
LA COVA DE L’HOME MORT: 
UNA COVA SEPULCRAL DE L’EDAT DEL 

BRONZE AL PALLARS SOBIRÀ
Xavier Sáncheza, Ermengol Gassiota, Sara Díaza, Ignacio Clementeb, 

Vanessa Navarretea, Maria Sañaa

RESUM
L’any 2009 veïns de la Vall de Siarb van comunicar al Grup 

d’Arqueologia de l’Alta Muntanya (GAAM) de la UAB-CSIC la 
troballa de restes lítiques, ceràmica i algun fragment ossi humà 

en una cova. L’any 2017 el mateix equip de recerca va realitzar 
la topografia de tota la cavitat, una recollida sistemàtica de 

material en superfície i la realització d’una cata estratigràfica 
amb la finalitat d’avaluar en potencial arqueològic de la cova. 

El sondeig va permetre confirmar l’existència de dipòsits 
arqueològics i es va aturar en un nivell amb una elevada densitat 
de restes òssies humanes desarticulades. Aquest article presenta 

resumidament la informació obtinguda, així com la cronologia 
de les restes humanes, que se situa a mitjans del 

II mil·lenni calANE.

PARAULES CLAU
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ABSTRACT
In 2009 residents of the Vall de Siarb reported to the High Mountain 

Archeology Group (GAAM) of the UAB-CSIC the discovery of lithic 
remains, ceramics and some human bone fragment in a cave. In 
the year 2017 GAAM members completed the topography of the 

cave, a systematic collection of surface material and the realization 
of a stratigraphic test pit in order to evaluate the archaeological 

potential of the cave. The excavation allowed to confirm the 
existence of archaeological deposits and stopped at a level with 

a high density of disarticulated human bone remains. This article 
summarizes the information obtained, as well as the chronology 

of the human remains, which is located in the middle of the II 
Millennium calBC. 
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INTRODUCCIÓ 
La primera documentació de la Cova de l´Home Mort data de 
l´any 2008 després de que el veí de Llagunes, el Sr. José de 
Montes, contactés amb el Grup d´Arqueologia d´Alta Mun-
tanya (GAAM) de la UAB-CSIC. Aquest veí va informar de la 
troballa d´una petita cavitat que, presumiblement, contenia 
vestigis arqueològics. El dia 6 de juliol de 2008 per dos dels 
membres del GAAM, l’Ermengol Gassiot i la Virginia García, 
van visitar la cova a fi d’avaluar les informacions rebudes, tant 
pel que fa al tipus d’objectes recopilats com les característi-
ques del context del qual provenien. La inspecció va constatar 
que la cova contenia un ric paquet sedimentari. Els materials 
arqueològics van proporcionar una resta humana associada a 
ceràmica del II mil·lenni calANE. No obstant, la presència d’un 
punxó de secció triangular fet sobre esquist, obria la possi-
bilitat de l’existència d’ocupacions d’una cronologia anterior, 
hipotèticament de mitjans del Neolític (Gibaja et al., 2018). 
Al respecte, es va redactar un informe detallant la trobada 
adreçat al Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Pa-
trimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
Visites durant els anys posteriors van evidenciar l’aflorament 
en superfície de noves restes antropològiques que apareixien 
com a conseqüència de l’acció de la fauna salvatge. Caus pre-
sumiblement de toixons afectaven els primers estrats de la se-
qüència, i que van deixar al descobert noves restes arqueolò-
giques, entre elles ossos humans. 

Aquesta situació va motivar una primera intervenció ar-
queològica que es va realitzar el mes de setembre del mateix 
any amb la finalitat d’efectuar una planimetria de la cavitat, 
avaluar-ne el potencial arqueològic i dur a terme la datació 
algunes de les restes antropològiques. Aquest article en pre-
senta resumidament els resultats.

SITUACIÓ DE LA COVA DE L’HOME MORT 
La Cova de l’Home Mort es localitza a la vall de Siarb, concre-
tament al terme de Soriguera dins del municipi que duu el 
mateix nom, a la comarca del Pallars Sobirà. S’emplaça en el 
vessant nord de la Serra de Freixa que des del coll del Can-
tó delimita pel sud la vall. (Fig. 1) Es tracta d’una zona baixa 
de vessant, a uns 95 m per sobre el riu en aquest punt de la 
vall, just delimitant per sota una àrea d’antics prats de dall. La 
cova, l’entrada de la qual orienta cap el nord-oest, se situa en 
una zona on el vessant es torna molt més abrupte. Això fa que 
tingui una posició molt predominant sobre el fons del barranc 
però, alhora, que la seva accessibilitat per sota sigui molt in-
còmoda a través d’un terreny de bosc amb trams arbustius.

El substrat geològic de l’àrea on es localitza la cova està domi-
nat per calcàries, fet que permet l’existència de petites cavi-
tats càrstiques. No obstant, la circulació hídrica actual predo-
minant a l’interior de la Cova de l’Home Mort és la que prové 
de l’exterior. 

Figura 1. Emplaçament de la Cova de l’Home Mort a la vall de Siarb.
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PLANIMETRIA DE LA COVA DE L’HOME MORT
Actualment cavitat és accessible per un petit forat de poc més 
de 0,3 m d’alt i 0,4 m d’ample amagat a darrera d’una vege-
tació d’esbarzers i matolls. Aquestes petites dimensions son 
el resultat de l’amuntegament de material detrític arrossegat 
pel vessant i que percola, des de l’exterior, a l’interior de la 
cova per a la seva entrada.
La Cova de l’Home Mort és una cavitat allargada, formada per 
dues galeries. (Fig. 2) La més exterior és la Galeria 1, que con-
necta directament amb l’entrada. Discorre en direcció Sud-
est. Té una longitud de 12,5 m. En el seu extrem més profund, 
fa un petit gir d’uns 45o cap a l’Est, generant un petit espai an-
nex d’uns 2 m de llarg. Passat un tram estret just a l’inici, de 1,5 
m d’amplada, al llarg de la Galeria 1 es manté un ample d’uns 
2,5-2,3 m, que només es redueix lleugerament en el seu sec-
tor més profund. L’espai annex és més reduït, amb un ample 
que no arriba als 1,2 m. Tota la Galeria 1 té sediment al terra. 
La seva secció és triangular i puntualment arriba a tenir poc 
més d’1 m d’alt. Aquest fet indica que la retirada del sediment 
que la rebleix en part donaria peu a una galeria més espaiosa. 
A la Galeria 2 s’hi accedeix des del tram profund de la Galeria 
1, on hi connecta per la seva banda esquerra amb un angle de 
42o. En aquest punt, hi ha una obertura amb un pilar al mig 
que deixa lliure només un espai hàbil pel pas, de poc més de 
40 cm d’ample. Passat aquest tram, que no té sediment, s’ac-

cedeix a la Galeria 2. Novament es tracta d’un passadís allar-
gat, de 10,4 m. Aquí la cavitat també té una secció triangular, 
un terra reblert de sediment terrós i més humit que a la sala 
anterior i una planta és més irregular, amb amplades que van 
dels 1,2 m als 3 m. 
Les alteracions degudes, presumiblement, a caus es localitzen 
a les dues galeries. No obstant, la seva incidència és molt més 
gran a la primera i, especialment, en el seu tram central, on hi 
ha les dues pertorbacions de majors dimensions en planta. 
Durant l’actuació es va recollir el material arqueològic docu-
mentant en planta la seva posició. En total, es va recuperar 1 
artefacte lític, 2 restes antropològiques, 7 restes faunístiques 
i 24 fragments de ceràmica. D’aquests darrers, 1 corresponia 
a un canti conservat pràcticament sencer a junt a la paret es-
querra del tram central de la Galeria 2. La resta de la ceràmica 
era d’aspecte prehistòric. Tant a la Galeria 1 com a la Galeria 2 
les majors densitats de les restes en superfície es localitzaven 
al seu fons definint-hi petites acumulacions. Aquest fenomen 
pot ser conseqüència de la freqüentació de la cova des de 
l’any 2008 per diverses persones i que hi hagin recollit alguns 
materials. 
El canti de terrissa contemporània avala l’explicació d’algun 
veí d’edat avançada de Soriguera de assegurava que durant la 
guerra aquella cova havia servit de guarida a emboscats. Amb 
tot, no s’hi han trobat altres restes que puguin ser, de forma 

Figura 2. Planta de la Cova de l’Home Mort. S’hi indica l’emplaçament de la 
cata i el material superficial recollit el setembre de 2017.
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Figura 3. Perfils del sondeig.

Figura 4. Restes humanes recuperades l’any 2017 de la Cova de l’Home Mort. 
Procedents del sondeig: 1, coordenat 17-044; 2- coordenat 17-049; 3- coordenat 17-046. 

Procedents de la superfície: 4- coordenat 17-S6; 5- coordenat 17-S8 (veure taula 1).
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indubtable, d’aquell període. Tampoc es constaten restes de 
combustió de llenya ni de fumat a les parets de la cavitat que 
puguin deixar a entreveure la realització de fogars associats a 
aquest ús durant la Guerra Civil. 
A mode de resum, la planimetria efectuada permet calcular 
que la Cova de l’Home Mort té una àrea total de 51,8 m2. La de 
la seva Galeria 1 és de 32,6 m2 i la de la Galeria 2 de 19,6 m2. 
Les remocions observades en superfície cobreixen, sumades, 
uns 3,49 m2.

EL SONDEIG ESTRATIGRÀFIC
El potencial arqueològic de la cova es va acabar d’avaluar mi-
tjançant una petita cata de 50 x 50 cm que es va emplaçar a 
la Galeria 1. (Fig. 2) La seva realització perseguia confirmar la 
presència de dipòsits arqueològics en el subsòl i poder obte-
nir material per datar-ne la utilització sepulcral. A fi de reduir 
l’impacte del sondeig, es va limitar al màxim la seva extensió 
i l’excavació es va aturar en localitzar un context arqueològic 
no alterat (corresponent al Nivell 4, Talla 7), a uns 61 cm de 
fondària. D’aquest es van obtenir les mostres que s’han datat. 
Durant l’excavació es va constatar que els primers nivells ha-
vien quedat afectats per agents tafonòmiques. És per aquest 

motiu que es va decidir subdividir aquests nivells en 7 talles 
arbitràries amb l’objectiu de procedir de forma ordenada en 
l’exhumació del sediment. Al marge d’aquestes talles, es van 
identificar 4 dipòsits estratigràfics diferenciats a banda d’una 
bioturbació. (Fig. 3)

ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS DE LA COVA DE L’HOME 
MORT
Les restes antropològiques
A data d’avui s’han recuperat 27 fragments ossis humans a la 
cavitat. D’aquests, 7 provenen de diverses recollides de super-
fície efectuades els anys 2008, 2016 i 2017 i associats a caus. 
La resta (20) es van recuperar en la petita cata efectuada, dels 
quals 10 provenen de la talla inferior. La Taula 1 presenta un 
breu resum del seu estudi.
La primera anàlisi de les restes humanes procedents de la ca-
vitat permet assenyalar diversos aspectes interessants. Un és 
l’alt nombre d’individus representats en la petita cata realitza-
da. A partir dels perfils d’edat, i adoptant una perspectiva con-
servadora, es pot definir un nombre mínim d’individus (NMI) 
de 5: un adult/a, un jovenívol d’entre 12 i 14 anys, un infantil 
d’uns 5-7 anys, un infantil d’unes 36-40 setmanes i un perina-

Taula 1. Determinació de les restes antropològiques de la Cova de l’Home Mort. Els fragments de superfície sense coordenar es 
van recollir abans de l’actuació efectuada. Indet: indeterminat. La determinació de les edats s’ha efectuat a partir de Todd (1920), 

Ferembach et al., (1980), Lovejoy (1985), Alduc Le-Bagousse (1988) i Schutkowski (1993).

Procedència Núm. 
Coordenat Part anatòmica Edat Sexe

Superfície (any 2008) --- Coxal esquerre 24-39 anys Masculí

Superfície (any 2016) --- Diàfisi i epífisi distal de fèmur Adult indet. Indet.

Superfície (any 2017) --- Ílium Infantil (6-7 anys) Masculí

Superfície (any 2017) --- Metatarsià Indet. Indet.

Superfície (any 2017) 17-S8 Falange proximal indeterminada Adult indet. Indet.

Superfície (any 2017) 17-S6 Clavícula esquerra Adult indet. Indet.

N1/t1 17-003 1er metacarpià esquerre 12-14 anys Indet.

N1/t1 17-009 3 fragments de vèrtebres Infantils indet. Indet.

N1/t2 17-011 Arc vertebral sense fusionar Infantils indet. Indet.

N3/t4 Garbell Molar inferior esquerre 35-45 anys Indet.

N4/t6 17-42 Fragment de parietal Infantils indet. Indet.

N4/t6 Garbell Cos vertebral sense fusionar Infantils indet. Indet.

N4/t6 Garbell Metacarpià Perinatal Indet.

N4/t6 Garbell Fragment de crani Indet Indet.

N4/t7 17-045 Fragment e costella dreta Infantil indet. Indet.

N4/t7 Garbell Costella dreta( 9a o 10a) 38-40 setmanes Indet.

N4/t7 Garbell Costella esquerre (11a o 12a) 36 setmanes Indet.

N4/t7 17-045 Costella esquerre (3a o 4a) Infantil indet. Indet.

N4/t7 17-044 Isquion dret 5-7 anys Indet.

N4/t7 17-047 Navicular esquerre Adult indet. Indet.

N4/t7 17-046 Falange medial de la mà. Adult indet. Indet.

BN4/t7 Garbell Fragment de crani indet Perinatal Indet.

BN4/t7 Garbell Falange proximal del peu indet Perinatal Indet.

BN4/t7 17-49 Fragment d’os frontal Indet. Indet.
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tal. La consideració de les restes procedents de la superfície 
no altera aquest escenari, si bé el coxal permet determinar el 
sexe masculí de com a mínim un individu adult i l’ílium el d’un 
infant de 5-7 anys. El segon és la desarticulació de les restes. A 
l’excavació no s’ha constatat cap connexió anatòmica i, en co-
herència, en un àrea molt reduïda en la que s’ha remogut un 
volum molt baix de sediment s’han recuperat restes d’una xi-
fra elevada d’individus. Només a la talla inferior de la cata, on 
la superfície de l’excavació va quedar limitada per la presència 
de blocs de calcària, es van recollir restes procedents d’un mí-
nim de 4 individus diferents. Aquest a dada assenyala una uti-
lització funerària del lloc al llarg d’un període llarg de temps, 
amb successives remocions dels contexts primaris. Les data-
cions de C14 (veure més endavant) avalen aquesta inferència. 
Finalment, cal remarcar l’elevada proporció d’individus su-
badults i, especialment, infantils. Aquesta situació caldrà ser 
confirmada en una ampliació de l’estudi del jaciment.

Les restes faunístiques
Durant l’actuació efectuada s’han recuperat un total de 23 
restes faunístiques. A diferència del material antropològic, 
una part considerable (poc més d’un terç) provenen de la su-
perfície de les dues galeries de la cavitat. (Taula. 2).
Malgrat tractar-se d’un conjunt molt reduït, l’estudi de les 

restes de fauna de la Cova de l’Home Mort proporciona un 
seguit de dades interessants. En primer lloc, destaca el volum 
de fragments provinents de la superfície de la cavitat i dels es-
trats superiors de la cata, en clara contraposició amb el com-
portament de les restes antropològiques. La determinació 
taxonòmica del conjunt descarta un origen tafonòmic per a 
la majoria de les restes, incloses les superficials. Aquestes da-
rreres podrien associar-se a l’alimentació de les persones que 
s’hi van amagar durant la Guerra Civil. La presència d’animals 
excavadors a la cata, com conills i toixons, planteja la incidèn-
cia tafonòmica en el conjunt recuperat i es correlaciona amb 
la percepció de que els nivells 1 a 3 presentaven una consi-
derable remoció. Amb tot, la presència de restes d’ovicàprids, 
algun amb indicis de termoalteració, al Nivell 4, fonamental-
ment a la talla 7, planteja també l’existència de consum ali-
mentari o d’ofrenes en època prehistòrica.

Les restes ceràmiques
La visita de l’any 2008 va permetre recuperar diversos frag-
ments ceràmics. En posteriors visites i en les actuacions de 
l’any 2017 es va completar el conjunt actual. Amb l’excepció 
del canti, totes les restes provenen de peces modelades a mà 
i les seves característiques formals les fan compatibles amb la 
freqüentació de la cavitat durant el II mil·lenni calANE. Si bé 

Taula 2. Determinació de les restes faunístiques de la Cova de l’Home Mort. La determinació anatòmica y taxonòmica s’ha efectuat a partir de la 
col·lecció de referència del Laboratori d’Arqueozoologia (UAB), Barone (1976), Boessneck (1980), Halstead i Isaakidou (2002), Helmer (2000), Prummel i 

Frish (1986), Schmid (1972), Zeder (2010). La determinació de les edats s’ha efectuat a partir de Grant (1982), Payne (1973), Silver (1969).

Procedència Taxó Part anatòmica Edat

Superfície Bos taurus Occipital (fragment) 8 mesos

Superfície Bos taurus Còndil occipital (fragment) 8 mesos

Superfície Sus domesticus Mandíbula 6-8 mesos

Superfície Capra hircus Premolar permanent (P3) Adult

Superfície Ovis aries Escàpula esquerre Adult (>24 mesos)

Superfície Ovis/Capra Radi (diàfisi medial) Juvenil

Superfície Ovis/Capra Costella (fragment) Indet.

Superfície Granota Fèmur (fragment) Indet.

N1/t1 (superfície) Capra hircus Mandíbula dreta (fragment) 12 a 24 mesos

N1/t1 (superfície) Capra hircus Maxilar esquerre (fragment) 12 a 24 mesos

N1/t1 Mamifert petit n.d. Costella (fragment) Indet.

N1/t1 Eriçó Mandíbula dreta Indet.

N1/t2 Ovis/Capra Fèmur (diàfisi medial) Indet.

Granota Ersotyle (fragment) Indet.

N2/t3 Oryctolagus cuniculus Fèmur esquerre (epífisi proximal-diàfisi medial) Subadult

N3/t4 Cervus elephus 1ª falange exterior Adult

N3/t5 Meles meles Ulna dreta Adult

N3/t5 Oryctolagus cuniculus Metatars esquerre Adult

N3/t5 Ovis aries Húmer esquerre (diàfisi medial-epífisi distal) Indeterminat

N4/t7 Ovis/Capra Vèrtebra /fragment de corpus vertebral) Indeterminat

N4/t7 Ovis/Capra Os llarg Indeterminat

N4/t7 Rata Pelvis (fragment) Indeterminat

BN4/t7 Mamífer de talla mitjana 
n.d. Os pla (fragment) Indeterminat
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Figura 5. Formes i de decoracions ceràmiques recollides en 
superfície l’any 2008 a la Cova de l’Home Mort.
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l’estudi ceramològic es troba actualment en procés, es poden 
avançar algunes consideracions pels fragments recuperats 
l’any 2008. La Fig. 5 en mostra una selecció.
Les característiques dels recipients son força diverses, tant 
pel que fa a la seva morfologia com a les pastes. Un dels frag-
ments prové d’un vas carenat amb vora sortint que no con-
serva la base. El seu diàmetre màxim, corresponent a la boca, 
mesura 19 cm. La carena se situa a quasi 6,3 cm per sona de la 
boca del vas, i el seu diàmetre és de 18,75 cm. El gruix de les 
parets és força homogeni i oscil·la entre els 0,6 i 0,7 cm. El llavi 
de la vora és pla, aparentment espatulat i les dues superfícies 
presenten un brunyit molt intens que les cobreix totalment.
Uns altres dos fragments provenen d’un vas tendint a 
hemiesfèric i vora entrant. Tot i que no es conserva la totalitat 
del seu perfil, deixen entreveure l’existència d’una carena 
baixa que dóna lloc a una base plana o còncava molt més 
oberta que la resta del recipient. El diàmetre màxim del 
recipient fa 27,5 cm i es localitza a 1,15 cm per sota de la 
boca que, per la seva banda, te un diàmetre de 26,1 cm. La 
carena es localitza a 7,25 cm per sota de la boca del recipient 

i marca un diàmetre de 19,8 cm que pot correspondre al de la 
base del vol. A nivell morfològic destaca l’existència de com a 
mínim una ansa vertical de cinta de perfil arrodonit (uns 3,3 
cm de diàmetre) i secció oblonga sobre-elevada respecte el 
llavi, del qual arranca. En aquest punt és la tendència intrusiva 
de la vora es matisa. El recipient va ser modelat a mà i, com 
l’anterior, té a les dues cares un brunyit intens que cobreix 
llurs superfícies. Les seves parets són també força primes i el 
seu gruix ronda els 0,75 cm.

Les restes lítiques
La documentació del jaciment ha aportat molt poques restes 
lítiques. Concretament, l’any 2008 es va recollir de la super-
fície una destral polida que es conserva sencera i un punxó 
d’esquist (figures 6 i 7 respectivament). La destral està feta so-
bre una roca negra, tipus ofita. Mesura uns 16,2 cm de llarg, 
6,3 cm d’ample i 2,6 cm de gruix. La seva secció longitudinal 
és fusiforme i relativament simètrica, amb un tallant de do-
ble bisell. Del punxó se’n conserva només la seva part distal, 
amb un dels extrems acabat en punta. A l’altre s’hi evidencia 

Figura 6. Destral polida.
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Figura 7. Punxó d’esquist.

90 | 2019 · SEGONES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN

ARQUEOLOGIAARQUEOLOGIA



una fractura una mica obliqua i que defineix un plànol lleu-
gerament còncau. Mesura 10,2 cm de llarg i cadascuna de les 
facetes del triangle que defineix la seva secció te una amplada 
màxima de 0,9 cm que se situa en el terç proximal de la peça, 
a uns 7,7 cm de la punta. Ambdues peces es van recuperar 
associades a un cau. A banda, a la talla 7 de la cata es va re-
cuperar una làmina de sílex de color blanc, presumiblement 
procedent de la conca de Tremp-Graus.
La presència del punxó d’esquist planteja certs interrogants. 
Si bé es tracta d’un tipus d’artefacte poc documentat en la 
prehistòria del Nord-est de la Península Ibèrica, se n’han recu-
perat en diversos jaciments dels Pirineus orientals i, fins i tot, 
al Penedès (Gibaja et al., 2018). En general, es vinculen a con-
texts del Neolític, de finals del V inicis del IV mil·lenni cal ANE, 
tot i que és cert que alguns exemplars, provinents d’excava-
cions antigues i escassa documentació, podrien associar-se 
a elements més recents de la prehistòria. Amb tot, si consi-
derem la cronologia provada per aquest tipus d’artefactes, la 
seva presència a la Cova de l’Home Mort podria indicar l’exis-
tència de nivells arqueològics anteriors a les restes funeràries 
esmentades. De moment, però, la seva recuperació fora de 
context dificulta aventurar més elements sobre aquest punt.

La cronologia de l’ús funerari de la Cova de l’Home Mort
Un dels objectius de l’actuació plantejada l’any 2017 era da-
tar les restes humanes de la cova un cop confirmada la seva 
presència. Al respecte, s’han efectuat dues datacions pel el 
mètode de l’espectometria de masses (AMS). Es van seleccio-
nar dos fragments ossis del nivell basal del sondeig, un dipòsit 
sedimentari no alterat on les restes humanes van esdevenir 
molt abundants. Es va buscar datar dos individus diferents 
amb la finalitat de poder definir un interval temporal d’ús 
funerari de la cavitat. Per aquesta raó es van seleccionar dos 
fragments amb perfils d’edat clarament diferents. El primer va 
ser el coordenat 17-44, un isquion dret d’un individu infantil, 
el segon el coordenat 17-49, un fragment cranial d’un adult. 
Entre ambdós hi havia una diferència de cota d’uns 5 cm, sent 
el segon el més profund. La taula 3 mostra els resultats ob-
tinguts.
Les datacions mostren la utilització funerària de la Galeria 1 
de la Cova de l’Home Mort entre el 1610 i el 1435 calANE. Si 
bé en els seus extrems els intervals definits per les respectives 
calibracions arriben a contactar, ambdues datacions són esta-
dísticament diferents i la probabilitat d’una coincidència de la 
data de mort dels dos individus és inferior al 1%. Tot i que la 
comparació d’intervals de probabilitat sempre és complicada 
i subjecte a cert marge d’imprecisió, la separació mitjana en-
tre la cronologia de BETA-508427 i BETA-508428 és de prop 
d’un segle.
En conseqüència, la separació temporal entre la inhumació a 
la Cova de l’Home Mort de l’individu adult del qual prové el 
fragment de frontal datat i l’individu infantil representat per 

l’isquion és de vàries dècades. Concretament, la mostra 17-49 
és entre 70 i 120 anys més antiga que 17-44. Aquest fet indica 
una utilització estesa en el temps de la cova com a lloc d’en-
terrament. Alhora, és coherent amb l’aparició de les restes 
antropològiques desarticulades, fenomen pot ser el resultat 
d’activitats d’arraconament de les restes d’inhumacions pre-
cedents amb la introducció d’un nou cos a la cova.

CONCLUSIONS
La Cova de l’Home Mort és un jaciment localitzat i documen-
tat per primer cop l’any 2008. Situada al Pallars Sobirà, cons-
titueix un nou exemple de cavitat en una zona relativament 
abrupte que durant la prehistòria recent va ser utilitzada com 
a lloc d’inhumació. L’actuació efectuada l’any 2017 confirma 
aquest aspecte i assenyala el potencial arqueològic del jaci-
ment. Si bé la informació que actualment en disposem és en-
cara preliminar i futures excavacions en extensió l’hauran de 
completar i millorar, a data d’avui hi ha diversos elements que 
es poden remarcar.
El primer, la Cova de l’Home Mort és una petita cavitat reblerta 
per una quantitat considerable de sediment. La secció trian-
gular de les dues galeries, el gran volum de material detrític 
acumulat a la seva entrada, la seqüència de la cata efectua-
da i la fondària d’alguns dels caus existents fa palesa la seva 
potència estratigràfica, a banda de la presència de sediment 
en pràcticament tot el seu interior. Si bé aquesta potència se-
dimentària conté bioturbacions, la informació derivada de la 
cata realitzada aventura l’existència de dipòsits poc alterats a 
partir dels 40-50 cm de fondària respecte la superfície actual.
El segon, la Cova de l’Home Mort conté diversos dipòsits fune-
raris la magnitud dels quals resta encara per avaluar. La petita 
cata efectuada ha permès constatar la presència de les restes 
de, com a mínim, 5 individus (4 en la seva base, on es con-
centren la major part de les restes). En tots els casos es tracta 
de restes mancades de connexió anatòmica, fet que assenya-
la que en aquesta part de la cavitat hi ha una redipositació 
de restes possiblement d’inhumacions prèvies. La cronologia 
coneguda és coherent amb aquest fet, ja que les dues data-
cions defineixen un interval d’ús de la cova com a lloc d’en-
terrament durant un segle, aproximadament, a mitjans del II 
mil·lenni calANE. Aquesta cronologia és pràcticament calcada 
a l’obtinguda en un altra cova funerària relativament prope-
ra, la Cova de Montanissell (Armentano et al., 2006 y 2014) a 
1557 n.n.m. Les datacions disponibles per aquest jaciment in-
diquen que entre el 1624 i el 1300 calANE s’hi van inhumar 8 
individus (un home i una dona adults i 6 subadults) . 
El tercer, tot i la coincidència cronològica, la Cova de l’Home 
Mort presenta algunes diferències amb la Cova de Montanis-
sell. La primera és que en la primera el material antropològic 
recuperat es troba desarticulat. Si bé les restes procedents de 
la superfície i de caus podrien haver estat remogudes per cau-
ses tafonòmiques, les procedents de la base de la cata van ser 

Taula 3. Datacions AMS de la Cova de l’Home Mort. La calibració dels resultats s’ha efectuat amb la corba INTCAL13, per a mostres 
terrestres de l’hemisferi nord. Probabilitat de la calibració a 2 sigmes: 95,4%.

Núm. coordenat Codi laboratori Datació (bp) Calibració (2 sigmes)

17-44 BETA- 508428 3190 +/- 30 1514 - 1412 calANE

17-49 BETA- 508427 3290 +/- 30 1630 - 1497 calANE
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remogudes del seu emplaçament original durant la utilització 
funerària de la cavitat. Resta per veure, no obstant, si es con-
serven enterraments primaris a l’interior de la cova, la seva xi-
fra i la seva disposició en relació les restes esquelètiques arra-
conades durant una utilització reiterada de l’espai. Un segon 
element que diferencia ambdues cavitats és la presència, en 
el cas de la vall de Siarb, de materials que no es vinculen direc-
tament a l’activitat funerari. Aquest sembla ser el cas de com a 
mínim una part de la ceràmica, que cronològicament pertany 
al mateix període, així com les restes faunístiques. La coexis-
tència d’activitats d’hàbitat junt amb restes funeràries durant 
el II Mil:lenni calANE s’ha documentat en altres jaciments pro-
pers als Pirineus, comla Cueva de los Huesos de Castillonroy 
(Huesca) (Montes et al., 2006), sense que espugui assegurar 
la seva coetaneitat. Sigui com sigui, la Cova de l’Home Mort 
conforma un nou exemple de pràctica funerària en una cova 
petita i amagada gairebé inèdita als Pirineus occidentals cata-
lans fins la troballa de Montanissell.
El quart, l’elevada sedimentació de la cavitat així com objectes 
com ara el punxó d’esquist obren la possibilitat a l’existència 
d’una diacronia arqueològica, amb ocupacions anteriors a les 
datades de mitjans del II mil·lenni calANE.
En síntesi, futurs treballs a la cova hauran de resoldre i ampliar 
els aspectes assenyalats.
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