
Introducció i descripció del jaciment

La plaça de Sant Roc es localitza al centre neuràlgic
de la ciutat de Sabadell, davant l’actual edifici de
l’Ajuntament i l’església de Sant Fèlix. Entre finals
de l’any 1999 i inicis del 2000, dins el marc del Pla
de renovació integral del Centre de Sabadell, es va
dur a terme la intervenció arqueològica de tota la
superfície de la plaça, prèvia a les obres de reurba-
nització.1 Aquesta és la darrera actuació arqueològi-
ca de gran magnitud efectuada al centre de la ciu-
tat i és la que ens ha proporcionat un major nom-
bre de dades i informació referents al sistema
defensiu de la vila baixmedieval, així com d’un sec-
tor artesanal d’època moderna amb dos forns iden-
tificats, i un sistema de canalitzacions i dipòsits
associats, a més d’altres restes d’època moderna i
contemporània (ROIG: 2003; ROIG; ROIG: 2002).
D’aquesta manera, després de l’estudi de les restes
arqueològiques documentades a la plaça de Sant
Roc ha estat possible establir quatre fases cronolò-
giques i evolutives del jaciment, en què s’evidencia
un ús intensiu de l’espai des d’època medieval fins
a l’actualitat. Aquestes fases identificades són les
que s’enumeren a continuació de manera sintètica.

– Fase I. Època altmedieval (segles XII-XIII) 

D’aquest període es va localitzar un pou de planta
circular situat a la part nord de la plaça, davant la
façana de l’església de Sant Fèlix. Aquest pou havia
estat parcialment escapçat durant la construcció del
fossat defensiu baixmedieval al segle XIV.
L’excavació del seu rebliment va permetre docu-
mentar, a uns tres metres de fondària, un paquet
d’ossos integrats per l’esquelet parcial d’un individu
jove –en una forçada posició anatòmica– associat a
dos esquelets de gossos adults de grandària nota-
ble, una tortuga d’aigua, un porcellet i part d’una
ovella, a banda d’alguns fragments ceràmics medie-
vals. Tot plegat formava una concentració unitària
d’esquelets que correspondrien als diferents cossos
que foren llençats al pou un cop aquest havia esta
amortitzat i parcialment reomplert de terres. A par-
tir de la disposició anatòmica dels esquelets i la

posició que tindrien els diferents cossos, podem
apuntar que es tractaria d’un abocament conjunt de
tots ells, tots agrupats formant un mateix paquet. 

– Fase II. Època baixmedieval (segles XIV-XV).
La muralla i el fossat

La localització, en aquest punt de la plaça de Sant
Roc, de la muralla i el fossat atribuïbles al conjunt
defensiu de la vila del segle XIV ha estat especial-
ment rellevant perquè permet comprendre com s’ar-
ticulaven els sistemes defensius de l’extrem sud-oest
de la vila baixmedieval, en un aspecte del qual no
es disposava de gaire informació. Es va documentar
tot el traçat de la muralla, un dels més extensos i
més ben conservats fins ara, amb la presència de
dos grans trams de mur de més de 30 metres de llar-
gada i una cantonera fent angle recte. L’excavació
en extensió dels estrats de rebliment del gran tram
de fossat –aproximadament uns 45 metres– ha per-
mès observar la dinàmica estratigràfica i conèixer els
diferents moments d’abocaments successius al seu
interior, gràcies a la presència abundant de material
arqueològic contextualitzat. D’aquesta manera,
tenim uns primers abocaments efectuats durant el
segle XIV i el segle XV, i un rebliment definitiu entre
les darreries del segle XVI i la primera meitat del
XVII, en què s’aprofità com a espai d’abocament de
deixalles i espai d’acumulació de cendres proce-
dents de les activitats artesanals de l’obrador de
vidre localitzat al sector sud de la plaça, fora del clos
de la vila murada i vallejada baixmedieval.

– Fase III. Època moderna (segles XVI-XVIII)

D’aquesta fase destaca, en primer lloc, el conjunt de
restes atribuïbles a un taller de vidre, concretament
dos forns de refredament i conduccions diverses.
Així mateix, també es localitzà una galeria subterrà-
nia associada a les cases que ocupaven l’extrem
sud-oest de la plaça durant els segles XVII i XVIII
(el raval d’en Llobet), així com també les restes dels
fonaments de l’edifici de l’Hospital (1698-1725) i
dels quarters del cos de Dragons de Cavalleria
(1725-1810). I, finalment, el potent fonament del
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EL TALLER DE VIDRE I ELS FORNS D’ÈPOCA MODERNA DE LA PLAÇA

DE SANT ROC (SABADELL, VALLÈS OCC.)

1 Aquesta intervenció es va dur a terme entre els mesos de setembre i desembre de 1999 i els mesos de febrer i març del
2000. La coordinació dels treballs arqueològics va anar a càrrec del Museu d’Història de Sabadell, conjuntament amb el
Departament d’Urbanisme i el Departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sabadell, i van ser finançats pel
mateix Ajuntament de Sabadell. La direcció tècnica de la intervenció va anar a càrrec de l’arqueòleg Jordi Roig Buxó (ROIG:
2003). Un primer avanç dels resultats van ser divulgats de manera breu en una obra de conjunt (ROIG; ROIG: 2002) i parcial-
ment en dos articles ( ROIG; MELO, 2003; ROIG: 2004).

Jordi Roig i Buxó, Joan Manuel Coll i Riera (Arrago, SL)
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Planta general de la intervenció arqueològica a la Plaça Sant Roc. Dibuix: Jordi Roig i Buxó.
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nou portal de Sant Roc, que l’any 1750 estava situat
al costat al costat dels quarters, al començament del
carrer de Sant Pau. 

– Fase IV. Època contemporània 
(segles XIX-XX)

Es van localitzar les restes d’un fort militar aixecat
durant la Guerra dels Matiners i l’aixecament repu-
blicà, entre 1846 i 1849. Aquesta edificació fou
enderrocada l’any 1871, per construir el nou edifici
del col·legi de les Escoles Pies, situat al costat est de
la plaça. 

En aquest escrit, però, tan sols desenvoluparem la
fase atribuïda a l’època moderna, entre els segles
XVI i XVII, i concretament i de manera específica el
conjunt del taller de vidre.

El taller d’elaboració de vidre 
(segle XVI - mitjan segle XVII)

Corresponent a l’època moderna es van localitzar
les restes d’un obrador artesanal d’elaboració de
vidre, que estaria en funcionament entre el segle
XVI i fins a un moment indeterminat de la primera
meitat del segle XVII. Aquest taller estava localitzat
al sector sud-est de la plaça de Sant Roc i originà-

riament estaria fora del recinte emmurallat de la
vila, a tocar el fossat, ja en procés d’abandó i par-
cialment reblert de terres.

Concretament es localitzaren dos forns de refreda-
ment (Forn 1 i Forn 2) en un perfecte estat de con-
servació amb tot el seu sistema de canalitzacions
d’aire calent, així com dos pous/dipòsits d’aigua
amb una canalització de tubs de terrissa associada.
Aquests forns estaven semiexcavats en el terreny
natural i tenien una estructura de planta circular
amb un apèndix allargassat d’accés frontal al seu
costat est. La cambra circular del forn, parcialment
subterrània, era construïda amb un mur seguit fent
volta, fet de còdols amb morter, rajols i argila ruba-
fectada. D’aquestes cambres es conservava tot el
mur perimetral amb una alçada d’uns 70-90 cm,
segons el forn, a l’altura on aquest iniciaria la cur-
vatura de la volta, que sobresortiria lleugerament
del nivell de circulació. 

El forn 1 estava situat a l’extrem sud de la plaça,
disposat en bateria i paral·lel al forn 2, que estava
emplaçat uns metres més al nord. Estava construït
amb un mur seguit (UE 4) fet amb pedres de mida
mitjana cantonejades, de forma arrodonida i lliga-
des entre elles amb morter i argila rubafectada i
material constructiu reutilitzat, com fragments de
rajols i teules. Aquest mur configurava la cambra

Planta del sector del conjunt artesanal d’elaboració de vidre (s. XVI – XVII). Dibuix: Jordi Roig i Buxó.
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circular de refredament del forn 1, d’uns 260 cm de
diàmetre màxim i 160 cm de diàmetre interior, i
revestia el retall UE 3 efectuat en el terreny natural.
D’aquesta cambra es conserven fins a 4 fileres de
pedres, que progressivament es van tancant amb la
intenció de formar una volta, que no s’ha conservat.
Aquesta cambra circular feta de parets de pedra
presenta una obertura al costat oest, corresponent a
la boca d’accés, que està delimitada als laterals per
un muret curt de pedres i fragments de rajols, d’uns
120 cm, a manera de protecció de la rampa d’accés.
Aquesta zona de la boca d’accés està més malmesa
que la resta ja que està a un nivell més superficial.
L’accés al forn es fa mitjançant una rampa excava-
da al terreny natural d’uns 320 cm de llargada, fent
un pendent marcat cap a la cambra. A la part pos-
terior de la cambra circular del forn, al costat est, hi
havia l’obertura i l’enllaç amb la canal de ventilació
UE 7. Aquesta canalització segurament comunicava
aquest forn de refredament 1 amb un possible forn
principal o forn de fusió situat a l’extrem est de la
plaça, sota la vorera i la façana de l’edifici de
l’Ajuntament. 

El forn 2 era paral·lel al forn 1 i estava situat al cos-
tat nord d’aquest, disposats en bateria un al costat
de l’altre. De la cambra de refredament del forn 2
se’n conserven diverses filades compostes per
còdols arrodonits barrejats amb rajols i disposades
en filades alternativament formant una circumferèn-
cia d’uns 160 cm de diàmetre interior i uns 240 cm
de diàmetre exterior. Aquesta cambra presenta una
obertura d’accés al seu costat oest, encarada a un
passadís curt o rampa d’accés en pendent, retallada
al terreny natural d’uns 340 cm de llargada, i amb
dos forats de pal a tocar l’obertura, probablement
per encaixar-hi alguna tapa o porta de fusta. El tram
final de la rampa d’accés, al punt de contacte amb
la boca de la cambra, presenta uns murets de reves-
timent laterals d’uns 80 cm de llargada. La part de
tancament superior de la cambra, segurament feta
en volta a partir del perllongament del mur perime-
tral, no es conservava; probablement s’hauria enso-
rrat al seu interior. La presència d’un potent nivell
de runa, amb pedres i rajols al seu interior (UE 25),
es podria interpretar com a restes de la volta de la
cambra. D’aquest forn 2 no es conservava la part

Planta i seccions diverses del Forn 1 (UE 3). Dibuix: Jordi Roig i Buxó.
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central de la solera de la cambra circular, que havia
estat espoliada; tan sols es van poder documentar
algunes restes de lloses (UE 121) que havien que-
dat integrades a l’estructura de les parets perime-
trals. Per altra banda, es van poder documentar les
restes d’un segon nivell de solera inferior (UE 192),
fet també amb lloses planes, cosa que evidenciava
un primer moment d’ús del forn. 

Així mateix, aquest forn 2 presentava un estrat situat
a la boca d’accés format per una capa prima de terra
cendrosa negra i una capa més argilosa taronja molt
compactada, amb nòduls petits de calç així com
pedres i trossos d’argila cuita. Al seu extrem est, a la
zona de la boca d’entrada a la cambra, presentava
unes lloses planes posades a manera de solera (UE
190), que es relacionarien amb el paviment espoliat
(UE 121) de la cambra de refredament.

A la part posterior de la cambra circular, al costat
est, hi havia una petita obertura feta de lloses pla-
nes a la solera i als laterals (UE 184) que enllaçava
amb la canal de ventilació UE 74. Aquesta, igual
que en el cas del forn 1, comunicaria el forn de
refredament 2 amb el possible forn principal o forn
de fusió. 

D’aquesta manera, doncs, s’observa que aquests
dos forns estaven connectats, mitjançant les canals
de ventilació i circulació d’aire calent UE 7 i UE 74,

a un forn principal que no va poder ser documen-
tat durant l’excavació arqueològica, ja que es troba-
va emplaçat sota la vorera i la façana de l’actual edi-
fici de l’Ajuntament. D’aquest forn de fusió o forn
principal només es va detectar una petita part, la
corresponent al punt d’enllaç de la canal de venti-
lació UE 74 al seu extrem est. Es tractava d’un retall
de planta circular (UE 228) semiexcavat a l’interior
del fossat i al terreny natural, i construït en part en
alçat mitjançant parets d’argila termolaterades. 

Per altra banda, també formaven part d’aquest com-
plex dos pous/dipòsits connectats entre si mitjan-
çant una canalització feta amb tubs de terrissa (UE
33). El pou/dipòsit 1 era de planta circular i perfil
cilíndric (UE 11) i va ser possible excavar-lo fins a
una fondària d’uns tres metres sense arribar al fons.
Aquest estava situat al costat nord, molt a prop del
forn 2, a una cota superior respecte al pou/dipòsit
2 (UE 65) que es trobava a l’extrem sud i al costat
mateix del forn 1. D’aquesta manera, l’aigua del
pou/dipòsit 1 era traspassada per decantació al
pou/dipòsit 2. Aquest segon pou tenia una canal de
sortida subterrània al seu costat sud, excavada al
terreny natural a una fondària d’uns dos metres (UE
371). Aquesta canal subterrània, d’uns 160 cm d’al-
çada per 50 d’amplada, prenia una direcció sud
amb un marcat pendent i s’estenia al llarg d’uns deu
metres sense que se’n localitzés l’acabament, pel fet
d’estendre’s fora de l’àmbit de la plaça.

Vista de la solera (UE 55) i de les parets perimetrals (UE 4) del forn 1. Foto: Jordi Roig i Buxó.
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Planta i seccions diverses del Forn 2 (UE 70). Dibuix: Jordi Roig i Buxó.
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Atribuïbles també a aquest conjunt artesanal, es
van identificar un total d’onze forats de pal
escampats per tot el sector est de la plaça, enmig
de les estructures dels forns i de les canals.
Aquests haurien de correspondre a estructures
aèries de cobriment del taller. Així mateix, també
es localitzaren diversos retalls excavats al terreny
natural, alguns de funcionalitat incerta, que es
podrien associar a aquest obrador (UE 106, 110,
250, 288, 18, 22).

En definitiva, i com ja s’ha anat veient, el conjunt
de forns i estructures arqueològiques documenta-
des a la plaça de Sant Roc de Sabadell formen part
d’un centre artesanal d’elaboració de vidre d’època
renaixentista (segle XVI - mitjan segle XVII) del
qual no es tenia cap mena de constància, ni histò-
rica ni documental. Aquesta troballa, doncs, esde-
vé d’una importància cabdal per al coneixement
històric de la vila d’època moderna i la seva activi-
tat econòmica i social, amb la constatació de l’exis-
tència d’un d’aquests centres artesanals preindus-
trials de vidre tan poc coneguts a Sabadell i a la
resta de Catalunya.

Per altra banda, i pel que fa al moment d’abandó i
a l’amortització de totes les estructures del taller de
vidre de la plaça de Sant Roc, sabem que aquesta
està determinada, en part, per la urbanització de

l’entorn del portal de Sant Roc cap a mitjan segle
XVII. D’aquesta manera, l’existència d’un àmbit arte-
sanal dedicat a la producció i l’elaboració de vidre
bastit inicialment fora muralles al segle XVI esdevin-
dria problemàtica amb el creixement del nucli urbà,
tant per la necessitat d’abastir-se de matèries prime-
res, com pels efectes d’un taller d’aquestes caracte-
rístiques ubicat en un àmbit urbà (generació de cen-
dres, fum i necessitat d’espais grans per emmagatze-
mar llenya i productes minerals).

Estructura, funcionalitat i paral·lels
dels forns i el taller de vidre

Els dos forns localitzats són atribuïbles tant per
l’estructura com per les seves dimensions a forns
de refredament; és a dir, es tractaria de forns de
combustió de baixa temperatura (no superarien
mai els 800-1000 graus centígrads) on es diposita-
rien les peces de vidres en calent, un cop ja obra-
des i acabades, per tal que es refredessin lenta-
ment, entre les 12 i 24 hores, evitant així el xoc
tèrmic dels recipients amb la temperatura ambient,
fenomen que provoca la fractura i l’esquerdament
de gran part de les peces. Aquests dos forns serien
escalfats mitjançant un foc directe de llenya a la
cambra de combustió, que és la que hem docu-
mentat arqueològicament, mentre que a la part
superior es localitzaria la cambra de refredament
pròpiament dita. L’escalfor d’aquesta seria mantin-
guda durant tot el procés de refredament mitjan-
çant les conduccions d’aire calent procedents del
forn principal o de fusió. 

Malauradament, durant la intervenció arqueològica
no es va poder intervenir al forn principal o de
fusió del vidre, i del qual sortirien les conduccions
d’aire calent, pel fet d’ubicar-se sota l’actual edifici
de l’Ajuntament. 

Així mateix, caldria relacionar amb aquest taller la
ingent quantitat de cendres localitzades com a
estrat de rebliment i colmatació del fossat de la
plaça de Sant Roc, en el qual es van documentar
més de trenta metres de llargada de fossat reblert
per més d’un metre de potència de cendres d’ori-
gen vegetal, netes, sense carbons ni pedres, asso-
ciades estratigràficament a nivells del segle XVI i
inicis del segle XVII. Aquest abocament, totalment
intencionat, l’associem a la necessitat d’obtenir
sosa d’origen vegetal, el fundent alcalí essencial
per mesclar la sílice i la calç amb què s’obté la
massa de vidre. Amb tota seguretat les cendres
eren mesclades amb aigua; així s’obtenia una
aigua rica en sosa, que un cop evaporada per
reducció directa permetia obtenir els cristalls del
mineral net. En aquest sentit és significativa l’exis-
tència dels dos pous d’aigua situats al costat dels
forns.

Vista del forn 2. S’observa l’estructura feta de còdols i rajols de la cambra
de combustió. Foto: Jordi Roig i Buxó.
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El taller de vidre de la plaça de Sant Roc de
Sabadell, tot i que excavat només parcialment, és
la primera estructura preindustrial d’aquest tipus
documentada arqueològicament a Catalunya, i per
tant no podem comparar-lo amb cap altre taller de
l’àrea. Els paral·lels més propers d’aquests centres
artesanals els trobem a la Provença, com és el cas
de la vidrieria de Roquefeuille (FOY: 1991), data-
da entre els segles XVII-XVIII, aquesta, però, ubi-
cada en l’àmbit rural forestal. En aquest jaciment
es va documentar un forn principal de fusió i tres
forns més petits de refredament (o recuit), a més
de totes les estructures essencials per al funciona-
ment del taller. En el cas de la plaça de Sant Roc
les estructures serien molt semblants i anirien
associades, per tant, a un taller dedicat a l’obten-
ció de vidre i la seva transformació posterior en
peces acabades. 

Ja més allunyada en l’espai i el temps cal esmen-
tar la vidrieria de Gemagnana (MENDERA: 1991;
STIAFFINI: 1999), al nord d’Itàlia, on es va docu-
mentar un petit taller artesanal d’època baixme-
dieval ubicat a l’àmbit rural. En aquest taller es
van poder identificar alguns forns de fusió, refre-
dament i transformació de productes minerals,
ubicats en dos sectors, en un cas sota coberts
construïts amb materials peribles, molt semblants
a les estructures documentades en la nostra inter-
venció de la plaça de Sant Roc, com són els
murets i els forats de pal.

Els materials de la fase 
d’abandonament del taller de vidre

Els materials recuperats durant la intervenció
arqueològica, en especial documentats a l’àrea del
taller de vidre, proporcionen una aproximació
cronològica força precisa per al seu moment d’a-
bandó. D’aquests materials, se’n destaquen les
ceràmiques recuperades en un dels pous d’aigua
associats al taller (Pou 1). Concretament es tracta-
va d’un nivell de rebliment generat per l’abocada
de deixalles d’ús domèstic, amb un potent estrat
de rebliment i amortització definitiva (UE 15) que
contenia un gran nombre de peces de ceràmica
d’ús comú, amb vaixella de taula de producció
catalana i terrissa i ceràmica de cuina; tot plegat
formava un context ceràmic tancat que es podria
atribuir a la casa o àmbit d’habitació del taller de
vidre. Entre les peces recuperades corresponents
a la producció de ceràmica blava catalana, se’n
destaquen dos plats blaus de la sèrie orles diverses,
amb motius centrals vegetals, i almenys tres plats
blaus de la sèrie de la ditada inicial, un d’ells amb
un motiu epigràfic central, amb el nom de josep
march. Cal remarcar també la recuperació de mig
plat de la sèrie de la ditada decorat, però, amb
reflex metàl·lic. Entre el conjunt de les escudelles,
se’n destaquen els fragments d’una escudella poli-
croma en color blau i groc, i una escudella blava
amb el motiu zoomòrfic d’un ocell, ambdues atri-
buïbles a produccions renaixentistes tardanes. La

Material de vidre recuperat en els estrats d’amortització dels forns 1 i 2 (mitjans s. XVII). Forn 1 (UE 23) 1: Fons de setrill de vidre verd amb costelles verti-
cals Forn 2 (UE 72) 2: Fons de setrill de vidre verd amb costelles verticals. 3: Vora i coll d’ampolla/garrafa de vidre verd. 4: Coll d’ampolla de vidre verd amb
fils de lacticini aplicats. 5: Fons d’ampolla de vidre verd amb fils de lacticini aplicats. 6. Fons d’ampolla. Dibuix: Joan-Manuel Coll i Riera.
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resta d’escudelles, totes elles blaves, pertanyen a
les sèries anomenades d’orles diverses i de cercles,
amb motius vegetals estilitzats al centre, atribuï-
bles a les produccions estandarditzades de la pri-
mera meitat del segle XVII.

La terrissa és representada per un ampli ventall de
peces envernissades, la majoria d’elles senceres,
corresponents a plats foguers d’ala curta i d’ala llar-
ga, usats també com a cassoles si s’ha de jutjar per
les empremtes de sutge del revers. També s’hi
documenten un cossi bugader, un gibrell, una baci-
na de barber i nombrosos tupins i tupines de diver-
ses mides, tots ells vidrats únicament en color
monocrom verd o marró. Totes les peces de terris-
sa són atribuïbles, tant per la seva factura com per
les formes, a produccions dels obradors de terrissa
de Sabadell.

La ceràmica recuperada, tant la vaixella de taula
com la terrissa vidrada d’ús domèstic –procedents
d’un context tancat com és el Pou 1, el qual es va
formar ràpidament i en un mateix moment, tal
com evidenciava l’estratigrafia–, permet datar l’a-
mortització d’aquest i de la resta d’estructures del
taller de vidre que s’hi relacionen en un moment
indeterminat del segon terç del segle XVII (entre
1630-1660). En aquest sentit, la residualitat de les
produccions policromes i de reflex metàl·lic del
Renaixement, i la presència majoritària de produc-

cions blaves, en especial les de la ditada inicial,
confirmarien aquesta cronologia. 

Així mateix, tenim altres contextos i conjunts de
materials ceràmics idèntics, per bé que no amb
peces tan senceres, procedents dels estrats de rebli-
ment i abandó de les canals d’aire, de la canal d’e-
vacuació d’aigües del pou 2 i dels nivells de rebli-
ment de tots dos forns, els quals ens ofereixen un
mateix repertori ceràmic i un mateix moment d’a-
bandó.

Els materials de vidre

Entre els materials recuperats durant la intervenció
arqueològica, se’n destaquen alguns fragments de
vidre atribuïbles a peces elaborades al taller de la
plaça de Sant Roc i descartades com a defectuoses.
Val a dir que generalment els vidres defectuosos
dels tallers d’època moderna són difícils de docu-
mentar atès que usualment aquestes peces eren
destinades a ser fosses de nou als gresols, de la
mateixa manera que també era usual el reciclatge
de peces trencades o velles destinades a la refosa
en els àmbits urbans.

Procedent del rebliment del Forn 1, es va recupe-
rar part d’un setrill de vidre de color natural verd,
de cos troncocònic, fons umbilicat, amb la meitat

Material recuperat en l’estrat d’amortització del pou/ dipòsit 1. Escudelles de ceràmica blava catalana (mitjans s. XVII). Foto: Jordi Roig i Buxó.
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inferior marcada en motlle amb costelles en
relleu, i que conservava l’inici de l’arrencada del
broc. Procedents de l’altre forn es van recuperar
alguns vidres pertanyents a un segon setrill de les
mateixes característiques que l’anterior (làmina 7,
fig. 2), el coll d’una gran garrafa amb un cordó de
vidre aplicat (làmina 7, fig. 3), de tradició gòtica,
i els fragments d’una ampolla cilíndrica de vidre
incolor decorada amb fils de lacticini disposats
verticalment i en helicoïdal (làmina 7, fig. 4 i 5),
a la façon de Venise. Totes aquestes peces són
atribuïbles estratigràficament i pels materials cerà-
mics associats, al segon terç del segle XVII,
almenys llur amortització.

Cal esmentar també gran part d’una ampolleta-
balsamari, del tipus anomenat figueta, de vidre
incolor i clarament doblegada i defectuosa, proce-
dent d’un estrat d’habitació del taller, també de la
mateixa cronologia.
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