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LES COVES DEL BALÇ DE LES
ROQUETES, A CARME, per Mos-
SÉN MARIÀ N FAURA.

Ma deria ha sigut sempre la conquesta de nous docu-
ments que servissin definitivament pera constituir la des-
coneguda protohistoria de nostra Patria. Si poguèssim de-
terminar quins foren nostres primers pobladors, se rcsol-
dn'a quina extensiô ocupàcada una de les primitives tr ibus
i llur progrés social, ab les corresponents evolucions i re-
lacions comercials, establint 1' historia, qu' avuy aparex
borrosa, dels primitius avant-passats que poblaren nostre
terreny.

El :3 de Setembre del any passât me vàretx dirigir a peu
des del Bruc a Igualada, aont vatx trobar la carinyosa fa-
mili a del metge Dr. Colomines, entusiasta de la ciencia
catalana; al ensemps s'hi trovava son nebot D.Timoteu Co-
lomines, llavors digne président del CLUB MONTANYENC, dis-
posais a fer les esploracions de les tan conegudes Coves del
Tlalç de les T{pqueles. Ab aquest objecte, al endemà mar-
xàrem de bon mati, visitàrem unes senzilles coves de La Po-
bla, després anàrem a les importants coves préhistoriques
situades sota '1 barri de Les Esplugues de Carme < ' ) , per lo

(i ) El nom d'cspluga es sinonim de cova i es de creure que nostres avant-
passats ne deyen les Esplugues, o sigui les coves, i que després, al poblarse o cdi-
ficarshi, ne digueren el barri de les Esplugues, com s'anomena avui.
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que'ns hi acompanyà l 'aient proprietari de les metexes, en
Mas Guineu.

De colp, vatx pogué apreciar l 'eczactitut d'una relaciô
fêta per F Escolapi P. Calonge, que consta en el llibr e de no-
tes historiques del pais, que guarda el Dr. Colomines; que
per raô d'ésser la primera i ûnica fêta fins al présent, me
prenc la l l ibertat de trascriure, ja que dôna una idea per-
fecta del aspecte d'aquestes coves.

Es com seguex :

«Una vesprada de les mes hermoses de Juliol, en que les
estrelles penjaven al cel com fabuloses llanties, me contava
l'avi d'una de les masi'es d'Igualada, que, per aquelles en-
contrades, hi hagué in illo temporeun gran cataclisme que
feu trontollar la terra d'aquellsvoltants. Selieriçaven elsca-
bells al fer la trista relaciô de mil desgracies, fins que, al
ûl t im, deya : «N'hi poden ben parlar les Coves de Carme».
Son aquèstes unes cavitats molt fosques que s'obren en les
penyes enlairades damunt d'un precipici. Com es natural,
no hi habita persona humana, ja que pera pujarhi 's néces-
sita un atreviment sens mida; sols les escalarien cames de
gegant qu'a cada gambada passessin una serra,o be'lsdimo-
nis que, montant una boira negrenca, se refugien dintre de
aquelles boques fantastiques pera no rebre les escumes d'un
temporal atmosfèric. Prou ne contava de coses el vellet de
la Masi'a, que, per ésser tan curioses, merexen tenir cabuda
quan el fi l de la relaciô les admeti pera dexarla mes ador-
nada. Jo no se que sento, quan me parlen de coves, esquer-
des o pous soterranis, que l'imaginaciô se me 'n hi va de se-
guida, i estic furgant per aquelles cavitats mes o menys fon-
des, com si la veu poderosa del Creador la sentis alla dintre
i 'm cridés pera admirar les obres de sa omnipotencia di-
vina.

«i Qu'es hermosa la terra quan les primeres flamarades
del sol l ' i luminen en una fresca matinada, projectant mil
ombres capritxoses a la vall fiorida, i dexant fantàsticament
daurades les cimes d'una caréna, qu'allarga '1s braços fins
a tocar les boires! Bonica es de fora; mes, per dintre, jque
n'es també d'hermosa!

«Quan jo la contemple com una bola penjada en l'immen-
sitat dels espais seguint la seva ôrbita majestuosa entre '1s
mil ions d'estrelles qu'engalanen la volta celestial, i obser-
vant al metex temps les lleis que, al crearla, va imposarli
l'Altissim, el cap se m'abaxa, el cor se m'enlaira i adoro
al Omnipotent que va fer tantes belleses.

«Sols Deu N. S. podi'a crear l'Univers, del quai n'es una
particula la terra, conjunt de maravelles, encara que la mes
petita, atesa la grandiositat dels demés astres que la volten.

«Convidat per la galanteria d'alguns companys catalanis-
tes, a fi de verificar una escursiô a las coves, en quais parets
rostides per la claror del llamp devi'a llegir el cataclisme que
m'esplicava '1 bon Avi , vatx empendre la marxa a 12 de Ju-
lio l (any i885) en companyia dels comissionats pel Centre
Catalanista d'Igualada.

«A dir la veritat, si bé m'agradaven molti'ssim les histo-
rietes que havia sentit de llavis acostumats a parlar després
de pensar i en que va practicarlos una esperiencia de 80
anys de vida, hi anava ben fret, pux no les hi donava mes
importancia qu'aïs qïientos de la vora del foc. Mes era lo
cert que les coves eczistien i per elles anava; i haventles se-
guides minuciosament,vatx a ferne una eczacta i detallada
descripciô, amenisantla ab alguna de les populars llegendes
del Vellet de la Masi'a.

«Agradable era la fresca que vessava la serena matinada
del di'a 12 del Juliol prop passât, i encara'l sol majestuôs no
havia desplegat ses trenes daurades estenentles com un
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mantell de grana sobre la terra, quan sor t femen alegre co-
mit iv a d'Igualada fent via cap a Mitjorn. Era una delicia
contemplar els paisatges que s'oferien a la vista, aïs que poé-
tisa va '1 cant mélodie dels aucellets; motiu per que, sens
adonàrnosen,arrivàrem,després d'una hora i mit jade cami,
al Coll de les Llanties (i) . Una segona empenta 'ns dugué
al poble de Carme, precisament en el moment en que la
campana, ab sa llengua metàlica, cridava des del cim de la
torre aïs fidels a reunirse en el sagrat Temple pera cumplir
el primer manament de la nostra Santa Mare Iglesia, i bo
de veure feia la pietat de vells i joves que s'hi aplegaven en

( i ) Té aqueix nom per la mu l t i t ut de pedretes a semblança de Ilanties, que
formen l'avenc de la caréna. (Son els Nummulites.)

un poble que, tôt i essent fabril, no dexa '1s principis inia-
libles y les verdaderes creencies de la nostra Religiô sacro-
santa. Carme es un poblet situât al S. i a dues hores d'Igua-
lada; se trova arredossat a la banda de tramontana per les
cingleres de Coll Bas i Coll de les Llanties, i en la banda de
Mitjor n per la de les Esplugues. Corre de llarc a llarc una
riera que fecundisa tota la plana i la convertex en un ver-
ger ezcuberant i hermosi'ssim. Moites fonts el reguen per va-
riades canals; té les aiguës enterament potables i les millors
de tôt el pais, seguint terra amunt fins a la Sagarra.
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«Una hora prenguèrem de repos, que bé 's necessitava,
passada la quai tornàrem a la bona de Deu a empendre la
marxa cap a les coves ditxoses. Jo 'm creya que distaven un
quart del poble ; perô, qu' ho fes el cansament, o Tarder del
sol que ja picava, vain estarhi mitja hora bona, de pages y no
de rellotge.

«Les coves estàn situades sota la caréna de les Esplu-
gues ( i ) al E. y a mitja hora de Carme. Quan s'arriva dalt
de la montanya, vora les coves que fbrmen aquella barria-
da, diu '1 guia picant a terra : «Son aqui sota». Res pot veu-
re '1 viatger, situât com estàvem nosaltres, en aquella altu-
ra, mes que '1 fondai d'una timba sota la que s' arrastren
suaument les aiguës cristallines; i algunes roques separades
a regular distancia, qu'al larguen el cap, atrevides, com si
volguessin estimbarse.

«Les coves son quatre : pera baxar a la primera, dcu anar-
shi des de la carretera; i pera seguir les dénies s'ha d'arrivar
fins a la vora, donant una gran volta par les cases de les Es-
plugues, i, al ser abax, ha de pujarse escalant la roca ab
molt perill i cansament. Arriv a a la temeritat volguer arris-
carshi, i es cosa qu' ab una sola vegada n'hi hà prou i mas-
sa. El perill d'estimbarse fa perdre les ganes de tornarhi.

«Com que visiblement se distingexen les coves per alguna
circunstancia de forma en l'interior, sera précis anomenar-
les; i a fe que no's nécessita un minut de meditaciô pera
ferho, jaque' lnom elles metexesse'l porten. Prenent, doncs,
la baxada des de la carretera, un sol cami bastant perillôs i
obert sobre la roca, a manera de graons irregulars, dexa pas
al viatger, qui deu anarhi mitx assentat o arrossegantse fins
que, guanyada la pendent de 3o passes, arriva a un replà de

( i ) Axi s anomcnen al conjunt de cases que 's trovcn a mitja l lcgua de la po-
blaciô en la carretera vella de Capcllades.

dimensions reduides i se li présenta a la vista la magnifica
Cova del Temple.

«Es aquèsta la mes accessible de les Coves de Carme i ge-
neralment l'ûnica queseguexen tots aquells qui les visiten.
L'entrada mira a NE. i présenta la forma dels degotalls de
Montserrat, encara que très o quatre vegades mes grossa.
Té per sobre una mul t i tut de roques soldades entre si que
formen la varietat mes capritxosa, essent algunes com ane-
lles foradades. Sentais sota la volta fantàstica i contemplant
a sota de nostres peus la pintoresca fondalada que rega per-
fectament la riera, j quin bo feya d'estarhi reposant de la fa-
tiga i rebent sota l'ombra les gregalades (i ) que 'ns en-
coratjaven! Armats de les llums pera contemplar l'interior
de la bauma, de la brûxula per orientarnos i del material
corresponent pera tràuren les apuntacions necessaries, fè-
rem el determini de seguir aquelles cavitats subterranias.
Dues boques nègres, com la fosca d 'una nit ennuvolada,
formen la continuaciô del trespol d'aquesta cova, i com dos
monstres famolencs de la presa, se 'ns engoliren en un mo-
ment al ficarnos dins la primera, situada a ma dreta. Es la
entrada d'un corredoret que s'ha de seguir agenollat i ab
bastanta pena, i, a cosa de sis passes, s'arriva a una saleta
que, per ses estalactites i estalagmites, es lo millor que te-
nen les Coi>es de Carme. Très homenshi cabien pera con-
templar aquella singular bellesa, que'n podiem dir «catedral
gôtica» encara que microscôpica. A un mètre d'alçada de
terra té corn branques de roca llargarudes, formades i con-
tornejades per l'aigua qu'algûn temps hi corna; i fins al
sostre aumenten en nombre i disminuexen en grandaria.
Axi s que s'entra en aquèsta saleta, dôna la roca mitja vol-
ta de caragol, que termina al sostre format per una cupuleta,

( i ) De gregal, vent fresc de NE.



de la quai penjen mil filets polimentats com agulles daura-
des; i aïs costats de la volta s'hi allarguen moites galènes
sostingudes per innombrables columnetes transparents que,
al vèureles, tothom s'imagina trovarse en un palau encan-
tat. No té res mes de particular, ni altra sortida que '1 forât
per ont s'hi entra.

«Tornem a l'entrada général.
«Com un escafandrer qui, al càureli la petxina de la per-

la, se capbuça per arreplegarla, el desitx de veure noves ma-
ravelles convida al escursionista a ficarse en la segona, que
també l'envolcalla ab una negror fosquissima. Un corre-
dor, bastant capàs, l i dôna Hoc pera entrarhi regularment;
seguex la direcciô SO. i fa en sa total fondaria una curva
cap al S. Després dedeu odotze passes, se trova una cambra
d'estructura oval i rregular; té de llarc 3 mètres per 2 de
ample; permet l'alçada d'un home, i dexa caure un penja-
rella de roques que resulten dents de gegant encastades en
aquella geniva montanyosa; i vaja si ho son! Figureuvos
qu 'un dia (') tota aquella rodalia socatrejava al pes fexuc
d'una tronada espantosa; els llamps eren les atxes qu'i lu-
minaven la fosquedat immensa d'un caos de ténèbres; l'ai-
gua a torrentades omplia '1 fons de la vall, i tôt allô se'n
anava al diable. Els habitants d'aquella terra diu qu'eren de
molt gran estatura, eren gegants; i volent salvarsedel tem-
poral, l imbesamuntescalen aquell cingle. Mes, com el f lux
i reflux de les aiguës, que rebotien entre les montanyes,
arrivés a tal alçada, el mes espavilat de la colla s'encaua
dintre d'aquell esboranc de montanya, boi ajegut per que

(i ) A mon entendre, per la descripciô, aquèsta es la cova que precisament
mes interès té pera la protohistoria, car es la que conté "1s restes humans objecte
del présent travail. Empro, es difici l compendre com el P. Calonge, de caràcter
tan investigador, no fes menciô de les ossamentes que resten empastadcs en la
tosca; ja que 's noten immediatant per l'abundor que n'hi hà.—(M. FAURA).

no hi cabia Vegent que no podîa salvarse, bramant de co-
r a e clava les dents en la roca, obrint els ulls com un bou
espar'verat i aliï se l'hi queden encallades, sofrint la con-
se"ùent petrificaciô. Lo restant del cos fou arrencat de la
bauma per l'aigua qu' hi entrava i sorti'a, barrejantlo ab
sos companys, qui espeternegavcn entre'l furor de les ones.

«Al estrem de la cambra aquèsta hi hà un altre corredor
que permet i'entrada mes endins. S'ha de passar a quatre
grapes i ab esment pera no rebre '1s cops d'una de les ro-
ques sobrixents de la paret; mes la tatiga soferta queda ben
recompensada quan, sensé adonarsen, se eau en un sot ben
ample de 2 pams de fondo que forma '1 paviment d'un local
espayôs i magnif ie : se trova en un temple. Té d'alçada 4 mè-
tres ab 8 de llarc per 4 d'ample; formen les parets liâtes de
roca negrosa, donant volta a mida que s'enlairen, arrivant
al sostre, i acabant ab una cûpula, de la que semblen copia
les del Palau del Czar de Russia. Oposat al punt d'entrada,
un altre corredor dôna sortida a una cova o sala, la tercera
d'aquesta banda; mida 3 mètres d'alt en el punt cèntric,
2 i '/2 d'amplaria i 6 de llargada. No es ni de molt tan
bonica com l'anterior, encare que toscament imita sa for-
ma. La roca de les coves es calcaria, i en el paviment s'hi
trova una regular capa de pois, résultant de sa descomposi-
ciô, barrejada ab els escrements d'una inf in i tat de rates pi-
nyades qu' hi m'en. No haventhi cap mes oberturapera se-
guir, tenim qu'entornàrnosen per l'entrada gênerai.

«En les voltes de l'entrada général d'aquella cova s'hi
troven roques foradades i al E. se veu una xemeneya o roca
oberta de bax a dalt, qu'ab pena i dolor s'escala, i seguint
després una rampa de roca marmoria finissima.que rellisca
molt, se trova un replanet que conduex a una cova situada
al bell munt de la descrita. Llevat d'algunes estalactites,
res de particular oferex, per ésser de poca fondaria. Fins



aqui arriven molt poques pcrsones i cap mes cova seguexen,
o per que no les saben, o per que terrien.

«Perô pujantaltra vegada a la carretera, dirigintse a les
Esplugues i per un caminet que voreja aquella barriada, se
arriva al peu de la montanya, i, girant a ma esquerra, per
una banda hi hà la corrent d'aigua del riu i a l'altra banda
la caréna: en una de les parets s'hi troven buidades les co-
ves. Fera pujarhi hi hà força perill i, per lo tant, se néces-
sita molta serenitat. Sensé escales, ni roques que surtin pera
assegurar el peu, ni res que dongui aire, té de pujarse la
friolera de 60 pams. Fan d'escala uns replanets que té mitx
pam el mes ample, lo que dôna Hoc a que, a mitx cami, un
s'espanti i arrivi a dalt plé d'impressions i ben suât.

«De cara al N. obre sa entrada la segona Cova de Carme,
que se anomena

«Cova del Pou. Sota la volta del trespol s'hi estén un re-
plà ben ample i en la paret interior bada sa portella un
carrer de poca alçada. Mes a la part de derrera de la mete-
xa entrada, la roca del paviment dexa veure un nègre esbo-
ranc, com si volgués xuclar al atrevit que se'l mira. Fent-
nos esqueneta els uns aïs altres, poguèrem baxar fins al fons,
qu'es a sis mètres i ont el pou forma una sala, de quais pa-
rets surten llenques de roca penjantse del sostre, qu'es una
maravella; té uns 20 pams de volta, i en un costal s'hi veu
un forât que dexa passarun ratx de llum natural. Afeyent-
se i comprimintse 's pot passar per aquest forât, a quai sor-
tida 's puja una rampa que dôna al replà de l'entrada. Fi-
cantse per l'obertura, qu'a nivell s'interna de N. a S., se
trova un corredoret que conduex a una cambra bastant es-
payosa, i de dobles dimensions que la del pou. I va de tra-
diciô :

«Una vegada era un Rei o Senyord'aquella terraquimoles-
tava aïs pobres vassalls de sa jurisdicciô, agraviantlos abin-

justicies manifestes i castigantlos tan bàrbaramentque ni'1s
salvatges l'igualaven. Tothom ne fugia, mes com Deu no
dexa sensé càstic les obres perverses dels homens, va enviar
al Rei dues Ombres molt ferèstegues, que 'n diuen Arpies,
qui, unglejantlo, el portaren dalt de la cova del pou. Men-
tres l'una l'aguantava, feya l'altra una galeria per banda,
que passaven per sota terra en la vora dels forats d'entrada
i sortida, arrebassant de les parets la roca durisima ; després
hi ficaren al criminal, sembrant el paviment d'aquell Hoc
de suplici ab escorçons que nit i dia '1 feyen côrrer ab llurs
picades. Tornant a tapar les parets com abans estaven, fu-
giren les arpi'es al vol de llurs nègres aies. El condemnat
brama per aquella presô solitaria i '1s bufecs qu'arrenca del
seu pit son l'aire que ab molta força se sent dintre la cova.

«Al S. d'aquesta sala, un corredoret gira cap al SE.; poca-
es la capacitat que dexa pera seguirlo, fins que s'entra en
una petita cambra mes rodona que l'anterior. Dôna sortida
en sa part oposada un passadis molt baix que termina en
un forât de dimensions escasses. El transit de sala a sala es
lo mes dificultôs de les coves, i, arrivant al estrem, la fa-
tiga, la pois i l'aire viciât quasi irrespirable obliguen a sor-
ti r de lesentranyesde la terra. La baxada d'aquesta cova,
com se pot suposar, es molt perillosa.

«Seguint el caminet de la vora del riu en direcciô 0., se
arriva a poca estona a la tercera cova, a la que's puja per
un estret cami obert sobre '1 rocam de la metexa montanya.
Es la

«Cova delBreçol. Al N. mira la seva entrada, i deN.aS.
présenta una cavitat seguida que forma '1 corredor général
de les coves que s'hi troven. Gira al SO. i a ma esquerra se
obre un passadis que conduex a una saleta de 2,5 mètres de
llarc per i d'ample i i ,5 d'alt. El corredor général seguex
la metexa direcciô, fins que dôna volta cap al S., entrant

.
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després en una sala bastant espayosa que té 3 mètres de
llargada, 4 m. d'amplada i 2 m. d'alçada. Al extrem de la
metexa seguex el corredor que pren la direcciô O., passa
.per una salade dimensions reduides, dôna voltacapal NO.,
i termina en una saleta poc mes o menys com la segona j'a
descrita, présentant en sa part oposada esclextes molt estre-
tes y aplanades. Conegut l'interior d'aquesta cova, es précis
tornar a l'entrada para estudiar alguna particularitat. Per
Durs dimensions son capasses de contenir uns quants ho-
mes; i a la dreta de sa part mes fonda, s'ovira una picaober-
ta en la roca del paviment, produida pel degotall que re-
galava sobre la roca O. Es una banyera de forma natural-
perô que'ls del pais ne diuen «breçol», i té '1 seu fonament,
segons la segùent llegenda : «Una mare moltcarinyosa, fu-
gint de la tiran/a del crudel condemnat a las presons de la
cova del Pou, va montar alli dalt, mes ab les aies de l'amer
qu'ab ses forces, ja que tractava de salvar un fille t de ses
entranyes. All i va criarlo algûn temps, servintli de breçol
aquella pica, ja seca, que cobria ab les herbes y fulletes arre-
plegades en la vessant florida. Li cantava cançonetes her-
moses i la criatura s'adormi'a; encare diuen que, si bé s'hi
acosta l'orella, se sent ressonar la veu de la bona mare que
H canta :

«Dorm i somma, que dolces gronxades
te donarà la mareta i consol;
estels de l'alba, doneuli besades,
com les hi donen les flors del breçol.»

«Cova dels forats. Vora a la del Breçol s'observa una
rallia quasi microscôpica en direcciô a O. o sigui cap al poble
de Carme; la metexa que seguexen les anteriors. Comença,
doncs, per aquex caminet, format pels manadets d'herba

(i ) Rondalla del Avi .

i 5

i '1s "rans de roca i terra que 's desprenen de lapenya, l'as-
cencîô que deu ferse ab molt esment i de cara a la paret
sempre i ab molta serenitat. Arrivant al cim, se trova '1
primer forât accessible, qu'esta a i'5o m. del caminet en al-
çada i, per lo metex, bastant diiïcil de muntarhi. Des d'a-
qui, ai girarel cap, se trova un sobre una timba immensa,
vegènt al peu un toll d'aigua, detingut per una resclosa.
Ajudantse l'un al altre se potpujar a aquesta cova, que mi-
ra al N. i présenta très obertures, una central i dues late-
rals. La primera va en direcciô S., girant al estrem SO.,
fins a arrivar a una sala ab moites esquerdes; i pujant sem-
pre entre roques se veu la llum d'una finestra que porta a
la boca d'aquell abim insondable. Seguint una rampa de
roca cap al E. s'entra en una nova obertura, qu'es la laté-
ral del O. ; aquex corredor torna al forât d'entrada.Ficant-
se després per l'obertura latéral del E., un corredor obre
pas cap al SE., terminant en volta a la banda del riu, aont
donen tots els forats de la cova i 's comuniquen entre si.
Per sa grandaria es la menys important, perô la mes caprit-
xosa pels alts i baxos que présenta en son paviment, i la
mes horrorosa pel perill d'estimbarse.

«La construcciô de les Coves de Carme es igual en les
quatre coves. El rocam de totes elles se compôn de carbo-
nat de calç, lo quai se comprova tirant a la roca trossejada
oli de vidriol (àcit sulfûric). De la reacciô que 's forma sur-
ten el sulfat de calç (guix) i l'àcit carbônic, gas irrespirable i
qu'apaga la llum que se li posa a la vora.

«No es veritat que la Cova del Pou tingui sortida al cup
ni al celler d'una casa de pages distant mitja hora. Podia
haver eczistit un conducte soterrani i actualment trovarse
tapât a causa d'algûn enfonzament de les roques que formen
el sostre, perô es diffci l creureho. Lo que hi hà de cert es que

mys enrera eren objecte de molt gran esplotaciô, pux
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ne treien la pedra tosca a centenars de carretades. Des de la
altura aont se troven fins a la vora de l'aigua, diu que for-
maven, entre gotiques arcades i pilastretesde coloraina va-
riada, una continuaciô de les coves, que, per lo tant, eren
molt mes importants de lo que son avui di'a.»

Com se pot haver vist per la narraciô del P. Calonge,
aquestes coves resulten un corcat que présenta la tosca en
tola aquella escarpada vessant, no essent difi'ci l ferne una
perfecta i eczacta descripciô, encara que sols val la pena de
ferho de les mes principals, com ho feu '1 P. Calonge. Jo
vatx ressegui' molti'ssims de caus, per arreu ont m'hi passa-
va el cos, sempre arrossegantme, durant mes de cinc hores;
aquest serpentetx per aquell intrincat laberinte, me dcixà
totalment capolat i blavejat, mes nègre qu'un carboner i co-
bert per la pois de la terra humifera que 's trova en la ma-
jor part d'aquestes coves.

No m'entretindré en fer mes descripcions, car ab la del
P. Calonge n'hi hà sufkient i donant ademés l'adjunta seccio
que vatx treure de la cova ont hi hà '1s restes humans. Fins
al présent n ingû hi ha via trovat cap ulensil i, ni cap dato
que donguds idea de l'època a que correspôn el cementir de
la cova del Temple; i per aquest motiu jo crée que no havia
sigut descrita en la part cienti'fica, ja que ni el canonge Ai -
mera ni mossén Font i Sagué havienpogut adquirir cap ob-
jecte sufîcient pera donar a conèxer aquestes coves. ab tôt i
haverlcs visitades, i tenirne un fragmeent cranial, donaliu de
mossén Josep Capdevila, de quan residi'a a Carme, el quai
se conserva en el Museu del Seminari; no n'hi havia prou,
faltava quelcom mes, i jo he sigut mes afortunat en ma es-
cursiô, poguent recullir un si'lecs barroerament tallat i pe-
tites peces de ceràmica molt grollera. Ja se que 's podr/en

rovar mes coses si s'hi pogués fer una complerta escaya-
ciô ab Personal inteligent i de bona voluntat; mes avui'l
cléments materials no'ns ho permeten ferhc> ; per tant, es de
lloar la prccauciô del proprietari de Mas Gu.neu de tcnir-
les tancades interinament, per que mans estranyes no furtin
quelcom a la Ciencia de Catalunya. Fora llàstima que s'en-
sopegués ab l'estûpida malicia o 's caigués en la mes càndi-
da ignorancia dels qu'hi busquessin ries trésors!

Amb nostres petites i preliminarstrovallesd'aquestacova,
avui aportem nous datos a la protohistoria de Catalunya,
relacionantlos en lo possible ab les altres trovalles mes im-
portants fêtes fins al présent, espérant que en l'esdevenidor
podràn ésser mes abundoses respecte les coves del Balç de
les Roquetes. Sabut es que fins a nostres di'es les que mes
datos han proporcionat al estudi dels temps protohistôrics
de Catalunya son : Fanomenada Bora Gran de ca'n Carre-
res, descoberta a Senrinyà pels Srs. Père Alsius, Vidal i
Bosoms ; la cova del Tabac de la serra de Montroig y la cova
Negra de Tragô, que proporcionaren a En Llui s M. Vidal
abundor d'objectés neolitics; lo metex qu'una altra cova que
esplorà En Josep Pascual a Torroella de Montgri; la que va
descriure En Pau Teixidor, coneguda per la Cova Fonda de
Vilabella i en la que mes tart En Lluis M.Vidal, fent grans
cscavacions, aumentà extraordinariament sa rica colec-
ciô; mossén Font i Sagué, entre altres esploracions, de les
moites que compta, com a mes particular i intéressant ré-
sulta l'esploraciô parcial que feu delà Cova Cassimanya
de Bègues; i per ûltim la mes novella, la mes trascendental
es la del descobriment de les pintures rupestres de Cogul
per En Cefcri Rocafort.

Aqucstos son els travails mes capdals que, ab els réduits
médis particulars, s'han fet fins al présent; convindria uni-
ficarlos pera const i luir la verdadera protohistoria de Gâta-



18

lunya, no segons la classificaciô de Boule, complctada per
Cartailhac, que s'ha fet tan estensa, sinô per la mes précisa
i général de Mortillet,arreglada segons les eczigencies locals;
no obstant, aquèstes foren poques, ja qu'en nostra terra.
com en tota la part occidental d'Europa, segons els tracta-
distes mes célébrais, se divideixen eczactament els temps
protohistôrics en dos grans grupus : edat de pcdra i edat
de bronze. Tots els descobriments conlirmen aquesta d i v i -
siô,essenl els restes mes antics de l ' industr ia humana '1s en-
ginys de pcdra, després els de bronze, entrant ja en els temps
historiés ab cl conexement dels de ferro.

En els llibres bibl ics, j'a se cita el si'lecs (Jos., V, 2), com
també els menhirs (Gènesi, XXVIII , 22), dolmens (Jos. 20,
21), etc., essent el primer dels l l ibres que'ns parlen de la
eczistencia d'aquests restes de la civil isacid primit iva, objec-
te precisament de la protohistoria. Aquesta la va constitua'
el botànic Bernard de Jussieu al sentar en 1728 les bases de
l'arqueologi'a comparada; i després la continuaren elsarqueô-
lecs Escard y Goguet, al establir, a ûlt ims del sigle xvin,
la distinciô de les edats préhistoriques, posteriorment divi -
dides i subdividides en altres pen'odes.

Avui la protohistoria, ab la relaciô de les moites trova-
lles fêtes en diferents pai'sos, se présenta sôlidament consti-
tui'da; f in s ens dôna idea de les costums propries del home
protohislôric; i aprofito la présent ocasiô pera donarnc idea
de les mes propries de nostre pa/s.

La presencia del mainut (Elçphasprimigenius) a Cata-
lunya, prova que la temperatura hi era freda durant la pri-
mera època de l'eczistencia de l'especie humana; i com l'ho-
me 's dévia proporcionar objectes pera fer mimvar el rigor
del fret, es de creure qu'ut i l isan'en les pclls dels animais
que caçaven; aquèstes no eren unides ab costurcs, car fins
en les grutes mes modernes de l'edat de pedra no aparexen

les a-ulles d'os, que serviricn pera cosir les pclls ab tiretes
de le" meteixes, adaptant millor les peces a llur cos.

L'home primit iu menjava la carn dels animais que ma-
ta va- i els ossos que 's troben trencats en les grutes espli-
,uen que li agradava molt cl moll; encara que l'os, el ren-
ci'fer i el cavall const i tu ien son al iment predilecte, hi afcgia
com al iment certes arrcls i frui tés, poguentse, per la flora
d'aquell temps, cleduirse qu ins eren els végétais de sa pre-
ferencia. Per lo que vegi, pels molts caxals que té eslrets en
Mas Gu ineu de les barres que 's trovaren en les coves del
TBalç de les Roquet es, se prova que menjava mes végétais
que carn, ja que son molt aplanats aquests caxals i aquest
afmament demostra que eran molt vegetarians.

La major part de les coves mes antigues, diu la proto-
his ior ia, foren triades pera hostatge, a fi d 'evitar les sorpre-
ses de les feres, a qu'cstava esposat continuament l'home
pr imi t iu , mancat de médis de defensa; eren generalment de
cntrada estreta, reduida, fentse necessari per entrahi l'arros-
segarse; buscava llocs enlairats, escarpats i al melex temps
que no fossin l luny d'una abundosa corrent d'aigua. De lo
que résulta que les coves de Carme son de les mes ti'piqucs
i pr imi t ives, no sols pels objectes trovats si que tambe' per
la disposiciô llur .

El problema capdal de la protohistoria de Catalunya es
la determinaciô de la procedencia dels primers pobladors.
Sabut es qu'en la peninsula ibèrica aparexen tipus nous i no
trovats en lo restant d'Europa; siguin aquèstos allants o be-
rebers, com creu Anton, suposats vinguts per l'estret de
Gibraltar desde la Libi a i l'Egipte, o pertenexents a una al-
tra raça, ne son testimonis els cranis procedents de les es-
ploracions que feu Gôngora a Andalusia, ab altres estudiats
per diferents naturalistes i conservais en el Museu de Cien-
cics Naturals de Madrid; essent de creure qu'aqui s'usa-
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va '1 coure abans de la vinguda dels aris. No's pot negar
absolutament l'arrivada a nostre territori de gents o tribus
importadores de noves industries, que devfa ésser al principi
de l'època neoli'tica; ja fossin els aris, escampant llurs indus-
tries ab rapidesa per quasi tôt Europa, cosa molt hipotètica ;
japel progrés otransiciô, segons Anton, com a mes proba-
ble, des de la pedra tallada. Emprô, com no son molts els
descobriments que s'han fet de l'edat de bronze a Catalu-
nya, tal volta per que cap colonia fenicia, al menys que se
sàpiga, vingué a establirse en nostres costes pera poguerhi
influi r ab eficacia, queda per determinar l'època de sa in-
troducciô en nostre territori.

Tots aquests calculs s'han de resoldre estudiant el restes
de l'industria humana en aquells temps, i coordinarlos, re-
lacionant son progrès evolutiu. La ceràmica, en l'edat de
pedra tallada, es molt mes rara, molt grollera, al principi
cuita al sol, distingintshi perfectament les ditades ; ab aques-
ta forma son alguns trocets que 'n vàretx trovar a les coves
del Balç de les Roquetes, encara qu'altres eren mes perfec-
tes i que 's podrien confondre ab alguns trovats a la Cova
Fonda de Salomô; després, en la neoli'tica, encar que tosca
i mal cuita, s'hi veu una ma experimentada y cuidadosa en
l'elecciô de les primeres materies, ademés d'enginyosa en
la manera de contornejar les peces. Altres diferencies se
observen en els silecs, vulgarment pedra foguera, qu'ai prin-
cipi son peces trencades i que després les anaren polint, fins
qu' a la neoli'tica ja construfen unes fletxes molt polidesque
juntament ab les destrals, fêtes de basait a Catalunya, i al-
tres formes, servien pera llurs diferents utils; l'eina de si'lecs
qu'hi vàretx trovar, d'una part es llisa completament i d'un
estrem encar s'hi veu la superficie de la roca de la que va
ésser trencada, donant idea d'èsser del Magdalenià; emprô
son us es difici l d'apreciar, car podri'a ésser lligat ab tire-

tes de pell a la punta d'un bastô pera defensarse a manera de
llança, com també podria servir pera estripar la pell dels
animais que caçaven, segons una disposiciô especial que
s'emmotlla perfectament a la ma.

Es digne de tenirse en compte que l'home immediata-
ment esculh's la pedra foguera pera la construcciô de les ei-
nes que necessitava, essent .difici l d'apreciar com les podia
construir tractantse d'una pedra tan forta. El geôlec angles
Mr. Evans réfuta victoriosament l'objecciô, de com podi'en
els primers homes tallar el silecs sensé martells, fent una
prova molt senzilla : agafà un regular côdol de silecs i ab
un tronc d'arbre ne feu un martell, bastantlî aquesta eina
pera tallar un troc de silecs i construirne una destral igual
a les que 's troven per les coves; mes els homes primit ius
a voltes usaven pedres encara mes fortes, i també ho feien
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per l'estil, facilitantho molt la pràcticaen aquestes opera-
cions. I axis construi'en ganivets,punxons, puntes de fietxa,
destrals, etc.

Aquestes eines se troven generalment en els llocs dels
enterraments, i per axô a les coves ont s'hi troven restes hu-
mans, es necessari, a mes dels estudis anatômics dels esque-
lets, fer escavacions pera recullir dits objectes i estudiarne
la disposiciô.

El primer en recullir els datos mes importants de les ca-
vernes que servi'en de cementiri aïs primitius homes en la
edat de pedra, fou M. Eduart Lartet. Mercès a aquest geôlec
s'ha sabut qu'en tant llunyana època hi havia la costum de
la celebraciô de menjars funèbres; i aquest document se deu
al descobriment d'unasepultura trovada a Aurignac. L'ho-
me primitiu respectava molt els morts i no voli'a que '1s ca-
davres dels seus parents fossin destruits per feres. Els pa-
rents que formaven la tribu del difunt, Facompanyaven fins
a la cova; i al enterrar els restes, se reum'en tots pera men-
jar, junt a la tomba, de lo que '1s havia proporcionat la caca
fêta aquell di'a. Pera esplicar la presencia de tants objectes
estranys, junt aïs esquelets humans, s'ha d'admetre que '1s
homes de l'edat de pedra tenien la costum de dipositar en
la tomba, al costat del cos, les armes de caca i les joyes de
tota mena que pertenexien al d i funt; costum que s'observa
en nostres dies entre molts pobles mes o menys salvatges.
Aquestes observacions donen idea de cert respecte aïs morts
i indicis de sentiments o creencies relligioses, que destrue-
xen aquell caràcter mitx de fera en estrem salvatge ab que
sectariament se vol pintar l'home primitiu.

De les coves naturals com a llocs d'enterraments, perte-
nexents al période neolitic, s'ha de tenir en compte la dis-
posiciô en l'especial colocaciô dels cadavres. I jo enaquèsta
no vatx dexar de ferne un eczacte reconexement dels que
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resten encastats al fons de la cova; tant es axf qu'ai ûltim,
a l'esquerra, en una porciô de tosca, surt tota una columna
vertébral completament torçada, confirmant l'opiniô qu'en
aquella època els restes els colocavan doblegats y a resta-
lleres.

Els monuments megalftics senyalen millor la manerade
enterrar els difunts, en Hoc de cremarlos com se suposa, ja
qu'aquesta costum d'incineraciô s'introdui' posteriorment,
segons se desprén dels estudis del Sr. Siret en les esplora-

* iNSTITUT
/ o E:

;PA! OLOGIE'
\

s% P A R I



Pcça
de

Clixé
T. Colomines.

20

^3^̂  cions d'Almen'a, enca-
re qu'en l'època de que
's tracta, o sigui a l'edat
de bronze, era fréquent
la cremaciô dels homes
i l'enterrament de la
dona, per raô d'haverse
conservât major nom-
bre d' aquèstes que
d'aquèlls. Els monu-
ments megah't ics fan
creure qu'eren obra del

poblc celta, cl quai, invadint nostre continent, anava dexant
arrcu les petjades de superior civilisaciô i poder.

Per tant, ab els datos gênerais, al ensemps qu'ab les
determinacions que feu el distingit antropôlec doctor Agustf
M. Gibert de Tarragona, podem considerar aquest cementiri
protohistôric aïs ûltims del Magdalenià i tôt lo mes al co-
mençar el période neoli'tic.

El Sr. Gibert, al estudiar les fotografi'es dels diferents
troços cranials que 's conserven al Museu del Seminari
Conciliar de Barcelona, se dignà enviarme son dictamen,
résultat dels seus detinguts estudis, qu'es literalment com
seguex :

«Abans de veure '1s objectes que rebi de vosté, en foto-
grafia, em creya que les Coves del Balç de les Roquetes si-
tuades sota '1 barri,de les Esplugues de Carme, eren unaes-
taciô prehistôrica del période paleolîtic: en primer Hoc, per
la caracten'stica disposiciô topogràfica, axô es, per trovarse
en una cinglera, formant al peu de la metexa una plaça vo-
rejada per la riera qu'hi corria molt caudalosa i també pel
silecs pla d'una cara no mes, barroerament tallat i de for-
mes especials, com si 's pogués armar al extrem d'un garrot
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o bastô (època mouste-
riana del période paleo-
lîtic) . Peraxô,cal dirho,
mancaven elsfôssils ca-
rac te r i s t i cs dels ter-
renysdel quaternari an-
tic o post-pliocènic.

«Si bé es veritatquc
no s'hi trovaren objec-
tes del travail manual
huma en os, que tant abunden en les coves préhistoriques
de Serinyà (Girona), deu afirmarse qu'entre '1s objectes que
vegi en les fotografi'es enviades per vosté hi hà peces de ter-
riça primitiva granada i poc amassada; fatx cas omis de
l'eczistencia de peces de terriça mes compacta ab fressadu-
res i relleus de molta menys antigiïetat.

«L'home primitiu,caçador nômada,feyausd'utensilisen
si'lecs, perô no en os; no conexien la terriça, ni la mes ru-
dimentaria; s'axoplugaven en esplugues i no tem'en habita-
ciô fixa, ni sépultures.

«Lo dit es suficient pera no incloure les esmentades Co-
ves del Balç de les Requêtes, sota '1 barri de les Esplu-
gues de Carme, entre les estacions préhistoriques del pério-
de paleolîtic, per cert cap registrada fins are a Catalunya.
Pot ésser, si, de les acaballes o de l'època magdaleniana, de
les cavernes o del rengi'fer. I ensemps bastan'a pera deter-
minar a quin tipu de raça pertanyen els fragments (parié-
tal i frontal) del crani, quai fotograffa guardo; car l'home
primitiu, que no conexi'a la terriça, pertanyia a la raça de
Cronstadt (de Quatrefages i Hamy), dolicocèfal de front es-
tret i volta craniana baxa i una capacitat mitja de i i2 5 a
1412 centimètres cûbics.

«En cl période neoh'tic, l'home paleolîtic platicèfal, de tipu
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escandinau o teutônic, no habitava els marges del Atlantic
i del Mediterrà.

«Els parietals i frontal esmentats, si bé son d'un crani
molt dolicocèfal, pertanyen al tipu de Cro-Magnon o ibèric,
de la raça qu'en el période neoli'tic ocupava les voreres del
Mediterrà i del Atlantic, anomenada Silura, Bereber, Ibera,
Basca o Euskara, Mediterrania o Aquitana, dolicocèfala,
cara ovalada i formes perfilades, la mes ortognata de les
races existents.

«Elscontemporanis de les calaveres del tipu de Cro-Ma-
gnon, tan ben estudiat per M. Paul Broca, eren esclusiva-
ment caçadors i pescadors, fabricaven terriça del tipu mes
groller i usaven objectes en os treballat, perô no tem'en ani-
mais domèstics ni conexîen els cereals.

«En conclusiô, a nostre entendre, les Coves del Balç de
les Roquetes son una estaciô prehistôrica del période neoli-
tic, d'una època ratllana, potser, al paleoh'tic o sigui la mag-
daleniana, tôt lo mes.»

A poguerse fer, com he dit anteriorment, ordenades es-
cavacions, podn'em proporcionar a la protohistoria de Ca-
talunya datos mes antics que '1s coneguts fins al présent, en-
riquint nostres Museus per l'abundor d'objectés qu'es de
creure que s'han de trovar en aquestes verges d'exploraciô
i tan importants coves del Balç de les Roquetes de Carme.
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