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En les excavacions arqueològiques dels darrers
trenta anys en l’àmbit del Vallès s’han recuperat
nombrosos fragments d’objectes i recipients de
vidre de cronologia medieval. Entre aquests, s’hi
identifiquen usualment els fragments d’uns reci-
pients de vidre incolor, de tonalitats verdoses o
melades, de parets molt primes. Es tracta d’un reci-
pient, tipus copel·la, de carena baixa, amb un colze
ben marcat a mitja alçada, fons cònic, poca alçada
(entre 5 i 8 cm), amb la boca expandida i amb uns
diàmetres que oscil·len entre els 12 i els 15 cm,
caracteritzats sobretot per presentar un fil de vidre
blau aplicat al llavi. Aquestes copel·les, de petites
dimensions, s’han localitzat en diversos jaciments,
tan urbans com rurals, i s’han documentat majorità-
riament en àmbits domèstics i llocs d’habitació, o
bé als seus abocadors.

El primer jaciment on van ser identificades aquest
tipus de peces va ser en la publicació dels materials
del castell de Llinars del Vallès (MONREAL; BARRA-
CHINA: 1983), caracteritzades en aquest cas per pre-
sentar motius decoratius en blau al fons de la peça,
com són cors, arquets i discos, i també per tenir una
cronologia ante quem de 1448. 

Posteriorment es va excavar i publicar part d’un taller
de vidre baixmedieval a Sant Fost de Campsentelles,
en què es van identificar nombroses peces amortit-
zades destinades a ser refoses (OLIVER: 1989), i on
aquest tipus de peces és ben representat.

Entre els jaciments excavats durant els últims anys
podem esmentar els contextos estratigràfics de l’es-
glésia vella de Sant Menna (Sentmenat) (ROIG; COLL;
MOLINA: 1995). Procedents del rebliment d’una sitja
de la rectoria (UE 253), amortitzada al segle XIV, es
va recuperar gran part d’una copel·la amb fil de
vidre blau aplicat a la vora (fig. 1). Així mateix,
durant la intervenció de l’any 2002 es va recuperar
el perfil sencer d’una segona copel·la (fig. 2) proce-
dent del rebliment d’una sitja (UE 1021) reblerta
amb abundants materials de finals del segle XIV,
com són plats i escudelles en verd i manganès i/o
manganès, juntament amb ceràmiques vidriades i
ceràmiques regionals reduïdes a torneta.

Altres jaciments de l’entorn immediat dins el territo-
ri del Vallès han proporcionat fragments de vores
de copel·les amb fil de vidre blau aplicat. Aquest és
el cas de Sant Esteve de Castellar Vell, intervenció
2001 (ROIG: 2003), on es van recuperar, procedents

d’un estrat d’anivellament de la sagristia de l’esglé-
sia (UE 805), fragments d’aquest tipus de recipient
estratificats en un nivell baixmedieval, amb presèn-
cia de produccions ceràmiques en verd i manganès
i/o manganès –catalanes– i escudelles blaves valen-
cianes de Paterna.

Procedents d’excavacions d’àmbits domèstics urbans,
destaquen algunes intervencions efectuades la darre-
ra dècada dins el perímetre emmurallat baixmedieval
de la vila de Sabadell. Aquest és el cas de la inter-
venció arqueològica al carrer del Doctor Puig, 21
(ROIG; ROIG: 2002), on es varen recuperar els frag-
ments d’una única copel·la (fig. 3) procedents del
rebliment (UE 24) d’una sitja amortitzada al segle
XIV, associats a ceràmiques en verd i manganès i/o
manganès, i amb una moneda associada, concreta-
ment un diner de Barcelona d’Alfons III (1327-1336). 

En excavacions recents, encara inèdites, efectuades
fa poc a la mateixa vila de Sabadell, s’han recupe-
rat algunes d’aquestes peces en contextos tancats.
En destaca l’excavació del solar del carrer de Sant
Joan, 26, intervenció 2003 (MOLINA; ROIG: 2006), on
es va documentar un abocador domèstic (UE 7)
atribuïble a un casal gòtic, amb abundants peces de
ceràmica en verd i manganès i/o manganès de pro-
ducció catalana, sense presència de peces blaves
valencianes, i datable a la segona meitat del segle
XIV. D’aquest context es van recuperar els frag-
ments de dues copel·les amb fil de vidre blau apli-
cat a la vora (fig. 4 i 5).

Així mateix, en l’excavació arqueològica de la plaça
de Sant Roc de Sabadell (anys 1999-2000), corres-
ponent al quarter sud-oest de la vila baixmedieval
(ROIG: 2002; ROIG; ROIG: 2002), es van recuperar
fragments d’aquests recipients de vidre procedents
dels nivells d’amortització i anivellament d’una casa
urbana adossada a la muralla i dels estrats d’aboca-
ment inferiors del fossat baixmedieval (UE 179 i
180), datats entre el segle XIV i la primera meitat
del segle XV.

L’excavació d’un solar de la mateixa plaça de Sant
Roc, núm. 7-8-9, intervenció 2004 (MATAS: 2004), va
proporcionar fragments d’una d’aquestes peces
procedents d’un retall baixmedieval (UE 241).

Coneixem altres jaciments amb presència de
copel·les amb fil de vidre blau aplicat, com són el
fossat del castell cartoixa de Vallparadís, el fossat
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LÀMINA 1. Copel·les de vidre amb decoració d’un fil blau aplicat a la vora (s. XIV). Dibuix Joan-Manuel Coll i Riera.
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urbà de la vila medieval de Terrassa (Raval de
Montserrat), les esglésies de Sant Pere de Terrassa i
alguns masos medievals excavats recentment en
l’àmbit comarcal (Can Fatjó dels Aurons a Sant
Cugat del Vallès), que aniran perfilant millor aques-
ta producció i els diferents tipus formals de vidres
coetanis a mesura que es vagin publicant. 

Aquests recipients de vidre formen part d’un mateix
grup formal vinculat al Migdia francès, amb paral·lels
formals molt semblants a la França mediterrània
(FOY: 1988, formes C4 i C5b), datats sempre al segle
XIV, la cronologia i difusió a Catalunya dels quals
caldrà valorar en el seu moment. La seva funció
seria, molt probablement, la de llànties per a la
il·luminació de les cases, atesa la seva morfologia i la
seva abundància tant en àmbits rurals com urbans. 
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