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El jaciment romà de Can Tacó es troba al Turó d’en Roina, orientat a Sud i 50 metres per sobre de la seva 
confluència amb els rius Congost i Mogent, en el naixement del riu Besós i a uns 20 kms. de la seva desembo-
cadura en el Mar Mediterrani. Formant part del conjunt dels Turons de les Tres Creus, aquest enclau natural i 
genuí, estructura la biodiversitat en un entorn molt fragmentat i antropitzat per l’home. Es planteja recuperar i 
posar en valor tant el patrimoni natural com l’arqueològic. Transitant un petit bosc, submergits entre la massa 
de roures i alzines, descobrim el jaciment al final d’un recorregut tranquil i sinuós; les restes d’un palau romà 
amb una geometria clara dels espais que el formaven, amb zones de gran interés que s’han de posar en valor. 
Edificat per successius aterrassaments i en part amb pedra licorella del lloc, el que havia estat un important 
assentament previ a la construcció de la Via Augusta, és en l’actualitat un mirador natural cap a les comarques 
del Vallès. S’intervé en el trasdós de les traces romanes, reforçant el contingut ( l’espai ) i posant en valor el 
continent (els murs). Es treballa amb les terres que amb el temps van tapar les restes i que s’acumulen fora 
del jaciment producte de l’excavació arqueològica. Aquestes terres i graves de l’antiga pedrera de llicorella su-
posadament romana, són crivades i endreçades novament però amb una nova disposició, dotant-les d’un nou 
significat. Un primer mallat d’acer conté les noves pedres, i aquestes les terres i graves que conjuntament, re-
produiran els  successius plans horizontals al nivell per on transitaven els romans. Un segon mallat més dens 
i prim, es disposa com a cortinatge en el temps, com a teló de fons on es projecten les diferents restes arque-
ològiques. D’aquesta manera pedra i acer, muntanya i indústria conviuen en aquests paisatges d’acumulació 
i , no obstant, dinàmics pel contacte entre fragments; interpretant allò preexistent, posant en valor i activant, 
incorporant i no esborrant, i alhora co-evolucionant amb el medi natural optimitzant al màxim els recursos.
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ADEQUACIÓ DEL JACIMENT ROMÀ DE CAN TACÓ / S.II a.C. EN L’ESPAI NA-

TURAL DELS TURONS DE LES TRES CREUS ( MONTMELÓ-MONTORNÈS 

DEL VALLÈS ) 2008-2012

El jaciment romà de Can Tacó es troba al Turó d’en Roina, orientat a Sud i 50 

metres per sobre de la seva confluència amb els rius Congost i Mogent, en el 

naixement del riu Besós i a uns 20 kms. de la seva desembocadura en el Mar Me-

diterrani. Formant part del conjunt dels turons de les Tres Creus, aquest enclau 

natural i genuí manté la biodiversitat en un entorn molt fragmentat i antropitzat 

per l’home.

Es planteja recuperar i posar en valor tant el patrimoni natural com l’arqueològic, 

centrant la intervenció en dues zones situades en una cota intermitja entre els tres 

rius i els dos turons més alts.

Un petit punt d’informació polivalent excavat en el pendent natural interpreta di-

ferents agrupacions d’arbres i les seves ombres, adequant la topografia en cada 

moment, tot disposant terra, pedra, fusta i vegetació com a arquitectures naturals 

que habiliten l’espai, mesuren el temps, gestionen la temperatura i transmeten 

energia.

En un extrem i transitant submergits entre la massa dels roures i les alzines, un 

petit bosc estableix continuïtats en el límit entre les parts, descobrint després 

d’un recorregut tranquil i sinuós, les restes d’un palau romà d’uns 2.500 m2, de 

geometria clara i amb zones de gran interès. 

El projecte proposa la posada en valor d´aquestes restes arqueològiques i l’ade-

quació de l’espai natural que les rodeja, plantejant la trobada entre industria i na-

tura, reinterpretant les propietats essencials de materials propis del lloc i del món 

de la construcció, i treballant amb mitjans manuals o industrials molt bàsics. 

Tal com explica la memòria descriptiva del projecte, la proposta es fonamenta en 

el fet de construïr el plà vertical del trasdós dels murs romans, contenint alhora la 

cota d´uns hipotètics plans horitzontals per a on transitaven els antics habitants 

del lloc.

El moviment és molt senzill. Per a posar en valor uns murs que ja no existeixen, 

s´omple de matèria els antics buits que eren les habitacions, estances i patis.  

S’actúa per negatiu respecte de la edificació original, com si d´un exercici de 

fons/figura es tractés . Enlloc de recréixer construïnt sobre les restes dels murs 

originals (fet que ocultaria quasi totes les traces que perduren, ja que són de 

poca alçada), s’intervé en els espais que aquests, els murs, conteníen.                       
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Enlloc d´obsesionar-nos en el continent (els murs), posem els esforços i els 
recursos materials en  el contingut (les habitacions), aconsseguint d´aquesta 
manera
centrar l´atenció en el nou buït construït que antigament ocupaven els murs 
romans dels que tant sols en veiem la fonamentació.

Aquest concepte, que és el que en definitiva permet posar en valor les restes ar-
queològiques, requería d´una materialització reversible en el temps (per lo tant 
construïda en sec) , molt econòmica (finalment 48 €/m2) i empàtica amb el pai-
satge dels antics murs de pedra, de la natura i dels poligons industrials situats a la 
base de la muntanya.
La complexitat del context , les propietats físiques d´un relleu pronunciat, i les 
geològiques amb un subsól de roca de llicorella, demanaven alhora d´un sistema 
que, sense malmetre el jaciment arqueològic, fos capaç de construir una nova 
topografia.

En els jaciments, habitualment els arqueòlegs replantegen amb barres corruga-
des clavades al terreny, traçen i reconstrueixen les diferents hipòtesis amb cor-
dills, treballen amb pic, pala, paletí, raspall i pinzell, i finalment  aconsegueixen 
descobrir l’edificació abandonada fa centenars d´anys. Al voltant matèria acu-
mulada (terra i pedres) producte del buidat, i una pedrera abandonada sense 
activitat des del segle XVII i que suposadament ja habíen utilitzat els romans.

A les obres, la construcció dels murs de contenció, comporta també habitualment 
intervencions molt agressives incompatibles amb la fragilitat d´unes restes arque-
ològiques. Qualsevol sistema de mur per gravetat requereix d´una base a excavar 
en el terreny, i si parléssim de murs en mènsula o a flexió encara necessitaríen 
bases més amples que implicarien excavacions impossibles en un lloc com el 
que ens ocupa. 

La solució projectada, proposa un sistema format per un pla vertical de mallat 
d´acer (15x15 cm.i diàmetre 10mm) que conté pedres de llicorella del lloc al seu 
intradós. La capacitat d’aquest plà de contenir les terres i evitar-ne la bolcada, 
s’aconsegueix atirantant-lo amb garrotes de barra corrugada de 12 mm. 
Prèviament, i només en els murs d´alçades superiors a 2 mts., un entramat de 
1´5x1´5 mts. de barres de 20mm clavades a la roca i fixades amb resina, per-
meten entrellaçar un mantell de malla de simple torsió que s´adapta al pendent 
natural.
Finalment, els rocs de llicorella es van amuntegant en filades de 60 cms en 
un sistema construït en sec i conformat per la complementàrietat entre tots 
aquests elements que combinen tracció i gravetat. 
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D´aquesta manera, aconseguim construïr murs de contenció de diferentes alça-
des gens agressius  amb les les restes preexistents, les quals són en definitiva  
la raó de la seva construcció.

El mateix mallat estrtuctural pujarà un metre per sobre de la zona practicable, 
funcionant com a barana a la part inferior del recinte, que és la que correspon a 
les zones on la muralla perimetral és més alta. Dues barres horitzontals a 45 i 90 
cms. del terra, construiran el límit elàstic a les parts on el jaciment es transforma 
en altiplà, aconsseguint no interferir en la visió del paisatge, ni restar protagonisme 
als murs romans.                                                                        

Un segon mallat més dens i prim (15x3 cms. i diametre 6mm.) es disposa com 
a cortinatge en el temps, com a teló de fons on es projecten les diferents restes 
arqueològiques. Treballant amb el mateix acer corrugat i disposant-lo de ma-
nera alternativa, també es defineixen ponts i rampes que ajuden a completar 
el recorregut dels vianants en llocs amb desnivell. D´aquesta manera un intens 
treball del “ferralla”,  defineix els murs i remata els límits dels diferents espais. 

A part de la intervenció general en el jaciment, proposem actuacions puntuals 
que també requereixen de solucions particulars. Certs elements, com la gran 
cisterna inferior amb un fantastic paviment d´opus signinum i un mur de tapial 
de 2.200 anys d´antiguitat, requerien estar  protegits de la pluja. Es resol amb 
unes cobertes planes acabades amb terracota, i suportades per unes superfici-
es col•laborants que alhora recolzen sobre tubulars d´acer recolzats a la roca. 
El volum d’una de les torres de la muralla es perfila també amb tubulars però 
de diàmetre superior. Finalment, la cisterna central a la part més elevada, es 
cobreix amb unes comportes practicables de fusta i vestiment de ferro.     

La pedra llicorella producte de l´excavació del punt d’informació, també es rea-
profita per a construïr els seus murs. Amb l´excedent d´aquest material i amb el 
de l´antiga pedrera suposadament romana , garbellem i seleccionem el pedre-
gal que funcionarà com a paviment en el recinte arqueològic. 

El punt d´informació és un petit pavelló on els murs es construeixen aplicant a 
la part enterrada la mateixa contenció utilitzada en el jaciment. Als laterals se-
misoterrats, es treballa a dues cares vistes amb  murs d’un metre de gruix  que 
alhora són acabat tant interior com exterior. Sobre aquests tres elements amb 
planta en forma de U, es recolça una llosa de formigó encofrada amb acabat de 
canyís. El paviment de sauló de l´exterior entra en l´espai cobert, que s’entén 
més com una bauma de la muntanya i no tant com un edifici.
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Prèvia localització d´algunes agrupacions d´alzines i roures, petits exercicis 

d´excavació i terraplenat, són emprats per a consolidar diferents plans horitzon-

tals insertats en zones boscoses. Ombres suportades per troncs i  construídes 

amb el millor dels materials, són acotades i reinterpretades .

En aquest cas, presentem una obra que intenta donar resposta a les necessitats 

de posar en valor unes restes arqueològiques romanes i d´adequar l´espai na-

tural que el rodeja, sense agredir al medi i proposant un sistema constructiu no 

convencional però alhora d´una manera molt senzilla. 

D´aquesta manera pedra i acer, muntanya i industria conviuen en aquests paisat-

ges d´acumulació i, no obstant, dinàmics pel contacte entre fragments; interpre-

tant alló preexistent, posant en valor i activant, incorporant i no esborrant, i alhora 

coevolucionant amb el medi natural optimitzant al màxim els recursos. 
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#15x15cm Ø10mm

#3x15cm Ø6mm
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