Material arqueològic del Sepulcre de Santa
Maria de Miralles
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Anoia
Museu d'Arqueologia de Catalunya. Parc de Montjuïc. s/n
08003 - Barcelona
MAC. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.50066
1.52794
377137
4595383

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08257-99
Patrimoni moble
Col·lecció
Neolític
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Generalitat de Catalunya
F. Xavier Menéndez i Pablo
dj., 17/07/2014 - 02:00

Descripció
Són 9 peces procedents d'un sepulcre excavat l'any 1914 en el terme de santa Maria de
Miralles, sense precisar el lloc exacte, que es troben dipositades a la reserva del Museu
d'Arqueologia de Catalunya. Les peces, amb el num. de registre MAC, són les segünets:
16354- collaret; 16455- destral; 16456- destral; 16457- destral; 16458- ganivet; 16459ganivet; 16460- ganivet, frag.;16461- cisell, frag.; 16462- cisell, frag. El lot coincideix amb
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les peces descrites a l'article de Bosch Gimpera a l'Anuari de l'IEC, 1915, vol. 2, p. 811-12.
Observacions:
Aquest jaciment està inclos a les NNSS de l'Ajuntament. Segons aquest instrument de
planejament, el jaciment està "destruït, il·localitzable 1914". Segons l'article de l'IEC,
efectivament, es va trobar el 1914 a Santa Maria de Miralles sense concretar emplaçament
dins del terme. Per tant, no es fa fitxa de jaciment pero si dels materials dipositats al MAC.
A l'Arxiu Històric del MAC es conserva una mena de memòria de la intervenció de Santa
Maria de Miralles, amb el croquis i l'inventari.

Història
"A la fi de desembre del 1914 fou trobat al terme de Santa Maria de Miralles un sepulcre el
contingut del qual fou adquirit pel Museu Municipal de Barcelona". Així comença el breu article
publicat per P. Bosch Gimpera al butlletí IEC de 1915. Els materials estan localitzats
perfectament a l'actual MAC, d'acord amb la informació facilitada pel Museu. També es diu que
Mn. R. Lloses va facilitat informació sobre la troballa i el pla del sepulcre (l'article publica planta i
secció del sepulcre i una foto amb els materials). El sepulcre estava fet en una cavitat ovalada
folrada de lloses de pedra i tapada per una gran llosa. L'esquelet, que no es conservà, estava en
posició supina, de E. a W. amb el cap a l'E. L'aixovar estava format per tres destrals polides de
fibrolita, trapetzoidals; dues escarpres de quarcita; quatre ganivets de silex (dos de sencers); i un
collar de denes de malaquita. No aparegué ni ceràmica ni metall. Es dataria a finals del neolític o
principis de l'eneolític. Segons Bosch, el supulcre te paral·lels amb Los Millares.
Segons Riba (1988, 210), en un apartat a cura de l'arquèoleg Jordi Enrich i Hoja, es tracta d'un
enterrament d'un sol individu en caixa de lloses, o sepulcre de fossa, pertanyent al neolític mitjàrecent català (3500-2500 a.n.e.)
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