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Durant les diferents intervencions arqueològiques
(intervencions 1992-2002) efectuades al conjunt
arqueològic de la rectoria vella i l’església vella de
Sant Menna (Sentmenat, Vallès Occidental) es van
documentar nombrosos contextos arqueològics tan-
cats d’època moderna amb presència de material de
vidre. D’aquests, se’n destaquen alguns que són
objecte del present pòster.

Un primer context és el format per l’estrat del rebli-
ment de les cendreres de la cuina de la rectoria
moderna (UE 352), on es va documentar una abo-
cada primària amb nombroses peces de ceràmica
de vaixella decorada, senceres o parcialment sence-
res (COLL; ROIG; MOLINA: 1995). La vaixella recupera-
da era formada per plates, plats i escudelles de
ceràmica catalana daurada, policroma i blava (1575-
1630), a més d’alguns plats de vaixella policroma i
blava d’importació italiana (àrea ligur). Associat a
aquest context es van recuperar els fragments de
dues ampolles cilíndriques, tres copes de tija de nus
emmotllat i un setrill de nansa de plaqueta, tots ela-
borats en vidre bufat i incolor (fig. 1 a 6). 

Un segon context està format pels materials asso-
ciats a un estrat d’anivellament de l’interior de la
rectoria (UE 291), amb diverses monedes associa-
des, i datable cap a mitjan segle XVII. D’aquest, se’n
destaquen els fragments d’un petit saler (o morter)
de vidre blau (fig. 7) i diversos fragments de vidres
incolors corresponents a copes de tija buida (fig. 8
i 9) i a un setrill (fig. 10).

El tercer context el proporcionà un pou mort de la
rectoria (UE 407), amortitzat durant el primer terç del
segle XVIII, i estratigràficament amortitzat abans de
les obres de desmuntatge de l’església romànica,
efectuades entre els anys 1728 i 1744. L’estrat de
rebliment inferior del pou mort (UE 408) proporcio-
nà una gran quantitat de vaixella blava catalana, de
la qual destaquen els plats dels tipus anomenats orles
diverses, ditada, poblet, transició i faixes o cintes inicial,
a més d’algunes peces de vaixella blava italiana, con-
cretament de Savona. Cal destacar també la gran
quantitat de terrissa vidriada i sense vidriar recupera-
da –amb càntirs, botiges, plats tupins–, atribuïbles als
obradors de Sabadell i Caldes. 

Entre els objectes de vidre es documenten alguns
recipients d’ús litúrgic de l’església parroquial anne-
xa, bàsicament llànties de vidre incolor de diversos
tipus. Se’n destaquen dues llànties d’embut, amb un

reclau per fixar-les a un suport o a una corona de
llums (fig. 11 i 12), i dues llànties incolores de peti-
tes dimensions, una en forma de tassa (fig. 13) i una
altra en forma de gerret globular amb plat soldat a
la vora (fig. 14). Ja d’ús domèstic, se’n destaquen
alguns recipients de vidre incolor, com són peus de
copes o safes (fig. 15 i 16), figuetes-ungüentaris de
boca cònica (fig. 17), gots de peu anular (fig. 18),
gots cilíndrics (fig. 19 i 20) i una «pipa» (fig. 21). Els
vidres de color natural verd són representats per
setrills (fig. 22 i 23), garrafes (fig. 24) i ampolles de
cos pla tipus «melsa» (fig. 25, 26 i 27). Altres tipus
de recipients, molt fragmentaris i no identificables,
són formats per fragments de vores de vidre tubu-
lars o expandides (fig. 28 a 31). Pels materials asso-
ciats, l’estratigrafia i la presència d’una moneda de
Felip IV (ardit de Barcelona, 1645-1655), cal datar
tot el context arqueològic, i per extensió els vidres,
entre la segona meitat del segle XVII i el primer terç
del segle XVIII (1650 i 1730).

Un quart context és format per un dels estrats de
rebliment (UE 285) d’una de les tres grutes de la
rectoria. Procedents d’aquest nivell es van recupe-
rar els fragments de nombrosos plats, escudelles i
xicres de vaixella policroma i blava ligur
(d’Albisola), a més d’un fragment d’especier blau
d’Alcora (sèrie puntes Berain). L’estrat de rebliment
i tota la vaixella són atribuïbles estratigràficament a
les obres de reforma de la rectoria efectuades entre
1777 i 1780. El vidre és representat per escassos
fragments de vidre incolor de copes –residuals–
(fig. 32 i 33) i de vidre verd corresponents a
porrons de vora expandida (fig. 34). Se’n destaca,
però, un petit got cilíndric de vidre incolor (fig. 35),
tipus cristall, amb decoració gravada al diamant,
probablement una peça de factura bohèmia (o d’i-
mitació). Alguns paral·lels conservats al Museu del
Cau Ferrat de Sitges presenten una decoració idèn-
tica (CARRERAS; DOMÉNECH: 2003).

Com a cinquè i darrer context només cal esmentar
un ungüentari de vidre incolor (UE 49) localitzat en
un forat de bastida del campanar i que contenia
una petita ocultació de 17 monedes al seu interior
(COLL; ROIG; MOLINA: 1995), les més tardanes de les
quals pertanyien a dos diners de Barcelona de l’ar-
xiduc Carles (1708). Aquest ungüentari de vidre
(fig. 36), fragmentat però sencer, presentava el
vidre en condicions excel·lents a causa de la natu-
ralesa de la seva conservació i es pot datar a inicis
del segle XVIII.

VIDRES D’ÈPOCA MODERNA DE LA RECTORIA VELLA DE SANT
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LÀMINA 1: Vidre de la UE 351 (Final s. XVI – inici s. XVII). 1 – 2: Ampolles. 3. Copa. 4 – 5: Tiges de copa. 6: Setrill. Vidre de la UE 291 (Mitjan s. XVII) 7:
Saler o morter de farmàcia. 8 - 9: Tiges de copa. 10: Vora de setrill. 
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LÀMINA 2: Vidre de la UE 408 (2ª meitat s. XVII – inici s. XVIII). 11 – 12: Llàntia d’embut. 13 – 14: Llàntia. 15: Tija de copa. 16: Base de copa. 17: Tassa o
llàntia. 18 - 20: Got. 21: Objecte indeterminat. Possible pipa. 22. Setrill.
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Catàleg:

1. Vidre incolor bufat. Alçada conservada: 127 mm.
Diàmetre de la vora: 30 mm. Descripció: vora, coll
i cos d’ampolla cilíndrica. Vora exvasada treballada
en calent.

2. Vidre incolor bufat. Alçada conservada: 97 mm.
Diàmetre de la vora: 34 mm. Descripció: vora, coll
i cos d’ampolla cilíndrica. Vora exvasada treballada
en calent.

3. Vidre incolor bufat i emmotllat. Diàmetre de la
vora: 100 mm. Diàmetre del fons: 86 mm.
Descripció: copa de contenidor hemisfèric decorat
amb feixos horitzontals de fils de lacticini. Tija mas-
sissa amb dos nòduls discoïdals, centrats per un
balustre buit amb mascarons emmotllats zoomòr-
fics, sobre base cònica.

4. Vidre incolor bufat. Diàmetre del fons: 64 mm.
Descripció: tija buida, de copa, amb un nòdul dis-
coïdal, sobre base cònica de peu anular.

5. Vidre incolor bufat. Diàmetre del fons: 70 mm.
Descripció: tija buida, de copa, sobre base cònica
simple.

6. Vidre incolor bufat. Alçada: 95 mm. Diàmetre de
la vora: 12 mm. Diàmetre del fons: 40 mm.
Descripció: setrill, de dipòsit globular, base cònica i
coll llarg de vora aplanada, amb una nansa de pla-
queta a motlle i broc corbat.

7. Vidre blau bufat i marcat en motlle. Diàmetre de
la vora: 90 mm. Descripció: saler o morter de far-
màcia, de cos hemisfèric i vora doblegada enfora
amb costelles en relleu alternades amb depressions
circulars.

LÀMINA 3: Vidre de la UE 408 (2ª meitat s. XVII – inici s. XVIII). 23: Fons de setrill. 24: Garrafó. 25 – 26: Melsa o ampolla. 27: Melsa o ampolla amb coste-
lles en relleu. 28 – 31: Vora tubular.
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8. Vidre incolor bufat. Diàmetre del fons: 76 mm.
Descripció: tija buida, de copa, amb un nòdul dis-
coïdal, sobre base cònica de peu anular.

9. Vidre incolor bufat. Descripció: tija buida, de
copa, amb dos nòduls discoïdals, centrats per un
nòdul central, sobre base cònica.

10. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 28 mm.
Descripció: vora de setrill, amb el coll troncocònic
invertit, amb un anell pinçat marcant la vora.

11. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 128
mm. Descripció: llàntia d’embut, de cos globular
amb un reclau a la meitat superior. Vora exvasada
plana de llavi doblegat, fons arrodonit amb marca
de puntill.

12. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 130
mm. Descripció: llàntia d’embut, de cos globular
amb un reclau a la meitat superior. Vora exvasada
plana de llavi doblegat, fons arrodonit amb marca
de puntill.

13. Vidre incolor bufat. Alçada: 36 mm. Diàmetre de
la vora: 124 mm. Diàmetre del fons: 50 mm.
Descripció: tassa o llàntia, de contenidor troncocò-
nic i vora còncava, fons cònic, amb dues nanses de
plaqueta pinçades.

14. Vidre incolor bufat. Alçada: 58 mm. Diàmetre de
la vora: 118 mm. Diàmetre del fons: 36 mm.
Descripció: llàntia, de contenidor globular i vora
recta, fons cònic, amb dues nanses massisses d’ore-
lla. Presenta un disc o plat de vora còncava soldat
a la vora.

15. Vidre incolor bufat. Diàmetre del fons: 122 mm.
Descripció: tija massissa, de copa o safa, amb dos
nòduls discoïdals. Base cònica simple.

16. Vidre incolor bufat. Diàmetre del fons: 90 mm.
Descripció: base cònica simple de copa.

17. Vidre incolor bufat: Alçada estimada: 105 mm.
Diàmetre de la vora: 64 mm. Diàmetre del fons: 34
mm. Descripció: figueta o ungüentari de contenidor

LÀMINA 4: Vidre de la UE 285 (1777 – 1780) 32: Tija de copa. 33: Base de peu anular de copa. 34: Vora de porró. 35:Got amb decoració gravada. Vidre
de la UE 49 (Inici s. XVIII). 36: Ungüentari.
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globular i coll atrompetat de vora simple. Fons
cònic.

18. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 76 mm.
Diàmetre del fons: 50 mm. Descripció: got amb
peu, de vora exvasada simple, peu anular i fons
cònic.

19. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 66 mm.
Diàmetre del fons: 50 mm. Descripció: got cilíndric
de vora engruixida i fons cònic.

20. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 60 mm.
Diàmetre del fons: 50 mm. Descripció: got cilíndric
de vora engruixida.

21. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 30 mm.
Descripció: objecte de funció desconeguda anome-
nat en la bibliografia com a pipa. Contenidor glo-
bular de vora reentrada i engruixida. Presenta un
mànec pla en un extrem i un broc recte a l’extrem
oposat.

22. Vidre verd bufat. Alçada estimada: 210 mm.
Diàmetre de la vora: 40 mm. Diàmetre del fons: 100
mm. Descripció: setrill de cos esferoïdal, de coll
troncocònic i vora recta marcada per un reclau.
Presenta una nansa aplicada en un extrem, amb un
pinçament al punt d’unió amb la vora, i un broc
corbat a l’extrem oposat.

23. Vidre verd bufat i marcat en motlle. Diàmetre
del fons: 40 mm. Descripció: fons de setrill, cònic,
amb costelles verticals en relleu.

24. Vidre verd bufat. Alçada estimada: 345 mm.
Diàmetre de la vora: 32 mm. Diàmetre del fons: 110
mm. Descripció: garrafó de recipient baix de secció
el·líptica, de coll cilíndric allargat i vora recta.

25. Vidre verd bufat. Alçada conservada: 93 mm.
Diàmetre de la vora: 30 mm. Descripció: melsa o
ampolla, de recipient aplanat, i vora exvasada tre-
ballada en calent.

26. Vidre verd bufat. Diàmetre de la vora: 30 mm.
Descripció: vora de melsa o ampolla.

27. Vidre verd bufat i marcat en motlle. Alçada
conservada: 73 mm. Descripció: coll de melsa o
ampolla, amb costelles en relleu disposades heli-
coïdalment.

28. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 130
mm. Descripció: vora tubular doblegada cap enfo-
ra.

29. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 106
mm. Descripció: vora tubular doblegada cap enfo-
ra.

30. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la vora: 104
mm. Descripció: vora tubular doblegada cap enfo-
ra.

31. Vidre verd bufat. Diàmetre de la vora: 60 mm.
Descripció: vora tubular doblegada cap enfora.

32. Vidre incolor bufat. Descripció: tija buida, de
copa, amb dos nòduls discoïdals, centrats per un
nòdul central.

33. Vidre incolor bufat. Diàmetre de la base: 60
mm. Descripció: base de copa de peu anular.

34. Vidre verd bufat. Diàmetre de la vora: 66 mm.
Descripció: vora de porró, de boca aplanada.

35. Vidre incolor, tipus cristall, bufat en motlle i gra-
vat. Alçada: 65 mm. Diàmetre de la vora: 56 mm.
Diàmetre del fons: 50 mm. Descripció: got cilíndric
de base massissa, decorat amb una sanefa gravada
sota la vora, amb motius corbats enllaçats i estilitza-
cions vegetals.

36. Vidre incolor bufat. Alçada: 122 mm. Diàmetre
de la vora: 26 mm. Diàmetre del fons: 46 mm.
Descripció: ungüentari de recipient globular i coll
llarg de llavi no diferenciat, de fons cònic.

Bibliografia

CARRERAS, J. (2001). «Els vidres catalans à la façon de
Venise del Museu de les Arts Decoratives de
Barcelona (segles XVI-XVII)». I Jornades Hispàniques
d’Història del Vidre. Actes, Monografies, 1. Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, pàg. 143-
153.

CARRERAS, T.; DOMÉNECH, I. (2003). Museu Cau Ferrat.
La col·lecció de vidre. Sitges.

CERDÀ, J. A. (1998). «El conjunt de vidre mataroní
trobat a les excavacions de la Plaça Gran de Mataró
(1982)». Laietania, núm. 11. Museu de Mataró,
Mataró, pàg. 163-199.

DOMÉNECH, I. (2001). «La col·lecció de vidres d’èpo-
ca moderna del museu Cau Ferrat de Sitges». I
Jornades Hispàniques d’Història del Vidre. Actes,
Monografies, 1. Museu d’Arqueologia de Catalunya,
Barcelona, pàg. 155-160.

GUDIOL, J. (1936). «Els vidres catalans», dins
Monumenta Cataloniae, vol. III. Barcelona.

ROIG, J., COLL, J. M., MOLINA, J. (1995). L’església Vella
de Sant Menna, Sentmenat: del segle V al XX.
Sentmenat.

ACTES_vol2  22/7/07  22:10  Página 912




