
1 Introducció

El Penedès és un territori natural molt prolífic 
pel que fa a l’existència de jaciments arqueo-
lògics. La seva localització geogràfica i el seu 
context geomorfològic el fan apte per a l’esta-
bliment humà ja des de cronologies antigues. 
No obstant això, és a partir de l’holocè que el 
nombre de jaciments augmenta exponencial-
ment, tot i que només una petita part dels llocs 
disposen d’informació arqueoestratigràfica 
útil a dia d’avui (Mestres i Esteve, 2016).

Sense ànim de ser exhaustius en l’aspec-
te historiogràfic, les primeres dades sobre la 
prehistòria de l’Alt Penedès procedeixen de la 
Cova de Can Pasqual (Castellví de la Marca), 
on es documentaren restes d’un vas ceràmic 
cardial i d’altres restes, probablement de l’edat 
del bronze (Bosch Gimpera, 1923). Més tard es 
publiquen els treballs de l’Esquerda de les Ro-

ques del Pany (Torrelles de Foix), un jaciment 
amb una suposada seqüència que abraça tota la 
prehistòria recent. Els vestigis més importants 
es corresponen amb la fase del neolític cardial i 
amb l’horitzó del neolític final-calcolític (Gri-
vé, 1932). Als anys cinquanta del proppassat se-
gle es publica la primera notícia de la Cova del 
Bolet (Mediona). Els pocs materials disponibles 
en aquella publicació (Giró, 1947-48), junta-
ment amb les dades conegudes posteriorment 
(Baldellou, 1979 i excavació inèdita de l’Equip 
Guineu de l’any 1992), mostren una llarga se-
qüència, que s’iniciaria al començament de 
l’holocè amb un epipaleolític microlaminar 
i que continuaria amb diverses fases neolíti-
ques (cardial, postcardial Molinot, final) i de 
l’edat del bronze. Durant l’any 1974, i després 
entre els anys 1981 i 1984, es duen a terme les 
campanyes a les Guixeres de Vilobí (Sant Martí 
Sarroca) per part de Josep Mestres (el primer 
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any en col·laboració amb V. Baldellou). Aquest 
jaciment a l’aire lliure presenta nivells ocupaci-
onals del neolític cardial, epicardial i postcar-
dial (Mestres, 1981-1982; Mestres, 1987). Poc 
després, J. Mestres excava al jaciment de l’Hort 
d’en Grimau (Castellví de la Marca). Es tracta 
d’un conjunt d’estructures negatives funeràries 
i també de sitja-fossa amb cronologies entre el 
neolític postcardial i l’edat del ferro (Mestres, 
1988). Després d’aquest moment, ja durant els 
anys noranta, es comencen a donar les prime-
res excavacions preventives a l’aire lliure, en 
jaciments inèdits en aquell moment com el Pou 
Nou (Olèrdola), el Pujolet de Moja (Olèrdola) 
(Mestres et al., 1997) i el Mas d’en Boixos (Pacs 
del Penedès) (Farré et al., 2002). Tots aquests 
són camps de sitges amb cronologies entre el 
neolític cardial i l’edat del ferro. Recentment 
s’han dut a terme excavacions preventives de 
gran magnitud que han deixat al descobert ja-
ciments nous de les mateixes característiques, 
com la Serreta, el Mas Pujó i Cinc Ponts (Es-
teve et al., 2012).

Si ens centrem en la Cova de la Guineu, les 
primeres notícies es coneixen l’any 1961, quan 
fou descoberta per Pere Giró (Equip Guineu, 
1995). Després d’aquest moment, el jaciment 
fou excavat sense cap control a les darreries 
de la dècada dels anys setanta del proppassat 
segle per part d’un grup d’aficionats (AECC 
de Mediona). Aquest grup d’afeccionats va ac-
tuar de manera molt important en els dipòsits 
de l’interior de la cova i va donar a conèixer 
un lot de materials molt significatius, que van 
poder ser estudiats per membres de l’Equip 
Guineu durant la dècada dels anys vuitanta. 
Aquests materials oferien una idea bàsica i ge-
neral sobre les ocupacions a la cavitat, des del 
neolític antic cardial fins al bronze final. Més 
tard, després d’uns anys d’oblit, Josep Mestres 
excava el jaciment l’any 1983. Hi realitza un 
sondeig de 4 m2 a l’interior de la cavitat, amb 
una seqüència que comprenia un nivell (I) amb 
enterraments col·lectius del III mil·lenni aC i 
intrusions posteriors, un altre (II) amb restes 
del neolític postcardial i cardial i un darrer a la 
base (III), amb restes lítiques epipaleolítiques. 
A partir del 1988, s’inicia el projecte de recerca 
actual sota la direcció de camp de nombrosos 

investigadors (M. Bergadà, R. Bartrolí, G. Ribé, 
X. Esteve, J. I. Morales i F. X. Oms) i la coordi-
nació de Josep Mestres i Artur Cebrià. Durant 
totes aquestes campanyes s’ha pogut establir 
una de les seqüències holocenes més completes 
de Catalunya.

2 El jaciment

La Cova de la Guineu es troba al municipi 
de Font-rubí (Alt Penedès, Barcelona), a 725 
m.s.n.m. al cim del puig de la Plana Pineda 
(Serralada Prelitoral), molt propera a l’estratè-
gica carrerada del coll de la Barraca i per sobre 
de la font de Llinars, l’únic punt d’aigua na-
tural proper a la cavitat. L’entorn geològic de 
la zona del coll de la Barraca és el clàssic de la 
formació juràssic-triàsic: gresos vermells del 
Keuper a la base, calcàries del Muschelkalk al 
tram mitjà i dolomies de gra fi a la part supe-
rior. En aquest context, la Cova de la Guineu 
(de fet, un avenc amb conca de recepció prò-
pia, que compleix la funció de dolina) és una 
obertura per dissolució de les esquerdes de la 
capa de calcàries del Muschelkalk. L’aspecte 
actual del jaciment és una cavitat d’uns 25 m2 
(d’ara endavant, Sector Cova), un espai amb 
una morfologia d’abric de fins a 35 m2 (d’ara 
endavant, Sector Exterior) i tota la dolina ex-
terna, d’uns de 110 m2 (d’ara endavant, Sector 
Ampliació).

3 Les intervencions 1988-1997  
al Sector Cova

Després de la campanya arqueològica de J. 
Mestres, l’objectiu inicial de l’equip del SERP 
era avaluar el grau d’afectació del jaciment des-
prés de les activitats dels furtius i la perma-
nència o no de nivells arqueològics in situ de 
manera extensa. Així, doncs, la tasca tenia un 
doble objectiu: per una banda, eliminar les zo-
nes de farciment remogut, i per altra, comple-
tar i millorar la seqüència del jaciment (Equip 
Guineu, 1995; Morales et al., 2013). 

En aquest sentit, es va continuar excavant la 
zona treballada l’any 1983 (quadres D-E/4-5) i es 
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va assolir aquí en extensió el final dels nivells 
neolítics i l’excavació del nivell III, epipaleolític, 
que a més fou datat (Equip Guineu, 1995), amb 
el resultat de 9850 ±80 BP. Tots els espais que en-
voltaven aquest sondeig van ser primer netejats 
de remenats dels furtius i després aprofundits 
en excavació. En els més propers al sondeig es 
van excavar els pocs relictes in situ de la capa 
sepulcral del III mil·lenni aC (nivell Ic interior) 
i per sota es va documentar, en un espai proper 
als 10 m2, l’existència de nivells d’estabulació de 
ramats (fumier). Aquests es podien relacionar, 
culturalment parlant, amb el neolític postcar-
dial Molinot i es corresponien amb els nivell 
IIa i IIb (fumier) (Bergadà et al., 2005). Se’n va 
obtenir un lot de quatre datacions sobre carbó 
en columna, amb resultats entre 5580 ±70 BP i 
5330 ±70 BP. Per sota, el nivell IIc conté restes de 
fumier postcardial al sostre i materials del neo-
lític cardial a la base. En la majoria dels quadres 
no s’ha aprofundit més enllà dels nivells IIa i IIb 
(fumier), per la qual cosa els nivells IIc (cardial) i 
III (epipaleolític) estan a l’espera de ser excavats 
en extensió.

Per altra banda, en tots els quadres més pro-
pers a les parets de la cova els estrats arqueo-
lògics es trobaven molt alterats, tant a causa 
del télescopage dels estrats com per l’acció dels 
animals cavadors. Per aquest motiu, no s’hi va 

treballar de manera gaire intensiva i s’ha anat 
abandonant progressivament.

4 Les intervencions 1992-2015 
al Sector Davant Cova i Sector 
Exterior

Davant l’alteració dels nivells de l’interior de 
la cova, es va decidir expandir l’excavació vers 
l’exterior, ja que aquest tram no es trobava al-
terat pel furtius. Això va permetre obtenir més 
i millors dades sobre la formació arqueoestra-
tigràfica.

El Sector Exterior es divideix en dos trams. 
El primer, a l’entorn de la visera de la cavitat 
(Sector Davant Cova), que es va excavar entre 
els anys 1992 i 1998, i el segon, a l’espai exte-
rior, amb morfologia d’abric, excavat des del 
1999 fins l’actualitat (Sector Exterior) (fig. 1).

A nivell macro, s’han documentat tres ni-
vells estratigràfics, que contenen fins a cinc 
episodis arqueològics diferenciats: el nivell I 
es correspon amb un mínim de tres episodis 
de caigudes de blocs i que, amb sengles hiatus 
entre aquests, es corresponen amb els nivells 
superficial, a i b, el nivell Ia i el nivell Ia(b). 
En general, l’aportació sedimentària no seria 
important (tret dels blocs) durant la forma-

Figura 1. Localització del jaciment
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ció d’aquest nivell i això ha format, en alguns 
punts, palimpsestos. Després d’un moment 
d’aportació detrítica més important, en el qual 
no s’han detectat amb prou feines elements ar-
queològics (nivell Ib), es dóna un altre episodi 
estratigràfic diferenciat, que comprèn el nivell 
Ic i els nivells del neolític antic i antic-mitjà 
(Id i Ie).

En aquests sectors, en les cronologies que 
tractem en aquest treball (de l’edat del bronze 
fins el neolític final), els nivells es veien clara-
ment adossats a un gran bloc caigut de visera. 
A hores d’ara, considerem que es va despren-
dre després de les ocupacions postcardials a 
la cova.

En el primer tram, els quadres E7, E8, F7 i 
F8 van proporcionar una potència estratigràfi-
ca d’uns 2,5 m. Després del nivell superficial, es 
va excavar el nivell Ia, que presentava al sostre 
els episodis medieval primer i ibèric segon i a 
la base (separada per una franja de blocs) una 
ocupació de les darreries de l’edat del bronze. 

Ben delimitat, per sota d’aquest, el nivell Ia(b) 
presenta una conjunt de materials del bronze 
mitjà-recent. Després de l’episodi estèril Ib, el 
nivell Ic ja presenta característiques similars 
al dipòsit funerari de l’interior de la cova, del 
neolític final-calcolític. En aquest cas, la co-
loració i la textura del nivell estratigràfic són 
progressivament comunes a les dels nivells del 
neolític antic i antic-mitjà, amb més aportació 
sedimentària i menys importància de les cai-
gudes de blocs en la formació i la composició 
dels nivells. Cap a l’est de la cavitat (quadres 
B-C-D/7-8), la presència d’un graó, una possi-
ble estructura negativa del bronze recent-final 
i nombrosos caus van dificultar la tasca de res-
seguir aquesta seqüència en aquella direcció.

Al Sector Exterior s’hi va començar a inter-
venir l’any 1999 (quadres C-G/10-13), amb una 
aturada de cinc anys, durant la qual es va in-
tervenir al Sector Ampliació (2005-2010). Des 
de l’any 2011 s’hi intervé de manera exclusi-
va. Es tracta d’un tram ampli amb morfologia 

Figura 2. Estratigrafia de la secció C-G a la línia 11 amb el material significatiu situat.  
Les mostres datades d’Ia (base) i d’Ic es van escollir d’aquesta secció
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d’abric, protegit de les inclemències del temps 
per una paret de la cova i pel gran bloc després 
de la visera. No ha estat afectat per remocions 
clandestines i la presència de caus és menor 
que en altres parts del jaciment.

La seva seqüència és similar a la detectada 
al Sector Davant Cova, en un espai que asso-
leix pràcticament els 15 m2 d’extensió. Fins 
ara s’han pogut excavar totalment els nivells 
superficial, Ia, Ia(b), Ib i pràcticament tot l’Ic. 
En la darrera campanya d’excavacions (2015) 
es va arribar en dos quadres al sostre del nivell 
Id, de cronologia postcardial. 

Els nivells excavats fins ara són detrítics i 
argilosos (amb un component de sorres molt 
baix). El volum dels blocs sembla anar decrei-
xent a mesura que s’aprofundeix en la seqüèn-
cia. Destaquem que en els nivells Ia i Ia(b) 
els blocs són de decimètrics a quasi mètrics. 
Aquestes mesures canvien substancialment ja 
a la base del nivell Ia(b) i als nivells Ib i Ic, 
amb clasts centimètrics predominants i escas-
sos blocs. Culturalment, el nivell Ia té una clara 
continuïtat amb el sector Davant Cova, amb 
una cronologia del bronze final; el nivell Ia(b) 
no es trobaria representat en aquest sector. El 
nivell Ib, abans pràcticament estèril, representa 
aquí un episodi entre el calcolític i el bronze 
inicial. El nivell Ic, igual que a Davant Cova i 
a l’interior de la cavitat, es correspon amb una 
utilització del neolític final.

La matriu sedimentària també va variant a 
mesura que es canvia de nivell. Els estrats su-
periors tenen una coloració més fosca, amb un 
component orgànic prou important, de textu-
ra plàstica. En canvi, els nivells inferiors tenen 
una coloració rogenca (fruit de la lixiviació) i 
un component més sorrenc.

4.1. Les estructures

Tot i la dificultat de reconèixer arqueològica-
ment les estructures negatives en estrats com 
els del Sector Exterior, hem pogut detectar 
alguns elements que definirem a continuació. 

Del contacte entre el nivell superficial i el 
nivell Ia es va documentar una estructura de 
caracterització difícil. Sobre una plataforma de 

blocs col·locats de manera plana es van recupe-
rar les restes d’un ovicaprí (gairebé) complet en 
posició anatòmica, relativament alterat per fenò-
mens postdeposicionals i per un cau. La cultura 
material associada té una cronologia ibèrica. El 
fet que, a més, aquesta estructura estigués situ-
ada sota l’únic degotall actiu de la cova li confe-
reix, probablement, un significat cultual.

Del nivell Ia tenim una estructura de com-
bustió relativament plana amb limitació de 
blocs a cavall dels quadres F7 i F8 (fig. 3 in-
ferior). Es trobava al tram superior del nivell 
i a poca distància s’hi va coordenar material 
ceràmic ibèric. No obstant això, la cultura ma-
terial directament associada ja és de l’edat del 
bronze. L’estructura mesurava uns 65 cm de 
llarg per 55 cm d’amplada. A l’interior del fo-
gar es recuperaren restes faunístiques, algunes 
de les quals cremades i/o calcinades.

En aquest mateix nivell, al quadre E9 i als 
sectors propers s’ha determinat l’existència 
d’una possible fossa de grans dimensions, amb 
una profunditat de més de 100 cm i que conte-
nia nombrosos materials del bronze final i una 
gran quantitat de biomaterials.

Al nivell Ia(b) s’hi ha documentat una se-
gona estructura de combustió, a cavall dels 
quadres G11 i F11 (fig. 3 superior). També 
era plana i estava limitada per blocs (alguns 
termoalterats) només per la seva banda nord. 
Bona part de l’estructura es trobava rentada. 
Al voltant de l’estructura s’hi van recuperar 
poques restes materials, però, en canvi, estava 
rodejada de costelles de bòvid. Aquest fogar 
estava assentat i amortitzava un forat de pal de 
14 cm de diàmetre per 9 cm de profunditat. En 
el mateix nivell Ia(b) s’han pogut excavar altres 
(3) estructures negatives de petites dimensions, 
que determinem a hores d’ara com a forats de 
pal. Per últim, al racó sud del jaciment (qua-
dre F12) s’ha excavat recentment una possible 
estructura negativa de mida gran, amb més de 
100 cm de diàmetre màxim i una potència en-
cara indeterminada. A l’interior d’aquesta es-
tructura, molt rica en material arqueològic, es 
va recuperar també l’extrem d’una extremitat 
de Canis sp. en posició anatòmica estricta. A 
hores d’ara no podem estar segurs de si és un 
acte accidental o potser cultual.
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4.2. La inhumació primària a C-11

Durant la campanya del 2013 es va documen-
tar una inhumació primària al quadre C11 del 
Sector Exterior (fig. 4), en una petita fornícula 
de la paret est d’aquest tram del jaciment. Se-
gons la datació radiocarbònica i la correlació 
estratigràfica (nivell Ic), l’individu va ser inhu-
mat durant l’inici del neolític final.

Es tracta d’un individu infantil de 3-4 anys 
segons la dentició i les mesures de l’ili i l’hú-
mer (Crétot, 1978; Rissech et al., 2013). El sexe 

no s’ha pogut determinar a causa de la manca 
de trets dimòrfics en individus infantils abans 
del brot puberal.

L’índex de preservació total de l’indivi-
du segons Alesan i altres (1990) és del 59,1% 
tenint en compte totes les regions anatòmi-
ques. En total, és un índex de preservació 
baix, en què apareixen millor representades 
les extremitats superiors i inferiors i com a 
menys representades, les cintures escapular 
i pelviana.

Pel que fa al ritual funerari, sembla que 
l’individu va ser dipositat de manera aïllada 
recolzat a la paret est del Sector Exterior de la 
cova (fig. 1). Probablement, l’individu anava 
embolcallat amb algun tipus de teixit, que va 
fer que durant la descomposició del cos tots 
els ossos quedessin superposats; en primer 
lloc, parts de l’esquelet axial, com costelles 
i vèrtebres; a continuació, les extremitats su-
periors, i per últim, la cintura pelviana i les 
extremitats inferiors (1-d). Es van detectar 
alguns desplaçament d’ossos no només fruit 
de l’acció gravitacional, i també algunes frac-
tures post mortem, factors que ens indiquen 
que la inhumació va patir certs moviments, 
els quals, ara per ara, no es poden justificar 
completament.

Un dels elements més problemàtics a l’hora 
de determinar el tipus d’inhumació i les seves 
característiques és la presència de certs mate-
rials que podrien ser considerats com a aixovar 
i que es trobaven al seu voltant, però no cla-
rament relacionats. Entre aquests destaca un 

Figura 3. Estructures de combustió del Sector 
Exterior i Sector Davant Cova

Figura 4. Inhumació primària infantil a C-11
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conjunt de cinc denes lobulades i quatre denes 
de barrilet sobre calcita. 

L’escassetat d’inhumacions primàries en 
cova (infantils o adultes) durant aquesta fase 
i, per tant, la impossibilitat d’establir la relació 
directa entre inhumat i aixovar en la majoria 
de coves sepulcrals, no ens permet ara per ara 
establir una relació clara entre la inhumació i 
els elements esmentats.

5 Els horitzons culturals  
i les datacions disponibles

Atesa l’escassa diferenciació dels nivells a causa 
de l’homogeneïtat en la matriu i la presència 
de grans blocs, la reconstrucció estratigràfica 
del sector no sempre ha estat fàcil. Per això 
s’ha procedit a una tasca extensa i laboriosa 
de reconstrucció de l’estratigrafia a partir de la 
projecció dels nivells. Només quan s’ha pogut 
determinar que una mostra era considerada 
fiable, dins una estructura o en nivell dispers, 
ha estat enviada a datar. 

Del Sector Exterior i el Sector Davant Cova 
hem obtingut dotze datacions, de les quals 
onze AMS i una convencional. Malgrat això, 
aquesta darrera (Gif-10027) pot ser considera-
da de la mateixa naturalesa perquè es va em-
prar un únic tronc cremat. S’han realitzat un 
total de quatre datacions per al nivell Ia, una 
per als nivells Ia (base) i Ib i dues per al nivell 
Ic, que omplen tot el lapse cronocultural ex-
cavat fins ara al Sector Exterior, des del bron-

ze final fins el neolític final. Els nivells i les 
datacions del neolític postcardial i el neolític 
cardial (Sector Davant Cova) es presentaran 
en altres treballs.

Els percentatges de 13C/12C ratio es poden 
considerar com a òptims, tant pels carbons 
(entre c. 24-260/00) com per les restes òssies 
(entre 16-200/00). Els resultats, ben ajustats a 
la cultura material disponible, s’analitzaran a 
continuació.

Les ocupacions del bronze recent-final (ni-
vell Ia) se situen entre c. 1350-1000 cal. aC, 
encara que la datació Gif-10027, a causa de la 
seva àmplia variació estàndard, allarga aquesta 
densitat fins a c. 850 cal. aC. La cultura mate-
rial d’aquesta fase està formada per un conjunt 
ceràmic no gaire ampli, amb vores bisellades, 
nombrosos efectius d’un gran vas amb aca-
nalats i alguns efectius de cordons impresos 
combinats amb coll en angle.

A la base del nivell Ia(b) hi ha un petita 
concentració de materials, que es podrien as-
sociar al bronze mitjà, entre els quals destaca 
un exemplar d’apèndix de botó, perfils en S, 
vores impreses, etc. Aquest episodi està repre-
sentat únicament per la datació OxA-29339 
i es localitzaria c. 1620-1500 cal. aC. Tot i 
aquesta datació, cal remarcar la manca quasi 
absoluta d’elements típics, com les ceràmi-
ques amb acabats engrutats i les decoracions 
de cordons impresos.

El nivell Ib té una datació entre c. 2200-1950 
cal. aC, procedent d’una estructura negativa 
tocant a la paret sud del jaciment. El material 

Taula 1. Datacions del Sector Exterior i el Sector Davant Cova de l’edat del bronze i el neolític final  
de la Cova de la Guineu. Calibratge amb el programa OxCal 4.2.4 (Bronk Ramsey, 2009) i la corba IntCal’13 
(Reimer et al., 2013)

Nivell Mostra Referència D13C Data BP SD Cal. aC 2σ

Ia Carbó no determinat Gif-10027 23.84 2830 80 1212-827

Ia Carbó Quercus sp. perennifoli OxA-23640 26.02 2941 26 1225-1050

Ia Molar Ovis aries Beta-414541 18.8 2950 30 1260-1051

Ia Carbó no determinat OxA-23642 26.04 3030 26 1392-1210

Ia (base) Carbó Quercus sp. OxA-29339 24.28 3289 26 1623-1506

Ib Metàpode Canis sp. Beta-414542 19.5 3690 30 2196-1977

Ic exterior Carbó Quercus sp. perennifoli OxA-23641 24.72 4156 28 2878-2632
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Figura 5. Representació gaussiana de les datacions radiocarbòniques de la Cova de la Guineu. OxCal v.4.2 
(Bronk Ramsey, 2009) i corba IntCal’13 (Reimer et al., 2013). En groc, les datacions del nivell Ia (bronze final); 
en blau, les del nivell Ia (base) (bronze mitjà); en vermell, les del nivell Ib (calcolític-bronze inicial), i en verd, 
les del nivell Ic (neolític final)

Figura 6. Denes lobulades i de calcita del nivell Ic i puntes de sageta amb aletes i peduncle del nivell Ib
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associat a aquest nivell és un conjunt de va-
sos campaniformes amb decoracions a base 
de triangles incisos, amb algun vas de mida 
molt gran. Aquestes característiques i la data-
ció disponible certifiquen la seva pertinença al 
tipus regional Salomó. No obstant això, més 
important que aquest conjunt és la documen-
tació d’un ampli grup de vasos d’acompanya-
ment (per sobre d’un centenar). També hem 

recuperat un lot de quatre puntes amb aletes i 
peduncle, així com dos botons amb perforació 
en V i un punxó de coure.

Del nivell Ic tenim dues datacions. La pri-
mera es va realitzar sobre un carbó del Sector 
Davant Cova. L’objectiu era obtenir una data-
ció sobre resta no humana del nivell exterior 
equivalent a la zona d’enterraments col·lectius 
(dins la cova). Va proporcionar una datació en-

Figura 7. Selecció del repertori ceràmic de la Cova de la Guineu
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tre 2900-2650 cal. aC. La segona datació es va 
obtenir d’una resta humana de la inhumació in-
dividual infantil del quadre C-11, ja esmentada 
anteriorment. La datació resultant, netament 
anterior a l’anterior, és de 3350-3100 cal. aC. 
El conjunt ceràmic d’aquest nivell no és gaire, 
significatiu ja que no s’han documentat en cap 
cas els elements característics verazians (doble 
mugró superposat, cordons llisos, pastilles repu-
jades, etc.). No obstant això, hem recuperat un 
notable conjunt ceràmic a base de bols llisos de 
mides diferents, dos vasos amb carena molt bai-
xa de tipus cubilet i efectius esfèrics amb corona 
de mugrons. Una altre element destacat d’aquest 
nivell és la presència de les denes d’os lobulades 
paral·leles i també de les denes de calcita. Bona 
part d’aquest conjunt, a més, es va recuperar a 
redós de la inhumació infantil. No obstant això, 
l’alteració del conjunt no ha permès determinar 
que es tracti d’aixovar.

A causa d’irregularitats a la corba de calibrat-
ge (wiggle-matches a Reimer et al., 2013), l’ho-
mogeneïtat aparent de les datacions en format 
BP del nivell Ia no es veu reflectida en el test T 
i el Chi-2. Per aquest motiu, hem de considerar, 
de manera provisional, que representen tres mo-
ments diferents d’utilització. Les datacions dels 
nivells Ia (base) i Ib no es poden comparar amb 
cap altra, ja que actualment només en disposem 
d’una. Per últim, les datacions del nivell Ic són 
homogènies per caracteritzar un horitzó del 
neolític final-calcolític, però mostren amb cla-
redat dos moments ben diferenciats, un de més 
antic i clarament associat a les representacions 
més antigues del neolític final verazià (Martín 
i Mestres, 2002) i un altre, de més recent, que 
mostra un episodi més avançat i ple de l’horitzó 
neolític final-calcolític.

6 Conclusions

Durant les darreres deu campanyes, a la Cova 
de la Guineu hem pogut detectar una seqüèn-
cia encara mal coneguda a Catalunya, com és 
el pas del neolític final fins al bronze final, en 
què destaca un nivell calcolític gairebé inèdit 
a casa nostra o, en tot cas, molt poc publicat.

Si fem un repàs territorial de les cronolo-
gies esmentades en aquest treball, els usos de 
les coves com a indrets funeraris en el neolític 
final són molt comuns arreu del territori. Els 
darrers exemples publicats són els de la Cova 
de l’Avi (Daura et al., 2015) o la Cova del Pantà 
de Foix (Cebrià et al., 2013), entre molts altres. 
En tot cas, és destacable que a la Guineu s’hagi 
excavat una inhumació primària infantil fora 
de l’àmbit d’inhumació prioritari, el paradol-
men del Sector Cova (Pedro, 2016; Oms et al., 
2016). D’aquest moment en destaca sobretot la 
presència del lot de denes lobulades, només do-
cumentat abans a la Cova Colomera CE9 (Oms 
et al., 2010) i, fora de context, a l’Avi. A escala 
territorial, el neolític final es troba ben repre-
sentat al Penedès, tant en coves com a l’aire 
lliure. És aquest darrer el que ha proporcionat 
dades més recents, a jaciments com la Serreta 
i Cinc Ponts (Esteve et al., 2012).

A continuació, tal com s’ha dit, els nivells 
calcolítics són mal coneguts a Catalunya. Un 
dels conjunts publicats darrerament és el del 
Bosc del Quer (de Castro i Carlús, 2014), així 
com el de l’Institut de Manlleu (Boquer et al., 
1995), ambdós establiments a l’aire lliure a la 
comarca d’Osona. En el cas de la Guineu, les 
dades preliminars indiquen que es tractaria 
d’algun tipus d’establiment puntual, amb prop 
de dos-cents vasos i nombroses restes faunísti-
ques i d’altres biomaterials. Cal recordar que, 
uns pocs segles o anys abans, l’espai immediat 
del Sector Cova fou emprat per inhumar-hi una 
cinquantena d’individus. A hores d’ara, doncs, 
ens és difícil caracteritzar la naturalesa d’aquest 
establiment. Si ens centrem estrictament en el 
material campaniforme tardà, al Penedès és 
molt més comú en cova que no pas a l’aire lliure. 
Entre els primers destaquen el cas de l’Esquerda 
de les Roques del Pany (Grivé, 1932) i el de la 
cova de la Font del Molinot (Baldellou i Mestres, 
1977), i entre els segons, Cinc Ponts (Esteve et 
al., 2012) i Olèrdola (Mestres, 2008). El bronze 
inicial té una presència més important a la regió 
i també més equilibrada en tots els biòtops, tot 
i que amb un pes més rellevant als jaciments de 
la plana, com ara el Camp Cinzano (Amorós, 
2008), el Mas d’en Boixos (Bouso et al., 2004), 
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el Pou Nou i els Cirerers, entre altres (Mestres 
i Esteve, 2016). En canvi, el bronze final repre-
senta un canvi de dinàmica destacable. La plana 
penedesenca sembla desocupar-se en gran ma-
nera (Mestres i Esteve, 2016) i les poques traces 
d’aquest període es localitzen en cavitats com 
ara la Cova de la Guineu.

D’aquesta manera, la seqüència de la Guineu 
esdevé una referència pel que fa al desenvolu-
pament arqueoestratigràfic i el volum de mate-
rials. En els propers anys s’extraurà el gran bloc 
desprès de la visera i es continuaran excavant 
en extensió els nivells del neolític postcardial 
i del neolític cardial que encara resten per tre-
ballar als sectors Davant Cova i Exterior. Això, 
combinat amb el nombre ingent de dades que 
ha proporcionat la plana penedesenca i que, 
en bona part, resten inèdites i estan en procés 
d’anàlisi, fan del Penedès una de les àrees amb 
més potencial de l’arqueologia catalana.
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