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INTRODUCCIÓ
Aquest treballet sois té per objecte donar una idea del que és el nostre

món subterrani. L'intent de fer una repassada, encara que siga lIeugera, per
l'Espeleologia castellonenca ha de vindre marcat, torcosament. per l'actívitat
de l'autor, siga qui siga, en aqueix camp: socie tats on ha fet la seua vida
espeleológica, amics i companys, alicions, etc. Per un allre costat en la
redacció de I'obreta no sba perdut de vista que hi havia una limitació de
pagines, la qual cosa obligava a sintetitzar dades, ensems que allunyava el
perill de I'excesiva aridesa produ'ida per una repetició d'elles. Tot, d'alguna
manera, ha condicionat elllibrel.

Cal tindre en compte que I'Espeleologia és una activitat d'equip i la tasca
que es fa és la suma de les labors, menudes o grosses, deis membres del
grupoTanmateix una activitat en soli tari és possible, sense complicar-l'ho
massa, aixó si. Sempre hi ha alguna cosa que ter.. . Per aixó en rescrít, com
es pot vore, té major importanciaen espai, per alió del que rn és I'interessa a
u, l'apartat de la relació de I'home amb les cavitats. el que podriem dir
Espeleoantropologia. Un tema poc tractat pels nostres espeleólegs i al qual
caldria dedicar temps i eslorcos ara que tanta gent es preocupa pel món de
les cavitats. Potser hagués calgut donar més espai a alguns temes, com
podrien ser els apartats deis amagatalls medievals, les cavitats sepuícrals,
els santuaris, els eremitoris, etc., peróaix óescapa a la intenció deltreballet i
queda com a futura meta, quanels materials i dades s'hagentreballat mésa
fons.

AI'hora de jutjar el que segueix cal tindre present que hem arribat onhem
pogut en una labor continuada, sense cap mena d'ajuda -les subvencions
prenien uns allrescamins...-;per contravamtindre que superarels entrebancs
d'algun cap d'aleshores de la nostra enti tat excursionista, molt preocupat per
titulacions i poc pel possible treball a fer, que era abundós i a mida de les
nostres possibilitats. Ací va fall ar I'orientacióque calia esperar de gent que,
per edat i res rn és, consideraves veterana.

En uns anysquan tot es fa pel benefici immediat, algú podría preguntar-se
que hem guanyat amb la nostra afició. El temps dedicat a les marxes,
prospeccions, escalades, bivacs, exploracions, etc., no s'ha perdul. Aixó ha
marcat la nostraactitud davant lavida, la formade vore unpaisatge, I'estima
a la nostra terra, tol. De la nostra activitat tenim els records deis bons
moments passats sota tena. del bon ambient de les marxes d'aproxirnaci é.
les nits de bivac, un sostre i una llar noves cadanit, sempre dilerents, fets en
tota mena de condicions i 1I0cs. I tot aixó, que no és poc, és patrimoni nostre.

Finalment, caldria recordar ací els companys de tantes eixides: el meu
germa Toni, MaximAlbella, Joaquim Aren ós, Toni Cantavella, Ferran Guallart,
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Francesc Navarro, Manuel Pachés, Andrés Sanchez, Miquel A. Segarra, etc.
Tots ells han fet possible , d'una manera o altra, el que segueix .

UN POC D'HISTORIA
L'ho me ha treqüentat les cav itats de mol t antic, algunes vegades

massivament per necessitats de la vida, pero cal arribar atemps re lativament
propers a nosaltres per trobar gents, peques. que s'interessen pel món
subterrani exclusivament per ell.

En el segle XV III Cavanilles en el seu recorregut per les nostres terres ja
dóna alguna informació sobre cavitats.

En el XIX l'inquiet Mn. Salvador Roig, en els seus manuscrits, proporc iona
algunes dades interessants sobre cavitats de Benassal. També es troben
dades, poques peró aixi mateix interessants, al treball de Mundina Milallave.
Més dades publica Puig y Larraz, reproduces després,aprimers del XX, per
Sarthou Carreres. queategeixalguna intormaciódelesseuesvisitesacavitats.

Ja entrat el segle actual nombroses cavitats són visitades pel Dr. Esteve
Gálvez. En la seua bibliografia hi ha unes quantes mostres: Cova Redona
(Esteve, 1943), covetes de la Joquera (Esteve, 1965), Sima del Racó de la
Tirana (Esteve, 1967), abric de l'Assut (Esteve, 1969), la Moreria (Esteve,
1988), etc. A més a més la seua labor salva de la desaparició dades i
materials de l'important conjunt de cavitats sepulcrals del Camí de la Costa,
desiruides totalment per una pedrera no fa massa anys.

També va ter nombroses exploracions el desaparegut Joan Tomás Marti,
que seguí les passes del seu germá Vicent, que per dissort falta
prematuramenl. En alguna covahem trobal rastres de visites seues anteriors
a la guerra.

Amb la fundació del Centre Excursionista de Castelló en 1955, s' integren
en ell gent que ja ha fe t díverses actívitats de muntanya per lliure. Comque
aleshores tots tan de tot, els membres de la nova societat igual tan
excursionisme pur com marxa, espeleologia, escalada, etc. Peró prompte el
col.lectiu menut fo rmal pels amants del mó n subterrani pren torca i
personalitat, sense deixar del tot les altres activítats. Espeleología i escalada
depenen lIavors duna sola vocalia. Són temps de pobresa de materials i
sobres d'entusiasme. Per exemple, una peca important de I'equip comés el
case procedeixde les desferres de lapassada guerra. Peró normalment amb
cordes velles i torca de brac s'intenta to t. En aquell moment es fan treballs
com l'intent d'exploraci óde la Cueva de la Marecilla, el descens de l'Avenc
de Raca, les primeres venicals de la Cova de la Mola, l'exploraci ódel Forat
de Ferras, l'Avenc deis Gossos, el Foral del Solar, l'Avenc de l'Algepsar, els
Avenes del Mas d'Huguet, etc.
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Un pas més endavant és I'aprenentatge de técniques de descens, pero
I'ascens segueix depenén del bon brac de I'explorador. Una bona mostra
c'ab ó és I'exploració de l'Avenc, amb un pou c'acc és duna trentena de
metres, feta en febrer de 1959 en aqueixes condicions.

Amb les primeres escaletes metal-ñques cánvien extraordináriament les
técniques. Les verticals, per importants que siguen, són accesibles a tots. El
grup, que segueix reduü pero ja rnés decantat a I'activitat espeleol óqica, és
molt actiu. Igual fa prospecció com exploració , topoqrafia, replega de dades
diverses, fotografia, etc. I segueix prenen part en altres activitats socials:
marxes, excursions, aplecs, etc. i de menys socials: diVIJlgació deis fets del
Palau de la Música Catalana i ccnseq üércies, per exemple. En el col·lectiu
encara hi ha un grup més redu'it, I'Equip de Cap, que és una mena de gent
d'atac, pocs pero esportivament molt potent.

Un exemple de I'activitat d'aquells temps poi ser I'eixida feta en agost de
1961 per dos membres del grupoAmb gran quantitat de materials i equip
d'espeleo i escalada inicien els treballs espeleol óqics des del Castillo de
Vilamalefa. Segueixen I'exploració de la Cueva de la Marecilla, que topografien
parcialment. Exploren després la Sima del Altis, amb un descens total de 86
metres, on també tan trebaüs de topoqrafia, Bivaquegen endrel la Cueva del
Moro, que també exploren. Passen després per la Cueva de la Guerra, a
Vilafermosa. Van després a les Coves del Carbo. que exploren i topografien.
Des d'ací. per Marzén, ascendeixen a la Coveta del Portellás, on bivaquegen
amb un company que ha pujat des del campament del C.E.C. a l'Avellanar.
L'endemá, 12 d'aqost de 1961 , amode de descans, fan la Via Directa Guallart·
Viciano a la paret de Penyagolosa. Després bivaquegen a la Cova Foradá,
propera al campament, i segueixen amb I'exploració del proper Forat de
l'Aigua, cavitat que té un recorregut superior als 200 metres.

Una activitat social d'aquells temps és el curset d'espeleologia, del 28 de
gener al 28 de febrer de 1964, amb geologia i Karst a cárrec de Rafael
Guallart i Ramos; material i técnica d'exploració per Josep L1uis Viciano i
Agramunt, i topografia subterránia per Ferran Guallart i Ramos. Les eix ides
práctiques foren a les cavitats de la Coma, ara desaparegudes, a la Cova de
les Maravelles i a la Cova i avenes de la Mola.

Activitats intersocials son l'Aplec Espeleologic a la Cova Santa d'Altura, en
juliol de 1960, i la 111 Assemblea Espeleologica, a Eslida i Ain, en abril de
1962.

Per altra part, en aquells temps, hi ha a terres castellonenques alguns
grups d'Espeleo d'OJE, com els de Castelló, Onda i Sogorb. Afinals de 1967
fan una assemblea espeleol óqica, on també pren part gent del C.E.C., tant
en les conferéncies comen les eixides práctiques.
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Així maleix, després d'alguna incursió esporádica, apareixen de forma
continuada, des de 1963, grups catalans a terres de Castelló, que fan la seua
labor sense contacles amb els grups autóctons.

L'activital espeleológica del CE.C. segueix així uns anys més i, poc a poc,
el grup perd torca i es disgrega parcialment. Arriba momenl que si alguna
activitat es fa és rn és individualment que col-lectiva. Peró la flama reprén i
aquesta nova revitalilzacióconeix el canvi a les noves técniques d'exploració.
L'electró s'abandona quasi totalment i els nous aparelis de descens I ascens,
les cordes de fibra artificial , etc., fan que les labors d'exploració es faciliten
extraordináriament. No hi ha vertical insalvable i, amb la bona qualital deis
materlals, augmenta la seguretat i tot pareix més fácil .

Un nou curset d'espeleologia es fa de 12 de novembre a 4de desembre de
1983, amb eixides práctlques a la Cova de les Maravelles, la Señora, la
Covalilla, Cova de Sanl Josep I la Pedrera.

L'any 1984 nalx a Castelló una societat dedicada exclusivament a
l'Espeleologia, l'Espeleo Club Castelló. Treballa sistemálicament zones com
són el Pla deis Avenes, les covesdel Barranc de Blasco, los Judios, etc. i ha
publicat algun deis seus lreballs: Foral de ¡'Horta (E.C.C ., 1985), Pla deis
Avenes (E.C.C. , 1986), Cova de Blasco (E.C.C., 1987), etc.

A primers de 1991 I'Espeleo Club Castelló organitza un nou curset
d'espeleologia, amb moll d'éx lt d'assisténcia. Les eixldes práctiques es fan a
la Pedrera, Cova de les Maravelles, la Mola, la Sima del Campillo i el Túnel
del Sumldor.

A larras de Castelló hi ha, ara, els següents grups en activitat: Secció
Espeleo Serra d'írta-Acalá, A.R.S.-C.E.C.-Castelló, E.C.C.-Castelló, ESPEMO
Morella, GEON-Onda, Centre Excurs ionista Buscarró-Rossell, GEAP-Sogorb,
Peña-Torreblanca, Secció Espeleo-Vall d'Ulxó, Centre Escurslonista-Vilafranca,
Secció Espeleologia Centre Escursionista-Vila-real, ele.

Ila vida segueix. Noves generacions d'espeleólegs han représ la tasca. El
temps, que és el més important, és d'ells.

ESPELEOLOGIA
Les nostres comarques són abundantíssimes en fenómens espeleológlcs

per la major proporció de terrenys cauces que hi ha. Potser predomine la
quantitat a la qualitat, sobretot si ho relacionem amb allres terres peninsulars,
pero cal tindre en compte que I'interés d'una cavitat, per a un espeleóleg, no
té res a vore amb la major o menor extensió, profunditat etc. Són massa els
exemples del contrari per acreure-hoaixí i ni lacovela més petita és negligible
a I'hora de treballar i traure informació sobre el rn én subterrani.

Per a seguir un ordre lógic cal fer una seq üéncia ideal de la vida d'una
cavitat, amb els antecedents, naixement vida i mort (L1opis L1adó, 1954) i
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passar per les fases c'estructora, circulació d'aiq ües, erosió, clástica i
reconstructiva, encara que aixópoques vegades és així i cada cavitat és un
cas diferent i no hi ha aqueixa succesió de fases. Un exemple poI ser la Cova
de la Roca del Morralás (L'Alcalatén), d'origen tectónic peró amb trams
fortament erosionats de formació anterior.

Sense una estructuraprevia,com són les fractures i les plans d'estratificació,
la calca seria una massa impermeable i els fenómens espeleológics serien
quelcom superficial, pobre. Cal que l'exisi éncia d'aqueixos punts d'infillració
facilite el treball de les aigües. Peró hi ha abundancia de cavi tats d'origen
tectónic que no passen de les fases inicials, sense erosió posterior, com
poden ser tenerme fractura del Forat de Ferrás (La Plana), el laberint d'Els
Avencs, formats pel relliscar de les masses calcarles sobre els estrats are
niscos subjacents, la Quebranlá de Molés, el Pla deis Avencs, l'Avenc de la
Pena Roja (L'Alcalatén), el conjunt de cavilats de la Mola (Millars), el de los
Judíos, la Sima del Altis, etc.

En el camp de la hidrologia hi ha una série de problemes no resolls que
mere ixerien dedicar-los temps ion, sense dubte, s'aconseguirien bons
resultats. A más de la conegudissima Cova de Sant Josep, la Covatilla, la
Cova de la Font del Ferro i I'Avenc del Pont deis Orons, cavitats per on
circula I'aigua, i sorgéncies temporals comsonl'Ullal (L'Alcalatén) i el Bufador
(Maestrat), hi ha zones de les quals es coneixen les formes d'absorciói les
d'emissió, com és el cas del Massís de Penyagolosa amb la Bassa del
Quinyó i els seus Engol idors . Quan lesaígües d'escorrentia de la Rambla del
Pla desapareíxen per ells, s'acnven les sorgéncies temporals d'Els Ullals, els
Ullals de les Jordanes, els Ullals deis TolIs de la Foresa, l'Ullal (Viciano,
1981), etc.

En una allra zona, a la ratlla del Millars i l'Alcala tén , esta per comprovar la
relació, que popularment es té per certa, entre la Foia de la Nou i la Sima del
Manzano per on, en temps de fortes pluges, ix un doll d'aigua a pressíó que
forma un are, sota el qual passa bé una persona.

Les aigües sotmeses a pressió ataquen volles i sosnes de les galeries.
També ascendeixen pels punts de minima resístencia. per concentració de
fractures, i en algun cas I'erosiósuperficial escapca alguna d'aquestes cavítats
i s'obre a I'exterior, com el cas de l'Avenc de la Carrassa (Plana). Bones
mostres de morfologia erosiva n'hi ha al Forat de Cantallops, a la Cova
Obscura (Maestral), etc. Erosionades sobre fractures tenim el Forat de l'Aigua
i el Forat del Falcó (L'Alcalatén), per exemple . Erosionades sobre els estrats
tenim les Coves del Carbo (Millars). Una posterior circulació lIiure provoca
canvis en la morfologia de les cavitats. Un bon exemple del pas de fo rmes
erosives de pressió a lIiure és el Forat del L1 0p o de les Moreres (Els Ports).
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Un cas a par! son les cavitats fusitormes, I'origen de les quals expliquen
les teories de Maucci, generalment avenes de pous impressionants per la
seua regularitat, formats sense comunicació directa amb I'exterior. L'Avenc
de I'Ombria, l'Avenc del Camí d'Amargura, I'Avenc del Mas de les Pomeres
(L'Alcalatén), I'Avenc del Morral Blanc í un forat innominat proper a la Cova
Russa (Maestrat), en son alguns exemples.

Finalment hi ha cavitats fo rtament erosionades situades a punts on ara no
tenen possibili tat de formació. Són cavitats residuals, testimoni d'un relleu
exterior ben diferent de I'actual. Un exemple magnific d'a~ó podria ser la
Cova de les Fleixes (L'Alcalatén).

En la fase següent les roques, quartejades per les fractures i els plans
d'estratificació, sofreixen disolució per I'a igua infiltrada, que les redueix
lentament fins que el pes provoca la caiguda. Bons exemples de mortologia
clásfica n'hi ha a cavitats com la Cueva de la Marecilla, amb blocs enormes,
la Cueva Negra, Cova de la Mola (Millars) , Forat Fondo (L'Alcalatén) , Sima
de I'AIt (La Plana), també amb blocs gegantescos, etc.

En la fase reconstructiva les formacions, iguals en aparíéncla peró sempre
diferents, cobreixen espais buils en les cavitats rn és o menys mortes
hidrológicamenl. La gran bellesa d'aqueixes formes les ha fet víctimes de la
irresponsabilitat de molts vlsitants. Un exemple de mostra: unes de les més
rares, no mai vistes sota terra, tapíssaven les parets del Covarxo (Alcalatén)
i foren destrossades des de lapassada guerra, quan es van donar aconeixer
per amagats. Un alíre cas lIastimós foren les helictites, el que generalment
es coneixen per excéntriques, de la Cova de les Maravelles (Plana). Eren de
les més grans que coneixiem i les seues formes capricioses cobrien molts
racons, abans. De menudes n'hi ha abundancia a moltes altres cavi tats,
pero,

Un altre cas de formacions rares, pel tamany, eren les anemolites de la
Cova de la Ferrera (Plana), de formació impensable en un racó arrecerat,
amagat; pero la lopografia posterior aclariria que hi ha unes comunicacions
entre les galeries que possibilitaven els corrents d'aire que afeclaven els
precipitats calcaris. Aquesta mena de formacions, en tamany petit, són més
correntes del que es creu i hi ha abundancia i varietat de mostres en abrics i
cavitats afectades per ventadas í corrents d'aire. També rares i variades sén
les de la Finestra del Sereno (Maestral), originades degut a les diferéncies
de temperatura entre les dues boques, so/ejada una i I'altra a I'ombradiu, la
qual cosa provoca corrents que afecten les formacions.

Extraordinaris també, peltamany, són I'estalagmita de laCueva del Estuco
i les banderes, molttrencades ja, que hi ha en la part avaüera de la sala, en
la mateixa cavitat, i el conjunt estalagmític de la Sima de Fuente la Higuera
(Palá ncia) .
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Quan les succesions de fases arriben al final i pareix que la cavitat ha
complit el seu cicle vital , hi ha casos d'una reactivació. En una de les
derivacions de la Cova de les Maravelles (Plana) hi havia un bon exemple:
una galeria fortament erosionada sobre una diaclasa estava, en un punt,
recoberta per unes 'colades' que arribaven aformar una barrera estalagmitica
al sol, pero aquesta apareixia erosionada amb un regall fet per una nova
circulació hídrica.

ESPELEOCLlMÁT1CA
Un apartat interessant en I'estudi de les cavitars és el de la meteorologia.

Segons lIur comporlament climátic, són calentes, fredes, termocirculants,
etc. (Eraso, 1961). Les cavitats ascendents o calentes mantenen l'aíre calent
en hivern, amb temperatura invariable, mentre els canvis són en estu, un
bon exemple d'aquesta mena de cavitats és la Cova de les Cabres (Maestrat).
Les cavitats descendents o fredes, amb una temperatura invariable en estiu,
tenen canvis en hivern, d'acord amb la temperatura externa; un exemple
d'aquestes cavitats és la Cova de la Rompissá (L'Alcalatén). Pero son
interessanlíssimes, sobretot, les que tenen una termocirculació en tub de
vent, puix per tindre dues omés boques adiferent altura, poden fer possibles
desnivells notables o recorreguts importants. Una bona mostra pot ser la
Cueva de Eulogio o Gronsa (La Plana), amb dues boques conegudes i una
possible, si fem cas del comportament climátic de la cavitat, pero no localitzada
i segurament allunyada de les conegudes. Encara millor és el cas d'una
cavitat sense nom, sois penetrable en uns pocs metres pero amb una gran
vertical de seguida després d'un entretiment rocós, no superat per ara. L'avenc
és la boca avallera d'un sistema de cavitats amb termocirculació, que llanca
aire fred en estiu i n'engoleix en hivern . La boca alla, que podria ser més
penetrable que no les avalleres per efecte de les corrosions c1imátiques, pot
estar a uns quants quilometres, sense localitzar encara.

Hi ha també la barocirculació, molt notable en avencs de boca petita i
grans espais inleriors. Eixides i entrades d'aire són provocades pels canvis
de pressió externs. Un bon exemple d'a,o pot ser I'Avenc de la Torreta
(L'Alcalatén).

EXPLORACIÓ SUBTERRÁNIA
En un camp amplissim com és l'Espeleologia tenen cabuda molts tipus de

gent, des del que sois busca cremar unes energies en un esport dur com és
I'exploració subterránia aI'especialitzat, sois preocupat per un tema determinat
del món subterrani. Pero I'exploració esportiva cal que sois siga un mig per a
possibil itar activitats especifiques sota terra, per ano trobar obstacles de cap
mena en els treballs. Tanmateix hi ha molts espele óleqs que sois s'interessen
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per aqueixa activilat o, almenys, és el primer graó en les seues activitats
subterránies. Les diticultats en forma de verticals , recorreguts, etc. són
buscades per aqueixes gents.

A les comarques castellonenques en grans recorreguts, és ciar que
relativament, tenim la Cova de les Maravelles (2 .000 m, aprox.) (Sección
Esp. Senyera, 1981), la coneguda Cova de Sant Josep (2.384 m.), Cueva de
Cirá (950 m.) , I'Ullal (197 m.), el Forat de l'Aigua (210 m.), l'Ullal (220 m.)
(L'Alcalatén), la Cova del Bovalar, etc. (Fernández, 1978; Fernández, Garay,
Giménez, Ibáñez, Sendra, 1982).

En verticals cal destacar els avenes de la Peña del Turio (-200), Sima del
Cabezo (-105), Sima la Ereta (Millars), Avenc de Coma Negra, Avenc del
Mas d'En Guillem, Avenc de la Soterranya, Cueva Santa (-80), la Colomera,
el Forat de Ferrás (-100), etc. (Fernández, 1978; Fernández,Garay, Giménez,
lbáñez, Sendra, 1982).

I entre les sales que destaquen per les seues dimensions tenim les de la
Sima de I'AI!, Cova deis Malandrins, Cova de la Mola (1 .200 m.2), Cueva
Negra (2 .300 m.2), Cova Santa odeis Miracles (1.600 m.2) , Cueva Alcabaira,
Sima de Fuente la Higuera (2.500 m.2) , Cueva Cerdaña, etc. (Fernández,
1978; Fernández, Garay, Giménez, lbáñez, Sendra, 1982).

Finalment cal que es tinga en compte que són necessaris un minim de
coneixements i equip per a practicar I'espeleo com a espcrt, sense buscar
perills innecessaris.

L'HOME I LES CAVITATS
Per motius familiars i laborals el nostre primitiu grup d'exploraci6 subterránia,

sempre poc nombrós, va perdre torca, Poc apoc va esdevindre una agrupaci6
d'elements solts en el que cadascú feia el que podia i quan podia, i era difícil
treballar conjuntament. L1avors em vaig plantejar la possible seguida, més
d'acord amb les meues possibilitats d'aleshores. Per altra part calia
especialitzar-se, amb un camp d'interés més precis, Iluny d'alló de ter de tot i
no aclarir res. Calia seguir un cami i arribar a uns resultats.

luna possible tasca la tenia al davant. Ja de lemps em preocupava tol alió
que relacionara I'home amb les cavítats. Ara era I'hora d'ordenar les dades
conegudes i treballar exclusivament aix ó.

Poc a poc vaig reunir més informació per aclarir qui eren, i per qué, els
homes que nos havien precedit en I'interés pel m6n subterrani. El camp era
ampli i suggerent. Haviem vist ocupar-se de les cavitats des del punt de vista
de la geologia o la prehistória, i en aquest cas, generalment, les coves
solament es consideraven 1I0cs d'habitació o sepultura. Pero en les nostres
exploracions haviem comprovat que hi havia més, que les cavitats han estat
I'escenari de trossos de la vida d'uns homes, amagatalls on han volgut
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seguir vius, paranys on han tingut una mort aterradora, 1I0cs de cult, indrets
on han trebal lat per viure, etc. I d'aqueixos moments, passats també sota
terra peró per motivacions ben diferents a les que nos portaven anosaltres,
volemdonar unes mostres que, si més no, són curioses.

Cal tindre en compteque en la major part deis casos has de treballar amb
dades orals o lIeus indicis materials, quasi sempre negligits per les gents
excesivament preocupades per marques i resullats espectaculars i, per aixó,
en perill de perdre's definitivament.

PRIMER EL NOM: TOPONIMS
Generalment, quan es prospeccionaunazona oes recull informació sobre

una comarca, una de les primeres dades que es coneix duna cavitat és el
nomoAquest, el topónim, naix de la necessitat de diferenciar elements
semblants del paisatge. Tenen un gran interés cientific, ja que en molls
casos mantenen mostres deis parlarade les gents que nos han precedit en el
pas per aquesta terra, donen informació sobre la história de la cavitat, etc., a
més de ser un deis apartats inel-Iudibles de qualsevol estudi espeleológic.
Malgrat aixó , per part de molls grups d'exploració subterr ánia no sets
concedeix massa importancia i es cau en el perill, que tots hem passat.
símptoma de poca maduresa o inexperiéncia, de no intentar buscar el vertader
topónim i inventar-ne un altre, que es publ ica així o es fitxa per a una
posterior publicació; un exemple pot ser el cas de "I'avenc de la Guilla"
(Fondeguilla), que és la Sima en veritat.

Hi ha encara 9ruPSque s'encaboten en aqueixa forma d'actuar, la qual
cosa indica poca o nul-Ia evolució.

Potser el punt on hi ha major concentració denoms inventats siga la Mola
(Milllars), zona abundant en cavitats i molt visitada per tota mena de gents
espeleológiques. La lI ista és així, per ara: Asur, Bons, Caps, Carrasques,
Ccrral ás, Corral iza, Estrecha, Figuereta, Fondo, Full, GRES, lerabo, Mague
del Pam í mig, Mamella, Melibea, Paces, Pámpol, Pardal, Pectoral, Pedres,
Pepet de Calasanc, Pequeña, Pineí , Pla, Rebot, Rubio, Sacrificis, Sara,
Sargallar, Savina, Sebastiana, SIRE, Tricicle , Troupe, etc.

Ací és on, també, s'actua de forma correcta per part d'un grup, SES-CEV,
quan no es coneix cap nom, i es siglen i numeren les cavitats: M-1 /19 (Ros,
1982). També ho fa així el grup ECC al Pla deis Avenes (La PLana): PA-l /11
(ECC, 1986).

Un allre perill és caure en ortografiar-ho arbitr áriament. per a embolicar
més la cosa, com és el cas del Foral del Albenk, a Els Ports (SIRE, 1967).

En la replega de les dades toponímiques cal tindre present que, mentre no
es tinguen dades documentals, la lIengua del pobleés lúnica lont válida. És
la sola manera de que les dades tinguen alguna utilitat. I encara més, caure
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en la traducció sistemillica deis materials és, a més d'una forma d'actuar
acientífica, una pércua de temes, puix no aprofiten per a res. I acó val tant
per a la caslellanització com per a la valencianització.

A les comarques caslellonenques es troben abundancia de mots apel
latius per a referir·se a lota mena d'accicents espeleológics. La lIista que
segueix pot ser una rnosíra: Agujeracho, arrimador, arrmanca, avenc, avencás,
badall, balma, cau, cavo, cima, cova, covarxa, covarxella, covarxo, covarxó,
covassa, covatelía. covatilla, creba, crebadal, cueva, forad ás, foradijo , foral,
furgatxo, gorgollo, gorgonxo, quebrada, quebranta, regala, sima, etc, El mot
'avene' i el dialectal 'alvenc', que a terme de Castelló s'enrevesa més i es
diu "rnalvén', pel "malvén" de Raca i el "malvén" de Marí, no passa el Millars
i així a la ratlla de ['Alcúdia de Veo i Tales lenim la Sima de l'AII; aArlana, la
Sima Calenta: a Fondeguilla, la Sima; a Suera, la Sima, etc.

Per altra part, cavitats poc importants espeleológicamenl pero aprofitables
per a fins ramaders, es coneixen per "cova" o "cueva", com són la Cova
L1arga (L'Alcalalén), Cueva del Sastre o Plana (Millars), etc., menlre n'hi ha
de molt més imporlanls, poc úlils per als pobladors, que es coneixen per
"forats": Forat de l'Aigua (Maeslrat), Foral del Falcó (L'Alcalatén), etc.

Els mots compostos, com "cueva-sima", 'cova-avenc', etc., sempre lenen
origen en els grups espeleológics; el poble dóna el nom segons í'acc és, que
és la part coneguda de la cavitat. Menlre 'abric' és d'origen arqueológic, puix
el poble diu 'cova', "cueva", etc., encara que no profundilze, com he dit
abans. El mot "balma" 5015 és viu com a topónim i s'ulilitza el sinónim
'ammanca", generalmen!.

Per una classificació simple, sense massa pretensions, deis topónims,
veiem quin pot ser el seu origen i aclarir alguna cosa. N'hi ha que són
descriplius i al·ludeixen a alguna caractertsuca de la cavitat: Cova Fonda,
Cova Plana (L'Alcalalén), Cova Blanca, Cova Redona (Maeslral), Cova Foradá ,
Cova Negra (La Plana), Foral Groc, Cova Roja (Els Ports), etc.

Altres els origina la seua situació i generalmenl inclou ellopónim del punt
on es troba: Cova del Portellas, Cova de la Fos (L'Alcalatén), Avenc del
Bovalar (Maestrat), Cova de la Mola (Millars), Cova de Beniparrell, Foral de
I'Horta, Cova del Morró, Cova del Piló Redó (La Plana), etc,

En tenim que al-luceixen al propietari deis terrenys oa algun ocupanl de la
cavuat. En aquest cas, generalment, el topónim és formal per un malnom oel
mig de vida de l'ccupant, i no pel cognom del propietari o ocupant: Foral de
la Bagassa (Benifassa), Cova del Camao, Cova del Cutxaretero. Coves deis
Porros, Cova del Sereno (L'Alcalatén), Cuevas del Cojo (Millars), Cova deis
Encenalls, Cova del Sec (Maestral) , Cueva de los L1adres (Els Ports), Cova
de Panlalons, Cova de Reula (La Plana), Cueva del Rodero (Palancia), etc.
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La fauna també n'orig ina un rastre : Cova de les Cabres,Cova de la Uobatera
(Maestrat), Forat de la Rabosa , Cova de les Vaques (L'Alcalatén) , etc. Igual
que la vegetació: Cova de la Figuera (Maestrat), Cova de la Ginesta
(L'Alcalatén), etc. Aci tenim el cas de laCova del Mosqueri (L'Alcalatén), que
és el nom d'una planteta , pero també un malnom i el topónim d'un indre!.

Alguns evidencien un origen lIegendari, encara que ara no es conega cap
hist ória fabulosa sobre ells o almenys nosaltres no I'hem trobada. És el cas
del Pou de la L1ámia (Els Ports) i la Cova del Drac (Benifassá).

Hi ha cavitats properes a ratlles de termes municipals que es coneixen per
dos noms diferents, segons la procedencia de qui les nomena. És el cas de
la Cova Santa (Vistabella), també Cova deis Miracles; Cueva del Sastre (El
Castillo de Villamalefa), també Cova Plana; Cueva de Eulogio (L'Alcúdia de
Veo), també Cova Gronsa;el Cau Calent (Benicássim) o Avene de Mari ; etc.

Un cas curiós és el de la Cova del Frare (Aín) i la Cova del Frare (Onda).
Mentre el primer top ónim I'origina I'ocupació de la cavitat per una mena
d'eremita en el segle XIX, I'altre, identic, és per la situació contra un monolit,
frare o capitell per a la gent de la muntanya.

La cova coneguda per Cisterna d'Alecus (Maestrat) és per replegar-se
aigua en l'interior de la cavitat; la segona part del topónim fa referencia al
propietari.

Molts topónims els trobem més d'una vegada. D'entre eís més repetits
tenim: Cova o cueva Negra, 25 vegades; cova o cueva Roja, 19 vegades;
Cova o Forat de l'Aigua, 16 vegades; Cova Soteranya, 16 vegades; Cova
Foradá, 10 vegades ; Cova o forat de la Rabosa, 11 vegades; etc. L1adre o
L1adres, Moro o Moros, també n'hi ha molts més d'un.

També hi ha el cas d'una sola cavitat amb quatre noms: Forat de I'Aliga,
del Blúfol, del Cingle o del Solar (La Plana) .

DOCUMENTS
En els treballs de prospecció un complemenl de les dades orals és la

consulta de les fonts documentals, quan aixó és possible . Poden ajudar a
fixar topónims dubtosos o algun que ara pareix embolkat, com per exemple
I'actual Cova del Bolimini = Cova del Bolihermini (1630) = bol armeni, a més
d'augmentar la in formaciósobre les cavitats.

L'esment de cavitats en documents deis temps passats pot ser per diver
sos motius, com és el cas de les mallades, sesters i tanques ramaderes, amb
abudáncia d'exemples, com en el "L1ibre deis camins de I'Herbatge de la
Setena de Cuila", de 1597: Cova deis Aragonesos, Cova del Fumero, Cova
d'en Rcquls, Cova de la Figuera, Cova L1onga, Cova de Corbó, Cova d'en
Juliá, Cova deis Oms, Coveta de Cuila, Coveta de la Pica, Cova d'en Fabregat,
Cova de la Pedra, etc.
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També per situació i ter de fita oreferencia en els amollonaments, com pot
ser el cas de la Cova del Bargalló (Oíaz Manteca, 1987). O per servir
d'escenari a algun acte. com I'aplec de prohómens de Morella i de Sant
Mateu en la Cova Fumada (Sánchez, 1985) per a tractar de mollonaments.
Per algun altre motiu, com la Cova de les Traveres , on passen la nit els
representants de les viles i lIocs de la Tinenca de Cuila, en la visura de
camins, mallades i abeuradors de 1597.

A més, de tots els segles hi ha mostres, en alguns més que els altres per
tindre més abundancia de documentació disponible, Uns quants exemples
son els que segueixen:

Segle Xltl.- Cova de Na Fustera (Benifass á) , esmentada en la carta de
població de Bellestar (Colección de cartas pueblas, BSCC, XIV, 1933, pp.
433-434).

Segle XIV.- La Cova (Benifassa), en els Establiments d'Ef Boixar (Mateu,
1969).

Segle XV.- Cova de Na Rabades (Maestrat) (Puig, 1933).
Segle XVI.- Cova c'en Vilamanya (Maestrat) , esmentada repetidament en

el "lIibre deis camins de I'Herbatge de la Setena de Cuila", de 1597.
Segle XVII.- Cova de la Penella (Vilafamés), relacionada en les Mallades

de la Vila de 1630 (Díaz Manteca, 1982).
Segle XVItI.- Cova Empoma (L'Alcalatén), que ix en uns papers de 1799.
Segle XIX.- cova de N'Uriol (Maestrat), esmentada en unes escriptures de

1806.

HABITATGES
Malgrat que els indicis d'ocupació de les cavitats sén num éricament

importants, val a dir que quan files prim i busques una ocupació continuada,
un habitatge, disminueixen considerablement i queda un percentatge molt
reduít, unes poques de bones caracteristiques, ben situadas, amb potencia
de reompliments que testimónien I'ocupació humana per espais de temps
molt lIargs. Potser el millor exemple, per les condicions d'habitabilitat de la
mateixa cavitat, situació i per més coneguda, siga la Cova del Mas d'en
Lloren" segons el topónim més vell, o Cova Fosca, com també es coneix
ara. Aquest nom no té més de 30 anys, segons dades que vam replegar de
gent major d'aquella rodalia. Porcar I'anomena "Cova Gran" (Porca.r, 1934),
peró aquest nom no és conegut en la zona. Dóna ja dades sobre el seu
reompliment. En 1970 la redescobreix arqueológicament A.G.P. (González
Prats, 1979), peró prompte sofreix una gran remoció per part d'un habitant
temporal de la comarca, que busca 'tresors'. Després, ja en 1975, comencen
unes carnpañes d'excavació que intenten salvar el que es pot (Mesado,
1981 ; Olaria, 1980; Olaria, Gusi, Estévez, 1980; Olaria, Gusi , 1981).
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La cavitat, molt ben situada, té un ample de boca d'uns 15 metres i penetra
sota la roca, des de la visera al tons, uns 17 metres. Les excavacions
evidéncien, per ara, una primera ocupació , lIarga, epipaleolitica i dues rn és,
neolitiques, lIargues també per la potencia de nivells. Exteriorment, per indicis
trobats per les bancalades, on es van escampar, amb els fems, els nivells
superficials , es poden testimoniar ocupaments del Bronze, ibéric i medieval
musulmá.

CAVIlAT-MAS
Hi ha, per totes les terres castellonenques, una relativa abundáncia

d'exemples de trogloditisme apropats en el temps a nosaltres. Els motius de
I'ocupació de les cavitats son variats.peró generalment ho són per gents
marginades o són habitades ocasionalment. Són interessants, peró, les
cavitats que han arrecerat construccions i han fet les voltes de mas, ocupades
tot I'any per gents que vivien de la terra. N'hi ha per tot arreu de les terres
castellonenques, peró és a les ribes del riu de Montl leó on coneixem més
quantitat de mostres.

Aci, en les zones més amunteres de la conca,com amostra podem esmentar
la Cueva de Marieta i la Cova deis Gabials, les dues amb despulles de
construcció. Ja moll més avall tenim la Cova del Catxerullo, amb les deixalles
de construcció del que era un mas. Alguna altra més n'hi ha encara, riu avall,
i ja després de passar el Forcall , al peu deis Cingles Fondos, ten im la Cova
de les L1idoneres, que he escollit com a mostra de cavilat utilitzada com a
mas. Val a dir que per la zona n'hi ha més amb indicis d'ocupació, psrósón
menys importants que aquesta. Antigament se n'ocupaven temporalment
moltes, en els treballs del camp o en temps de fred.

Deis temps que s'habitava la Cova de les L1 idoneres hi ha indicisabundants.
En I'interior s'identifiquen fácilment la llar, contra l'entrada, oberta aI'exterior;
hi ha després una paret de construcció pobra amb una porta i passada
aquesta tenim a I'esquerra un pesebre i a la dreta un replanet en la roca, que
haurá fet de lIumener segons es pot deduir del fumat. Hi ha indicis duna
paret antiga, ara desapareguda, i més endins n'hi ha una allra de pedra
seca, que talla la seguida de la cavitat, que és més profunda.

Exteriorment, pel peu del cingle , hi ha una serie de construccions de pedra
seca, complementár ies del mas: corraleís. solls, etc.

Tant la boca d'accés com gran part de les parets interiors estan
emblanquinades amb cale.

AMAGATALLS
La proximitat d'algun perill , real o imaginari , ha impulsat sovint la gent a

amargar-se sota terra, algunes vegades amb resultats trágics per haver

15



eseoll itvertadersparanys com aamagarall. Hi ha moments en que. segurament
per una psicosi col-Iec-tiva, els amagaments han segut multitudinaris i han
deixat rastres importants. Els moments són ben precisos. sobretot el medie
val musulma. amb una repetició monotona deis materials cer ámcs, pobres.
Potser deis qui lenimmés varietat de dades són deis de la guerra 1936-1939,
logicamenl. I caldria estudiar els prehistórics, del Bronze sobretol, i aclarir si
són de més duna vegada, que és una impressió que tens quan en coneixes
més d'un.

Un altre problema que es pot presentar és triar les cavitats d'amagament
de lesd'habitació, pero si s'ha trafegat sovint el món subterrani t'adones que
hi ha arguments topogratics i materials per a ter-he amb quasi lotal garantia
d'encert.

Els homes han buscat repetidament les mateixes cavitats per amagar-se i
no sempre per ser de condicions excel-Ients. Si prenem com a referencia les
cavitats-arnaqatall medievals, les més nombroses, tenim que un 54%d'elles
s'havien aprofitat ja en la prehistoria; un 19% es van utilitzar per a passar
desapercebuts els habitants de la rodalia en la guerra de 1936-1939;després
el 7%d'elles es van paredar en la lIuita contra els maquis, segurament per
tindre-Ies els habitants de la zona com a bons refugis; etc. I ara fem un
recorregut per aquesta mena de cavitats.

Cavitats clarament amagatalls prehistórics n'hi ha un bon grapa!. algunes
on a més d'alguna deixalla tenen treballs d'acondicionament amb pedra seca,
com parats que mantenen el sol, parets que tallen alguna seguida, caigudes
obturades, etc., i caldria treballar-Ies a fons per a poder traure alguna
conclusió.

La cavilat-mostra, ni de les més importants ni de les menys, és la Cueva
de Fuente de la Higuera (Millars) .

Aquesta cavitat té una boca no massa gran, que passaria desapercebuda
Iácilment entre la vegetació. Dóna directament a una sala relativament
espaiosa, amb algunes seguides, pero. Per aplegar on hi alguna deixa de
I'amagament de les gents del Bronze cal passar per un forat descendent i
arr ibar a una saleta amb espais a diferents nivells. Ellloc queda molt amagat
i passa facilment desapercebul. Val a dir que hi ha un badall al sostre. cegat
amb pedres grosses. que podria ser un accés directe primitiu, pero és proba
ble que fos clos pels mateixos amagats. com passa en ames 1I0cs, per afer
més amagada la cambra i s'accedira pel mateix punt que ara. En temps
relativament recients la cavi tat fa d'amagatall deis masos immediats.

Són nemorosos els amagamenls medievals musulmans. N'hi ha per tot
arreu, com si fossen motivats per un panic cel -lecnu, per I'arribadad'un perill
fora.
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Un cas més conegut, per hi havar-se fet treballs d'excavacié per gents
alienes, és la Cueva de Juan Lentejas (Millars). La cavitat té la boca oberta
enuna depressióque passa desapercebudaentre el brancatge i el fullam. La
primera sale ta és desostre baix. La seguida, entre masses de formació, és
una gatera fácil, quedóna a una cambreta allargada, en dos nivells. Aci és
on es van amagar aquelles genls emporuguides, sense fiar-se massa del
desapercebut de la boca. Encara hi ha, a más, treballs fets amb cúdols per
fer més il-Iocalitzable lacarnbreta, en la part contra la depressió exterior. La
probresa deis materials cerámícs és la general a totes aquestes cavitats,
amb poquissimes excepcions. Cal tindre en cornpte, pero, que en les coses
corrents. les pobres, está la vida del poble, de la rnajoria. mentre les peces
extraordináries representen una rninoria, molt poca gent.

La fixació de la cronologia deis amagamenls, que pareixen d'un moment
ben precís. cal buscar-la en lemps ben revolts deis segles XI i XII , com son la
vinguda deis castellans d'Alvar Háñez, els del Cid, els almoravits o els
almohades (Sanchis Guarner, 1965). Alguns tresorets publicals apunten al
segle XII (Barceló, 1976; Ripollés, 1977; Ripollés, López, 1977), la qual cosa
s'avéprou amb algun testimoni arqueológic aprofitable cronológicament. Un
estudi conjunt de la gran quantitatdecavitats amb deixalles deis amagaments
podría aclarir-ho definitivament.

En els recorreguts per les terres castellonenques hem replegat alguna
vegada el testimoni, per tradició oral, de I'ús comamagatall d'alguna cavitat
en les guerres carlines; és el cas de la Cava del cabeco o del Mosqueri
(L'Alcalatén) , amb una boca molt visible pero amb zones interiorsque passen
prou desapercebudes. Les deixes d'amagaments anteriors i posteriors confir
men les bones condic ions de la cavi tat coma refugi , ben conegudes en la
contrada.

Com he dit, és de la passada guerra 36/39 quan tenim més informació, per
poder reunir les dades materials i les orats, Els motius deis amagaments són
molt variats: [oves que fugen de les qulntes, com el cas de la Cova de la
Ginesta (L'Alcalatén). oberta en un pany rocós i d'accés dificultós; religiós
que escapa deis milicians enuna coveta innominadadel Barranc del Marlullar
(Maestral), també en una pare t rocosa i c'accés problemátic; soldats que
fugen del front, amb armament i tct, com els que s'amaguen a la Cueva de
los Navarros (Millars); cavitats que fan de refugi deis masos propers, com
l'Avenc del Mas de la Creu (Maestrat), accesible i amb bon espai, peró
excesivament humil per a ler estades lIargues i poc amagat; altres que tan
de refugi de tot un poble, com la Cova del Caslell o Algepsar (Plana). on
s'amaguen entre 4.000 i 5.000 persones, segons el testimoni dun amagat i
s'ha publicat (Rull, 1967), malgrat la poca seguretat que oteria. com ja diu
Cavanilles en el segle XVIII (Cavanilles, 1958).
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De molts masos se sap que empraven cavitats properes per a tindre
aliments, coses de valor, etc. en temps revolts i fins i tot amagar-se els
habitants del mas. És un tipus d'amagatall intemporal, ja que sunlitza des del
moment que s'edifica un mas en la rodalía, en totes les ocasions que calia.
Abunden i se 'n coneixen unes quantes, d'aquestes cavitats, pero d'acord
amb I'estructura del treballet n'he triat una, propera al Mas de la Man~anera

(L'Alcalatén), fa anys deshabitat, de la qual no sabem el nom i individualitzada
amb la sigla M·3 a les fitxes de I'E.C.C. La vam localitzar en unes prospeccions
per la contrada puix en la vessant de la muntanya, pelada per una crema, es
podia vore la depressió allargada on s'obre la boca. Aquesta, prou gran, es
va cloure quasi totalment amb una paret de pedra seca, reomplida
exteriorment, la qual cosa la fa prácticament imperceptible. Sois hi ha un pas
estret. on es passa just i cal arrossegar-se. Arnés, com hem pogut saber
d'altres cavitats. pareix que es cobria aquest accés amb una mata,
generalment una argelaga, que la feia totalment il-Iocalitzable. Aixo
probablement es feia amb un corbelló que encara estava, en mal estat, allí.

La cova, d'origen tectonic, té molt d'espai habitable i seguides en avene,

COVES FORTES
Aterres castellonenques són rares les cavitats que s'han utititzat amb

finalitat defensiva. N'hi ha algunes, utilitzades com arefugi pero ensems amb
certes possibilitats de defensa per les seues condicions topogratiques i la
seua situació, pero sense ninguna mena de construccions o indicis d'elles
que les taca destacar.

Potser el millor conjunt i seguramentl'únic és el format per les cavitats de
la Moreria (Maestrat), sobre el riu de les Coves. Ací, arrecerades en les
balmes que s'entenen per la cinglera i malgrat la mala orientacíó d'aquesta,
hí ha abundancia de despulles, que testimónien una massa important de
construccions: gorró, graons, piquetes, trossos de paret, talques de cabírons
en la roca, etc. Contrasten el perdudes que estan les deixalles de les cavitats,
amb la relativa bona conservació de I'aljup, menys arrecerat. A~o fa pensar
en una destrucció intencionada deis casalicis.

Sobre la fínalitat d'aquestes construccions pareíx que són el que resta d'un
grapat de cavitats acondicionades amb intenció defensiva. Cal tindre en
compte el mateix top ónim de la població propera: les Coves de Vinroma. És
segur que aquest és el primitiu nom de la Moreria, que quan pren més for~a

un nucli de poblament proper passa a aquest (Esteve, 1988); hi ha molts
exemples d'aixc: Nules, Castelló, Alcala, etc. És de creure que a~o seria el
primitiu castell de les Coves, puix encara en la carta de poblacíó de 1281
(Ferrandis Irles, 1950) el senyor es reserva un 1I0C per construir-lo en la
mateixa població, la quaí cosa vol dir que abans allí no n'hi havia. Pareix que
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no arriba a consfruir-se i fa de castellla població murada (Forcada, 1975;
Gordillo , 1974).

En la vessant herbosa,entre el psnya-seqat i el riu, hi ha indicis abundants
de construccions de pedra seca i d'obra de pedra i morter, que és el que
resta de la petita població a la qual servien de refugi les cavitats de la
Moreria.

EREMITES
És ben conegut I'ús de cavitats per part de solitaris religiosos, per a ler

vida eremitica. Pareixque a lescomarquescastellonenques, concretament al
Maestrat, s'inicia o pren lon;a aquesta mena devida en la primera meitat del
segle XIII (M .B., 1920), peró el primer testimoni documental donat és de I'any
1362. Hi ha un altre testimoni documental de I'any 1401 (Sánchez Almela,
1985) en el que apareix la partida deis Ermitans, la qual cosa indica un
poblament eremitic prou lIarg com per a que prenga for9a el topónim, viu
encara ahores d'ara com aRoca deis Ermitans.Topónims que poden indicar
la presencia de nuclis d'eremites en tenim uns quants: les Ermites (L'Alcalatén) ,
les Ermites (La Plana), Roca deis Ermitans i l'Ermita (Maestrat), etc.

Ja en el segle XVI hi ha dades que es fa vida eremitica en la Cova d'en
Tabusto (Maestrat) per part de Josep Ribera, que sera el primer ermita de
Sant Roc, al ColI d'en Timor, segons els escrits de Mn. Salvador Roig, La
cavitat no és massa habitable, per humida més que res, peró és un bon
amagatall. L'amagament de gents de la rodalia en la guerra 36/39 ho conñr
ma. Hi ha pocs indicis, tant del primer com del segon, i són de graons i
acondicionament de pedra seca. En una "colada" hi ha una mena d'estrella
de 8 puntes, gravada. És un motiu senzill , sense época per aixó, puix se'n
coneixen pareguts de medievals musulmans, de pastors, etc.

SANTUARIS
Les cavitats són, encara ara, un bon escenari per a qualsevol ritual. Ja en

temps passats la íoscor, la por al desconegut, junt amb les contalles i Ilegendes
que, sense dubte, es contarien sobre elles, alegit a motivacions religioses,
tot junt, les tarta atractives per a aquelles gents,

Es segur que prompte es fa un úsreligiós d'elles i aixi s'ha deixat entrevore
en algun treball (Aparicio, 1976), i algunes pintures i gravats rupestres ja en
són una manifestació, encara que en 1I0cs de poca o nuí-la profunditat ací a
les nostres terres. Com amostres, per menys conegudes, posem la Cova,
cavitat oberta aterres de l'Alcalatén en el que en el segle XVIII es coneix per
la Solana d'Eroles. Ací, en el pany del fons de la cavítat, un personatge
orellut o amb banyes mira lixament a I'exterior. És difícil datar-lo i podria ser
cosa de pastors , peró no deixa de ser una pintura rupestre. I de gravats en
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tenim en la conegudissima Cova de Petrolí. Són vells, peró per la seua
simplicitat són intemporals i pareguts se'n troben en moltes cavitats
freqüentades per gents ramaderes i en algun amagatall medieval i íot.

Del Ferro I tenim indicis clarament classificables com a cosa religiosa o
deixalla d'algun ritus, sempre en les boques de les cavitats. Els restes son
comparativament menys importans deis que es coneixen exleriors d'igual
datació, peró testimónien un ÚS religiós de les cavitats en aquells temps. És
el cas de la inscultura de la Cueva Honda (Millars). d'on snan publicat
materials de la primera Edat del Ferro (Sarrion, 1975). No hi ha dubte sobre
el carácter de santuari ibéric de la Cueva Cerdaña (Palancia) (Sarrion, 1979;
Palomar, Oliver, 1985) on, a més deis testos de cer ámiqces cal iciformes,
ossos d'anirnals, formacions en general, aigua, etc. (Aparicio, 1976) caldria
valorar la gran columna, aleshores una enorme estalagmita. Car ácter religiós
tenen els grafits de la Cova Gela (Plana), amb la sahada musulmana (Mesado,
1971). Medievals musulmans són els gravats d'una coveta de les Moletes
(Maestrat). amb paral-Iels en una allra cavitat molt més important a terres del
Millars.

Un deis dos santuaris trog loditics més coneguts de les comarques
castellonenques, la Cova Santa (Palancia), pareix que té un inici morisco En
el segle XVI són ells qui comencen a freqüentar massivamentla cavitat per a
celebrar algun ritual i venerar la imatge de la Mare de Déu de la Cova Santa,
que després segueixen els cristians vells a partir del cas de la Montserrada
(Un Sacerdote de la Diócesis , 1890; Corredera, 1970).

Peró com a mostra de santuari he triat I'altre deis dos més coneguts, la
Salma, aterres d'Els Ports. De situació privilegiada, és habitada ja en la
prehistoria, de la qual cosa hi ha indicis per tot arreu, així com medievals. La
mateixa paret que forma el repeu que manté el sól de I'ermita és c1arament
medieval , amb paral-Iels en les construccions en espiga deis castells i poblats
musulmans. És segur, jaque ellloc és escaient, que I'indret és ocupat prompte
per algun nucli eremíticoAixó s'ha publicat (Ejarque, 1934). tret de Gaspar de
la Figuera, on també es diu que els dos últims eremites de la Salma van
habitar-la a primers del segle XVI. Indicis d'aqueixes gents en trobes per tot
arreu, inclús hi ha deixes toponimiques, com és la Celda del Frare.

El primer teslimoni documental de la Salma com a santuari és el conegul
testament de 1380 (Mi/ian, 1928). on hi ha una deixa per a Iluminaria per a
'Senta Maria Magdalena de la Salma e a Sent Slai de la Salma". No es diu
res encara de la Mare de Déu de la Salma. En I'inventari de 20 de novembre
de 1437 ja es parla de la 'Verge Maria apellada de la Salma' (Milian, 1928).

El pas de les centúries ha afegit construccions i treballs al nuclí inicial. De
1545 era la capelleta del barranquet, restaurada en 1744. De 1577 a 1580 ja
es fan ampliacions de I'hospederia (Ejarque, 1934). En 1594 es fa la re ixa,
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amb traces gótiques en els remats (Betí, 1926). Els treballs de la calcada i
voreres de pedra es fan entre 1628 i 1638. De 1635 era I'orgue. Una nova
ampliació de /'hospederia és de 1656/1657. Els treballs del campanar i de la
portalada són de 1667 a 1670. L'actual creucoberta és de 1686 i 1687, amb
pintures fetes en 1860 pel morellá d'adopció Cruella. L'anomenada Sala
bona es fa en 1865. El pont de la carretera, sobre el Bergantes, és de 1925
(Ejarque, 1934).

Pel pas deis anys les obres per afer allotjaments han desfigurat en gran
part les construccions , per sort i per ara interiorment. Caldria fer un bon
estudi del conjunt monumental, llevar pegats innecessaris i restaurar. Potser,
si es vol que el segle XX afegira alguna cosa, es podrien fer obres en el gran
abric que hi ha sobre les fonts i el d'abans I'ermita, sense que desentonaren
amb els casalicis ni amb el paisatge, i on hi hauria 1I0c per a fer un bon
grapat d'allotjaments per a estiuejants. Així es seguiria amb I'atractiu de
sojornar sota la roca, amb rn és capacitat i millors condicions que ara. També
caldria refer sendes i senyalar recorreguts pels voltants, on hi ha racons
agradosos.

RAMADERIA
L'home ramader ha buscat sovint la protecció que oferien les cavitats per

als seus bestiars. Són nombrosíssimes les balmes i coves amb construccions
de pedra seca, que testimónien un ús com a mallada, sester, etc. I si es
repassen documents deis temps torals es troben exemples de tota mena. Cal
dir que a,ó darrer és aconsellable a I'hora diniciar prospeccions per una
zona, quan aixó és possible .

Preferentment es buscavencavitats de boca ben ampla i poca profunditat.
Hi ha casos de més profundes amb les seguides tancades amb parets de
pedra seca. Les dues principals utilitats, mallades i assestadors, es poden
diferenciar perqu éen les primeres sovint es pot reconeixer el racó on feien
estada els pastors, puix la mallada és on es pernoctava, mentre el sester o
assestador és on s'arreceraven els animals en les hores de calor i no calia
sojornar.

Els Capítols de la Tinenca de Cuila, de 1348 en avant, fixen /'ample de les
mallades en 30 alnes ovares . Les entrades n'han de tindre 10. Igualment es
té en ells una gran preocupació per /'arbreda i es diu que ninguna persona
gose esmotxar ni tallar dins els Iimits de les mallades d'herbatge carrasques,
roures, lIentiscles, savines ni cap genere d'arbres. Les penes són de V i X
sous, segons el dany fet, amés de l'esmena.

De que es tenia gran cura de les mallades i altres elements del món
ramader tenim que en papers de finals del segle XVIII, que malgrat els
Decrets de Nova Plana estan en la nostra lIengua, en fixar els Iimits de les
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propietats s'utilitza, repetidament, la fórmula notarial següent: salvant passos,
mallades i sesrsrs. Ar;ó per a salvaguardar aqueixos béns d'ús comú.

De que els vetns intentaven ter-los seus tenim mostres abundants en el
reconeixement que es fa en 1597, pels prohoms de les viles i Ilocs de la
Setena de Cuila, de camins, mallades, antuxans i terres d'herbatge. Els fraus
són freqüents , sobretot quan es passa per bones terres, com és el cas del
Pla de Vistabella, pero s'aclarien les coses i les fites tornaven al seu lIoc
sense ningun mírament.

A rn és de les de les Setenes, hi havia mallades deis Consells, particulars.
etc. i aixó explica la gran abundáncia de construccions ramaderes que hi ha
per tot arreu en les nostres muntanyes.

Unes mostres de cavitats utiliízades com a mallades poden ser les que
segueixen : Cova deis Aragonesos, Cova del Coscollar, Cova del Fumero,
Cova Monferrera, Cova d'en Roquis, etc. (Atzeneta); Cova deis Cocons,
Cova de la Figuera, Cova L1idonera, Cova L1onga, Cova Soterranya del
Marfullar, etc. (Benafigos); Cova de Corbó, Cova d'en Girona, Cova d'en
Juliá, Cova del Senallo, Cova deis Oms, etc. (Benassal) ; Cova de la Corda,
Cova del Ferre, Cova L1ampera, Cova deis Porcs , Cova Torta, etc. (Tinenr;a
de Benitassa) :Cova de n'Arnes, Coveta de Cuila, Coveta de I'Ombria, Coveta
de la Pica, Cova Redona, etc. (Cuila); Cova d'en Fabregat, Coves de les
Molatelles, Cova de la Pedra, Coveta de les Saleres, etc. (Vistabella) ; Cova
de la Carbonella, la Covarxa, els Covarxons, Cova de la Fos, Cova del L1op,
etc. (Xodos) .

HISTORIES I LLEGENDES
A les terres altes, en molles contrades, pel brutal despoblament hem

arribat al paisatge mut, sense topónims, lIegendes, canr;ons, etc ., sense
aqueix rastre del pas de I'home sobre ell. Amb els pobladors ha marxat tot.
Peró la coincidencia de I'inici de les nostres activitats amb un poblament prou
regular encara, nos va fer coneixer algunes históries sobre les cavitats que
buscávern.

Val adir que explorar qualsevol cavitat és desmitificar-la : grans recorreguts,
profunditats infernals, históries, contes, queden en aixó darrer. Avencs amb
contalles d'aparició diabóliques n'hi ha uns quants, sobretot a les comarques
interiors. Són históries originades per trobar-se a zones de pastura, per a
emporuguir els pastorets i allunyar-Ios, i amb ells els ramats, de les perilloses
boques deis avenes.

Un exemple. Hi ha encara una cavitat que segueix il-Iocalitzable i, per aixó,
esperanr;adora,oberta a tota mena de fantasies i projectes, plena de contalles :
és el mitic Avenc de Penyagolosa (Viciano, 1980).
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Aquesta cavitat hi ha qui la situa pel mateix cim i altres pels voltans del
Porlellás, peró no está localitzada. És conegudissima per terres de l'Alt
Maestrat i l'Alcalatán. Amás de les históries que d'ell es conten, també es diu
aixó que senyala els canvis de temps amb fums i brams. D'existir l'avenc,
aquests serien els sorolls i bafs produi'ts par la barocirculació, en les baixades
de pressió que acompanyen el mal temps.

De l'Avenc de Penyagolosa es conten, entre altres coses, les contalles
següents:

Uns pastors van despenjar pel buit de I'avenc un soc IIigat amb una corda.
Al traure'l pesava más i quan va arribar a dalt en ell anava un gall, que va
cantar. Esglaiats ho vandeixar tot i van fugir d'alli.

Uns altres van vore un ase molt sequerut pels voltants de I'avenc. Per a
comprovar si tenia for~a i els sostindria, li van pujar i aleshores va moure a
tot córrer cap a la cavitat i es va tirar dins, pero els pastors es van deixar
caure a temps i es van salvar.

En una nit tempestuosa, de fred , passava un caminant per aquell tossal.
Com que va vore una foguera i un home assegut contra ella, es va acostar i
mentre xarraven i s'escaítava es va adonar que a I'altre, per sota la capa, li
guaitaven una mena de potes. Esglaiat es va aclamar a Sant Joan i lIavors,
fent un tro, l'altre, que era el diable, va desapareixer amb la foguera per la
boca de I'avenc.

LLADRES I RODERS
Hi ha abundancia de top ónirns espeleol óqics que fan referencia a activilats

de saltejadors de camins i que els habitants de les terres properes creien que
utilitzaven aqueixes cavitats com a refugi. Algunes, estrategicament situades,
és molt probable que aixo fos real : Cova deis L1adres, a les costes d'Orpesa;
Cova deis Malandrins, a les de la Pobla: Cova deis L1adres, sobre el cami de
Torre d'Arques; i moltes más escampades per totes les comarques
caslellonenques. Temps revolts, situacions sccio-eeon ómiques injustes, han
afavorit sovint el naixement de les partides de bandolers, de lIarga tradició
rnediterr ánia. El seu final era I'eliminació física o, en uns temps, passar a
formar part deis "gloriosos tercios" a Flandes oNápols (Regla, 1966), potser
per allo que els extrems es toquen. Pero les conversions massives sempre
són sospitoses i esta ciar que el canvi d'h ábit, uniforme, bandera o com es
vullga dir no canviaria I'home. Pero ara, gracies a la guerra, tindria permis
per a bandolejar impunement.

Pero a més, a les nostres terres, par aqueixos motius i segurament deixalles
de les guerres de partides, tenim els roders, marginats i marginals, avesats a
viure de la terra, les armes i de la fama adquirida, bona o mala tant se val. El
roder, I'home sol, ha deixat un rastre més precis en la toponimia, puix arnés
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del generic, com la Cueva del Rodero (Pal áncia), tenim una serie de cavitats
amb el malnom del roder que s'amagava alli o el poble així ha creia. Uns
exemples poden ser la Cava del Sereno (L'Alcalatén); Forats de Pepurro
(Maestral); Forat del Floro (Els Ports).

Deixalles d'un roder podrienser els indicis cerámics trobats en un abric del
Castellfollel, quedominava el pas de les terres baixes a les ates de l'Alcalatén,
i on L1ucena va deixar perdre part de les seues arrels al destruir-se les
despulles d'un pobladet del Bronze valencia, per un sentit equivocat de la
propietat en "beneficiodel terratinent.

També algun altre indici degents així podrien ser alguns testas trobats en
cavitats ben amagades.

El roder no tenía capaltra eixida que lamort violenta. 1així va passar amb
el Sereno, Pepurro, etc.

GUERRILLES
Les guerrilles han fet sovínt ús de lescavitats: dipósit d'armes i queviures,

amagatall, estafeta, etc. són les ulilitats que han afer! en aqueixa mena de
lIuita irregular, sovint vorejant el bandolerisme. Acó per la necessitat de
proporcionar-se uns mitjos materials, sense tindre al darrere un estat
encarregat d'apcrtar-Ios, que junt a la replega en les partides de tata mena
de gents, ha fa inevitable.

Les dades reunides són sobre aqueix ús de les cavitats per les partides
guerrilleres. Ja en la guerra de Succesió, a primers del segle XVII I, els
miquelets prengueren a Frare Dn. Vicente Grau, de l'Ordre de Monlesa i
capellá d'honor de S.M., i el dugueren a una cava del terme de Bell·lloc, on el
van tindre 9 dies tíns que fou allíberat a canví de 800 lliures. A rn és el van
deixar sense roba i tot (Roig, XIX).

El dia 28 de maíg de 1972 tem un recorregut de prospecció per terme de
Benassal. En una de les cavítats visi tades, la Cova Roja, trobem picat en la
roca el nom de Florencia Vives i la dala 1812. Després vam trabar el de
Salvador Roig, més avall d'una creu. Anys després, en un manuscri t del
maleix Mn. Salvador Roig i Moliner, vamtrabar una nota ondía que els dos,
aleshores. formaven part de la parfida de Fr. Ascensio Nebot "el Frare".
D'aquest diu que,junt ambel comandan! francés Rumfor!, forenels iníroductors
en el Maestrat de la "inútil, rapaz y destructora" guerra de munlanya (Díaz
Manteca, 1977). Per la situació de la Cava Roja, que domina el pas per la
Rambla Carbonera capal ColI d'Ares, és fácil que vigilaren des d'aquell punt
i aprofitaren les hores martes per a posar els noms, tasca ben sorollosa per
allra part.

Mn. Salvador d'ell mateix diu que era "masovero, Maestro de Gramática,
Vicario y Benefico escritor de este Libro Verde", amés de "liberal ", com diu
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en ahres punts, mentre Florenci Vives i Pascual, amic d'elí peróse sobreentén
que major i cunyat del seu germa, fou per aqueixes mateixes dates notari i
fidel de fets a Benassal, després primer oficial, Secretari del "Jefe" Politic,
"Jefe" Politic interí de Valéncia i granadvocat a Madrid, on morí, fadrí, en 31
de marc; de 1845 (Roig, XIX).

El comandant francés Rumfort va utilitzar com a allotjament I'ermita de
Sant Pere, en I'interior de la cual estáI'Avenc del mateíx nom, ac;óen la fase
final de la seua lIuita contraguerrillera. L'ermita, ara arruinada, domina una
gran exlensió de lerreny entre la Jana i Traiguera.

Ja de les guerres carlines tenim que Madoz, en el seu diccionari, diu de
Benassal: "7 cuevas, algunas de bastante capacidad, por cuyo motivo, y por
lo ocultas que se encuentran, sirvieron unas deguarida a los partidarios del
pretendientecuando seveianacosados por las tropas nacionales, y otras de
almacenes de víveres y pertrechos de guerra" (Madoz, 1846), peró no diu
noms ní capdada per a locafitzar-Ies.

A finals de 1834 s'ordena el paredament de portes i finestres de masos,
ermites i altres construccions camperoles. Enlaprimavera de 1835novament
es va manar el tancament de masos, caseles, coves, ermites i tota mena
d'amagatalls, i els carnperols van tindre que refugiar-se al poble amb els
besnars i queviures. La pastura deis ramats es feía per Sant CristOfol, protegits
per la tropa. L'arribada de la sega i recol-Ieccióva ler que s'anul-Iara I'ordre.

Novament en abril de 1843 esclouen totes les construccions camperoles i
cavitats, que a rn és es blanquejaven, per impedir el refugi de les despulles
de les partides carlines que restaven, que havien retornat de Franc;a per
indult, i es fan batudes. És aleshores quan moren Vicent Barreda, "Cova", al
Boi i Josep Miralles, "Serrador", a Monllleó. Comencen les batudes a meilat
de maig i finalitzen a mig juny. A Benassalla campana tocava a somatén a
l'alba i es reunien en la placa tots els homes del poble , de 15 a 50 anys, i
eixien en dues ales. amb soldats, una per la part de Sant Cristófol i I'altra per
Sant Roe. Així es va repassar tot et terme, coves i barrancs, fins a trcbar-se
en el riu de Monllleó i, a pals, van acabar amb tots els carlins que lrobaven
en menys d'un mes.

Poca informació tenim sobre guerrilles i cavítats, de la passada guerra
1936/39 . Possiblement sois el testimoní del pelit dipósit de rnunició duna
coveta de la Senda de la Palla. AIIi, deslets pel pas del temps i I'ambient
humit, hi havien 5 bombes de máB-3 i 60 bales per a fusell Mosin-Nagant i
altres armes dela part republicana. Podría ser undipósit fet en previsió d'una
futura activitat guerrillera? La cosa és difícil d'aclarir, peró no se Ii veu un
altre objecte.

En la lIuilacontra lesguerr illes deis anys 40 i primeries deis 50, conegudes
popularment per "maquis", fou presa fa determinació de tancar les cavitats
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que pugueren servir-los d'amagatall, dipósit, estafeta, etc. Hi havla, pero ,
instruccions per a no utilitzar les coves (Romeu A1faro, 1987), vertaders
paranys en la majoria deis casos. I es van paredar. La mida no era original ,
puix ja fou presa abans contra les partides carlines del Maestrat els anys
1835 i 1843, comja he dit abans.

La forma d'actuar era més o menys aixi: es responsabilitzava algun masover
habitant de la zona per a que paredassen les cavitats, en rnolts casos després
d'una visita d'inspecció de les forces encarregades de la Iluita i repressió, i
aquell buscava els homes per treballar; moltes vegades, en casos de grans
beques, durava alguns dies: el Foral del Falcó i la Cova del Castellet són dos
bons exemples, els dos de l'Alcalatén.

Les cavitats es van paredar de moltes formes, comvorem en els exemples
que segueixen : amb pedra amuntonada fou tancada la Cova de la Roca del
Morralas (L'Alcalatén); paret de peora en sec al Forat del Falcó; pedra seca i
emblanquinada amb cal, per a notar qualsevol alteració posterior el Forat
Fondo de les Roques L1ises (L'Alcalatén); amb pedra i argila la Cova de la
Moleta; pedra i morter flu ix l'Agujeracho del Colladar (Millars); paret de pedra
ben obrada i lluIda en part a la Cova Obscura (Maestrat); etc. Algunes
c'elíes, encara tancades des d'aleshores, les hem obert en les nostres
exploracions : el Forat Fondo en I'any 1963; el Forat del Falcó en 1964;
l'Agujeracho del Colladar en 1967; el Forat del Puntal en 1972; la Cueva de
la Canaleta en 1984 ; etc.

CAVITATS SEPUlCRAlS
És conegudissim I'ús que s'ha fet de les cavitats com asepultures, sobretot

en temps eneolitics i del Bronze, peró la presencia de despul les humanes en
les coves no sempre testimónia una utilitat necrológica i poden tindre un altre
origen; d'aixó hi ha exemples: la Covatilla, les Coves del Carbo, l'Avenc del
Portell, etc.

Peró moltes vegades alguns indicis minims, junt a les característiques
topccr áfiques de la cavitat, testimónien un ús sepulcral i aci els exemples en
són un grapat, més encara: Cami de la Costa (Esteve, 1965), la Joquera
(Esteve, 1965), Roca Roja (Carbonell, Est évez, Gusi, 1979), Tossalel de les
Forques (Falomir, Salvador, 1981 ), L10ma de Moltó (Viciano, 1983). Racó de
Raca (Mesado, 1987). etc. Són tot cavi tats petites.

Una mostra d'aquesta mena de cavltats, no estudiada encara, és un bloc
enorme peróamb una badat que fa penetrable un buit interior que té, on hi
ha prou indicis com per creure que sha fel un ús sepulcral d'ell, segurament
un deis ossaris com els que abunden a les terres costeres.

Un tipus diferent són les cavitats relativament grans, com s én laCueva de
la Torre del Mal Paso (Fletcher, 1954; Jorda, 1958), Sima del Racó de la
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Tirana (Esteve. 1967), Cova de Lorel (Olaria, 1977),
Menys coneguda és una cavítat, a terres de I'Alcalatén, d'accés un poc

dificil i que conserva gran par! de les seues pedres de tanca en quasi totes
les boques que té, La rodalia on s'obrs está completament despoblada en
I'actualitat, peróen temps de poblament normal els masovers contaven que
en aquesta cavitat abans trobaven 'ossos de mcrts d'una guerra' , Peró tots
els indicis assenyalen una cavitat sepulcral col·lectiva eneolitica, que espera
una investigaci6,

Hi ha algunes cavitats, poques pero, que és segur que s'han utilitzat com a
sepulcrals en temps ibérics, si temcas d'algun indici; totes tenen relaci6amb
lIocs de poblament propers. Amagamenls posteriors, medievals, deslruirien
en gran part les deixalles, dificils d'interpretar ara.

DATES I NOMS
La déria de I'home en deixar testimoni del seu pas per les cavitats és vella,

Trobes mostres o exemples per tot arreu. Potser alguns ratllats i senyals,
que podrien passar per cosa esquemática, ja ho sen. Abunden en cavitats
molt visitades, enels finals, enpunts on lagent creu que finalitza la cova i en
lIocs diticils del recorregut, on els visitants creuen que cal deixar constancia
del seu ·coratge·.

Deis classiñcables, deixant a banda els gratils d'origen rel igi6s de la Cova
Gelá (Plana). musulmans (Mesado, 1971), i els de la Señora, que també
poden testimoniar un amagament, els més vells que coneixem s6n d'época
foral. Els primers que tenimlocalitzats s6n del segle XVI. Com a mostra una
sola cavitat: el Forat de Cantallops (Maestrat) . En aquesta cavitat, a més de
més antes, hi ha escrits a les parets d'un seguit de temps; n'hi ha prou del
segle XVIII, com FRANCO. RENAU · FRANCO. MIR1737;GONSALVO 1765;
etc. S6n més abundants del XIX, com TOMAS FERRER 1850 i ADRIAN
VAZQUEZ 1899. Encara més de I'actual, com '911 JOSEORTI ; SEUDONIA
AÑO 1915 RAMON OCHANDO; A. SALES 8.IX.1917; etc.

Deis temps immediats a la guerra tenim una pintada a la Cova de les
Bruixes (Maestrat), on diu que CNT·FAI s'empara d'aquesta segurament pel
seu reompliment, que era considerat "guano' pels camperols.

Posteriors [a, s6n interessants els que trobes en algunes coves, que
testimónien visites enla lIuitacontra els 'maquis", També n'hi haalgunenels
anomenats "apostaderos", en cavitats properes a 1I0cs de pas obl iga!.

És lIástima que les noves visites, pels maleixos motius que van provocar
els gratits, deslruisquen els vets. almenys els situats en els punts millors.
S6n testimonis que formen part de la história de les cavitats i caldria conser
var-los, i son qui freqüentemel m6n subterrani qui ho hem de ter, comallres
coses.
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PÓLVORA
L'home sol, que oposa a I'Estat I'única forca que li resta, la seua lIibertat,

poca, moll minvada per les disposicions i normes d'altres homes, és encara
tan poderós que fa que busquen la forma d'anul-lar-lo per massificació, i
l'encasten fortament dins uns quadricullats o estructures. Aquest home, que
té problemes concrets i no en abstracte com volemempellar-li, fa per a viure,
o sobreviure , alió que sap fer i aixó provocará que sobre ell caiga la for9a
deis que fan per enriquir-se més, o deis seus manats. Malgrat aixó, com que
la imaginació está de part deis solitaris, torna i torna per més vegades que
caiga o el facen caure . És el cas de I'home que fabricava pólvora a terres de
l'Alcalatén. No obstant la seua actuació no pot prendre's per delictiva. Aixó
pot ser, per exemple , la fabricació de moneda falsa o qualsevol actuació que
fa víctima un home per part d'allres. No era el cas de la pólvora, on qui
comprava adquiria bona mercancia, sense engany.

A les terres del vell Pais Valenciá es sap de molts casos de fabricació de
pólvora en cavitats. Sois a les comarques castellonenques es coneixen, per
ara, tres cavitats i alguna més on hi ha indicis que podrien ser del mateix.
Una mostra de les que és segur aixó de la fabricació és la Cova del Mas de
Barranc, oberta en els graons gegants de la Roca de l'Escala, en la Solana
de Marine!, sobre les vessants que cauen al barranc de I'Aigua. La boca,
orientada al S., és moll visible i s'obre en la cingla, a uns 10 metres del peu.
Té un ample duns 10 metres i en penetra sobre 12.

El de la fabr icació de pólvora en ella es coneix per tradició oral, pero amés
resten encara les piquetes en,a mode de morters, es treballaven els materials.
En son 4, totes fetes en masses de formació : una gran, dues menudes i una
mitjana, aquesta inacabada i sense senyals d'ús. Allí es fabricava pólvora per
caca. per barrinar, etc . per un home sol , com he dit, foraster. Per les dades
replegades aixó fou a primers del segle actual. La cova també sna utilitzat
com a sester.

ACCIDENT5 I CRIMEN5
Moltes vegades les cavitats. més que res els avenes, shan utilitzat per

amagar fets delictius i crimens. Potser que les despulles humanes que es
troben sota terra, més d'una volta tinguen aqueix origen.

Com a exemple de crimen , un cas molt conegut del qual per proximitat en
el temps encara hem sentit parlar rnés d'una vegada, és el de la Sima
(Plana) . La cosa fou aixi: un tractant en suros tenia un 1I0gat, al qual tenia
com de casa. Aquest va voler que li pagara uns deutes, ja que volia viatjar a
vore la seua familia, aterres castellanes. tíavcrs el va matar, va trossejar i,
dins de bases, el va tirar a I'avenc. Descobert el crimen, la recuperació de les
despulles la va fer un home comractat, que va descendir ajudat per un torn i
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"animal" també per alguna ajuda extracorporal. Aleshores també va traure un
gosset que hi havia, A,ó va passar anys abans de la guerra, diuen.

D'accidents oincidents amb resultats fatals se'nconeixen rn és d'un. Com a
mostra tenim I'home perdut del Carbo. En agost de 1961 completem I'exploració
de les Coves del Carbo,en l'indret on naix aquest riuet, afluent per I'esquerra
del Rio Grande oVillahermosa, al qual s'uneix després de passar al peu de la
Muela. Ellloc és molt agradós, inespera!. Després de les vessants pelades i
amb sargalls, trobes abunc áncía d'aigua, que forma salts i tolls, ibones
ombres. La cavitat és I'antic naixement del riu i encara ara és molt possible
que s'active com a sorgéncia temporal, en trop-plein. Está fortament
erosionada sobre els estrats inclinats, la qual cosa condiciona tot el seu
traya!. i té zones avalleres inundades i mol! reduides.

Es pel sól estalagmític d'una galeria descendent on lIavors vam trobar
escampades despulles humanes, que era alió que restava d'una persona
que, sense dubte, va morir all i sense atinar I'eixida, que per altra part no
tenía massa lIuny (Viciano, 1968). En visites posteriors vam reunir més
informació i aclarirem alguna cosa més: I'home era segador, esquerrer, puix
va deixar la seua eina de treball en un pas estret, on li donava nosa
segurament (Viciano, 1982). La datacióde les despulles no está clara, per no
tindre paral-lels aprofitables de la ferramenta, i el vam relacionar amb un
antic nucli de poblament proper, on hi ha deixalles des del Bronze a musul
manes i igual pot ser cosa ibérica commedieval (Viciano, 1981 ).

Calera reunir més dades, si aixó és possible , per a tindre alguna cosa
clara sobre quan va trobar una mort aterradora aquell home que va voler
saber que hi havia en I'interior de les Coves del Carbo.

METEOROLOGIA
Hi ha cavitats, properes a mases, que fan de bar ómetres naturals per als

habitants de la rodalia. Boires, corrents, etc., són interpretats empíricament i
anuncien les variacions en el temps, la proximitat de pluges, etc.

Un cas notable és l'Avenc de la Torreta (L'Alcalatén), pero no I'únic en la
comarca. La cavitat,d'origen tectónic, tégrans espais interiors que fan possible
que la barocirculació siga tan impressionant. A més té interés folclóric, per
alguna cosa que es contad'ella.

ESTAQUES
Sempre relacionades amb cavitats petites hi ha per molt indrets de les

nostres comarques punts amb estaques, velles, posades a 1I0cs d'acc és
difícil o prácticament impossible sense material d'escalada. Aixó incitava la
Iantasia deis habitants d'aleshores, puix ara són tot 1I0cs deshabitats. La idea
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dellresor és el primer que es pensava i qualsevol intent d'indagació mor en
I'amagament d'or.

Finalment vam trobar uns testimonis que parlaven de que s'habrien posat
per arribar a les cavilats a traure bresques o eixams, puix ells ho havien fet
en alguna ocasió. la forma d'accedir als forats recorda molt la que testimónia
la pintura rupestre, tanconeguda, deis recol-Iectors de mel de la Cueva de la
Araña, de Bicorb. Tambého trobem, allunyat d'ací en I'espai peró encara viu,
al Tibet (Harrer, 1973), on hi ha nepalís que es dediquen ala recol-Iecció de
mel pels penya-secats,

Una rnostra pot ser la Roca de les Estaques (L'Alcalalén), amb algunes
posadesa unacinquantena de menes del sol, en terrenys extraplornats. Són
velles, fustejades, defusta desavina. També estanrelacionades amb cavitats
molt petites i no falten les inevitables histories de lresors.

EXPLOTACIÓ DELS REOMPLlMENTS
Són coneguts rno lts casos d'explolació deis reompliments de les cavítats,

com I'anomenat bol armeni de la Cova del Bolimini utilitzat pels boticaris
(Espinalt, 1786), lesmassesdeformacióde la Cueva deCirá,per aconstrucció
i ornamentació, etc,

Per tola I'enorme depressió originada mil-Ienari darrera mil-Ienari pel Riu
de Montlleó, trobes cavilats amb senyals evidents de treballs d'exlracció deis
reompliments: Cova de les Cabres, Cova de I'Ocre, Covadeis Caslellets, etc.
Com aactivitat casolana,d'uns forats del Racó del PeraireoTadeu (Maestrat)
es traia una mena d'argila roja amb la qual es pintavenels sostres als masos.

Ja com a negoci, com tesnm ónien els escrits deMn, Salvador Roig, tenim
la CovadeI'Ocre, propera ala Mangranera (Maeslral), d'on es van traureels
reompliments argi losos en el segle XVIII, per ajudar amb el seu producte a
les despeses de I'església de Benassal.

Allá pelsanys 30 de I'actual segle, comlestimonia la data 1935 pintada en
la paret, de quan la va embargar la potent sindical CNT, es van lraure
reomplimenls de la Cova de les Bruixes (Maestrat), queeraconsiderat 'gua
no' pels camperols. Pareix que I'activitat va seguir en els anys de la post
guerra.

Les capes de 'guano' cobreixen els fo rts nivells neolílics. A més en elles
les genls eneolítiques vanobrir les seues fosses sepulcrals i en el Bronze es
van posar en clots unesa mode de gerres de fang sense coure, probablement
com si fossen sitges (Mesado, Viciano, 1988).

MONEDA FALSA
Al Pais Valenciá es coneix més d'una cavital on sna fet moneda falsa i a

les comarques castellonenques també es diu d'algunes. D'entre elles fem
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referencia ací de la Sima Calenta (La Plana), cavitat de la quat es contaven
históries de fantasmes , aparicions , etc., segurament originades
interessadament pels qui treballaven allí. I corria el temps sense que ningú
gosara acostar-se i vore que hi havia d'alló que es contava, fins que uns
forasteres que passaven I'estiu al poble , menys influenciats per les históries,
van voler vore que tenia de misteriós la Sima. L1avors es va aclarir: després
de I'esglai inicial, van topetar eines i materials d'una fabriqueta de moneda
falsa i amb ella I'origende tot alió que es contava d'ella. Sen protegits per la
por, allí es treballava totes les nits en aqueixos quefers.

BIBLlOGRAFIA

APARICIO PEREZ. J. (1 976)
El culto encuevas enfa regiónvalenciana
Separata de la Revista de la Universidad Complutense, volumen XXV; núm 101, enero-febrero
1976. pp. 9-30.

BARCElÓ TORRES. M.l C. (1976)
Hallazgo de monedas almohades en Vil/avieja de Nulas
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense. núm. 3, pp. 301-302.

BETi, M. (1926)
Herreros y forjadores
Boletín SociedadCastellonense de Cultura, VII, pp. 273-284.

CARBONEll. E.: ESTEVEZ. J.:GUSI, F. (1979)
Resultadospreliminaresde los trabajos efectuadosenel
Yacimiento del Pleistoceno medio de »a ud'en Borrás· (Orpesa, Caste/lón)
Cuadernos de Prehistoria yArqueolog ía Castellonense, núm. 6, pp.8.

CAVANlllES. A. J. (1958)
Observacionessobre la Historia Natural, Geog rafía, Agricuttura,
Poblacióny frutos del Reyno de Valencia
2.1 edición, vol. 1, pag, 147.

CORREOERA GUTIERREZ. E. (1 970)
El fibra de la Cueva Santa
302 pp.

OIAZ MAN TECA. E. (1 977)
Mn. Salvador Roig y la Villa de Benassal
Revista Penyagolosa, 1.1 época, numo14.

DIAZ MANTECA. E. (1 982)
Estabfiments de la Vila de Vi/afamés
113 pa9S.

31



DlAZ MANTECA, E. (1 007)
El "libro de Poblaciones y Privileg ios· de la Orden de
Santa Maria de Mootesa (1234-1429)
489 p.

EJAROUE, R. (1 934)
Historia de Nlra. Sra. de la Salma.

ERASO, A. (1 961)
Notas para lItIa conferenciasobre microc/imárica
Cuadernos Valencianos de Espeleología, 1, pp. 53-76.

ESPELEO CLUB CASTEllÓ (1005)
El Foral de rHOfI' (cab. nes)
ButlleUCentre d'Estudis de laPlana. núm 3. pp. 57·62.

ESPELEOCLUB CASTEllÓ (1006)
El PI. deis Avenes (e. banes·l a PobIa)
8utlleti Centre d'Esludis de la Plana. núm 5, pp. 55·82.

ESPELEOCLUB CASTEllÓ (1 007)
f.4orfologla cá rstíca de la Cova de Blaseo (Cabanes) y
sus alrededores
Butlletí Centre d'Estudis de la Plana, núrn, 11 . pp. 7·16.

ESPINALT y CARCIA, B. (1786)
Atlante Espallo/. Descripci6n del Reyno de Valencia.
T. IX, p. 160.

ESTEVE GALVEZ, F, (19431
La ·Cava Redona" de Sierra Engarcerán
Sartabi, numo6, pág .7.

ESTEVE GALVEZ, F. (1965)
Los sepulcros de "La Joquera", cerca de Caste/l6n
Pyrenae, 1, pp.43-58.

ESTEVE GALVEZ, F. (1967)
La cueva sepulcral del Raeó de la Tirana (Artana, Caste/lón)
Pyren. e, 111, p. 33.

ESTEVEGALVEZ, F, (1969}
El abrigo rupestre del Assut de Almazora y su yacimiento
arqueológico
Archivo de Prehistoria levantina, XII, p. 43.

ESTEVEGALVEZ, F. (l988)
Una pintura fllpestre a la Moreria de les Caves de Vinroma
Boletín Sociedad Castellonense de Cultura. LXIV. pp. 205-209.

32



FALOMIR, V.: SALVADOR, J. (1981 )
I campaña de excavaciones en el poblado ibérico
de les Forques (Barriol, Castellón)
Cuadernos de Prehistoria y Arqu eología Castellonense, núm. 8, p. 267.

FERNÁNDEZ, J. (1 978)
Cavidades subtemineas de mayor desarrollodel País Va lencia.
Lapiaz, núm. 2, 69·76.

FERNÁNDEZ, J.: GARAY, P.: GIMENEZ, S.: IBÁÑEZ, P.A.: SENDRA, A. (1 982)
Catálogo Espeleológico del País Va lenciano
Tomo 11, 329 p.

FERRANDIS IRLES, M. (1 950)
Colección de Cartas Pueblas. LXXXII. Carta- puebla de
Cuevas de Vinromá
Boletín Sociedad Castellonense de Cultura, XXVI, pp. 88·89.

FLETCHER VALLS, D. (1954)
La cueva y el poblado de la Torre del Mal Paso (Castellnovo,
Caslellón)
Archivo de Preh istoria Levantina, v.,p. 187.

FORCADA MARTi, V. (1975)
Inventario de los castillos de la Provincia
Revista Penyagolosa, 11,

GONZÁLEZ PRATS. A. (1979)
Carta arqueológica del Afto Maestrazgo
SIP - Trabajos varios, núm. 63

GORDILLO COURCIERES, J. L. (1974)
Castillos tenplanos arruinados en el
Sur de la Corona de Aragón
Prometeo, S.L.

HARRER, H. (1973)
Siete aflos en el Tibet
Editorial Juventud
pp. 70 i 71

JORDÁ CERDÁ, F. (1 958)
Los enterramientos de la Cueva de la Torre del
Mal Paso (Castellnovo, Caste/lón)
Archivo de Preh istoria Levantina, VII , p. 55.

LLOPISLLADÓ, N. (1954)
Nociones de Espeleología
Editorial Alpina
72 pp.

33



MADOZ, P. (1845)
DiccionarioGeog ráf ico-Estadís tica-Histórico de Espafia y sus posesiones de Ultramar

MATEU y llOP IS, F. (1969)
Establiments de fa Vi/a de El Baixar
Sociedad Castellonense de Cultura

M.B. (ManueIBel i) (1 920)
La ermita de /05 Angeles. I
Los Angeles, núm. 14, pp . 13 a 15.

MESADO, N. (1 971)
Gráfitos árabes en un covacha del Sonella, Onda
Revista programa de fiestas, núm. 7.

MESADO OllVER, N. (1981)
La Cava del Mas d'en Llorenc yel arte prehistórico
del Barranco de fa Gasulla
Archivo de Prehistoria Levantina, XVI, pp. 281 ·306.

MESADO OllVER, N. (1987)
La Prehistoria
Burriana ensuhistoria, p. 25.

MESADO OllVER, N.; VICIANO AGRAMUNT, J. l. (1988)
Cava de les Bruixes. Rassall, el Baix Maestrat
Memories arqueolóqicues a la Comunrtal Valenciana. 1984·1985,
pp. 130·133.

MllIAN BOIX, M. (1928)
Contribución a fa historia de fa Salma
Boletin Sociedad Castellonense de Cultura, IX, pp. 161-165.

OLARIA DE GUSI, C. (1m )
Hallazgos eneolíticos de la Cava de rOret (f s/ida, Caste/fón)
Cuadernos de Preh istoria y Arqueología Castellonense,
núm. 4, p. 299.

OLARIA, C. (1980)
Aportación al conocimiento de los asentamientos neolfticos
en la provincia de Castelfón
Cuadernos de Prehistoria y Arq ueología Castellonenses,
núm. 7, p. 85.

OLARIA, C.; GUSI, F.; ES TEVEZ, J. (1980)
El consumo alimentariode losgruposhumanos meso-neolíticos
en Cova Fosca (Aresdel Maestrat, Castelló)
Cuad ernosde Prehistoria y Arqueolog ía Castell onenses,
núm. 7, pp. 89·98.

34



OLARIA, e, GUS I, F. (1981)
Avance preliminar del yacimiento neolítico
antiguo de Cava Fosca (Castellón)
Cuadernos de Preh istor ia y Arqueolog ía Castellone nses. núm. 8,
pp. 129·145.

PALOMAR MACIAN, V.; Oll VER FOIX, A. (1985)
La Cueva de Cerda fJa (Pica de Monta/grao, Gasteflón)
Cuadernos de Prehistoria y Arq ueología Castellonenses, núm. 11 , pp. 141 -155.

PORCAR, J. (1 934)
Pinturas rupestres al Barranc de Gasulfa
Boletín Sociedad Castellonense de Cultura, XV, p. 347.

PUIG, J. (1 933)
"Libre de Privileg ios de Catí"
Boletín Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, pp. 347-348.

REGLÁ, J. (1966)
El bando/erisma cataJa del barroe
pp. 122·130

RIPOLLÉS ALEGRE, P.P. (1977)
Avance al estudio de un tesorillo de fracciones de
dinar hallado en Benicass im
Revista Penyagolosa, l.' época, núm. 14.

RIPOLLÉS, P.P.: LOPEZ, J. (1977)
Un tasarillo de fracciones de dinar halladoen Benícassim
Cuadernos de Prehistoria y Arq ueolog íaCastellonense, núm. 4,
pp. 203·241.

ROIG MOLlNER, S. (XIX)
Libro Verde, Libro viejo de viejas vejedades, Diccionario de
las Masias de Benasal, etc.. manuscrils la consulta deis quals
cec. i cal agrair-ho. a ramtc E. Dlaz Manteca.

ROMEU ALFARO, F. (1987)
Más allá de la utopla: Perfil histórico de la
Agrupación Guerrillera de Levante
P.98.

ROS SEBASTIÁ, E. (1982)
Los fenómenos espeleológicos del Pla de la Mofa (Alto Mijares)
Spélaion, núm. 1, pp. 13'22.

RULL VILLAR, B. (1967)
Noticiario históricode Onda
p. 212.

35



SANCHEZ ALMELA, E. (1985)
El Uibre de Privifegis de /a Vil/a de Sanr Mateu (1157-1512)
429 pp.

SANCHIS I GUARNER, M. (1965)
História del País Valencia. Epoca musulmana
Volum 1.

SARRION, 1. (1975)
Restos de la primera edad deHierro en la Cueva Honda de Cirar • Cirar (Gas/alfón)
l apiaz, ncm 2, pp. 4·6.

SARRION, 1. (1 979)
Restos de corzo en yacimientos va lencianos y conquenses
Lapiaz, núms. 3 i 4.
pp. 95·97.

SECCiÓN ESPELEOLÓGICA LA SENYERA (1981)
Cueva delas Maravillas (Castellón)
lap iaz , núm. 8, 12-14.

S.I.R.E. (1967)
Operación levante. Memoria de las investigaciones espeleol6gicas realizadas en la provincia de
Caslollón. 1963· 1967.

UN SACERDOTE DE LA DIÓCESIS (FRANCISCO DE A. AG UILAR y SERRAT) (1890)
Noticias deSegorbe y desu obispado, J, p. 250.

VICIANO (1 968)
Exploració5ubterrania
"Mediterráneo·, 4 septiembre 1968, p. 4.

VICIANO (1980)
L'Avene de Penyagolosa
"Medherraneo·, 11 abril 1980, p. 8

VICIANO AGRAMUNT, J.l . (1981)
El Carbo
Rev. Penyagolosa, 2.1 época, núm. 18.

VICIANO AGRAMUNT, J.l. (1981)
Notas para una hidrología de Penyagolosa
Bolelin Soc iedad Castellonense de Cultura, LVII, pp. 355-368.

VIC IANO AGRAMUNT, J.l . (1982)
Les Goves del Garbo
Rev. Penyagolosa, 2.' época, núm. 22.

36



VICIANO AG RAMUNT, J.L. (1 983)
Unes Cc3vita ts sepulcra ls desaparegudes
Butlletí Associaci6 Arqueologica de Castelló, numo3.

pp. 35 i 36.

iNDEX TOPONiMIC ESPElEOlÓGIC

Foral de l'Aigua (El Castillo), 6
Fcrat de rAigua (Vislabella), 5. 8, 10
Cueva Alcabaira. 10
Cisterna d'Alecus. 13
Avene de l'Algepsar, 7
Cova del'Algepsar, 17
Foral de l'Aliga, 12
Sima de I' A ~, 7, 8, 10
Sima del Altis. 6, 7
Cova deis Aragonesas , 12.22
Cova de n'Arnes, 22
Abnc de l'Assut, 7
l 'Avenc,8
Forat de l'Avene. 11
Els Avenes, 6
Pla deis Avenes. 6. 7, 11
Forat de la Bagassa, 13
l a Balma. 20
Cova del Bargal16. 14
Engolidors de la Bassa del Quinyo, 7
Cova de Beniparrell, 12
Cova Blanca, 12
Cova de Blasco, 6
Foral del Slúfol, 12
Cova del Bolimini, 30
Cova del Bolihermini, 13
Avene del Bovalar, 12
Cova del Bovalar, 10
Cova de les Bruixes, 23, 27
El Butador, 7
Cova del Cabeec. 17
Sima del Cabezo, 18
Cova de les Cabres, 8, 10,27
Cau Calent, 13
Sima caienta, 12,27
Covadel Camao, 12
Avene del Carri d'Amargura, 8
Covetes del Caml de la Costa, a. 26
Cueva de la Canaleta. 26
Forat de Cantallops, a. 22
Caves del Carbo, 6, 8, ~, 25, 29
Cova de la cartcneua. 22

37

Avene de la canassa, 7
Cova del casten, 17
ceva del castenet. 26
Cova deis castenets. 30
Cova del Calxeru tto, 15
Cueva Cerdaña, 10, 20
Foral del Cingle, 13
Cueva de Cirá, 10, 30
Cova dels Cocens, 22
Cuevas del Cojo. 13
La Colomera, 10
Agujeraeho del Colladar, 26
Cavñats de la Coma. 6
Avene de Coma negra, 10
Cava de Corbó, 13, 22
Covade laCorda. 22
Cova del Coscollar, 22
La Cova (El Boixar), 14
l a Cava (Xodos), 20
La cevena. 22
El ccvanc. a
Els Covarxons, 22
l a Covatilla, 6, 7, 26
Coveta de Culta, 13, 22
Cova del Outxaratero. 13
Cova del Drae, 13
Cova Emporna, 14
Cova deis Eneenalts, 13
Sima la Ereta. 10
Aoca deis Ermñans. 20
Roca de les Estaques, 30
Cueva elel ESluco, 8
Cueva de Eulogio, 10, 13
Cova d'en Fabregal, 13, 22
Foral del Falcó, 7, 12,~
Foral de senás. 4, 6, la,
Cava del Ferre , 22
Cova de la Ferrera, a
Cova de la Figuera, 13,22
Cova de les Fleixes, 8
Foral del Floro, 24
Cava Fonda, 12



Forat Fondo de les Roques L1ises, 8, 26
Cava de la Fant del Ferro, 6
Cava Fcradá (Vistabella), 6
Cava Pcradá (Barrial), 12
Tossallet de les Farq ues, 26
Cavade la Fas, 12,22
Cava Fosca, 14
Cava del Frare (Al n), 13
Cova del Frare (Onda), 13
Celda del Frare, 20
Cueva de Fuente la Higuera, 15
Sima de Fuente la Higuera, 8, 10
Cava Fumada, 14
Cava del Pumerc. 13, 22
Cavade na Fustera, 14
Cava deis Gabials, 15
Cova Gela, 20, 27
Cava de laGinesta, 13, 17
Cava d'en Girana, 22
Avene deisGossos, 4
Farat Grae, 12
Cava Gronsa, 8, 13
Cueva de la Guerra, 6
Cueva Honda, 20
Farat de I'Harta, 6, 12
Cavetes de la Jaquera, 4, 26
Ullals de les Jordanes, 6
Cueva de Juan lentejas , 17
Cuevas de los Judíos, 6, 7
Cava d'en Julia, 13, 22
Cava de loret, 27
Cava deis uaeres (Orpesa), 24
Cava deis L1adres (Sorita), 24
Cueva de los L1adres , 13
Pou de la t támia, 13
Cava L1ampera, 22
Cava L1 arga, 12
Cava L1idanera, 22
Cava de les L1idoneres , 15
Cava de la L1obatera, 13
Cova lIonga, 13
Cava L10nga (Benafigos) , 22
Cava del L1ap, 22
Forat del L1ap, 8
Cava deis Malandrins, 10
Sima del Manzano, 6
Cava de les Maravelles, 6, 7, 8, 9
Cueva de la MareeHla, 4, 5
Avene de Mari, 12, 13
Cueva de Marieta, 15
Cava del Mas de Barrane, 28

38

Avene del Mas de la Creu, 17
Avene del Mas d'en Guillem, 10
Avenes del Mas d'Huguet, 4
Cava de! Mas d'en uorenc, 14
Avene del Mas de les Pomeres, 8
Cava deis Miraeles, 10, 13
Covade la Mola, 4, 6, 8, 10, 12
Caves de les Molatelles, 22
Quebranta de Malés, 6
Cava de la Moleta, 26
Coveta de les Moletes, 22
L10ma de MolIÓ, 26
Cova Manterrera, 22
Foral de les Moreres, 8
Caves de la Moreria, 18
Cueva del Mara, 5
Avene del Morral Blanc, 8
Cova del Marró, 12
Cava del Masquerí, 13, 17
Cueva de los Navarros, 17
Cava Negra (Barrial), 12
Cueva Negra (Montanejos), 8, 11
Cava Obscura, 8, 26
Cava de l'Ocre (Benassal), 30
Cova de !'Ocre (Cuila), 30
Avene de l'Ombria, 8
Coveta de romcna, 22
Cova deisOms, 13,22
Cava de Pantalons, 13
Cava de la Pedra, 13, 22
Avene de la Pena Roja, 7
Cava de la Penella, 14
Simas de la Peña del Turio, 10
Avene de Penyagolosa, 22
Farats de Pepurro, 24
Cava de Petrolf, 20
Caveta de la Pica, 13,22
Cava del Piló Redó, 12
Cava Plana (El Castillo), 12, 13
Cava Plana (Xodas), 12
Avene del Pont de isOrons, 6
Cava deis Pares, 22
Coves deIs Porros, 13
Avene del Portell, 26
Caveta del Porte l1as, 5, 12
Forat del Pu ntal del Mas de Giran, 26
Cava de na Rabades , 14
Foral de la Rabosa, 13
Avene de Raea, 4, 12
Raeó de Haca, 26
Sima del Raeó de la Tirana, 4



Cova Redona (Cuila), 22
Cova Redana (Serra d'en G.l. 4, 12
Covade Reula, 13
Cova de la Roca del Marralas , 6, 26
Cueva del Rodero, 13,24
Cova Roja (Benassal), 20
Cava Roja (Sonta), 12
Roca Roja, 26
Cava de la Hompissa. 10
Cava d'en Roquís, 13, 22
Cava Russa, 8
Coveta de les Saleras, 22
Cueva Santa, 5, 10
Cova Santa, 10, 13
Covade Sant Josep, 5, 7, 10
Avene de Sant Pere, 20
Cava del Sastre, 12, 13
Cava del Sec, 13
Oova del Senallo, 22
Cueva la Señora, 6, 22

Cava del Sereno, 13, 24
Finestra del Sereno, 8
La Sima (Suera), 12
la Sima (Fondeguilla), 10, 12, 28
Foral del Solar, 4, 13
Avenc de la Soterranya, 10
Cava Soter ranya del Marfu llar, 22
Cova d'en Tabusta, 19
Ullals deis Talls de la Foresa. 6
Cueva de la Torre del Mal Paso, 26
Avene de la Torreta, 10, 24
Cava Torta, 22
Cava de les traveres. 14
l 'Ullal (Alze nela), 6, 10
L'Ullal (Les Usares}, 6
L'Ullal (Vislabella), 10
Els Ullals, 6
Cava de n'uro', 14
Cova de les Vaques, 13
Cova d'en Vilamanya, 14

./

Cova del Morró

39



AVENe DE 5ANT PERE
TRAlGUERA ( CASTELLON)

....."'l "
c aVETA ~. ~.. '':...

.. ' ''. .,',.... .... ", .-, ... ......
<, ..~--:

' .•

o 246m.
lwwIUUI

E.C.C.- 21-9-85

PLANTA

cl Al
I'<M.

~

ALZADO

SECCIONES

D¿J
C

A .. .....~-.-r...............,. .....
• ,' o', •

.:'.
, ... ; ...', ', ' . .. ., '

B





SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA

APARTADO 16 · CASTElLO N

IMPRIME , GRAFICAS MONTAÑES

D.L: C5-4·1993


	00
	01
	01a
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	98
	99

