


seu equip, la neteja de I'area explorada i un nou alca- 
ment planimetric3. Entre una i una altra actuació, Mi- 
qoel Oliva, director aleshores del museu provincial de 
Girona, hi efectua alguna prospecció i recollida de 
material, tal com consta en la documentació del cen- 
tre esmentat'. 
La part coneguda del jaciment correspon al sector 
meridional de l'habitat, rodejat d'una poderosa mu- 
ralla de gairebé 2 m d'ampiada, bastida a partir de 
dos rnurs paral.iels i un reble interior de pedruscall. 
Les cares exteriors són fetes amb blocs de pedra, 
parcialment polits. units amb morter de calc i con- 
formant filades rectes alternant unes de carreus més 
grans i altres de més petits i, de vegades, disposa- 
des en espiga a la manera de I'opus spicatum. Dues 
poderoses torres quadrangulars defensaven I'única 
porta coneguda fins ara, que necessitava, a més, per 
poder-la travesar venint de fora. una mena de ram- 
pa o pont Ilevadís5; altres torres quadrades s'obser- 
ven adossades a la muralla, com la que defensa el 
llarg tram de mur de ilevant (Fig. 2). 
A ['interior del castrum i bastides contra la muralla, 

Figura 1. Puig de les Muralles (Puig Rom. Roses). situació que fa de paret de fons, es localitzaren tot un seguit 
geografica. de cambres i d'habitatges, de tecnica constructiva 

Figura 2. Puig de les Murailes (Puig Rom, Roses), croquis del sector excavat (segons Palol 1991) 

3.- Palol 1993, 30. 

4.- Ara. Muceu d'Aiqueologia de Calalunya, secci6 de Girona, 

5.- Paiol 1993. 30. 
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molt modesta, amb socols de pedruscall o de blocs 
més grans disposats en sec i, de vegades, en for- 
ma d'espiga. arrancant de la roca i formant filades 
rectes i acurades damunt del qual s'elevaria la tapia 
que hom iroba caiguda i desmembrada dins de les 
estances i sobre els carrers. Els SOIS devien ser de 
terra piconada i, perforant la roca i una mica arreu, 
hom identifica una dotzena de sitges. 
A la porta neixia un carrer que, esbiaixat. menava cap 
a una placeta. No queda ciar que hi hagués altres es- 
pais públics en el sector axcavat, i tot fa pensar en 
un urbanisme aparentment gens regular (Fig. 2). 
La cronologia d'aquesta estació fou fixada a parlir d'un 
conjunt, important i ben consarvat, d'objectes de bron- 
ze, alguns excepcionals (cullereta i sextans bizantí: fer- 
malls de cinturó' i, sobretot, per ia trobalia, l'any 1947, 
d'un triens d'or encunyat a Girona pel rei Akhila II, en- 
tre el 71 1 i el 715. aproximadament. Aquest material i 
alguna dada historica prou conegudaa, juntament a la 
poderosa imatge del turó solidament emmurallat, va- 
ran íar proposar a Pere de Palol una funció militar i una 
datació curta i avancada entre segon i tercer quart del 
segle sete i el primer quart de la centúria següent9. Hom 
destacava, també, el descobriment d'una exiraordina- 
ria col.lecció d'eines de ferro40, d'un conjunt notable de 
caramiques" i d'objectes de vidre de gran interes'2. 
Aquesta cronologia, pensem ara. després d'una ana- 
lisi més detallada del conjunt sencer del material aple- 
gat i d'un coneixement més profund del l'antiguitat tar- 
dana en aquest territori, ha de ser matisada, rebaixant 
uns quants anys el moment inicial de I'ocupació de 
I'oppidum, mentre que continua essent completament 
acceptable el moment d'abandó que es proposava. 
Així doncs, l'origen d'aquest castrum s'hauria de si- 
tuar molt a final del segla sise o, potser millor, en el pri- 
mer quart del segle següent. tal com semblen indicar 
els objectes d'importació (amfores, preíerentment) que 
ham pogut identificar i que mostren un paral.lel di- 
recta i precis amb els nivelis de Carthago Spartaria im- 
mediatament anteriors o associats directament a la 
conquesta i destrucció de la ciutat per part de l'exer- 
cit visigot, que s'ha de datar vers el 620-625". De 
tot aixo en tornarem a parlar més endavant. 

ELS VIDRES. LES DADES PRELIMINARS 

En la memoria de les seves excavacions Pere de Pa- 
lo1 escrivia, en relació als vidres: "No sóio fueron hie- 
rros, ceramica y bronces los objetos que proporcio- 
nó la parte excavada en la primera campaña en el 
castro de Puig Rom, sino que, como elemento in- 
teresante, aunque pobre, deben señalarse los vidrios 
(lám. L). Aparecen en casi todas las habitaciones y 
responden, según parece, a un mismo tipo. Todos 
ellos son fragmentos de copas de forma de cáliz, 
aunque el estado completamente fragmentario con 
que han llegado hasta nosotros nos impida afirmar- 
lo categóricamente. Aparecen, generalmente, sólo 
los pies de copa y, casi estrictamente, la varita que 
esta entre la base de la pieza y el cuerpo. Son de vi- 
drio verde, sin nada de oxidación, muy distinta del 
vidrio romano, conserva una dureza perfecta y su su- 
perficie permanece inalterada. Tales pies de copa 
han sido encontrados en número de 15 o 20. Sólo 
dos fragmentos más, de tipo distinto de vidrio, han 
aparecido: uno de ellos es un pequeño pie circular 
de vidrio de color amarillo brillante, también en per- 
fecto estado de conservación, y un fragmento muy 
reducido de vidrio de color tostado, con incrusta- 
ciones de dos hilos de pasta de vidrio blanca, con 
técnica parecida al ilamado millefior; por los italia- 
nos"'? Una mica mes endavant. referint-se a ia cam- 
panya de 1947, diu: "Siguen apareciendo fragmen- 
tos de vidrio, pertenecientes a copas de las cuales 
nos es completamente imposible reconstruir los per- 
files. Todo ello de vidrio verde con algunas burbujas 
de aire, nada oxidados, de aspecto completamen- 
te medie~al"'~. 
Com veurem a continuació. en dascriure i analitzar 
en detall els fragmants d'objectes de vidre proce- 
dents d'aquest jaciment, aquestes aíirmacions re- 
sumien eficaqnent el conjunt. destacant "grosso mo- 
do" els trets principals del lot: vidre no oxidat, da co- 
lor, prefarentment verd i amb bombolles, i amb una 
forma dominant quasi exclusiva, las copes aites en 
forma de calze. En canvi. ens sembla exagerat qua- 
lificar la troballa de pobra i de molt esmicolada. 

6.- Palol 1967. 352-353. amb la bsbliografia anterior. 

7.- Paloi 1952, 75-77. 

8.- La iapida i contundent expedlció de Wamba contra Paulus narrada amb detall a Julia de Taledo, Hist. Wambae iegts. 

9.- Palol 1952, 180.182 i Palol 1991. 357-360. 

10.- Palol 1952, 175 i 178-179, Iam. LIV i LV. 

11.- Pala1 1952. 173-174 i 179-180. lkm. L. adall; NollalCasás 1997, 7-19. 

12.- Palai 1952. 176.177 i 179, lkm. L. a Daix. 

13.- RamallolRui~/Beir~cai 1996, 146-150 l 172-186. 

14.- Palo1 1952. 176.177. 

15.- Palol 1952, 179. 
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Figura 3. Ciiix de peu alt. 
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ANALISI DEL MATERIAL. 

Tots els objectes que descriurern a continuació estan 
desats en els magatzems del Museu d'Arqueologia 
de Catalunya, secció de Girona, en I'edifici del carrer 
de Pedret, 95, d'aquella ciutat, conjuntament amb les 
altres troballes procedents, preferentment, de les ex- 
cavacions de 1946 i 1947'Q En la breu descripció 
de cada un dels fragrnents que agruparem, sernpre 
que sigui possible, per formes. donarern les mides 
basiques en centimetres, les caracteristiques i color 
del vidre i, quan consti, el iloc exacte de proceden- 
cia. Si cal, hi afegirem altres dades o noticies. Els frag- 
rnents portaran un número correiatiu i la indicació de 
la figura on han estat reprodults. 

1. Copa de lija aita (5 cm) lleugerarnent helicoYdal. 
Vidre blau clar quasi incolor. Sense dades de I'any 
i del lloc de localització (Fig. 3,l). 

2. Copa de tija alta (6 cm) i helicoldai. Vidre verd 
translúcid. Sense dades del i'any i del lloc de lo- 
calització (Fig. 3,2). 

3. Copa de tija alta (3,7 cm conservats), fragmen- 
tada. Vidre verd, translúcid. Sense dades de I'any 
i del lloc de localització (Fig. 3,3). 

4. Peu de copa contrafet. Diarnetre de la base: 4 
cm. Vidre blau clar, quasi incolor Carnpanya de 
1946. Carnbra VI (Fig. 3,4). 

5. Peu de copa amb I'arrancament de la tija des- 
centrat (Fig. 3,7). Diarnetre de la base: 4 cm. Vi- 
dre verd oliva, molt ciar. Senses dades de I'any 
i del lloc de localització (Fig. 3,5). 

6. Copa de tija alta (6,5 cm), bombada. Diametre 
de la base: 5,8 cm. Vidre blau clar, sernitranspa- 
rent. amb el peu més fosc. Carnpanya de 1946. 
Cambra III (Fig. 3,6). 

7. Peu de copa. Diametre de la base: 5 cm. Vidre 
blau molt clar. quasi incolor. Campanya de 1946 
(14 de novembre). Cambra III (Fig. 3,8). 

8. Peu de copa. Diametre de la base: 6 cm. Vidre 
incolor. Sense dades sobre el lloc i I'any de lo- 
calització (Fig. 3,9). 

9. Peu de copa cbnic. Diametre de la base: 5 cm. 

Vidre biau ciar, quasi incolor Campanya de 1947. 
Cambra 1, sitja 13 (Fig. 3.10). 

10. Peu de copa amb superficie de repós aconse- 
guida per doblegament de la pasta sobre ella ma- 
teixa deixant un buit intern. Diametre de la base: 
4,5 cm. Vidre verd mel, translúcid. Carnpanya de 
1947. Cambra 1, sitja 13 (Fig. 3 , l l ) .  

11. Peu de copa. Diarnetre de la base: 6 cm. Vidre 
verd, translúcid. Sense dades sobre el lloc i any 
de localització (Fig. 3,12). 

12. Peu de copa. Diametre de la base: 5 cm. Vidre 
verd clar, translúcid.Campanya de 1947. Cam- 
bra B. núm. 4, sitja lll (Fig. 3,131. 

13. Copa de tija alta (5,4 cm). Vidre blau. translú- 
cid, arnb bornbolles internes. Carnpanya de 1946 
(dia 14 de novernbre). Cambra núm. III (Fig. 4,14). 

14. Copa de tija alta (3,6 cm conservats), helicoi- 
dal. Vidre verd translúcid. Sense dades sobre el 
iloc i I'any de iocalització (Fig. 4,15). 

15. Copa de fija alta (4,5 cm). Vidre verd clar, serni- 
transparent, arnb bombolles. Campanya de 1946 
(dia 23 i 24 de setembre). Cambra 20. sitja 2 (Fig. 
4,161. 

16. Copa de tila alta (3,4 cm conservats), semiheli- 
co'idal. Vidre de color verd molt clar quasi inco- 
lor. Sense dades sobre el lloc i I'any de iocalit- 
zació (Fig. 4,17). 

17. Copa de tija alta (5,2 cm). Vidre de color blau 
translúcid. amb bombolles. Campanya de 1947. 
Cambra 1, sitja 13 (Fig. 4,18). 

18. Copa de tija alta (6 cm conservats), rnolt fina i he- 
licoidal. Vidre verd translúcid. Sense dades so- 
bre el lloc i I'any de localització (Fig. 4.19). 

19. Broc d'una ampolleta. Diarnetre de ia boca: 3,3 
cm. Vidre de color blau molt clar quasi incoior. 
Cambra I (Fig. 4,20). 

20. Copa de tija alta (3,8 cm conservats), helicol- 
dal. Vidre de coior verd clar, semitransparent. 
Carnpanya de 1946 (dies 23 i 24 de setembre). 
Carnbra 20, sitja 2 (Fig. 5,21). 

16.- Apiofitem ravinentesa per agiair a la director d'aquella instilució, Aurora Mariin, fa gentilesa U'havarnos posat fota mena de facilitats 

Dei poder tirar endavant aquest estudi Agiaim. tambii, ai Sr. Marti Blesa la traducció a I'angI85 del iesum. 
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Figura 4. Puig de ies Muralles (Puig Rom. Roses). Vidre. Copes i ampolla. 

21. Copa de tija alta (4 cm consewats), helicoYdal. Vi- 24. Copa de tija alta (3,6 cm), helicoidal. Vidre verd 
dre de color verd clar, translúcid. Campanya de clar, translúcid. Campanya de 1946 (dia 12 de 
1946 (dia 14 de novembre). Cambra núm. III (Fig. desembre). Carnbra IX (Fig. 5.25). 
5.22). 

25. Copa de tija alta (4,4 cm). Vidre verd no gaire 
22. Copa de tija alta (4,5 Cm). Vdre de color verd fosc, translúcid, arnb bombolles, Sense dades 

forqa ciar, translúcid. Carnpanya de 1946 (dia 14 sobre el lioc i 'any de localització (Fig, 5, 26). 
de novembre). Cambra núm. III (Fig. 5,23). 

26. Copa de tija alta (4,2 cm), estreta i heiicoldal. Vi- 
23. Copa de Lija alta (4.2 cm), sernihelicoi'dal. Vidre dre de color verd ciar, transiúcid. Campanya de 

verd clar, translúcid. Campanya de 1947. Cam- 1947. Cambia 6, núm. 3, sitja III (Fig. 5,27). 
bra 6, núm. 3, sitja III (Fig. 5, 24). 

27. Copa de tila alta (4,6 cm). estreta i heiicoioal. Vi- 
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Figura 5. Puig de les Muralles (Puig Rom, Roses). Vidre. Copes 

dre de color blau molt clar quasi incolor. Sense 
dades del lloc i any de localització (Fig. 5,28). 

28. Copa de tija alta (4.8 cm conservats). Vidre de 
color verd oliva, translúcid i amb bombolles. Sen- 
se dades de lloc I any de localitzaci6 (Fig. 5,291. 

29. Plat de pau molt alt i massis. Recorda la forma 
1s. 11 8 o similar. Diametre de la basa: 18 cm; al- 
tura del peu: 2 cm. De color verd molt clar, se- 
mitransparent. Campanya de 1947, lloc desco- 
negut. L'única peca d'aquestas caracteristiques 
localitzada (Fig. 6,30). 

30. Fons d'una ampolleta, lleument concau i de pa- 
rets notablement robustes. Diametre de la base: 
4,6 cm. Color verd, semitransparent i amb ex- 
foliacions perlades. Sense dades sobre ei lloc i 
I'any de localització (Fig. 6,31). 

31. Fons d'una ampolleta, lleument cóncau i de pa- 
rets robustes. Diametre de base: 6,3 cm. Vidre de 
color verd molt clar, semitransparent. Sense da- 
des sobre el lloc i I'any de Iocalització (Fig. 6,32). 

32. Fons d'una ampolleta, concau I de parets grui- 
xudes. Diametre de la base: 7,14 cm. Vidre blau 



Figura 6. Puig de les Muralles (Puig Rom, Roses). Formes diverses i vidre pla. 
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clar quasi incolor. Sense dades sobre el lloc i I'any 
de localització (Fig. 6.33). 

33. Peu d'una copa de lija desenvoiupada. Diarne- 
tre de la base: 6 cm; vidre verd oliva, fosc, trans- 
Iúcid. Carnpanya de 1947, Carnbra B, sitja III 
(Fig. 6,341. 

34. Got de parets obertes. Diametre: 7 cm. Vidre de 
color verd oliva, fosc, translúcid. Carnpanya de 
1947. Carnbra B, sitia 111. Podria tractar-se perfec- 
tarnent d'un fragrnent de peu, en no ser excessi- 
varnent gran l'obertura. Tanrnateix, les parets tan 
rectes i dretes s'adeqüen rnés al perfil de la part 
superior d'un atuell que no a la inferior (Fig. 6.35). 

35. Got de parets obertes i llavi lleugerarnent engwixit. 
Diarnetre: 8 cm. Vidre blau rnolt clar, quasi in- 
color. Sense dades sobre el lloc i I'any de loca- 
lització (Fig. 6,36). 

36. Got de parets obertes. Diametre indeterminat. Vi- 
dre de color blau molt clar, quasi incolor. Cam- 
panya de 1946 (dia 14 de novernbre). Carnbra 
núm. lli (Fig. 6. 37). 

37. Got de parets obertes. Diarnetre indeterrninat. Vi- 
dre blau rnolt ciar, transparent. Sense dades so- 
bre el lloc i any de localització (Fig. 6,38). 

38. Copa de parets quasi cilindriques. DiAmetre de 
la boca: 7 cm. Vidre blau moit clar quasi inco- 
lor Campanya de 1946 (14 de novernbre), Cam- 
bra núm. III (Fig. 6,391. 

39, Copa de formes globulars i llavi diferenciat. Dia- 
rnetre de la vora: 8 cm; vidre blano lletós, trans- 
lucid. Campanya de 1946 (27 de novernbre), Sit- 
ja 6 (Fig. 6,40). 

40. Copa alta. troncoconica, de Ilavi retorcat cap a 
i'interior Diarnetre de la vora: 6 cm. Vidre blau 
clar quasi incolor. Carnpanya de 1947 (21 de no- 
vernbre), Carnbra II (Fig. 6,41). 

41. Copa de parets aparentrnent cilíndriques arnb el 
ilavi engruixit i parets robustes. Bandes rnolt fines 
aplicades de vidre blanc aplicades en paraiLIel. Dia- 
metre indeterrninat. Vidre color daurat rnolt fosc. 
Carnpanya de 1946 (23 i 24 de seternbre). Cam- 
bra 20, sitja 2. Palol, 1952, 176-1 77 (Fig. 6,42). 

42. Copa arnb fil de vidre aplicat dibuixant una espi- 
ral. Diarnetre indeterrninat. Vidre verdós, translú- 
cid. Carnpanya de 1947 (21 de novembre). Carn- 
bra ll (Fig. 6,43). 

43. Fragrnent de vidre pla, de color vagarnent dau- 
rat, translúcid, arnb bornbolletes d'aire, rnés po- 
lit per una cara que per I'altra. 0,3 cm de gruix. 
Carnpanya de 1946 (23 i 24 de seternbre de 
1946). Carnbra 20, sitja 2 (Fig. 6,44). 

El primer que cal constatar és la uniformitat del vidre 
recuperat. d'excel.lent qualitat, rnolt ben conservat, 
amb uns colors i, sobretot, uns acabats formals que 
denoten un dornini de la tbcnica, un fet tan evident i 
tan diferent del que poden oferir els objectes fabri- 
cats en aquesta materia en contextos nornés una rni- 
ca rnés antics. que va ser oprtunament assenyalat 
per I'excavador del jacirnent". Nornés un fragrnent 
dels 43 inventariats (núm. 30, Fig. 6,311, presenta les 
peculiars exfoliacions perlades tan característiques 
del vidre antic. Un percentatge tan rninúscul que ens 
estalvia imaginar explicacions CapCiOSeS. 
Quant als colors, predomina el verd arnb diversos rna- 
tisos (21 fragrnents), des del rnolt clar, quasi incolor 
-10- al rnés translúcid -7.. verd oliva -4- arnb tonali- 
tats ben variades. Tarnbé sovintegen els vidres blaus 
-1 7- arnb predornini deis més clars quasi inooiors - 2 

14.. Nornés hi ha un fragrnent que puguem conside- 
rar entre els incolors, i dos rnostren unto daurat, un 
deis quals pertany a un vidre pla, arnb una cara més 
polida que documentaria la utilització d'aquest pro- 
ducte per cloure probablement una obertura, possi- 
blernent una finestra, pero a i'hora facilirant la pe- 
netració de la llurn exterior que, per l'opacitat del vi- 
dre, seria rnolt difusa. 
Pel que fa a la decoració, si deixem de banda algu- 
nes tiges de copes retorcides o helico~dals, nornés 
podern parlar de dos fragrnents de 42. Deixem de cos- 
tat, en aquesta consideració, el vidre pia (núm. 43. 
Fig. 6,441, arnb decoració. En un cas, es tracta d'un 
got cilíndric que podriern assirnilar a la forma 21 b de 
F O ~ ' ~ .  arnb decoració de filets rnolt prirns de vidre blanc 
aplicats en calent i oonforrnant unes línies paral.leles 
que contrasten arnb forca sobre el color ben diferent 
del got, en el nostre cas d'un to daurat-groc rnoll fosc. 
Aquesta ornamentació, ben coneguda, sernbla aparei- 
xer vers la rneitat del segle cinque, i va ser especial- 
rnent utilitzada entre els anys 490-540 i, novament, 
durant els segles sete i vuité. Sovint, els productes 
mes antics es veuen afectats pel pas dels temps, rnen- 

17.- Palo! 1952, 176-177. 

18.. Foy 1995, 204-206, pl 14 



tre que els més moderns practicament no es rnalrne- 
ten, com es el cas del nostre fragment, perfectament 
consewat (núm. 41, Fig. 6.42)'2. 
En l'altre, probablement una copa de tija alta, I'element 
ornamental és I'aplicació en calent d'un fil de vidre, del 
mateix to i textura, dibuixant una espiral (núm. 42, Fig. 
6,43). Aquesta decoració es, tambe, ben conegudai0 
pero en hmbits geografics potser més septentnonals, en 
contextos cronologicament tan avancats. En efecte, en 
I'excel,lent estudi de conjunt sobre el vidre tardoantic de 
la Franca mediterrania, aquesta mena de decoracions 
no hi sernblen presents del segle sise en endavant2'. 
Quant a les formes, hem de fer constar, tal com s'ha 
vist, que no són gaires i que només algunes hi són ben 
representades. En efecte, n'hem identificat les se- 
güents: ei plat, el got de parets cilíndriques, el got de 
parets obertes. la copa de tija alta i I'ampolla, en el be- 
nentes que d'alguns d'aquests grups és posible fer- 
ne subdivisions a paitir de les característiques formals. 
Analitzem, detalladament cadascun d'aquests blocs: 

Plat. Cassimilaríem, malgrat diferencies de detall, a 
la forma 10 de FoyZ2. ÉS una peca Única, amb el peu 
alt, de diametre considerable, robust. massís i unes 
característiques morfologiques del vidre identiques 
a les dels altres fragments (núm. 29, fig. 6,30). Foy 
documenta aquesta forma a la Provenca, al 

246 Llenguadoc i a la Catalunya Nord, en contextos mes 
antics, en nivells del segle cinque o de principi del 
sisez3. 

Got de parets cilíndriques. Un altre cas únic (núm. 
41, Fig. 6,42), amb vidre de color daurat fosc i amb 
fils de vidre blanc apiicat. L'assimilaríem a la forma 
21 b de Foy, per a les quals aquesta autora propo- 
sa una datacio de final del segle cinque a darrer terc 
del sise2? Sobre la decoració ja n'hem parlat. 

Got de parets obertes. Una forma ben representada 
amb quatre fragments (núm. 34 a 37. Fig. 6,35 a 38), 
amb vidres blau molt clar o verd oliva. Cassimilaríem 
a la forma 28 b de Foy, que sernbla que ha de datar- 
se des de la darreria del segle sete en endavant2$. 

19.- Foy 1995,205-206. 

20.- Feyeux 1995, 112. 

21.- Foy 1995, 187-242. 

22.- Foy 1995, 196-197, pl 7. 

23.- Foy 1995. 196-197. 

24.- Fay 1995. 205 1 VI. 24. 

25.- Foy 1995, 212-213. pl. 24. 

26.- Foy 1995. 21 1, VI. 24. 

27.- Foy 1995, 207-209, pl. 23 

28.- Foy 1995, 209-210. pl. 23 

La copa de tija alta. En aquest cas, cal fer una sub- 
divisio segons dos tipus identificables. El primer, 
D I ,  correspondria a les peces en forma de caize, 
amb una tija massissa i ben desenvolupada. ras-  
similaríem e la forma 27. de Foy que és ben present 
en contextos avancats i preferentment a partir del 
7002! En comptem 19 fragrnents segurs, amb la 
qual cosa constitueixen e! grup més nombrós del 
conjunt. 
El segon, D2, correspondria a copes de tija menys 
desenvolupada ¡/o interiorment buda. Cassimilariem 
a la forma 23 a i b de Foy, ben present d'enca mitjan 
segle sise fins ben en!l& del sete2'. Podem atribuir a 
aquests models els fragments núm. 4, 5 i 7 a 13 (Fig. 
4,4,5 i 7 a 13), un dels quals (núm. 10, Fig, 4,11) és 
l'únic exemplar conegut amb el peu interiorment buit. 
Un conjunt, tambe. notable (8 exemplars). 
Queden per assignar els fragments de vora núm. 38 
a 40 i 42 (Fig. 6,39 a 41 i 43) I la base núm. 33 (Fig. 
6,34), indubtablement copes, pero que plantegen 
dubtes per a una classificació justa. 
En total, doncs, 32 exemplars atribuibles a aquest 

VUP. 

Ampolla. De cos globular, base lleugerament conca- 
va i, pel que sembla, coi¡ cilindric o subtilment tron- 
cocónic, alt. Podria correspondre a la forma Foy 26 
o similar amb una datacid en els segles sise i seteZ8, 
N'identifiquem quatre fragments (núm. 19 i 30 a 32, 
Fig. 4,20 i 6, 31 a 33). 

Els percentatges, malgrat treballar en un conjunt 
numericament reduyt (42 iragments, deixant de ban- 
da el vidre pla), són prou interessants; un 76,20% co- 
rrespon al grup D, 9,52% al C i a I'E i un 2,38%, res- 
pectivament, a I'A i B, curiosament, o no tant, els que 
semblen més clarament antics. Si mirem detallada- 
ment les copes, veurem que al grup 01 li correspon 
un 45,24% del total del vidre recuperat, al 02, un 
19,04% i un 11,90% romandria sense definir. Si su- 
mem els grups C, D1 i E, els que semblen proposar 
una cronologia mes avancada, ultrapassen de llarg la 
meitat del total (64,28%) 





J. M. NOLLA. 
EMPURIES 51, 1998. 237-249 

que sembla que podria correspondre al segle vuite". 
La confontració amb altres jaciments peninsulars d'e- 
poca visigoda avancada no és especialment engres- 
cadora per manca d'objectes de vidre coneguts i pu- 
blicats. Tanmateix, en aquells llocs on aquest tipus 
de material s'ha donat a coneixer, les coincidencies 
no son estranyes, ans al ~ontrari'~. 
Foy, en la seva briliant sintesi dedicada al vidre tar- 
doantic de I'arc mediterrani de I'actuai estat frances, 
ens mostra amb claredat que el material aplegat al 
Puig de les Muralles trobaria la seva confrontació amb 
els periodes 3 i, sobretot, 4 de les excavacions de la 
Bourse a MarseiladG, amb els niveils mes tardans de 
Saint-Blaise4', en troballes procedents de contextos 
funeraris amb cronologies altesd8 o amb el material 
recuperat a &&&,g (Castell-Rosselló), suposada- 
ment d'6poca visigbtica pero per al qual Foy propo- 
sa una datació una mica més alta ja dins del segle 
vuite4'. EIs vidres d'aquest jaciment coincdeixen ple- 
nament amb els que s'han trobat ai Puig de les Mu- 
ralles. 
Els contextos estratigrafics mes alts de la Cartago 
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