
Notes d'qrt i d'històrio

Els homes de la cova Freda
per Empqr Font

En el vessant SW de Montserrat, en el terme
municipal de Collbató, hi ha tres de les coves
de la muntanya: la cova del Salnitre, la cova
Gran i lä cova Freda. Aquestes coves són resul-
tat de l'erosió dels nivells margosos del massís
montserratí.

Des del punt de vista arqueològic i antropolò-
gic, la més interessant és la cova Freda.

L'entrada de la cova Freda es troba a uns
500 m. sobre el nivell del mar, prop de la capça-
lera del torrent de la Salut, les aigües del qual
van al proper Llobregat.

La cova Freda està formada per cinc cambres
de dimensions desiguals, La seva llargada és
d'uns ó0 m. i l'alçada del sostre en el lloc més
alt, uns 10 m. El lloc més profund de la cova
està a uns 12 m. sota el nivell de l'entrada. Aques-
tes dades es troben en l'estudi de les coves de
Montserrat fet per Llopis i Thomas. t

Colomines i Espona excavaren la cova Freda
i publicaren els resultats de la seva recerca l'any
1925.2 Els materials procedents d'aquesta exca-
vació es guarden al Museu de Prehistòria del
Monestir de Montserrat i han estat estudiats per
diversos prehistoriadors i arqueòlegs, entre els
quals Colomines ocupa un lloc destacat.

En l'excavació de la cova Freda es van trobar'
restes humanes. Batista i Roca va estudiar-ne
algunes. (Vegeu la nota precedent).

Context cultural de la cova Freda

Les restes humanes de la cova Freda són atri-
buides per Colomines a la cultura ibèrica. Donat
que els ibers solien incinerar els seus difunts, és
molt excepcional i interessant l'enterrament ibè-
ric de la cova Freda. Colomines el descriu com
segueix: n...En el repeu d'una roca i a una fon-
dària de 80 cm. es posà al descobert un enterra-
ment ibèric que havia restat intacte. L'esquelet,
que hi era complet, estava estirat i de boca per
amunt, éssent tot ell tapat per fragments d'àm-

1. Lt,oprs i J. M. THoMAS, Las cueças de Collbató. Mont-
serrat. IDst. de Geología (Universidad de Oviedo). Oviedo,
1945.

2. J. Coroluuss Rocr i Beda EsFoNA, Prehístòria de
Montserrat, amb un estudi antropomètric de J. M. BArrsrA
I Roc^ dins (Analecta Montserratensia" ps, 225-353. 1925,
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fores ibèriques, tenint els trossos més grossos
damunt del crani. Entre l'esquelet i els frag-
ments d'àmfores hi havia vasets ibèrics i hel.le-
nístics d'ofrena, essent notable el fragment d'un
vas en forma de cistella amb dibuix pintat de
roig. Al costat d'aquest enterrament n'hi havia
un altre d'idèntica forma, encara que en part
destruit, conservant-se la part del cap, també
cobert de testos i junt al coll, s'hi recollí una
fíbula de bronze de La Tene II. Per l'abundàn-
cia d'ossos humans espargits en la capa superior
de tota la cambra, és de creure que serví de ne-
cròpolis d'inhumació, durant l'època ibèrica, d'un
poblat que en aquell temps s'aixecava no molt
lluny de la covao. Colomines deu referir-se al
que es troba a les Soleies, a uns 3 quilòmetres
de Collbató.

Segueix Colomines: uForen varis els enterra-
ments que d'aquest temps hi havia a la cova, i
tots a la cambra II.' que és la que reuneix més
condicions pel gruix de la terra i grandiositat de
la mateixa. L'ésser, però, molt somers féu que
la majoria fossin destruits de temps pels que
havien regirat la cova... podent tan sols en dos
d'ells veure amb claretat la forma de l'enterra-
ment>.

Abans de prosseguir serà bo de preguntar-se
què volem dir quan parlem dels ibers i de cul-
tura ibèrica.

Fíbula trobada amb els esquelets



Els manuals escolars solen fer referència als
ibers 

-i també als celtes i als celtibers- amb
un esquematisme i una certesa excessius. Se sap
relativament poc d'aquests pobles i de les seves
cultures. Segons les fonts gregues i llatines els
ibers vivien en la franja de terres que s,estén
des d'Andalusia al Llenguadoc. Tenien un alfa-
bet -que no sabem enlcara interpretar- i segu-
rament una llengua pròpia. De fet, hi havia una
civilització ibèrica, però no un poble ibèric.3 Els
ibers coneixien la metal.lúrgia del ferro i el torn
de terrisser. Els poblats estaven situats general-
ment en llocs alts. El costum d'incinerar els
morts ha fet que coneguem poques restes huma-
nes atribuibles als ibers.

Els esquelets de la cova Freda

Les restes humanes de la cova Freda corres-
ponen a una vintena d'individus, d'alguns dels
quals sols es coneix la mandíbula o algun os de
l'esquelet postcranial. Hi ha, però, un esquelet
complet i dos cranis d'altres dos individus.

L'esquelet sencer el designem amb les sigles
C.F. Els dos cranis són C.F. 2 i C.F.3.

C.F. I pot considerar-se esquelet complet, do_
nat que hi ha el crani, la mandíbula i l,esquelet
postcranial, del qual sols manca el cúbit dret.
Es troba en molt bon estat de conservació.

Es d'un individu adult, al qual es pot atri-
buir una edat de 25 anys, ja quã han emèrgit els
quatre tercers molars, però les sutures del cra-
ni no estan amb prou feines sinostosades.

Es considera que aquest individu és de sexe
masculí, donat que el relleu de les insercions
musculars, el volum de les apòfisis mastoides i
el seu aspecte en gran manera robust fan molt
versemblant aquest diagnòstic.

El crani de C.F. I és <mesocrani, o sia, mitja-
nament ample, però molt pròxim a ubraquicra-
ni>: el seu índex cefàlic 

-relació percentual en-
del crani i la seva longi-
que un crani és "braqui-efàlic és 80 o més).
bombat, i els relleus su-

ampla.
El contorn posterior del crani és arrodonit i

les línies nucals tenen notable relleu.
La mandíbula té mentó quadrangular. pel que

fa al dentat, a Ia mandíbula s'hi troben totes

les dents i les incisives presenten desgast que
deixa veure el marfil. AI maxil.lar superior-hi
talten tres incisives i el primer pre-molar del
costat dret. La pèrdua és pòstuma.

Per la seva capacitat 
-141,1.,59 cc.- aquest

crani es qualifica com .euencèfal>. La mitjana
dels europeus actuals queda dins d,aquesta cate-
goria.

Pel que fa a l'esquelet postcranial, la longi-
tud d'ambdós húmers (d. 317; e. 314) és infe-
¡ior al terme mitjà dels europeus moderns: 320.

El radi esquerre és l'únic sencer. La seva lon-
gitud (237) és mitjana.

El fèmur dret és llarg (438 mm) si el compa-
rem amb el valor mitjà calculat per a la huma-
nitat en general (427'5). És també robust i amb
relleu pilàstric molt marcat. Així mateix ho és
el fèmur esquerre.

La longitud d'ambdues tíbies (dreta, 360; es-
querra, 367) és superior al terme mitjà dels
europeus, 358.

Més interessants que les longituds absolutes
són les longituds relatives, que ens donen a co-
nèlxer les proporcions corporals. Es calculen per
rnitjà d'índexs.

L'índex húmero-radial de C.F. 1 és 75,4g. Mani-
festa que l'avantbraç és mitjanament llarg res_
pecte del braç; més llarg que en els eurõpeus
moderns.

L'índex fèmoro-tibial relaciona la longitud. de
la tíbia i la del fèmur. El valor calculãt per a
C.F. 1 expressa tíbia curta respecte al fêmur.
Però valors semblants han estát citats per di_
versos autors en diferents poblacions i races.

Les proporcions que relacionen braços i ca_
mes vénen expressades per l'índex intermembral.
El de C.F. 1, 69'05, és molt semblant al terme
mitjà europeu,

Per mitjà de diverses fórmules de correlació
-en aquest cas, les de Pearson- i emprant la
longitud dels ossos llargs, pot ésser cãlculada
l'estatura. La de C.F. I és 162,83, resultat que
queda entre les estatures mitjanes. Segons 1,.,A-
nuario Estadístico de España" (ed. 19g2) l,esta-
tura dels reclutes catalans l'any 1981 era per ter-
me mitjà 172'4.

C.F. 2 és un crani sencer, si bé manca la man_
díbula. EIs relleus del front, les apòfisis mas_
toides robustes i les ben marcadei insersions
musculars permeten que se,l consideri masculí.
La seva edat, atès l'estat de les sutures, seria
uns 25 anys.

L'índex cefàlic,76'22 fa que se,l classifiqui com
mesocèfal.

Vist lateralment, aquest crani és alt, però la
cara és baixa i mitjanament ampla. També són
amples les òrbites, les quals, com les de C.F. 1,
són grans i quadrangulars.

Vist per darrera, C.F. 2 és alt; ample en la part
baixa, amb relleus nucals ben marcats.

3. Cf. Tanneoen,
Ed. Vicens Vives.

Les arrels de Catalunya, cap. 8.



Crani corresponent a I'esquelet contplet (C. F' 1) trobat a la cova Freda,

La seva capacitat és 1530'43 cc., que corres-
pon a la categoria dita <aristencefàlia".

PeI que fa a C.F. 3, només es conserva la mei-
tat dreta del crani; per simetria s'obtenen les
dades que esmentarem.

Se'l considera de sexe femení, donat que els
relleus del front són gairebé absents'

Pel que fa a l'edat -ambdós 
tercers molars

són presents, les sutures cranials, no sinostosa'
des i la base del crani, suturada- es considera
cl'uns 25 anys.

Mitjanament alt, és ample; obraquicèfal" pel
seu índex cefàlic (80'77).

La cara és baixa i mitjanament ampla.
L'òrbita que es conserva és baixa i mitjana-

ment ampla.
La capacitat del crani és 1450'17 cc.: <aristen'

cèfal".

Tal com queda dit, hi ha al Museu de Mont-
serrat altres restes humanes trobades a la cova
Freda, però ocupar-nos-en aquí faria rrtassa llarg
aquest article. a

Els homes de la cova Freda i els d'altres indrets de

Gatalunya

Alguns dels caràcters estudiats en els homes
de la cova Freda -i especialment la seva ten-
dència a la braquicefàlia- poden semblar im-

com-
Lle-

ents.
pro-

cedents dels megàlits del Solsonès que va es-

tudiar Aranzadi,s trobem que el valor mitjà de

l'índex cefàlic d'aquells cranis és 79'5, molt prò-

4. Conf. FoNT, E., Restes humanes de la cota Freda de

Montserfat, otribllides a la cultuta ibètica a nFonaments.
Prehistòria i Món Antic als PaÏsos Catalans", n." 2, 1980'

de, Estudi antropològic amb P. BoscH
J. CoLoMrNEs, M. PALT,ARÈS, J. Rrus, -Er'
megalítics a "Anuari de I'Institut d'Es-

tudis Catalanso Vol. VI. Bareelona, 7920.
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xim al valor mitjà dels de la cova Freda: 79'81.
Aranzadi compara l'índex cefàlic dels cranis

del Solsonès amb el que ha calculat en comar-
ques pròximes i remarca .....per la Vall d'Aran,
Tremp i Balaguer hi ha una mica d'influència
transpirenaica que segons l'observat als dòl-
mens, data de milers d'anys".

Aquesta influència afectaria també els homes
de la cova Freda. Cal fer notar que la situació
cl'aquesta cova, a la capçalera del torrent de la
Salut, petit afluent del Llobregat, latia més fà-
cils els contactes amb els homes del Solsonès
prehistòric.

Un altre autor, Fusté, senyala la presència d'un
12-26 o/o cle braquicranis en poblacions del Piri-
neu català. Els braquicranis centreuropeus hau-
rien arribat al Pirineu durant l'eneolític, tal com
sembla provar-ho el jaciment de l'Ombriva
(Arieja) que estudià Vallois 6 i en qual es tro-
ben braquicèfals. També a I'Arieja, a la cova de
Sinsat, que correspondria a la transició eneolí-
tic-bronze, s'hi troba una població braquicèfala.

La semblança dels homes de la cova Freda
amb els del Solsonès, no és inversemblant si
tenim en compte que el substrat biològic de les
comarques geogràfiques a penes s'ha modificat
des de la prehistòria. Els homes de la cultura
ibèrica podrien tenir grans semblances amb els
cle l'edat del Bronze.

Gronologia de la cova Freda

L'atribució dels esquelets de la cova Freda a
la cultura ibèrica es fonamenta en el tipus de
ceràmica, amb decoració de Calaceit i Sidamunt,

La fíbula que fou trobada amb els esquelets,
permet de datar-los entre el 300 i el 100 aC.7

6. V,rrrors, H, Y. Les osseffients énéolithiques de I'Om-
brive (Ariège) a "L'Anthropologie>, vol. XXXVII, París 1927'
pp. 277-303 i 473-489.

?. Nev,mno, R., Las líbulas en Catdtuña. Inst. d'Arqueo-
logia i Prehist, Publ. Event n.' 16. Univer. de Barcelona,
1970.


