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Resumen
Las excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento de la Cova de Dalt del Tossal de la Font en la década de 1980 

pusieron al descubierto un importante relleno cárstico de fi nales de pleistoceno medio e inicios de pleistoceno superior. 
Entre el registro recuperado, además de diversas especies de herbívoros y carnívoros, así como de un reducido conjunto 
litotécnico, destacan tres fósiles humanos adscritos en términos generales al grupo de los neandertales. En 2004, en 
el marco de un convenio entre la Universidat Jaume I, el Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la 
Diputació de Castelló y el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, se retomaron los trabajos en el 
relleno pleistoceno del yacimiento. En este artículo ofrecemos de forma preliminar los resultados de las dos primeras 
campañas.

Abstract
The archaeological excavations carried out at the site of Cova de Dalt del Tossal de la Font during the decade of 1980 

brought into light an important late Middle– early Upper Pleistocene karstic infi lling. Among the record recovered, besides 
several species of herbivores and carnivores and a reduced lithic assemblage, three human fossils ascribed generically 
to the Neanderthals group stand out. In 2004 the research in the Pleistocene infi lling of the site was taken up away, in 
the framework of a research agreement between the Jaume I University, the Archaeological and Prehistorical Research 
Service of the Diputació de Castelló, and the Catalan Institute of Human Paleoecology and Social Evolution. In this paper 
we present the preliminary results of the fi rst two excavation seasons.
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INTRODUCCIÓ

La cavitat coneguda com a Cova de Dalt del 
Tossal de la Font es troba a la part superior d’una 
de les vessants sobre les que s’assenta el nucli 
urbà de Vilafamés, a la comarca de la Plana Alta, 
a uns 25 kilòmetres al nord de la ciutat Castelló 
de la Plana. Les seves coordenades UTM són 
X=751488; Y=4444626, i es troba a una alçada de 
357 metres sobre el nivell del mar.

La vessant en la que es troba la cova passa 
en la seva base a un torrent, la llera del qual aflu-
eix al barranc dels Estrets de Rodamonte, que 
a la seva vegada desguassa a la rambla de la 
Viuda. La vall s’ha format a expenses dels materi-
als tous o semidurs del bundsanstein superior; el 
bundsandstein mitjà (arenes massives) i els mate-
rials juràssics (dolomies bretxoides) formen les 
vessants oest i est de la vall (Gusi, Gibert, Agustí 
et alii, 1984).

L’entorn on s’ubica el jaciment forma part 
del corredor interior central de l’àrea muntanyosa 
prelitoral, concretament de les vessants occiden-
tals de les serres de Contesses i de Les Santes. El 
paisatge és típicament mediterrani, i està constituït 
fonamentalment per una plana interior rodejada 
per petits turons d’escassa elevació, alguns d’ells 
fortament carstificats. Domina aquesta zona el pla 
de Vilafamés-Cabanes-Benlloch, el qual ha estat 
considerat una cubeta endorrèica (Gusi, Carbonell, 
Estévez, et alii 1980). Aquest pla té les seves cotes 
mitjanes entre els 200 i els 220 metres sobre el 
nivell del mar, i està drenat pels barrancs de La 
Pobla, Cabanes, Moró i Metge, els quals desguas-
sen a la rambla de la Viuda a través del corredor 
dels Estrets.

La Cova de Dalt del Tossal de la Font forma 
part d’un paisatge càrstic en les roques juràs-
siques de l’anomenat sector nord oriental de la 
cadena Ibèrica (Gutiérrez-Elorza, 1994). L’origen 
de la geomorfologia d’aquest tram de la cadena 
ibèrica sembla ser originat per la tectònica del plio-
cè superior. Aquesta fase tectònica és la responsa-
ble de la distribució actual de las serres de la franja 
meridional de la cadena ibèrica i les seves depres-
sions tectòniques (gràbens). Aquesta pulsació va 
interrompre la sedimentació lacustre neògena. El 
canvi de paleoambients sedimentaris es registra 
amb la formació de planes al·luvials on amples 
pediments i ventalls al·luvials es dipositen durant 
la part central i final del villafranquià (Gibbons,  
Moreno, 2002). L’aixecament tectònic de les serres 
va afavorir la incisió i molts gràbens van ser captu-
rats per la xarxa fluvial. Les pulsacions tectòniques 
han continuat durant el quaternari.

La carstificació mitjançant poljés és un pro-
cés molt generalitzat en tota aquesta zona del 
Sistema Ibèric. Els dipòsits fluviocàrstics dels pol-
jés estan formats per barreges d’argiles vermelles 
(terra rossa), i bretxes i conglomerats de ventalls 
al·luvials. Aquests dipòsits càrstics també formen 
els dipòsits de coneguts jaciments arqueològics 
i paleontològics en altres sectors de la cadena 
Ibèrica (Layna, Torralba i Ambrona, Sierra de 
Atapuerca). La gran majoria dels poljés del sector 
nordoriental de la cadena Ibèrica estan controlats 
per la fracturació i es van formar després de l’acti-
vitat tectònica pliocena. A la vora d’aquests poljés 
d’aquest sector nordoriental de la cadena Ibèrica 
s’han documentat fins a cinc superfícies de corro-
sió criptocàrstica.

La cavitat es desenvolupa en les dolomies 
juràssiques amb una estratificació que capbussa 
35º vers el sudest. La cova s’originà a partir d’una 
pla d’extensió format per una superfície d’estrati-
ficació. La direcció del pla d’estratificació és 30º 
est-sudest. A partir de la topografia espeleològica, 
la cavitat sembla que s’ha anat format per l’afe-
bliment dels plans d’estratificació. Tanmateix, la 
cova té també un origen freàtic, emmascarat pels 
processos gravitacionals vadosos, citats en el 
catàleg de l’Espeleo Club de Castelló (2003), i que 
nosaltres també hem pogut observar a partir de 
marques de pressió en el sostre de la cova a l’àrea 
on es realitza l’excavació arqueològica.

El jaciment de la Cova de Dalt del Tossal de 
la Font, que es troba a la sala d’entrada a la cavi-
tat, fou intervingut en una primera fase durant sis 
campanyes, des de 1982 a 1987, sota la direcció 
de Francesc Gusi. Els treballs arqueològics rea-
litzats al con de sediments plistocens van produ-
ir uns interessants resultats, que foren reflectits 
des d’un inici en publicacions científiques (Gusi, 
Carbonell, Estévez, et alii, 1980; Gusi, Gibert, 
Agustí, et alii, 1984).

Entre el material recuperat a les primeres 
intervencions cal destacar dues restes humanes; 
una meitat distal d’húmer esquerre (CTF 1) i un 
fragment de coxal dret (CTF 2). L’estudi del primer 
permet observar trets biomètrics que l’agrupen 
amb els homínids europeus del plistocè mitjà i 
amb els neandertals. Al segon, en canvi, només 
s’han pogut observar genèricament trets arcaics 
(Arsuaga, Bermúdez de Castro, 1984; Arsuaga, 
Martínez, Villaverde, et alii, 2001). A més, hi ha un 
tercer fòssil humà, un fragment de molar superior 
permanent esquerre (CTF 3) d’un individu infantil.

Entre la fauna, s’identifi cà cavall, cérvol, cabra 
salvatge, hiena, linx, cuon, i conill. La microfauna es 
troba formada per diverses espècies de rosegadors 
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dels gèneres Apodemus, Rattus, Cricetulus, Pitimys 
i Eliomys.

Quant a indústria lítica, es van recuperar qua-
tre ascles de sílex, tres d’elles retocades. El con-
junt, tot i que molt reduït, va ser considerat propi 
d’un complex mosterià.

L’anàlisi polínica preliminar portada a terme 
indicà la presència als voltants de la cova d’espè-
cies com el pi, l’om, l’alzina, el castanyer, el vern, i 
plantes gramínies i herbàcies, algunes pròpies de 
llocs humits.

A partir de la microfauna es proposà una cro-
nologia per al conjunt de fi nals de l’interglacial riss-
würm i els inicis del würm. D’altra banda, les da-
tacions absolutes obtingudes per U-Th van ser de 
188.929 ± 8900 anys BP (nivell inferior a les troba-
lles) i 61.846 ± 585 anys BP (nivell superior) (Gusi, 
Olària, 1995, 145).

A banda dels sediments plistocens, la cova 
compta amb registre d’època holocena. L’any 1985 
es va efectuar un sondeig de 12,50 metres quadrats 
i una profunditat de 3 metres a la zona esquerra 
del vestíbul de la cavitat (Gusi, Aguilella, 1998). 
Els treballs realitzats permeteren documentar una 
seqüència cronocultural que assenyalava una ocu-
pació de comunitats pastores durant el III mil·lenni 
(2810 ±70 anE i 2190 ±100 anE), al llarg del pe-
ríode eneolític o calcolític, i que potser va arribar 
també al moment inicial del bronze antic. Posterior-
ment, la cova va ser visitada ocasionalment durant 
les etapes hispanoromana, medieval i moderna. 
Finalment, cal assenyalar que les galeries més pro-
fundes i recòndites de la caverna van ser utilitzades 
com a llocs d’enterrament, els aixovars dels quals 
assenyalen la seva pertinença a l’època de l’eneo-
litic-bronze antic.

L’any 2004, en el marc d’un conveni signat en-
tre la Universitat Jaume I, el Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de 
Castelló i l’Institut Català de Paleoecologia Huma-
na i Evolució Social, i sota la direcció dels doctors 
Carme Olària (UJI), Francesc Gusi (SIAP) i Eudald 
Carbonell (IPHES), es reprengué la recerca al ja-
ciment, específi cament encaminada, d’entrada, al 
rebliment d’època plistocena.

LES CAMPANYES DE 2004 I 2005. 
OBJECTIUS I METODOLOGIA

La campanya de 2004 es va dirigir específi ca-
ment a la neteja i adequació del jaciment de cara a 
futures intervencions arqueològiques en el con de 
sediments d’època plistocena intervingut amb ante-
rioritat. Concretament, es van efectuar les següents 
actuacions: 

- Neteja de l’entrada de la cavitat i evacuació 
de les escombraries acumulades a la gran sala de 
l’entrada (Fig. 1).

- Evacuació de sediment procedent d’inter-
vencions d’excavadors clandestins, les quals afec-
taren essencialment la base d’un con amb sediment 
plistocè, i que s’acumularen al fons de la sala de 
l’entrada (uns 3 m3 de terra i blocs calcaris).

- Garbellat amb aigua del sediment procedent 
de la intervenció dels clandestins, que va permetre 
recuperar algunes restes òssies fòssils.

- Revisió del tall estratigràfi c.
- Inspecció visual de les sales contigües a la 

de l’entrada, que va permetre fer una primera valo-
ració de l’extensió cap a l’interior del con plistocè.

Figura 1. Vistes generals de l’àrea del peu del con plistocè, abans de la campanya de neteja de 2004 (amb l’acumulació 
de sediments procedents de les intervencions clandestines) i després de la neteja i adequació del jaciment (Fotos 

IPHES-A.Ollé).
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Figura 2. Planta general de la sala d’entrada (catàleg Espeleo Club Castelló, 
2003) amb situació de l’àrea intervinguda. A sota, esbós topogràfic i superfícies 

intervingudes el 2005. Llegenda: 1, crestes topogràfiques evidents. 2, límits 
de l’excavació. 3, blocs i caixa calcària de la cavitat. 4, bretxa. 5, direcció de la 
pendent. 6, cota inicial i cota final (subratllada). 7, traçat i denominació de les 
seccions annexes. a, nivell assignat com a cut & fill. b, superfície nivell Ib. c, 

superfície excavada IIa. d, superfície excavada IIb (Dibuix IPHES-J.Vallverdú).
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La següent campanya, portada a terme l’oc-
tubre de 2005, es va planificar específicament per 
a reprendre els treballs d’excavació i estudi de l’im-
portant dipòsit sedimentari d’època plistocena. Els 
objectius concrets eren els següents:

- Excavació i recuperació de les restes òssi-
es exposades, i parcialment malmeses per l’efecte 
d’intervencions clandestines, principalment als 
quadres L7, L8, M7, M8 i N7.

- Excavació dels dos paquets sedimentaris 
que mostraven més restes òssies en secció.

- Descripció i estudi detallat de la successió 
estratigràfica. Presa de mostres per estudis sedi-
mentològics i per datacions radiomètriques.

- Presa de mostres per anàlisis pol·líniques.
- Inici de realització d’un tall estratigràfic con-

tinu a l’oest teòric de l’excavació (entre les línies 
de quadres I i J), per tal de obtenir (en dues o tres 
campanyes) una visió el més completa possible de 
la successió estratigràfica.

Per a poder portar a terme aquestes tas-
ques, calgué dotar al jaciment d’una infrastructura 
bàsica. Concretament, s’instal·laren dues platafor-
mes de taulons suspeses amb barres metàl·liques 

-que permetien treballar a dos nivells- (Fig. 3), i 
es muntà un cablejat provisional (no fix) per tal de 
disposar de corrent contínua a la cova, tant per 
aconseguir una il·luminació adequada com per ali-
mentar diversos aparells elèctrics.

La metodologia emprada en la intervenció 
arqueològica és la comuna en jaciments d’època 
plistocena. Així, un cop localitzats els sediments 
d’interès arqueològic, es comprovà i amplià la 
quadrícula utilitzada en les excavacions antigues. 
L’àrea a intervenir se situa en l’eix nord-sud entre 
les línies 6 a 9 (eix de les abscisses, Y), i en l’eix 
est-oest entre les línies H i N (eix de les ordena-
des, X) (Fig. 2). El nord teòric de l’excavació és el 
marcat en les intervencions anteriors, i es troba 
lleugerament desplaçat cap al NE respecte el nord 
magnètic.

Tots els elements recollits es coordenen tri-
dimensionalment i disposen d’una numeració indi-
vidual que permet identificar-los. Com a norma, 
es recullen tots els materials susceptibles de for-
mar part del registre arqueopalontològic, així com 
diferents mostres per tal de realitzar datacions i 
anàlisis de tipus paleoambiental. Així doncs, es 

Figura 3. Foto general de l’excavació a dos nivells de 2005 (Foto IPHES-J.Mestre).
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coordenen tots els artefactes lítics, totes les restes 
faunístiques identificables i totes les no identifi-
cables majors de 2 centímetres, els carbons de 
majors dimensions, així com els elements naturals 
(especialment blocs calcaris) que tenen més de 10 
centímetres d’eix major (tot i que, aquests darrers, 
no són recollits). Tots els elements coordenats es 
dibuixen en planta.

Cada objecte recollit és individualitzat i intro-
duït en una bossa de plàstic amb tanca, a l’interior 
de la qual s’enganxa una etiqueta adhesiva amb la 
seva identificació.

Algunes restes presenten problemes de 
cohesió, per la qual cosa precisen un tractament 
amb resines acríliques. En alguns casos, aquest 
tractament és necessari en el moment de la seva 
extracció, per a la qual cosa es realitzen engasats 
(reforç de gasa adherida amb resina) o, fins i tot, 
extraccions en bloc mitjançant recobriments rígids 
(poliuretà o escaiola segons els casos).

Cal dir que les condicions del dipòsit sedi-
mentari intervingut han condicionat fortament la 
seva excavació i l’extracció de les restes. A gai-
rebé totes les unitats i subunitats (a excepció de 
l’anomenada I-cut and fill) el sediment es presen-
tava fortament carbonatat, la qual cosa ha portat 
a haver de recórrer a instrumental d’excavació 
contundent. Així, s’han utilitzat percussors i tre-
pants elèctrics, tascons metàl·lics triples, així com 
escarpes i maces de diferents formats. Per la deli-
mitació i extracció final de les restes s’ha utilitzat 
instrumental metàl·lic més fi.

Ja al laboratori de camp, el material és rentat 
i siglat. En cas de necessitar un tractament espe-
cífic a causa de problemes de conservació, passa 
al laboratori de restauració. En el cas del Tossal de 
la Font, el problema més comú detectat és el de la 
inclusió de les restes en sediment fortament carbo-
natat, la qual cosa comporta un tractament detin-
gut que es realitza amb posterioritat a l’excavació. 
En tot moment es té cura que tot aquest procés 
no afecti negativament a la realització de futures 
anàlisis (tafonòmiques, tècniques, funcionals, de 
residus...).

La informació relativa als objectes coorde-
nats és introduïda en una base de dades general, 
la qual conté també els camps necessaris per a 
l’anàlisi i classificació de cada resta.

Quant al sediment extret, se separa el de 
cada quadre, per nivells i, dins d’aquests, per talles 
de 10 centímetres de gruix. Aquest material és 
posteriorment garbellat amb aigua, amb dos tami-
sos superposats de 5 i 0,50 milímetres de llum de 
malla. Excepcionalment, es realitza un primer triat 
en sec amb un garbell d’1 centímetres de llum de 

malla, vora l’entrada de la pròpia cova, per tal de 
separar els fragments calcaris de majors dimensi-
ons.

Un cop el material ha estat rentat, restaurat 
i siglat, passa a mans dels diferents especialistes 
per al seu estudi.

PRIMERS RESULTATS

REVISIÓ ESTRATIGRÀFICA

Els dipòsits excavats a la Cova de Dalt del 
Tossal de la Font mostren en part la complexitat 
estructural de la formació de la cavitat i el seu 
origen mixt freàtic-vadós. A continuació detallem 
algunes observacions estratigràfiques preliminars, 
referides exclusivament a l’aflorament on es realit-
za l’excavació, i que cal prendre com a provisionals 
donat l’estadi actual de la recerca.

Les bretxes velles

Les bretxes velles es localitzen a la boca 
d’accés a la cova, a la base de la successió estra-
tigràfica excavada i també retallada o penjada al 
sostre d’aquesta mateixa successió. A la zona 
d’excavació afloren en el tall de l’oest arqueològic. 
En extensió formen bona part de la superfície de 
la banda de les línies de quadres K i L. A la figura 
4 es presenten en un fons en gris i nosaltres les 
referim com a complex blanc. Sembla una bretxa 
azoica i també aflora a la superfície de l’entrada 
de la cova, notablement en la boca petita de la 
Cova de Dalt. A les fàcies d’aquesta bretxa hi 
destaquen els trets que argumenten importants 
transformacions com la seva recarstificació, la pèr-
dua de volum o falsos sostres. La seva geometria 
presenta un sostre que marca una discordança 
secundària (embuts) de talla mètrica. Quant a la 
seva composició petrològica, distingim una varietat 
amb grans clastos (megabretxa) i un altre amb 
els típics components transportats per processos 
que graden des d’un debris flow i de fang a un flux 
tractiu estratificat (duna torrencial). Només un tret 
original retenim de la seva petrografia: el caràcter 
subarrodonit dels clastos. La interpretació d’aquest 
caràcter és delicat, ja que pot suggerir un origen 
freàtic o epifreàtic. La natura endocàrstica o exo-
càrstica ens és difícil de determinar ja que els trets 
criptocàrstics exògens poden haver estat obliterats. 
Tanmateix, en diferents indrets del Tossal hem 
observat la presència de bretxes, també azoiques, 
d’origen exocàrstic molt semblants a la del com-
plex blanc.
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En resum, es poden esmentar almenys dues 
classes de bretxes velles en el complex blanc: la 
megabretxa endocàrstica, possiblement marcada 
per processos de carstificació freàtica o epifreà-
tica, i posteriorment afectada per processos gra-
vitacionals vadosos; i la bretxa vella exògena de 
cavitat vadosa.

Bretxes plistocenes

Les bretxes plistocenes no tenen una exten-
sió espacial important en l’actual superfície del 
jaciment. Es troben força exhaurides ja que els tre-
balls d’intervenció arqueològica anteriors ja les van 
explotar. Només queden en els quadres propers a 
l’est arqueològic de l’excavació. Cal esmentar que 
vers l’oest, l’aflorament del complex blanc també 
havia de ser important a l’inici de les primeres 
intervencions arqueològiques. Aquest aflorament 
és indicat per la presència de grans blocs. Els 
grans blocs de la megabretxa assenyalen el sostre 
de la sedimentació endocàrstica, ja que indiquen el 
col·lapse de la boca i sostre de la cavitat. En defi-
nitiva, l’obertura de la cavitat a l’exterior. Aquesta 
interpretació està basada en el fet que la seva 
grandària difícilment habilita la possibilitat d’un ori-
gen exterior, ja que la boca de l’entrada, especial-
ment la propera obertura petita de la Cova de Dalt, 
no és l’adequada pel format dels megablocs.

La columna estratigràfica que hem elaborat 
per a la zona excavada documenta la successió 
estratigràfica dels dipòsits de la zona est arqueo-
lògica (Fig. 4). Aquesta zona abasta notablement 
la columna dels quadres M i N. Està dividida en 
dues unitats principals, identificades mitjançant 
un nombre romà de sostre a base. Aquestes dues 
unitats estan separades pel que interpretem un pla 
de cisalla d’un lliscament. Hi hauria una tercera 
unitat, la del complex blanc, però el seu caràcter 
azoic ens ha fet decidir en no incloure’l dintre la 
nomenclatura arqueoestratigràfica que plantegem. 
La identificació d’aquest procés de lliscament es 
basa en la discontinuïtat clara i la deformació per 
fissuració que mostra el sostre d’aquest dipòsit 
notablement observat al quadre M8.

Els gruixos que presentem dels estrats es 
corresponen a una projecció sobre el pla vertical. 
A continuació detallem les dues grans unitats:

Unitat II. Reposa sobre un embut mètric, 
amb una sèrie de discordances angulars erosives 
internes. És un paquet complex a la base i mostra 
deformacions degudes al funcionament de l’embut 
càrstic. Aquesta geometria no ha de ser per força 
tectònica, ja que són corrents en dipòsits càrs-

tics els fenòmens de reactivació dels engolidors 
quan hi ha inundacions de les cavitats. Els fenò-
mens d’inundació epifreàtica o d’un freàtic penjat 
estan també indicats per la presència d’abundants 
empremtes de recarstificació a la base de la uni-
tat. El contacte que separa la unitat II del complex 
blanc endocàrstic sí que té una empremta tectòni-
ca, ja que existeix un pla de cisalla en el contacte 
entre les dues. La sedimentació d’aquesta part 
bassal de la unitat II mostra una estratificació mal 
expressada fluvial, abundants recarstificacions 
amb dipòsits químics i falsos sostres d’entitat cen-
timètrica i caigudes de blocs decimètrics.

El sostre de la unitat està ben estratificat per 
un grup de llits prims on els fangs mostren certa 
gradació amb graves fines i mitjanes tractives 
disposades en baix angle. El feix de llits mesura 
prop de 80 centímetres i presenta les esmentades 
deformacions, formant una xarxa de fissures en 
el seu sostre. Almenys hi hem contat dues subu-
nitats o nivells arqueopaleontològics, el IIa i el IIb 
de sostre a base. Aquest nivells són equivalents 
al nivell E i F respectivament de les intervencions 
antigues. L’existència d’un tercer i un quart nivell 
en la unitat II està assenyalada en la documenta-
ció publicada com a nivells G i H (d’on procediria 
una de les datacions antigues fetes per les sèries 
de l’urani, amb una data de 188.929 ± 8900 anys 
BP). Hi ha blocs aïllats dins la matriu fangosa molt 
rica en calcita que provoca una cimentació acu-
sada a la unitat. Cap a l’est arqueològic el dipòsit 
és més espès. El sostre de la unitat, sota el que 
anomenem pla de cisalla, hi ha rebliments amb 
discordança secundària que finalitzen amb dipòsits 
químics. Un d’aquests dipòsits secundaris està 
reblert per una colada de pedra seca (debris flow 
no cohesiu) amb pendents calcítics.

Unitat I. Reposa sobre el pla de cisalla amb 
un canvi de pendent de l’estratificació respecte el 
sostre de la unitat II. La grandària de les graves és 
menor, 3 centímetres de moda, i s’observa també 
una gradació dels fangs sobre gravetes i grànuls 
tractius que mostren una estratificació creuada 
de baix angle. L’estratificació és més dolenta però 
s’observa millor una gradació positiva més clara 
que la unitat inferior. Aquest dipòsit vers la paret 
mostra també rebliments fangosos en discordança 
secundària, possiblement de clastos lítics, menys 
cimentats. Té megablocs que possiblement són 
aflorants i resedimentats de la bretxa del complex 
blanc, encara que s’observa certa gradació en la 
seva grandària que podria recolzar la hipòtesis 
del seu origen exocàrstic. Es reconeix almenys un 
nivell amb registre arqueopaleontològic, no excavat 
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Figura 4. Columna estratigràfica. Llegendes: I, grans unitats estratigràfiques. II, 
nomenclatura estratigràfica 2005. III, nomeclatura estratigràfica primeres intervencions 

arqueològiques. Litologies: a, espelotema. b, graves i gravetes. c, arenes. d, arena 
argila. e, calcitització total. Trets i estructures: 1, calcititzacions per recarstificació. 2. 
estratificació creuada de baix angle. 3, Estratificació creuada. 4, pla de cisalla (Dibuix 

IPHES-J.Vallverdú).
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encara, possiblement inclòs en la unitat E de l’anti-
ga nomenclatura estratigràfica.

La unitat I continua amb una dipòsit format 
per un feix de llits més espessos i més mal selec-
cionats, amb una pendent de l’estratificació distinta 
al feix d’estrats inferior. Conté fauna, notablement 
conills, i malacofauna assignada al nivell Ib. És el 
nivell D de l’antiga nomenclatura arqueoestratigrà-
fica. És molt calcítica i presenta un color massa 
vermell que pot suggerir la reelaboració de bretxes 
vermelles antigues. És significativa la seva proxi-
mitat al complex blanc, cosa que ajuda a suggerir 
que es tracta d’un dipòsit de geometria mal cone-
guda. Mostra una gradació accentuada a la base, 
encara que cap a sostre té llits més mal seleccio-
nats amb la presència de blocs matriu recolzats. 
Al sostre d’aquesta unitat hi ha un llit espès de 
30 centímetres de debris flow. Aquest dipòsit té 
un dipòsit químic mostrejat l’any 2004. La data de 
l’espeleotema, per les sèries de l’Urani, és 56.014 
± 484 anys (Bischoff, comunicació personal). La 
segona mostra datada als anys 80 (amb la data 
de 61.846 ± 585 anys BP) procediria d’una posició 
propera.

A la vora de la paret est hi ha uns dipòsits 
dins una discordança secundària amb blocs recol-
zats en una matriu fangosa poc cimentada de 
clastos lítics. Conté fauna, malacofauna i una resta 
lítica, material etiquetat com a cut and fill.

El darrer grup d’estrats de la unitat I és cons-
tituït per llits més espessos amb una clara gradació 
positiva i amb estratificació creuada de baix angle i 
en solcs. És de destacar la clara imbricació que 
mostren els llits superior i la natura arenosa de les 
matrius. Es correspon a debris secs d’inundació. 
Sense materials arqueopaleontològics.

ARQUEOBOTÀNICA

Antracologia

Durant la campanya de 2005 s’han coordenat 
i recollit de forma manual un total de sis fragments 
de carbó. Per a la seva identifi cació taxonòmica 
s’ha utilitzat un microscopi òptic de llum refl ectida 
amb fons clar i fosc. Els fragments presentaven un 
alt grau d’alteració, i, per tant, la identifi cació no ha 
estat possible en totes les mostres. S’han identifi cat 
tres fragments de Pinus sp. (un a la unitat I – cut & 
fi ll, un a la unitat Ib i un a la unitat IIa), i només en un 
d’ells (Ib) s’ha arribat a determinar l’espècie, Pinus 
tipus halepensis. La resta de fragments (tots de la 
unitat I – cut and fi ll) són dues coníferes sense es-
pecifi car i un fragment indeterminable. Les alteraci-

ons que presenten són de naturalesa postdeposici-
onal, caracteritzades per la presència de sediment 
o precipitació de carbonat càlcic a l’interior de les 
cèl·lules de la fusta, que les distorsiona.

Pinus halepensis (pi blanc) es caracteritza 
per una fusta homoxilada amb canals resinífers 
distribuïts per tot l’anell de creixença. L’alçada 
mitjana dels radis és de 10 cèl·lules, presenta 
canals resinífers en els radis. Les traqueides pre-
senten puntejadures uniseriades i els radis són 
heterocel·lulars. Les parets de les traqueides dels 
radis presenta una lleugera ondulació. El fragment 
del Tossal de la Font presenta les característi-
ques d’aquesta espècie, tot i que les alteracions 
no permeten veure amb total claredat algun dels 
caràcters que utilitzem per determinar la categoria 
de tipus. Els altres pins amb els que es podria con-
fondre, Pinus pinaster i Pinus pinea, són també de 
caràcter mediterrani.

Aquesta espècie té la seva màxima extensió 
durant l’holocè, provocada pel seu desenvolupa-
ment en formacions secundàries a partir del sub-
boreal (4500 BP). Durant aquest període l’augment 
de l’aridesa i com a conseqüència de la intensifi ca-
ció de les activitats antròpiques (des dels inicis de 
l’agricultura: incendis naturals i antròpics, conreus, 
ramaderia) afavoreixen el seu desenvolupament a 
tot el Nord-est peninsular i més concretament a la 
Catalunya seca (Riera, Esteban, 1994; Ros, 1994-
1996; Allué, 2002). En l’actualitat s’estén a la ma-
jor part de la península Ibèrica ocupant els llocs on 
abans creixia l’alzina. Es tracta d’una espècie heliò-
fi la i xeròfi ta que és afavorida pels incendis (piròfi t).

Aquest taxó és present durant el plistocè a 
les àrees meridionals de la península Ibèrica junt 
amb d’altres pins (Pinus pinaster i P. Pinea) i d’al-
tres espècies termòfiles (Carrión, Yll, Walker, et 
alii, 2003; Allué, 2004; Aura, Jordá, Pérez, et alii, 
2004).

Anàlisi pol·línica

Durant la campanya d’excavació del 2005 al 
Tossal de la Font es portà a terme un mostreig pa-
linològic preliminar, per tal de contrastar si la sedi-
mentació del jaciment ha fet possible la conserva-
ció de residu palinològic. En total s’obtingueren 14 
mostres: 9 d’arqueològiques, 1 fragment d’estalag-
mita i 3 mostres actuals de control.

A continuació, presentem els resultats del con-
tingut esporo-pol·línic de l’única mostra analitzada 
fi ns al moment, procedent de la unitat 1-cut and fi ll, 
a una cota de -820centímetres de profunditat. El se-
diment s’ha tractat segons la tècnica de Goeury and 
Beaulieu (1979), modifi cada parcialment per Bur-
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jachs (1990; Burjachs, López, Iriarte, 2003), seguint 
directrius de Girard i Renault-Miskovsky (1969). Pel 
càlcul de la concentració palinològica (CP, grànuls 
per gram de sediment sec) s’ha utilitzat el mètode 
volumètric (Loublier, 1978).

Les dades aportades per l’anàlisi són pobres, 
tant pel que fa a la concentració palinològica (604 
grànuls per gram de sediment sec) com per la vari-
abilitat taxonòmica (11 taxons identificats).

L’estrat arbori està representat pel pi (Pinus 
sp), l’alzina (Quercus ilex-coccifera) i l’avellaner 
(Corylus). L’estrat arbustiu, sempre subrepresentat 
pol·línicament, inclou garric i murta (Myrtus). Els 
tàxons herbacis identificats són gramínies silves-
tres (Poaceae), artemísies (Artemisia), Asteraceae 
tipus liguliflorae (p.e. margarites, pixallits, etc.), 
Chenopodiaceae (p.e. blets, soses, etc.), apiàcees 
i laminàcies.

L’anàlisi de palinofàcies, que implica la ideni-
ficació de fongs, algues i zoorestes, microcarbons 
i altres polimorfes, ha permès identificar diver-
sos tipus fúngics, entre els que trobem el tipus 

Alternaria, Polyadosporites i Pluricellaesporites i 
les seves respectives hifes. També s’ha documen-
tat la presència de l’alga cianofícea Gloeotrichia, 
que es troba en aigües dolces, i que resisteix 
enquistant-se durant els períodes de sequera i pro-
lifera quan les condicions d’humitat ho permeten.

La interpretació d’aquest tipus de palino-
morfs és dificultosa, ja que la majoria té un caràc-
ter essencialment local. Tot i així, ens poden apor-
tar informació sobre les característiques del dipòsit 
analitzat, ja que permet caracteritzar els nivells 
en funció de la presència o absència dels taxons 
identificats (Combaz 1964; Caratini, Bellet, Tissot, 
1975; Diot, 1991; Hawksworth, 1995).

Les dades disponibles actualment són insu-
ficients encara per portar a terme una interpre-
tació paleoambiental o paleoecològica. Tot i així, 
la presència de la murta, que actualment apareix 
acompanyada de garric, llentiscle i altres garrigues 
sobre sòls frescos i humits, ens indica que el clima 
durant aquesta fase de rebliment de la cova era 
temperat i que l’índex d’humitat era important.

Figura 5. Imatge al microscopi electrònic (baix buit) de l’hemimandíbula d’Iberomys brecciensis i detall dels M1 i M2 in 
situ (Fotos IPHES-LL.Bennàsar).
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FAUNA

Microfauna procedent del garbellat

En línies generals, les restes de microfauna 
trobades a les unitats estratigràfiques I i II són 
molt semblants, encara que la primera presenta 
una densitat major de restes en relació al volum 
de sediment extret. A ambdues unitats hi trobem 
un predomini de restes de Oryctolagus cuniculus 
(conill comú), que està representat per tots els 
elements esquelètics. En menor grau, hi trobem 
restes de Testudines (tortuga indet) i Cepaea (car-
gol terrestre).

Les restes fòssils de micromamífers estan 
representades per un 2 per cent de les restes 
totals. Entre elles cal destacar una mandíbula dreta 
d’arvicòlid que apareix a la unitat IIa, al vèrtex dels 
quadres L i M 7 i 8. Aquesta mandíbula conser-
va els molars M1 i M2 in situ, fet que ens permet 
identificar l’espècie a la que pertany: Iberomys 
brecciensis (Fig. 5). Aquest taxó, molt semblant a 
l’actual Iberomys cabrerae, és un arvicòlid arrizo-
dont, amb ciment als angles entrants dels molars 
que es caracteritzen per presentar, en vista oclu-
sal, una clara asimetria transversal dels molars, 
típica del gènere Iberomys. Aquest gènere es 
caracteritza per presentar els angles exteriors dels 
triangles més aguts que altres espècies d’arvicò-
lids, però també posseeix caràcters que compar-
teix amb altres gèneres que evolucionaren a partir 
d’Allophaiomys a l’àmbit Mediterrani: tancament del 
T4T5, tancament del coll i major longitud del com-
plex anterior respecte a la longitud total (Cuenca, 
Laplana, 1995; Cuenca, Canudo, Laplana, 1998, 
1999, 2001).

Possiblement aquest gènere evoluciona a la 
península Ibèrica a partir d’una població d’Allopha-
iomys nutiensis, definida a Les Valerots (Côte 
d’Or, França) per Chaline (1972) i a Monte Peglia 
(Masini i Santini, 1991). L’espècie I. huescaren-
sis constitueix el primer representant de la línia 
Iberomys i és un tàxon amb límits ben definits. 
Es diferencia d’Allophaiomys nutiensis per l’ober-
tura del coll entre T4T5 i T6T7, caràcter primitiu 
d’Allophaiomys, que es transforma en un coll tan-
cat en les espècies derivades. I. huescarensis 
apareix al plistocè inferior i està relacionada amb 
I. brecciensis, típic del plistocè mitjà mediterrani, i 
amb l’I. cabrerae actual. Els canvis més notables 
que s’aprecien als molars d’aquesta línia evolu-
tiva son l’augment de mida, l’addició dels angles 
entrants, els canvis en la posició dels mateixos 
i l’allargament transversal dels molars (Cuenca, 

Laplana, 1995; Cuenca, Canudo, Laplana, 1998, 
1999, 2001).

Les espècies d’Iberomys es distribuei-
xen geogràficament als dominis mediterra-
nis de França, Itàlia i Espanya (Chaline, 1972; 
Ayarzaguena,  López Martínez, 1976; Sala, 1983; 
Agustí, Moyà-Solà, 1991; Cuenca, Laplana, 1995), 
encara que existeixen restes d’I. brecciensis a dues 
localitats del plistocè amb influencia atlàntica: l’Abri 
Vaufrey (Marquet, 1989) i Atapuerca (des dels 
nivell TD8 a TD10 a Trinchera Dolina i a les unitats 
GII i GIII de Trinchera Galeria) (Cuenca, Laplana, 
1995; Rosas, Artusi, Cuenca, Laplana et alii, 1999). 
Entre el domini mediterrani, trobem I. brecciensis 
als jaciments de Cúllar Baza 1, Aridos-1 (López, 
1980), Ambrona (Sesé, 1986) i Cueva del Agua 
(Ayarzaguena, López, 1976; López, 1980).

Ecològicament, el biòtop d’Iberomys brecci-
ensis pot ser inferit des del seu descendent i repre-
sentant actual I. Cabrerae i de les associacions 
faunístiques i políniques en les que es troben. El 
talpó de cabrera està molt lligat a biòtops humits, 
amb vegetació de vora o allà on el nivell freàtic 
és suficientment alt com per a mantenir vegetació 
sempre fresca. Climàticament, I. brecciensis està 
associat a faunes de clima temperat (Cuenca, 
Laplana, 1995; Cuenca, Canudo, Laplana 1998, 
1999, 2001).

Els arvicòlids són uns bons indicadors bio-
cronològics, que han estat utilitzats pels paleontò-
legs al llarg de l’estudi del quaternari continental. 
L’exemplar d’Iberomys brecciensis recuperat a la 
unitat IIa ens indica una cronologia aproximada del 
nivell dins el plistocè mitjà, en un moment de clima 
temperat dins un biòtop humit, però hem de tenir en 
compte que es tracta d’un únic exemplar i que, pun-
tualment, I. brecciensis es pot trobar representat en 
cronologies de base del plistocè superior (Cuenca, 
comunicació personal).

Fauna coordenada

Les restes de fauna coordenades durant 
la campanya de 2005 ala nivells plistocens de la 
Cova de Dalt del Tossal de la Font ascendeixen a 
194 (Taula 1). Aquestes restes es reparteixen entre 
les dues unitats intervingudes, unitat I (80 fòssils) 
i unitat II (114 fòssils), el que representa el 41,20 
per cent i el 58,80 per cent respectivament.

A continuació detallem les característiques 
principals dels conjunts faunístics de cadascuna 
de les unitats i sububitats identificades durant l’ex-
cavació. Quan no és possible la identificació taxo-
nòmica, s’intenten assignar els ossos o fragments 
a talles de pes; així, es distingeix entre talla gran 
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(animals de més de 300 quilògrams), talla mitjana 
(entre 300 i 100 quilògrams) i talla petita (menys 
de 100 quilògrams).

A la unitat I s’han recuperat un total de 80 
restes. Totes, a excepció d’un fragment de costella 
d’animal de talla petita, han aparegut al cut and 
fill (C&F). Aquesta subunitat ha proporcionat 44 
restes de mamífers, el que suposa el 55,70 per 
cent del total de restes recuperades en aquest 
nivell. D’aquestes, la pràctica totalitat són ossos 
(43), mentre que només s’ha recuperat una peça 
dentària aïllada. També s’han coordenat 25 cargols 
terrestres (Cepaea), que suposen el 31,60 per 
cent de la mostra, i 10 plaques de tortuga (12,60 
per cent), de la qual no ha estat possible identificar 
l’espècie.

Pel que respecta a les restes òssies i dentals 
(Taula 2), s’han pogut assignar a dues famílies 

(Cervidae i Leporidae) i a dos ordres (Carnivora 
i Quelonia). El percentatge d’identificació taxonò-
mica és del 55,50 per cent (30 fòssils). Les restes 
que no s’han pogut identificar taxonòmicament 
s’han adscrit a categories de pes, tenint en compte 
la talla dels animals, ja siguin de talla mitjana (TM) 
o petita (TP). Les restes que no s’han identificat ni 
anatòmicament ni taxonòmica es consideren inde-
terminades (Indet).

La família que presenta més restes és la dels 
lepòrids, amb 14 fòssils, essent les més abundants 
les que pertanyen a l’esquelet apendicular posteri-
or, tres coxals, tres fèmurs, tres tíbies i dos tarsals 
(concretament calcanis). També s’han recuperat 
dues mandíbules i una vèrtebra. No s’han coor-
denat restes de l’esquelet apendicular anterior. 
Aquesta representació esquelètica ens dóna com 
a resultat un NMI (nómbre mínim d’individus) de 
tres, dos adults i un immadur. L’individu immadur 
s’ha identificat a partir de la vèrtebra que no esta-
va epifisada, la resta de fòssils són d’adults. Cal 
recordar, però, que la representació dels lepòrids 
entre la fauna coordenada està fortament esbiai-
xada, ja que només es coordenaven els elements 
més sencers, i que la major part de peces es recu-
perava després al garbellat.

Pel que respecta a la família Cervidae, les 
cinc restes trobades pertanyen a l’esquelet cranial 
(un molar aïllat), a l’esquelet apendicular anterior 
(una escàpula i un húmer) i a l’esquelet apendicu-
lar posterior (un coxal i un tarsal, concretament un 
astràgal). L’única resta de carnívor és un metàpod, 
i les 10 restes de tortuga són fragments de placa 
de la closca. Les restes assignades a talles de pes 
(TM i TP) corresponen a fragments de costella, 
ossos llargs i plans que no s’han identificat anatò-
micament.

Finalment, s’han identificat dues restes mos-
segades, una correspon a la costella de talla mitja-
na i l’altra a l’astràgal de cèrvid. La baixa represen-
tació d’aquest tipus de modificació d’origen biològic 
no ha fet possible la identificació del carnívor que 
ha intervingut.

Taula 1. Número de restes coordenades a cadascuna de les unitats i subunitats. Es 
distingeix entre restes òssies, dentàries i malacofauna.

Taula 2. Total de restes òssies i dentals recuperades a la 
subunitat I-cut and fill.
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La unitat II ha proporcionat un total de 114 
restes. La major part d’aquestes ha aparegut a la 
subunitat IIa (108–94,70 per cent) mentre que a la 
IIb s’han recuperat només sis fòssils, el que repre-
senta el 5,30 per cent del total.

Els elements coordenats a la subunitat IIb 
corresponen a una tíbia de conill, un os llarg de 
Talla Mitjana i quatre fragments que no s’han pogut 
identificar ni anatòmicament ni taxonòmica.

A la subunitat IIa, totes les restes, a excep-
ció de dos cargols terrestres (Cepaea) i una placa 
de tortuga, pertanyen a mamífers. El percentatge 
d’identificació taxonòmica de restes òssies i den-
tals en aquesta subunitat és del 39,60 per cent. 
S’han identificat tres famílies: Cervidae, amb 36 
restes, Leporidae, amb cinc restes, i Quelonia, 
amb una sola resta. Aquestes dades ens indiquen 
que per a la major part dels fòssils recuperats 
només s’ha pogut fer l’assignació a talles de pes 
(41,50 per cent), o no s’han pogut identificar ni 
anatòmicament ni taxonòmica (18,80 per cent).

Les restes de cèrvid (Taula 3) corresponen, 
principalment, a elements distals de les extremi-

Taula 3. Total de restes òssies i dentals recuperades a la 
subunitat IIa.

Figura 6. Carp de cèrvid en connexió anatòmica localitzat al quadre M8 de la unitat IIa (Foto IPHES-A.Ollé).
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tats, és a dir, metàpods, carpals, tarsals i falanges. 
Els carpals corresponen a dos unciformes, dos 
escafoides, un semilunar i dos no identificats. Per 
la seva banda, els dos tarsals són calcanis. Part 
d’aquests carpals van aparèixer a l’excavació en 
semiconnexió anatòmica al quadre M8 (Fig. 6). 
També han estat recuperats una escàpula, tres 
fragments d’húmer i tres de radi, pel que respecta 
a l’esquelet apendicular anterior, i un fragment de 
coxal de tíbia per l’apendicular posterior. Només 
s’ha recuperat una dent aïllada, un PM4 superior 
dret d’un individu adult. Aquesta representació 
anatòmica ha permès identificar un Numero Mínim 
d’Individus de dos, ja que totes les restes corres-
ponen a individus adults, excepte un dels radis que 
és d’un infantil, ja que no estava epifissat.

Les restes de conill són totes apendiculars, a 
excepció de la vèrtebra. El Numero Mínim d’Indivi-
dus per a aquest taxó és d’un sol individu.

Pel que respecta a les talles de pes, hem de 
destacar que se n’han identificat tres: la Talla Gran 
(TG) amb cinc elements, la Mitjana (TM) amb dos, 
i la Petita (TP) amb 37. Les cinc restes de TG cor-
responen a tres fragments de costella i dos ossos 
plans no identificats. Les dues restes de TM són 
fragments de costella. També els fragments de 
costella són les restes més abundants a la TP (17), 
als qual s’afegeixen vuit fragments d’os llarg i cinc 
d’os pla que no s’han pogut identificar anatòmica-
ment, a més de set fragments de vèrtebra.

En aquesta subunitat han aparegut cinc res-
tes mossegades per carnívor: dues vèrtebres de 
TP (Fig. 7), un metàpod i un escafoides de cèrvid, 
i un os no identificat. A l’igual que amb les restes 
mossegades del C&F, no ha estat possible identi-
ficar el tipus de carnívor, ja que la mostra intervin-
guda és molt petita.

En resum, quant a les restes faunístiques 
recuperades, hem de remarcar l’elevat índex de 

Figura 7. Empremta produïda per carnívor sobre una vèrtebra cervical de talla petita (unitat IIa, quadre L8 núm.4) (Foto 
IPHES-A.Ollé).
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fracturació actual dels fòssils, degut essencialment 
a la duresa de la bretxa carbonatada en la que 
es troben inclosos (la qual cosa dificulta enorme-
ment la seva extracció). Entre els mamífers, les 
espècies identificades són principalment cèrvids 
i lepòrids, tot i que hi ha un element pertanyent a 
un carnívor i diverses restes adscrites a individus 
tant de talla petita com mitjana i gran sense espe-
cificar. Destaca la presència, sobretot a la unitat 
I-cut and fill, de nombrosos fragments de placa de 
tortuga (Quelonia). Quant a representació de parts 
esquelètiques, la mostra és encara massa reduïda 
per a poder extraure’n conclusions vàlides, però 
sí que cal remarcar l’alta representació relativa 
d’elements apendiculars (i, entre ells, especialment 
distals) entre les restes de cèrvid de la unitat IIa. 
Algunes de les restes de macromamífers presen-
ten marques de mossegada de carnívors encara 
sense identificar, tot i que en baixa proporció, tant 
a la unitat I com a la II. Cal dir, per a finalitzar, que 
no s’ha localitzat cap nova resta humana.

INDÚSTRIA LÍTICA

Quant a indústria lítica, durant la campanya 
realitzada el 2005 només s’han recuperat dos 
objectes (Fig. 8). El primer és una ascla o Base 
Positiva (BP) de sílex, localitzada a la unitat I–cut 
and fill, quadre N7. Les seves mesures tècniques 
són 17 per 33 per 6 milímetres. Presenta una pàti-
na blanca generalitzada. El seu taló és en platafor-
ma, no cortical i unifacetat. La seva cara ventral té 
una delineació sinuosa i presenta un bulb difús, i 
l’angle entre aquesta cara i la plataforma talonar 
és de 120º. No presenta tampoc còrtex a la cara 
dorsal, i la morfologia general de l’ascla és penta-
gonal.

El segon objecte és també una base positiva 
de sílex, localitzada a la unitat II-a, quadre M8. 
Les seves mesures tècniques són 24 per 24 per 5 
milímetres. El seu taló és en plataforma, no cortical 
i unifacetat. La seva cara ventral és sinuosa, i el 

Figura 8. Indústria lítica recuperada la campanya de 2005. a, unitat I-cut and fill, quadre N7, núm. 55; b, unitat IIa, quadre 
M8, núm. 20 (Foto IPHES-A-Ollé).
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bulb marcat. L’angle entre cara ventral i taló és de 
125º. No presenta tampoc còrtex a la cara dorsal, 
i la seva morfologia general és pentagonal. Està 
també totalment patinada, i presenta la peculiaritat 
d’unes característiques alteracions tèrmiques: “cra-
quelat”, cúpules i llustre.

Amb un nombre tant reduït d’artefactes no 
és possible treure conclusions tecnològiques ni 
ocupacionals. Tot i així, aquests dos objectes són 
proves directes de la presència humana a la cavi-
tat, o a l’entorn immediat de l’entrada de la cova, 
almenys en dues fases cronològicament diferents. 
Els seus talls són totalment frescos, i, per tant, 
s’exclou cap possibilitat d’arrossegament des 
d’àrees llunyanes.

CONSIDERACIONS FINALS

La represa de la recerca al jaciment de la 
Cova de dalt del Tossal de la Font s’ha plantejat 
de forma interdisciplinar, i està específicament 
dirigida a l’avenç en el coneixement d’un registre 
arqueopaleontològic amb un alt potencial, posat en 
evidència pel registre recuperat durant la primera 
fase d’excavacions.

Concretament, la revisió estratigràfica del 
rebliment plistocè i les diferents anàlisis que s’es-
tan emprenent (paleoambientals, radiocronològi-
ques, tafonòmiques, zooarqueològiques i tecnolò-
giques) permetran contextualitzar les importants 
troballes paleoantropològiques efectuades a la 
dècada de 1980. Previsiblement, l’excavació en 
una major extensió dels diversos nivells identificats 
al jaciment aportarà nova informació; s’ampliarà la 
col·lecció de fòssils i d’indústria lítica, amb la qual 
cosa serà possible plantejar una reconstrucció més 
acurada tant dels processos de formació del dipò-
sit com de les dinàmiques naturals i antròpiques 
que han ocasionat les acumulacions de restes.

A banda de l’esmentada contextualització 
i de les inferències ocupacionals que es puguin 
extraure sobre el rebliment plistocè localitzat a l’en-
trada de la Cova de Dalt, l’actual projecte de recer-
ca contempla a mitjà termini una anàlisi del carst 
del Tossal de la Font de Vilafamés en un sentit més 
ampli, abastant també la Cova de Baix i incorpo-
rant la informació que, per a èpoques més recents, 
prové del jaciment de cova Matutano, localitzada al 
peu del Tossal (Olària, 1999).
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