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Aquesta intervenció es realitza a la zona del jaciment arqueològic del parc de “la Forna-
ca”, a Vilassar de Dalt (Barcelona). El jaciment presenta les restes de tres forns industrials 
romans de cocció de peces ceràmiques del segle III a.C. que encara conserven les càme-
res de combustió originals. L’Ajuntament requeria la protecció i conservació de les restes 
així com el desenvolupament d’un programa museístic i la seva incorporació a la nova 
estructura del parc i del polígon industrial ja existents. És genèric del nostre temps que 
programes diversos hagin de conviure i interaccionar. Per altra part ha estat fonamental 
entendre que aquest equipament tindrà dos tipus de visitants: el passejant que gaudeix 
del parc, que ha de poder apreciar i entendre les restes arqueològiques sense entrar, 
però també s’ha de possibilitar l’accés interior a visites guiades. El projecte pretén donar 
resposta a totes aquestes variables, en primer lloc, mantenint les restes sota terra, tal i 
com han estat durant molts segles, provocant que la translació d’aquests al nostre temps 
es produeixi utilitzant la llum natural. Això s’aconsegueix mitjançant una coberta foradada, 
que permet percebre la presencia dels forns des del parc. El mateix criteri s’estableix a la 
zona inferior (-9m). L’altra cara de l’edifici mostra un tall en el terreny, un estrat geològic 
a través del qual acudim a un nou lloc on s’intentaran mantenir les mínimes referències 
espacials i temporals per poder contemplar les restes en la seva essència, entrant quasi 
a cegues per potenciar els altres sentits: les olors, la temperatura, el silenci...

ESPAI MUSEOGRÀFIC EXPOSITIUS DE PATRIMONI ARQUEOLÓGIC CONSISTENT EN TRES 
FORNS INDUSTRIALS ROMANS / S. I a.C. (VILLASSAR DE DALT) 2002-2004
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ESPAI / desccobriment de tres forns industrials romans (s.I a.c)

Arquitecte:Toni Gironès Saderra

Forns de cocció de ceràmica construïts pels romans fa 2000 anys amb tècnica oriental, per excavació...
amb una tradició de 3.500 anys. Cambra de combustió on les parets d’argila es vitrifiquen a 1300ºC, trans-
formant-se en una pedra semipreciosa anomenada “serpentina”... 

 

...El sistema de pedra granítica de pedrera armada en sec amb malla electrosoldada corrugada, és con-
tenció de terres, consolidació de una petjada, cimentació i matèria reciclable  que soluciona l’acabat tan a 
l’interior com a l’exterior...  

 
...Els forns s’orienten segons els vents dominants garantint una bona combustió... Ara aquest espai ha estat 
capturat per un nou temps mantenint l’orientació original... Dues escletxes generades quan les geometries 
de planta i secció interior arriben a façana generen una ventil•lació permanent..

 
...Quan la pedra granítica arriba a cota, l’acer corrugat es transforma en la barana de la plaça del parc...La 
barana remata en forma de passamà amb 124 peces de ceràmica fetes a mà...Cuites a alta temperatura 
(1300ºC) amb cendres d’alzina i pi, reprodueixen el procés originat pel foc a les cambres de combustió quan 
l’argila vitrifica en una geoda de serpentina...
...El projecte es tanca en aquest balcó obert a l’horitzó...
...La ceràmica on ens recolzem remet a l’origen de l’encàrrec i del projecte: els forns industrials romans..
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...3 cilindres d’acer ( 2  1,20m y 1  2,00m) condueixen la llum solar als forns romans que emergeixen de la 
foscor...una corona d’acer inoxidable polit iguala, el més possible, la intensitat lumínica interior  i exterior...
el tram final pintat en blanc mate es concentra com un focus natural...  

 

...La “cambra” d’accés és un punt focal en el mur/estrat... Producte del nostre desplaçament i durant el 
procés d’aproximació projectem, conscient o inconscientment, una successió d’imatges que acceleren la 
nostra situació temporal... un espai intermedi en el límit que ens prepara per al canvi d’estat, ... per al trànsit 
a un lloc on l’espai creix i el temps s’alenteix...

 

Descobrim el mur/estrat-òxid/argila i en separar-nos lentament apareix la pedra blanca... quan més en sa-
llunyem, el canvi d’escala es fa present i una nova nau reivindica la seva posició com a primer assentament 
industrial (s. I a.C.) en un polígon de nova construcció (s.XXI). 

 

...No parlem de “Museu”, sinó d’espai/descobriment, on el determinant és el treball amb el límit i les seqüèn-
cies... límit entre un s. XXI de temps ràpids i comprimits i un lloc on les dimensions aparents s’alteren...
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Aquest projecte es pregunta sobre una situació de lloc complexa. En ella conflueixen programes de dinàmi-
ques molt diferents, així com diverses relacions escalars en l’espai i en el temps.
Es desenvolupa en el segle XXI, però  l’objecte mateix és un jaciment arqueològic,  del I a.C.
En un lloc que actualment es caracteritza per una especialització funcional en la que pràcticament es zo-
nifiquen els programes (residencial, industrial, zones verdes...) i en conseqüència es banalitzen els paisat-
ges. Un lloc treballat de manera intensiva des dels romans, on una sedimentació de les diferents maneres 
d’explotació del sòl, dels diferents assentaments humans i de les estructures de relació, acaba caracteritzant 
en molt poc temps aquest paisatge d’acumulació i per altre banda dinàmic pel contacte entre fragments. 

Entenc el projecte com arquitectura del paisatge, i entenc el paisatge des de la mirada de l’home..., no sols 
per extens sinó per intens i intern, precisament per la seva condició vital..., de vida.

...vida, com la d’aquell home que fa molts anys anava per la falda d’un vall, veia florir les poncelles, en-
sumava la terra mullada, notava la brisa del vent, escoltava el piular dels ocells i es preguntava, què és 
paisatge?

... com aquell que arribava a un penya-segat seguint la senda d’un riu, descobria per primer cop l’horitzó del 
mar i es preguntava, què és paisatge?

.... com aquell que en la paret del penya-segat, descobria una escletxa que es transformava en cavitat i 
dins de la freda foscor encenia un foc, que mirava fixament mentre recordava i es demanava, què és pai-
satge? 
Paisatges personals, directament dependents de la interacció de l’observador amb el lloc, com equilibri 
dinàmic entre ment i natura. Paisatges que neixen des de les preguntes i es formalitzen des del procés, com 
descobriment, des de les emocions estructurades i concatenades a partir dels sentits...

...per diluïr-se posterior a l’experiència com a paisatge de la memòria...

...i seguim preguntant-nos, què és paisatge? 
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