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Se estudian los restos Oseos de dos individuos, que consisten en siete fragmentos de cráneo, seis de un adul-
toy uno de un niño exhumados en Ia Cova Foradà en un estrato musteriense. Cinco de los fragmentos del adul-
to corresponden al neurocráneo y el más pequeno parece ser de torus supraorbitario. El sexto fragmento corn-
prende Ia porción anterior de Ia max/la. lnc/uye Ia sutura intermaxilar y permanecen in situ los dientes 33,34 y
36. Tamb/én se visualiza Ia fosita prenasal. Estos restos parecen corresponder a un Neandertal, probable-
mente de sexo femenino. Del md/v/duo infant/I, de tres a c/nco años de edad, se conserva un fragmento de Ia
escama temporal y, por encontrarse en el mismo estrato, se sugiere que pertenecla a Ia misma espec/e.
Hombre fósil, Neandertal, Musteriense, Valencia, España.

This study analyses seven fragments of human skull found in a Mousterian level of the Cova Foradà (01/va,
València, Spain). Six of them belong to an adult female individual and the seventh to a child 3 to 5 years
old. Five of the adult's pieces correspond to the neurocranium, and the smaller ones come from a torus supra-
orb/talis; the bigger one consists of the frontal portion. The maxillary suture is present, and the teeth 33, 34
and 36 as well. Through the features of the bones of the adult individual, we can attribute them to a Nean-
derthal, just as the bone of the child, because all had been found in the same level.
Fossil man, Neanderthal, Mousterian, València, Spain.

Les restes osseux de deux individus ont été étudiés. Sept fragments de crane, six d'un adulte et un d'un en-
fant, exhumes a Ia Cova Forada, dans une strate moustérienne. Les cinq fragments de l'adulte proviennent
du neurocranien et le plus petit semble appartenir au torus supraorbital. Le sixième comprend Ia portion
antérieure du maxillaire et Ia suture intermaxillaire ainsi que les 33e, 34e et 36 dents. II semble qu'ils cor-
respondent a un Néandertal, probablement de sexe fémin/n. On conserve un fragment de Ia squame tern-
porale de l'enfant qu/ deva/t apparten/r a Ia même espèce.
Homme fosile, Nenaderthal, Musterien, València, Espagne.

RESUM ARQUEOLOGIC

La Cova Foradà, situada en el terme municipal d'Oliva
(València) (Figs. 1 i 2), s'obre a ponent en un turó que
forma part del sistema càrstic de Ia serra de Mustalla,
les aigUes del qual son recollides pel riu Budells en les
proximitats de Ia cavitat. Aquesta té propera Ia planura
costanera del terme d'Oliva, construIda amb les apor-
tacions del riu Gallinera. L'entorn es un ecosistema variat
i riquIssim que inclou zones costaneres, de muntanya,
lacustre i de plana. Es precisament aquesta riquesa que

explica Ia continuitat d'habitaciO de Ia cavitat des del
Mosterià fins el MesolItic, en un entorn que fou frequentat
també durant l'Edat del Bronze, l'època ibèrica i l'època
medieval.
Els primers treballs realitzats en Ia part oest van fer creure
en un inici que es tractava d'un jaciment exclusivament
Mosterià, perquè Ia pràctica totalitat dels materials tro-
bats aix) ho evidenciaven. Tanmateix, els indicis feren
sospitar de Ia possible existència d'altres nivells. Les
primeres datacions obtingudes, es dues de 12.000 BP,
aixI ho reflectiren. L'excavació en extensió confirmà, junt
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amb les troballes d'abundants materials del Paleolitic
Mitjà, d'altres clarament magdalenianes, en relació,
doncs, amb es datacions.
Una cala posterior, també en aquesta zona, va confir-
mar Ia remoció de Ia part oest, potser feta en busca de
tresors med ievals.
L'inici de l'excavaciO a a part est, totalment a l'aire lliure,
va anar acompanyada per Ia idea que s'estigues en una
zona arqueolOgica interior, ara exterior a causa de l'es-
fondrament de Ia volta, els blocs de Ia qual, encara in
situ, haguessin tancat el jaciment, tancament confirmat
per l'existència d'un enterrarnent de l'Edat del Bronze
valencià.
L'excavació va confirmar les nostres hipôtesis i, sota un
potent nivell d'uns 50 cm d'humus, entre els blocs i sota
dells, que contenia les restes de l'enterrament, van
aparèixer els nivells arqueolOgics fèrtils, que van sobre-
passar les nostres expectatives.
Les excavacions posteriors, fins el 1999, han anat con-
figurant una potent i riquissima estratigrafia, des del
Mesolitic inicial fins el Mosterià inferior, que s'estableix
de Ia següent manera: Mesolitic I, amb linia de costa
dins els limits econOmics i de 'area de subsistència -
Mesolitic I amb linia de costa allunyada i fora del limits
- Magdalenià amb abundant indOstria Ossia significa-

Figura 1. Mapa que mostra Ia situació del Pais ValenciO a Ia
Peninsula Ibdrica.

tiva - Solutrià amb puntes tipus ParpallO - Solutrià mitjà
- Protosolutrià - Aurinyacià - Gravetià i Mosterià (Fig. 6).
Actualment Ia cata es troba a nivell de Mosterià pie, amb
abundant material (Fig. 3) i extraordinOria quantitat de
fauna, sense indicis que Ia base de Ia cavitat estigui a
Ia vora. D'aqui Ia necessitat de continuar Ia cata per arri-
bar a Ia base i començar l'excavació en extensiO a par-
tir d'aquesta zona, si aixi es considera.
Les excavacions del 2000 van mostrar nivells moste-
rians potents i riquissirns, tant en fauna corn en mate-
rial litic, destacant es restes humanes estudiades. Es
van agafar mostres dels seguents nivells: superficial del
2 al 16, 18, 20, 22, 24 i 26, és a dir, de tota Ia sequèn-
cia d'estratigrOfico-cultural, i es van trametre a l'lnstitut
Rocasolano del CISC., on es troben en estudi (Fig. 3-
5).
D'altra banda, l'existència dun diverticle lateral, amb
restes superficials, obligO a iniciar Ia seva excavació ja
que, per trobar-se fora del recinte tancat, presentava el
risc que s'hi fessin excavacions clandestines.
L'excavaciO dels primers nivells names va proporcionar
dades sobre I'existència de restes d'enterraments del
Bronze, molt fets malbé. També a causa de les actua-
cions dels clandestins, es va considerar oportU reforçar
Ia protecciO de Ia tanca i es va reformar el sostre.

MATERIAL ESTUDIAT

El material osteolOgic humà es compon de set frag-
ments, que sembla que pertanyen a dos individus, un
adult (Cova-Foradà-I) i un infant (Cova-Foradà-II).

Figura 2. Mapa amb Ia situació d'Oliva i de Ia Cova Fo-
radà,
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cOVA FORAOA Oliva
p.vtlI o-d

Figura 3. Tall estratigrafic de Ia Cova Foradà que passa per C-D, que mostra les àrees excavades i els anys en què van
tenir hoc les excavacions. C-27, que correspon a I'any 2000, és el hoc on es van trobar les restes Ossies dels homes de
Neandertal que s'han estudiat.

COVA FORADA (Ohaa)

-

Figura 5. Tall estratigrafic del sector A-A.

Fig ura 4. Planta general de les àrees excavades (marcat corn
a quadriculat).

COVA-FORADA-1
Es conserven sis fragments, Gino corresponents a Ia
volta craniana i un corresponent a Ia rogió anterior del
maxillar superior (Fig.8).

Volta craniana (Fig.7)
Els Gino fragments quo pertanyen a Ia volta craniana
son do petites dimensions i han estat denominats A, B,

C, D I E. Dos dells tenon un gruix aproximat do 6
mm. El denominat A fa 42 x 47 mm, té una forma rom-
boidal i és travessat per una fisura pOstuma; l'altre, oh
B, fa aproximadament 23 x 38 mm, i té forma qua-
drangular. Ambdós estan recoberts en a soya cara
externa per una ganga do concrecions calcàries que
envolten petits fragments ossis I tal vegada per restes
dentàries, probablement humanes, si be no pot exclou-
re's quo pogueS tractar-se de restes de fauna o barre-
jades. Les vores dels OSSOS en Ia seva cara interna estan
recobertes per una patina de color negrOs formada per
concrecions calcàries, excepte en alguns punts, on los
queda al descobert mostrant el teixit esponjós del diploe.
El tercer fragment (C) mostra un os prim, de P00 gruix
i do dimensions difIcils do determinar p01 revestiment
calcari, de dimensions aproximades d'uns 38 x 43 mm.
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Figura 6. lndüstria litica mosteriana que acompanyava es res-
tes Ossies estudiades.

Figura 8. Esquema de Ia Iocalització del fragment de maxillar
aixi com del fragment (E)1.

Figura 7. Fragments de Ia volta craniana abans de Ia seva
neteja per Ia cara exocranial (majüscules) I endocranial (minus-
cules). A, B I D probablement corresponen al parietal; C al tem-
poral i E al torus fronts/is.

El quart fragment (0), de morfologia romboidal irregu-
lar, té diferents gruixàries segons les seves quatre vores:
4,5 mm en el costat més llarg (33 mm), 5,2 en el més
angulat (33 mm), 6,8 mm en l'opoSat al primer, amb 27
mm, i el costat més curt (21 mm) presenta el gruix més
gran (7,5 mm).
Els fragments A, B i 0 probablement corresponen a los
parietal I el C a l'escama temporal o frontal, perO no es
pot determinar Ia seva situaciO exacta ni Ia seva latera-
litat. Els fragments A, B i D mostren una suau curvatura
de concavitat interna. La cara endocranial do IA
mostra dues fractures pOstumes sense desplaçament,
i per sota de Ia patina que recobreix s'intueix un solc
vascular que, per Ia seva direcció, fa suposar que aquest
fragment podria correspondre's amb es proximitats de
l'angle anteroinferior del parietal dret. Les concre-
dons del fragment C tan sols permeten veure Ia seva
cara exocraniana, que és bastant aplanada i podria
correspondre a I'escama temporal.
El petit fragment anomenat E és triangular, amb una
base de 23 mm i una alçada de 18 mm. El gruix varia
segons els diferents angles: és de 12,5 mm en el vèr-
tex i de 6,5 mm en el catet dret i de 10,5 mm en 'es-
querre. El gran gruix del vertex es pot correspondre amb
l'inici d'un torus supraorbitari, i es tractaria doncs dun
fragment de los frontal. La seva morfologia descarta Ia
possibilitat que es correspongués amb l'ini.
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Maxil•Iar superior (Fig.9-11)
Comprèn aproximadament el terç mitjà de l'arcada
dentària dreta i els dos tercos de l'esquerra, i falta quasi
tot el vel del paladar ossi. Costa apreciar Ia sutura inter-
maxillar per es concrecions de terra, perO va des del
prostion fins al punt nasoespinal, si be lespina nasal
està absent per erosió pOstuma. Tot los està revestit
de concrecions calcàries, i en alguns punts de a part
posterior, cara externa del maxillar dret, forma un con-
glomerat similar al descrit per als fragments de Ia
volta craniana. Les dimensions totals de Ia peca son:
amplada de l'arcada anterior 75 mm, gruix entre 17 i
20 mm i alçada des de Ia vora alveolar entre 23 i 30 mm.
L'alçada del procés alveolar té una altura considera-
ble (31 mm) i a nasion-prostion segurament era
superior en uns 5 mm. L'amplada de I'arcada dentària
avaluada no difereix de a d'altres individus neandertals,
com apunten les seguents dades: Shanidar 72 mm;
Chapelle-Aux-Saints 73 mm; La Ferrasie 82 mm. Les
mides de I'individu de Cova Foradà-1 sOn molt supe-
riors ales del veil "Cro-Magnon" 68 mm; adult de Gri-
maldi 62 mm i Home de Chancellade 55 mm, totes elles
semblants a les del grup d'Homo sapiens modern.
Es conserva un petit sector de Ia fosseta prenasal dreta,
8 x 7 mm, i de 14 x 10 mm en l'esquerra. L'amplada
que pogué tenir l'obertura nasal sembla francament
gran quan es compara amb diversos neandertals: La
Chapelle-Aux-Saints 30 mm; Shanidar 32 mm; Gibral-
tar 33 mm; La Ferrasie 35 mm. La distància respecte
als Homo sapiens sapiens actuals és molt més gran
ja que no acostumen a superar els 25 mm, i molt menys
els homes de Grimaldi amb 21 mm i de Chancelade i

Cro-Magnon de 23 mm. Aquestes diferències es deuen
a Ia caracteristica prOpia dels neandertals, que pre-
senten Ia regio maxillar amb aspecte bombat, i al fet
que Ia regiO que envolta el nas sobresurt. Aiello i Dean
(1990) esmenten que Ia cara Neandertal està adaptada
a resistir Ia incorbació i torsió en el pla sagital com a
resultat de Ia càrrega de Ia dentició anterior. Maureille
i Bar (1999) apunten que en part es deu al tancament
tardà de les sutures maxillar i premaxillar a causa del

moviment de rotaciO associat a l'erupciO de es incisi-
yes deciduals i després amb Ia formaciO i erupció de
los incisives permanents i de les canines. Aquest
marc temporal implica el potencial per augmentar Ia
mida del premaxillar, l'allargament de l'arc incisiu-canina
I, com a conseqüència, un increment del volum ossi do
Ia part medial de Ia cara.

DenticiO
Dins el fragment de maxillar es conservaven tan sols
tres peces: 23 (C 1 ), 24 i 26 (P 1 i M). La 23 mostra apro-
ximadament uns 6,5 mm del seu coIl, Ia 24, 7 mm i Ia
26, 3 mm del seu coil. A continuació es presenten es
seves dimensions:

Peca M-D V-L A

23 7,4 10,4 6,3

24 7 11,6 24

26 9? 10,3 6

Totes les mesures estan en millimetres.
M-D-mesiodistal
V-L-vestibul lingual
A-altura

Figura 9. Fragment del maxillar. A.- Vista frontal amb Ia presència de Ia sutura intermaxiliar ('p), restes de lespina nasal
(S), I'orifici de Ia fossa nasal esquerra (F), associada a un profund solc prenasal (SU) que, maigrat el seu estat pOstum de
deteriorament, permet observar l'amplada de l'obertura nasal. 12, 11, 21 22 corresponen a les prominències que origi-
nen les arrels de los quatre incisives superiors, Ia canina (23) i el primer premolar esquerre (24). B.- Vista lateral que per-
met visualitzar Ia canina (23), el primer premolar (24) i el primer molar 126), que està molt malmès.
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B
Figura 10. El fragment del maxillar vist per Ia seva cara ante-
rior. A) Es visualitza be Ia fosSa nasal esquerra. La sageta marca
Ia situaciO malmesa de l'espina nasal. B) Cara inferior. La sageta
negra marca Ia situaciO de Ia sutura intermaxillar i Ia sageta
blanca Ia de l'orifici del conducte palatI anterior (0). Les con-
crecions recobreixen Ia majoria de les corones conservades.

Figura 11. Radiografia del maxillar.

En Ia peca 26 los mesures poden considerar-se apro-
ximacions ja que hi ha diverses fissures verticals quo
solquen Ia corona quo s'obre a mida que s'arriba a Ia
cara triturant. El desgast do los corones no os pot valo-
rar en el molar, perO en Ia canina i en el premolar és
intens en sentit vestIbul-lingual oblic do baix a dalt, amb
Ia pràctica supressiO do Ia corona en Ia so ya part pos-
terior. El segon premolar probablemont es va despren-
dre en vida, atesa l'obliquitat mesiodistal do los coro-
nes dels 23 i 24.

Crida l'atenció l'obliqUitat dels premolars en sentit medial,
probablement per Ia pèrdua prematura do Ia canina.
En el seu conjunt los peces dentàries poden conside-
rar-se voluminosos, si be en a canina i on el premolar
son molt àmplies les cares vestibulars.
Per lam plitud do Ia cara visible do los arrels dentals
sembla evident quo exist) malaltia periodontal, i el des-
gast de les corones por atribuir-se a Ia dieta o a activi-
tats no masticatôries.
Dsprés do Ia neteja del maxil•lar, encara bona part del
fragment ossi I de los dents ha quedat recoberta de
concrecions calcàries, quo no poden desprendro's sense
malmetre los estructures romanents. Els alvèols do
los dents 11, 22 i 25 estan buits i ols do los dents 13,
12 i 21 estan ocupats per material de farciment, quo,
en radiografia (Fig. 7c) no sembla correspondre's a res-
tes dentàries, sinó a terra o concrecions. Es conserva
suficient quantitat de los palatal per poder observar
el forat nasopalati, do 4 mm do diàmetre gran i de 5,5
mm de trajecto intraossi.
Los dents conservades estan parcialment recobertes
de concrecions calcàries que no s'han pogut eliminar
ja quo Ia seva remociO podria alterar Ia informació quo
proporcionen, raó per Ia qual sembla més aconsellable
valorar-les en Ia so ya situaciO actual. La corona del 26
ha sofert una fractura pOstuma en Ia faceta vestibular.
La taula externa do los alveolar, a l'alçada de Ia 22, pro-
senta una perforació, quo podria confondre's amb una
fistula, perO quo possiblement és causada per una alto-
ració pOstuma de los, quo és molt prim a aquest nivell.
L'alvèol do Ia 25 suggereix quo aquesta premolar
deuria tenir una arrel doble, i Ia radiografia mostra unes
cambres polpars àmplies en los tres dents conserva-
des. La forma i allargament apical en el cas del premolar
(24) i del molar (26) suggereixen taurodontisme.
D'aquestes mateixes restes s'han estudiat també les
estries dentàries. En primer Iloc s'han realitzat motlles
do les peces dentàries per a poder-les estudiar amb
el microscopi electrOnic. En observar les reproduccions
amb Ia lupa binocular es constatà a presència en los
cares vestibulars do les dents 23 i 24 d'un intens volum
de microestries originades pels ailments ingorits per I'm-
dividu.
L'observació meticulosa amb el microscopi electrOnic
a 100 x ha pormès constatar Ia presència d'estries, amb
un resultat interessant, ja quo quo Ia mitjana do 250-
300 per cada 0,56 mm 2 és molt elevada. Tanmateix,
aquestes dades a)llades no permeten arribar a una con-
clusió final fins quo es pugui efectuar una comparació
estadistica amb les dades obtingudes entre un nombre
elevat d'individus del mateix periode, treball quo s'està
realitzant en una investigacio quo inclourà nombrosos
individus procedents d'altres jaciments del Paleolitic
Mitjà. Tanmateix los dades preliminars indiquen una dieta
molt abrasiva on aquest individu, perquè probablement
hi havia un elevat contingut de vegetals.
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Del conjunt de restes pertanyents a I'individu Cova-
Foradà-1 es pot concloure a partir de les caracteristi-
ques generals que presenten els fragments, sobretot
del maxillar, que I'espècirnen s'aparta del gènere Horno

sapiens sap/ens i que les restes son compatibles amb
Ia tipologia dels homes de Neandertal. Aihora, es tracta
d'un individu d'edat adulta, que, tenint en compte es
dimensions de les dents i el gruix dels ossos parietais,
podria pertànyer al sexe femeni. Quant al seu estat de
salut, es pot deduir a partir de l'anàlisi dentària una evi-
dent patologia que va donar Iloc a Ia pèrdua prernor-

tern del segon premolar (25), circumstància que justi-
ficaria Ia desviació oblicua de Ia part visible del primer
premolar (24) i de Ia canina cap a Ia Ilnia mitjana. Pro-
blablement aquesta patologia pogué ésser secundària
a una periodontitis, i que I'arrei de Ia 24 estigues a 5,5
mm entre Ia vora anterior de I'alvèol i el coil dental. Es
probable que també estigués afectat el 23, tal vegada
en un grau més gran, perO el seu estat deteriorat pOs-
tumament no permet assegurar tal afirmació.
Es evident que el deteriorament és antic, segurament
per aixafament, i no semblen evidents cap mena
d'accions antrOpiques o prOpies dels carronyaires.
Lamentablement, Ia reduida dimensió dels fragments i
el seu estat deficient de conservaciO impedeixen un
diagnOstic més categOric, i s'haurà d'esperar que en
els nous treballs arqueolOgics apareguin noves restes
osteolOgiques que confirmin el criteri ad presentat.

L'individu està representat per un petit fragment rom-
boidal d'un parietal de 48 x 33 mm. Es evident que
correspon a aquest os ja que presenta una articulaciO
bisellada tal corn correspon a Ia vora parieto-temporal.
També s'aprecia una zona rectilinia de sutura, que seria
anterior (per 'ala gran de I'esfenoides), amb Ia qual cosa
i amb quasi tota seguretat correspon al parietal dret,
formant part del pteri (Fig. 12).
El seu caràcter infantil es valora a partir de Ia seva gruixà-
na mitjana (3 mm), per Ia presOncia de les celles diploi-
ques i pel fet que en Ia seva cara endocranial es mar-
quen intenses impressions digitals que donen Iloc a grui-
xos, que oscillen entre 1 mm en les cavitats digitals i 4
mm en les eminències mamilars.
Tenint en compte que les impressions digitals son molt
intenses i los és molt prim, caldria situar l'edat de I'm-
dividu entre els 3-5 anys, ja que el gruix de los oscilla
entre un minim dl ,5-2,5 mm en el fons de les impres-
sions digitals i tan sols assoleix els 4-5 mm en les eminèn
des mamilars. A aquesta edat és quan les impressions
digitals adquireixen Ia seva maxima intensitat. A més
s'ha tingut en compte que, encara que escasses, ja hi
ha presents algunes celles diploiques, es quals mi-
cien Ia seva aparició a partir dels dos anys, augmentant

el seu nombre de forma progressiva amb l'edat, fins a
adquirir l'aspecte caracteristic de l'adult.
Aixi doncs, en tractar-se d'un fragment tan petit, per-
tanyent a un individu infantil, no es poden aportar
més dades antropolOgiques, perO, corn que varen
aparèixer en el mateix estrat que 'individu 1, cal pen-
sar que també corresponen a un Neandertal.

CONCLUSIONS
Les restes estudiades pertanyen al Paleolitic Mitjà, pen-
ode en què visqueren els Neandertals. Corresponen amb
seguretat a dos individus, un adult i un altre infantil.
Els fragments del neucrocrani sOn gruixuts, Si be que
no excessivament, perO amb tota seguretat hi ha un
fragment petit que per Ia seva morfologia i gruix corres-
pon a un torus frontal/s molt desenvolupat.
El fragment conservat del maxilIar, si be deteriorat, per-
met afirmar amb seguretat que tant el procés alveolar
com Ia fossa nasal son molt amplis, i també ho és el seu
vestibul. Les dents, que son voluminoses, en Ia radio-
grafia mostren I'existència d'un moderat taurodontisme.
Tots els arguments exposats resulten compatibles amb
el diagnOstic d'un Neandertal, probablement del sexe
femeni.

Figura 12. Fragment del parietal infantil vist per Ia cara endo-
cranial (A) I exocranial (B).
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