de Cultura. XXXV. págs . 259 i 260 .
VIClA,".;O, J. LL. (1983) . Unes cavi tats sepulcruls desapuregudes.

Butlleti de I'Associació Arqueológica de Cas telló. núm . 3. curs 1982- 83. págs. 35 i 36.

-------------- 10--------------


	08
	09
	10

