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1. FITXA DEL JACIMENT
– Nom del jaciment: La Fornaca
– Tipus de jaciment: complex industrial de forns
– Cronologia: 200 dC (dades arqueomagnètiques)
– Localitat: Vilassar de Dalt, Maresme
– Coordenades geogràfiques: 2º21’35”/41º31’17”
– Coordenades UTM: 446620 long.
– Altitud: 130 metres sobre el nivell del mar

2. SITUACIÓ I ANTECEDENTS

El gener del 2002 comença la urbanització d’aquest territori per ampliar l’antiga
zona industrial de Vilassar de Dalt. Paral·lelament s’inicia la tasca de seguiment d’o-
bres, prospecció i intervenció arqueològica, amb caràcter d’urgència, previ acord amb
el promotor, l’Ajuntament, el Museu Municipal i el Servei d’Arqueologia de la
Generalitat. Es va improvisar un equip interdisciplinari de més de 28 persones, entre
professionals i aficionats a l’arqueologia.

El motiu de les tasques eren els antecedents arqueològics de la zona, tant notícies
orals com restes físiques: vora el camí de Mataró unes habitacions (vil·la romana o esta-
bliment agrícola) datades d’època republicana i en el mateix camí taques circulars de
cendra desaparegudes en eixamplar-lo i asfaltar-lo. Érem coneixedors dels problemes
que tenien els pagesos per la ceràmica que aflorava a l’hora de fer les terrasses per plan-
tar-hi vinya. Aigües avall, a l’Hort d’en Miqueló, restes de murs i paviments suposada-
ment d’època romana i aproximadament a 2 quilòmetres, la prospecció superficial duta
a terme per l’antic grup d’arqueologia del museu va aportar material ceràmic d’època
tardorepublicana provinent d’una vila romana inèdita (Can Torradeta). El mateix grup
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Figura 1. Foto satèl·lit del jaciment. En el punt, situació exacta dels forns romans.



arqueològic va intervenir als anys vuitanta en l’excavació del Forn número 1, que va
quedar al descobert quan una màquina excavadora el va seccionar quan preparava el
terreny per construir-hi hivernacles. El seu buidatge no va donar cap resultat quant a
material i aleshores es van fer venir especialistes que el van suposar medieval, modern
o un forn de calç d’època desconeguda. Va ser protegit per unes planxes metàl·liques i
un filat i fou catalogat d’interès local en la Carta Arqueològica del Maresme, inclòs en
l’Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya i en el Catàleg de Patrimoni de Vilassar
de Dalt. El topònim de la zona, la Fornaca, ja per si mateix és molt suggerent i apareix
documentat el 1290 a l’Speculum del Castell de Vilassar; el 1562, al capbreu de Joan
Carles i al 1720, a l’Arxiu Moja. Preservant només aquest únic element, la resta de la
zona va ser modificada moltes vegades i, a més a més, tenint en compte el pendent natu-
ral del terreny, es justifica en certa manera que les estratigrafies siguin nul·les quant a
contingut arqueològic (invertides, barrejades, mesclades, compostes de sorres de
torrents…) i faltin estructures i material complementari a les diferents intervencions, la
qual cosa ha dificultat molt la interpretació arqueològica de les restes exhumades.

3. LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES

3.1. Restes documentades

Així, doncs, preservant des del primer moment la zona del forn, durant dos anys
s’hi va estar treballant diàriament, des del principi de la prospecció fins al final quan,
havent acabat les diferents intervencions, s’alça un edifici adequat amb l’objectiu de
preservar les restes més importants. Els resultats han estat els següents:

• en una parcel·la privada, un fons de cabana del bronze antic (1800-1500 aC)
• extrems est-oest de la zona, deposicions secundàries de material ceràmic d’època

tardorepublicana.
• en una parcel·la privada central, un pou de sínia amb parets i reompliment de la

mateixa època.
• en la zona verda de l’obra, una sitja aïllada de finals del segle I aC.
• a 50 metres dels forns, el vèrtex d’un abocador de mitjan segle II dC, el qual conté

un 75% de material ceràmic de construcció (dolis, tègules, maons…) barrejat amb
ceràmica comuna romana i d’importació molt rodada. Es tractava d’un amuntegament
molt heterogeni, desplaçat segurament d’un lloc a un altre en molts moments, fins i tot
actuals. Creiem possible que una part d’ell pertanyi a la producció dels forns, si més no
quant a material ceràmic de construcció i dolis.

• finalment: una terrisseria romana composta de 3 forns (de 2 tipologies diferents)
datada del 200 dC (per arqueomagnetisme, darrera cocció).

3.2. Metodologia de les intervencions

Damunt un parcel·lari, reconeixement i recollida superficial de material ceràmic.
Darrere les màquines que van rebaixar i canviar de lloc milers de metres cúbics de terres
es va anar documentant cada sector, marge i rasa de servei. De la mateixa manera es van
anar descartant les zones estèrils. Es van fer les cales convenients i es van sol·licitar els
permisos necessaris per permetre totes les intervencions, fossin en parcel·les privades
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com públiques. Detectades les restes, es delimiten, s’acoten en topogràfics, es docu-
menten fotogràficament i s’excaven. S’ha vetllat fins avui de la seva preservació i con-
servació, tant de les estructures com del material extret, recolzats pel Museu Municipal
que a més és el dipositari de gairebé 27.000 fragments de material arqueològic i lloc on
actualment s’està realitzant l’estudi per la memòria científica.

En l’excavació de les estructures dels forns, molt acurada i totalment a mà, a part
de desagraïda quant a material ceràmic, en tots tres es va donar una seqüència estra-
tigràfica molt uniforme consistent en capes d’aportacions (llims, graves i sorres
al·luvials de diferent granulometria) procedents de l’erosió del turó superior i del camí
en pendent que passava just pel damunt, sediments que van anar reblint tots els forns.
Als nivells inferiors de les cambres de combustió una capa de calç provinent de la
mateixa combustió de les argiles (contenen calç en gran proporció) o llençada inten-
cionadament per mantenir l’escalfor (quan reacciona amb l’aigua). Per sota, una fina
capa de cendra que ja reposava damunt l’estrat de retall del sòl de les cambres.

4. ELS FORNS

4.1. Aspectes generals de la terrisseria

La Fornaca és una terrisseria romana composta de 3 forns, datada per arqueomagne-
tisme en el 200 dC. Tipològicament, el forn núm.1 i el núm. 2 pertanyen al tipus I/a segons
la classificació establerta per N. Cuomo di Caprio, i el forn núm. 3 al tipus I/c’ de F. le Ny.
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Figura 2. Planimetria general dels forns romans.



Resten excavats idòniament en un marge natural, fet que els dóna més estabilitat
per suportar les cambres de cocció alhora d’una millora de l’aïllament tèrmic.
L’emplaçament està triat a causa de les seves bones condicions per a la indústria cerà-
mica. Envoltats d’argila de gran puresa i plasticitat, de composició granítica (presèn-
cia natural de minerals de quars, feldspat i mica, que actuen de desgreixant) i forma-
ció al·luvial, contenint per se una gran quantitat d’aigua, que la fa molt mal·leable.
Pròxims a un torrent, avui desaparegut, però documentat en els primers topogràfics de
la zona, a mà esquerra, i aigües subterrànies detectades in situ per la presència de pous.
Bona cobertura vegetal que els ofereix el turó: actualment pi, en època romana d’alzi-
na, combustible que, ben sec, s’usava al principi en forma de branquillons per fer
flama i després feixos més grossos per mantenir l’escalfor que havia de coure les
peces. És interessant destacar la seva proximitat al Camí de Mataró-Camí del Mig,
documentat com a via romana i que els passa just al damunt. En la situació dels forns
es detecta també una orientació preferencial: igual que s’ha comprovat en altres països
com ara França en les seves regions costaneres, tots 3 resten encarats al vent de lle-
vant, un dels vents predominants en la zona, per facilitar la circulació de l’aire calent
dins les cambres.

Estructuralment són de planta circular i tir vertical o directe, coent per convecció.
Es componen de doble cambra, la inferior o de combustió (on cremava la llenya) i la
superior o de cocció (per a les peces a coure), separades per una graella o suspensu-
ra. Els forns número 1 i número 2 són del tipus I/a (en els aspectes bàsics, ja que pre-
senten diferències en l’accés, l’interior i la cambra de cocció), segons l’estudi que va
fer N. Cuomo di Caprio per als forns romans d’Itàlia. De mides considerables, pre-
senten unes cambres de combustió escorificades/vitrificades a causa de la temperatu-
ra de combustió (800-1.000º C) i una potent columna central que configura en la part
superior 8 arcs radials per sostenir la graella. Els 8 espais entre els arcs (interseccions,
xemeneies o obertures), plans damunt la graella, tindrien la funció d’evacuar fums,
gasos i calor per coure les peces de la cambra superior. D’aquesta darrera cambra
només se’n conserva part del perímetre de les parets a causa tant de l’erosió natural
del pendent com de l’acció antròpica que ha transformat contínuament el territori.
Malgrat tot, les parets mostren una curvatura suficient com per imaginar unes cam-
bres de cocció en forma de cúpula oberta (o bé cilindre més quart d’esfera en el núme-
ro 2) cobertes provisionalment amb un casquet de fang i branques en la fase lenta de
refredament de les peces cuites. Possiblement part de la cambra es devia trencar en el
procés de càrrega/descàrrega o bé també es contempla la possibilitat d’un accés o
porta (erosió del sòl de la graella en el número 2). El forn número 3 és més petit i per-
tany a un altre tipus, I/c’, ben documentat per F. Le Ny en el seu estudi dels forns
romans a França. Semblant a un iglú, amb un perímetre que no diferencia les dues
cambres (encara que hi siguin) i una graella plana amb forats (que no es conserva)
sostinguda per una banqueta perimetral (no per una columna central). L’evacuació
dels gasos calents es feia a través de conductes verticals excavats en les parets i és
l’únic de tots 3 forns que conserva praefurnium: corredor d’alimentació pel combus-
tible i neteja del forn.

Tots 3 situats en bateria, no es descarta una àrea de servei comuna al nivell de
les boques de les cambres de combustió. Àrea, que no s’ha localitzat, d’alimenta-
ció i neteja d’aquestes cambres i que normalment estava excavada al davant mateix.
A causa del volum de producció i al gran volum dels forns, no es descarta una altra
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àrea més amunt, al nivell del sòl de les graelles. És a dir: diferenciaríem l’àrea infe-
rior (“de foc”) de l’àrea superior d’enfornament (càrrega/descàrrega de les peces a
coure). Tampoc han estat localitzades altres instal·lacions annexes amb estructures
vinculades o edificis auxiliars pròxims als forns, que devien formar part de tot el
procés productiu com ara: zones d’emmagatzematge del combustible, dipòsits/fos-
ses de decantació de les argiles (múltiples, perquè es va decantant per flotació),
zones preparades per amassar el fang (separar, batre i capgirar), manufactura del
material ceràmic (tallers per tornejar, emmotllar o decorar les peces), assecatge
previ a la cocció (llit de sorra o sauló), emmagatzematge de peces un cop cuites,
murs baixos que delimiten espais, canalitzacions de conducció d’aigua o drenatge,
pavimentacions de còdols, teules o terra batuda, forats de postes que sostenien
cobertes, graons d’accés o rampes, murs com a paravents, alguna llosa o pedra gran
que tapava l’obertura en el moment de refredament, etc. Malgrat tot, cal dir que,
quan es va dur a terme el rebaix del davant els tres forns a nivell de les portes de
les cambres de combustió, en l’accés al número 2 es va trobar un paviment de mor-
ter de calç i, al damunt, restes d’escòries de la neteja de la cambra, les quals van
anar apareixent al mateix nivell fent pendent davant de tots tres. De la mateixa
manera havien d’usar diversos utensilis o eines que tampoc no s’han trobat: fan-
gues, pics, pales, destrals, pedres per triturar o polir… tant per als productes com
per al manteniment de les estructures (en el forn número 3 i en el número 2 hi ha
marques de pics a les parets).

Quant a la vinculació d’aquesta indústria amb el seu context en època romana,
sense disposar de datacions concretes (només tenim la data de la darrera cocció de les
estructures) i, tenint en compte que el material ceràmic de construcció per se no data
i que els segells anepígrafs trobats damunt dolis són inèdits, de moment no es pot
establir cap connexió directa i, per tant, no sabem si els productes d’aquesta indústria
subministraven viles romanes o establiments agrícoles relativament pròxims o bé
cobrien les necessitats d’un mercat més ampli via marítima, per exemple. Quant a la
gestió, queda clar que una terrisseria d’aquest tipus havia de funcionar amb un grup
nombrós d’individus que tenien un treball especialitzat com a terrissaires en mans
d’un propietari.

Els forns de planta circular (ovals, lleugerament ovals…) són freqüents en
època romana tant a Catalunya com a la resta de l’Imperi romà, de la mateixa
manera que ho són els rectangulars (quadrats, quadrangulars...). I és molt habitual
que un mateix taller combini diversos forns de tipologies diferents, i es dediqui a
una mateixa producció, com seria el cas de què tractem, o bé a produccions dife-
rents.
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4.2. Forn número 3

CAMBRA Radi 1,40 m
COMBUSTIÓ Cubeta central 87 cm

Plataforma entre centre i 
banqueta perimetral 46 cm amplada / 8 cm 

alçària

PRAEFURNIUM Llargària 2 m
Amplada 80 cm
Alçària màx. paret 38 cm

BANQUETA Amplada 35 cm
PERIMETRAL Alçària 33 cm

CAMBRA COCCIÓ Alçària 1 m
Nre. de canals de ventilació 4

Quant a tipologia, és el més diferent a tots. Presenta una única cambra, sense grae-
lla que el divideixi en dues parts, praefurnium o corredor ben marcat, i una banqueta
perimetral on es col·locaven les peces per coure. Funcionava igual que els altres: tir
directe i cocció per convecció, evacuant els gasos calents no per obertures o fumerals
sinó per conductes excavats verticalment en el perímetre de les parets. Estructura tipus
iglú. Catalogat com a tipus I/c’ segons F. Le Ny (que es basa també en la tipologia esta-
blerta per Cuomo di Caprio de forns italians i de A. Mc. Whirr per als forns romans
anglesos): de planta circular, amb un perímetre que no diferencia la cambra de com-
bustió de la de cocció (conformen gairebé un únic espai), tindria una graella de fang
sòlida, plana, amb forats que deixarien passar l’escalfor per coure les peces i que seria
suportada per la banqueta perimetral (en el cas del seu homòleg I/c la banqueta és subs-
tituïda per esperons laterals). Fums i gasos s’extraurien pels conductes de ventilació
laterals (se’n conserven 4) retallats en les parets, els quals, a més a més, accentuarien la
distribució de la calor a les parts perifèriques que en solen tenir pèrdua.

Excavat/construït a l’empara del marge, l’estructura va ser seccionada a la meitat
per terrasses modernes, per tant, no sabem fins a quin punt n’era exempt. És l’únic que
conserva praefurnium: conducte o corredor d’alimentació per al combustible i de nete-
ja. Les seves parets indiquen que devia estar cobert en volta i tot ell de fang amb una
llargària mínima de 2 metres (a partir d’aquí se’n perd el rastre) sense oscil·lacions en
la seva amplada. El sòl en el punt de la seva unió amb la cambra està cremat i això indi-
ca que el foc no es concentrava només en el centre del forn sinó que ja es començava a
cremar en el corredor. El forn té un centre còncau, en forma de cubeta, que delimita el
foc. Seguint les parets corbes, la part superior del forn la suposem en volta, semiesfera
o cúpula, però prou oberta dalt de tot (bravera) per evacuar fum, calor i gasos i que en
tot cas només es tapava totalment en el moment de refredament postcocció amb fang
damunt un entramat de branques. Suposar això ens complica el procés de càrrega/descà-
rrega, però hi ha paral·lels arqueològics i etnològics actuals que ho solucionen encai-
xant-hi una biga o un travesser des del qual treballen fins i tot amb els peus. Es va tro-
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Figura 3. Forn número 3.



bar buit de producció, però F. le Ny els documenta molt bé a França com a productors
de material ceràmic de construcció: tègules, ímbrex, lateres (disposats drets damunt la
graella seguint el perímetre). És un dels primers forns documentats a França productor
de material ceràmic de construcció, però acaba sent substituït per models més grans, cir-
culars o quadrats que presenten una graella sostinguda per pilar/s central/s o murs trans-
versals amb arcades, a finals del segle I dC. En conjunt no és un forn pràctic perquè té
poca capacitat productiva i una graella molt fràgil sense un suport central que la sos-
tingui. És possible que aquest fet justifiqués, en el cas de la Fornaca, la construcció dels
altres 2 forns, amb més capacitat de producció i solidesa estructural (la qual cosa no vol
dir que aquest deixés de funcionar).

4.3. Forn número 1

CAMBRA COMBUSTIÓ Diàmetre 3,60 m
Alçària sòl-graella 3,55 m

COLUMNA CENTRAL Alçària 3,35 m
Circumferència base 5,23 m
Circumferència superior 3,40 m

ACCÉS Sòl cambra-sòl entrada 90 cm
Alçària paret/tàpia 1 m
Amplada paret/tàpia 1 m

GRAELLA Diàmetre 3,75 m
Nre. de fumerals/seccions 8
Potència fumeral 1 m
Centre pedestal 1 m

CAMBRA DE COCCIÓ Gruix màx. paret 16 cm
Alçària màx. paret 50 cm

Catalogat per N. Cuomo di Caprio o F. le Ny com a forn romà del tipus I/a. De plan-
ta circular i doble cambra: la inferior o de combustió i la superior o de cocció (labora-
tori), separades clarament per una graella sostinguda per una columna central en la cam-
bra de combustió. Tir directe o vertical, com els altres. Una excavadora el va malmetre
els anys vuitanta i mitja graella i arcades del davant van desplomar-se.

Cambra de combustió excavada al subsòl, de 3,55 metres d’alçària i 3,60 metres de
diàmetre. Les parets interiors inclinades cap endins i sotmeses a temperatures entre els
800-1.000º C, escorificades i vitrificades, sobretot al fons de la cambra. Sòl pla lleuge-
rament inclinat cap a l’accés i al centre hi ha una columna amb una circumferència
superior de 3,40 metres i la inferior és de 4,23 metres a causa dels afegits per reforçar-
la (fragments de maons i pedres lligats amb fang). És un suport sòlid, estable, compac-
te i fix capaç de suportar força pes. El seu extrem superior inicia l’arrencada dels 8 arcs
radials que enllacen la columna amb els murs perimetrals alhora que sostenen la grae-
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lla. Aquests 8 arcs deixen 8 interseccions, xemeneies o obertures per a l’evacuació dels
fums i els gasos i a la vegada per permetre passar calor suficient per a la cocció de les
peces al damunt (els fumerals tenen una potència d’1 metre). La graella és plana amb
un diàmetre de 3,70 metres. Sembla que aquestes dimensions són excepcionals en
aquest tipus de forns: els forns italians de Canne i Apani i el de Volubilis al Marroc
tenen diàmetres entre 3,4 i 4 metres, alguna de tan grossa a la Bètica i la Lusitània, i la
més espectacular seria la del forn d’Aín Scersciara (Líbia) amb un diàmetre de 6 metres.
Aquesta graella apareix completa en el forn número 2 i en descriure-la tindrem ocasió
de parlar de la producció i la disposició de la càrrega per coure.

La cambra de cocció conserva part del perímetre de les seves parets en una alça-
da màxima de mig metre, de fang, amb un gruix de 16 centímetres. L’arrencada d’a-
questes parets corbes s’inicia ja per sota el nivell de la graella i es devia anar tancant
en una part superior en forma de cúpula suficientment oberta per evacuar fums i
gasos, de la mateixa manera que el forn número 3. La bravera s’acabaria de cobrir
amb un casquet temporal de fang i branques que devia recolzar en certa manera
damunt la càrrega durant el refredament i que es devia trencar en el procés de càrre-
ga/descàrrega. La “cúpula” era força oberta, perquè és molt difícil fer una volta de
fang estable sense un suport central que la sostingui o bé algun tipus de contrafort
exterior, tenint en compte el diàmetre i el poc gruix de les parets. No es descarta la
possibilitat que pogués tenir algun tipus d’obertura o porta d’accés que facilités la
tasca de col·locar i treure les peces (en el forn número 2 hi ha una zona de desgast
que ho podria indicar).
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Figura 4. Exterior del forn número 1.



La boca d’accés o praefurnium resta tapiada per una paret que combina filades
de pedres i maons, posterior a la construcció inicial del forn. En un principi confor-
mava un corredor d’entrada curt, és a dir, la cambra de combustió no estava tancada
sinó que s’obria progressivament cap a aquest corredor, que devia tenir una forma
trapezoïdal en planta, que s’eixamplava cap a l’exterior. La tàpia també està crema-
da i cuita per la part interior i això significa que la hi van fer en un intent de regular
i controlar l’excés de corrent per coure les peces. Aquest fet possiblement hauria
provocat que les arrencades dels arcs s’esquerdessin i que la columna central fos
molt reforçada en la part inferior. Tapant, doncs, l’entrada van fer possible que el
forn continués funcionant (la part interior de les esquerdes també està vitrificada).
Aquests problemes estructurals ja no apareixen en el forn número 2, germà d’aquest
primer, però amb unes diferències que ens indiquen un grau més d’evolució tec-
nològica. La construcció del número 2 no implica que el número 1 deixi de funcio-
nar (tots 2 tenen una datació arqueomagnètica molt aproximada). A més a més, la
tipologia i les dimensions són molt similars i creiem possible que funcionessin
simultàniament.

4.4. Forn número 2

CAMBRA COMBUSTIÓ Diàmetre 4,40 m
Alçària sòl-graella 4 m

COLUMNA CENTRAL Alçària 4 m
Circumferència base 4,96 m
Circumferència superior 4,66 m

“LLENGUA” Amplada 1,50 m
Alçària 94 cm

ACCÉS Sòl cambra - sòl entrada 2 m
Alçària obertura 70 cm
Amplada obertura 82 cm
Gruix paret obertura 47 cm

GRAELLA Diàmetre 3,70 m
Nre. fumerals/seccions 8
Potència fumeral 1 m
Centre pedestal 1 m

CAMBRA DE COCCIÓ Gruix màx. paret 16 cm
Alçària màx. paret 90 cm

Catalogat també per N. Cuomo di Caprio com a tipus I/a, les característiques
estructurals bàsiques són les mateixes que les del forn número 1, però està més evolu-
cionat tecnològicament. L’estat de conservació és excepcional.
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No té praefurnium. L’accés a la cambra de combustió, excavada en el subsòl, és una
simple obertura en l’argila, amb la part superior en volta. S’aconsegueix més estabilitat
estructural i el control de la combustió dins la cambra. A l’hora de tancar el forn per al
seu refredament, amb una llosa o pedra gran ja n’hi havia prou. El sòl d’aquest accés sí
que tenia un paviment de morter de calç i al damunt molts fragments escorificats d’ar-
gila, dels quals en vam deixar una mostra in situ.

La cambra de combustió també té una potent columna central arranjada en la part
inferior i la part superior també s’obre en forma de palmera de 8 arcs (com si fossin
les barnilles d’un paraigües) i deixa el mateix nombre d’interseccions o fumerals d’1
metre de potència. L’alçària d’aquesta cambra de combustió (des del seu sòl fins la
graella) és de 4 metres. Les parets internes, lleugerament corbades i inclinades cap
endins estan completament vitrificades (serpentina de diferents tons grisos, liles i
verds) i fins i tot cauen en forma de llàgrimes. Les parets també conserven unes cros-
tes en sentit descendent fins al darrere del forn, que pensem que són producte del
mateix procés de combustió de les argiles en entrar el corrent per l’obertura. En el
número 1 la vitrificació és menor i no hi apareixen les crostes. Així, doncs, pensem
que el número 2 controlava i mantenia molt més les temperatures elevades de la cam-
bra de combustió en part gràcies al canvi en la seva boca d’accés que evitava la pèr-
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dua d’escalfor. Tant en un forn com en un altre la vitrificació no presenta esquerdes i
això significa que la combustió era contínua però gradual, sense produir canvis brus-
cos de temperatura (petit foc, gran foc i refredament). La cambra de combustió del forn
presenta un element curiós al fons, en la zona oposada a la boca: es tracta d’una pla-
taforma completament horitzontal, que arrenca d’argiles foses de la columna i arriba
fins a la paret del forn, i que reposa damunt capes d’argiles foses, crostes i fang. Primer
vam pensar que era un producte natural del mateix sediment que havia anat quedant al
fons del forn i que no arribaven a acabar de netejar mai. Però sorprenia que fos total-
ment plana i escorificada per sobre. Avui pensem que va ser feta expressament aprofi-
tant el mateix despreniment de les argiles amb l’objectiu de solucionar la zona més
freda i difícil de controlar com és la part més fonda de la cambra de combustió.
Col·locant el combustible sobre aquesta plataforma s’asseguraven que les peces
damunt la grella quedessin cuites en aquella zona. L’arqueòloga V. Swan en un dels
seus estudis sobre forns romans al Regne Unit en documenta moltes i dóna a aquesta
plataforma el nom de tongue (‘llengua’) amb la funció complementària de donar més
estabilitat a la columna.

La graella és completa i es van trobar alguns fumerals taponats en els extrems per
calç, pedres de mida grossa encaixades i fragments de maons i ímbrexs, de manera
intencionada, per regular l’escalfor que coïa les peces. Aquesta operació d’encegar les
obertures es documenta generalment en molts forns. La graella té exactament el mateix
diàmetre que la del forn número 1 (3,70 metres) i el gruix de les parets que es conser-
ven de la cambra de cocció també és el mateix (16 centímetres) encara que en algun
punt s’arriba a una alçària de 90 centímetres. La cambra de cocció era permanent segu-
rament amb una porta lateral, ja que en el sòl de la graella hi ha una de les seccions
sòlides que presenta un fort desgast potser produït per la càrrega/descàrrega. Les parets
d’aquesta cambra no es corben en cúpula oberta sinó que són força rectes, en forma de
cilindre (no massa alt perquè el gruix no ho permet) amb l’extrem semitancat en quart
d’esfera per mantenir l’escalfor, feta segurament de material més perible i oberta. Amb
la cambra de cocció cilíndrica guanyarien estabilitat i alçada i segurament un incre-
ment en el volum de producció. Quant a aquesta, només en el forn número 2 es va
poder recuperar material ceràmic in situ (al fons de la cambra de combustió, taponant
alguns fumerals i damunt la graella): 103 fragments d’ímbrexs (teula romana corba),
8 de tègules (teula plana), 14 fragments de lateres (maons) i 11 de dolis (grans reci-
pients d’emmagatzematge). La mida i la tipologia dels forns grans també ens fa pen-
sar una producció de peces de gran volum i en grans quantitats i pel que fa al forn petit,
està ben documentat a la Gàl·lia com a productor de material ceràmic de construcció.
Finalment, hi podem relacionar el vèrtex d’un abocador, localitzat a 50 metres de la
terrisseria, que contenia una proporció del 75% d’aquest material. De la mateixa mane-
ra no contemplem càrregues mixtes perquè no hem trobat cap material que ens ho faci
pensar. Dins les cambres superiors dels forns, la seva cocció estaria entre els 800-900º
C de temperatura òptima; no així en la cambra de combustió, on es podia arribar fàcil-
ment als 1.000º C, temperatura de fusió de les parets. El carregament devia respondre
a les regles conegudes: anava distribuït homogèniament, deixant espais suficients per
a la circulació de l’aire calent, les peces de més volum a baix i les menors a sobre, for-
mant pisos, sense carregar massa perquè el pes podria deformar les de sota; en el cas
dels dolis boca avall per la cocció interna i en el cas d’ímbrexs, tègules i lateres dis-
posats drets els uns contra els altres adaptant-se sempre al contorn del forn. El volum
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de càrrega devia ser considerable tenint en compte les dimensions de la graella i el que
podria suportar, però no s’ha calculat ja que no disposem de l’altura concreta de les
cambres de cocció.

5. PRECEDENTS I PROTOTIPUS PARAL·LELS

La tradició de forns circulars d’aquest tipus (tir directe, doble cambra i suport cen-
tral), pel que fa a la zona Mediterrània, neix al Pròxim Orient al quart mil·lenni; en el
segon se’n documenten a Egipte i a Grècia i en el primer al sud de la península Itàlica
i el nord d’Àfrica. A la península Ibèrica hi ha dues zones de gran concentració de forns:
la Vall del Guadalquivir i el litoral català. Comencen recollint aquesta tradició del
Pròxim Orient les estructures fenícies del sud a partir del segle VII aC (províncies de la
Bètica i la Lusitània): Puerto Real, El Rinconcillo, San Fernando, Chiclana… Del
mateix tipus són els d’Aín Scersciara (Líbia) i el de Volubilis (Mauritània). En el segle
VI aC aquesta tecnologia es troba àmpliament generalitzada en l’àmbit ibèric del sud i
sud-est (Turdetània i sud-est peninsular): Cerro de los Infantes (Granada), l’Alcúdia
(Alacant)… També són forns circulars els d’època ibèrica trobats a la riera de Sant
Simó (Mataró). 

El forn de tir vertical s’expandeix per Europa a partir de La Tène final. D’època
romana, a França els forns circulars són anteriors als rectangulars. Portugal seria un cas
semblant i a Itàlia també es fan servir forns circulars per coure material ceràmic de
construcció. A tall anecdòtic, és al Regne Unit on s’han localitzat els paral·lels més
ajustats als forns de la Fornaca (per tipus i cronologia, segons l’estudi de V. Swan):
Higham (160-180 dC) i Hartshill (100-130 dC). A Catalunya, en època romana, també
es documenten forns circulars, més escassos que els rectangulars, amb una presència
destacable al nord-est de la Tarraconense, la majoria pròxims a la costa, en el sector
central, entre els rius Llobregat i Tordera (la terrisseria romana de la Fornaca en devia
formar part). Destaquen també els forns romans de les comarques gironines (J.
Tremoleda), sobretot les excepcionals bòbiles del Collet (Sant Antoni de Calonge) amb
16 forns i dependències annexes i els d’Ermedàs (Cornellà del Terri) amb 10 forns i els
seus espais de treball, ambdues encara avui en procés d’excavació.

6. CONSERVACIÓ DE LES ESTRUCTURES DELS FORNS

Les tasques arqueològiques dutes a terme a la Fornaca van tenir en compte en tot
moment la conservació dels forns, mentre va durar l’excavació: extracció manual de
terres sense l’ús de cap màquina que pogués enfonsar les estructures; evitar d’incidir en
el bulb de contenció de la carretera per tal que no s’esllavissés al damunt; cobriment
amb planxes metàl·liques de totes les obertures i les parts més fràgils; reparació de les
escletxes greus, que es van travar i falcar amb estaques i ciment, i control de la dilata-
ció; prevenció de la caiguda de terres al damunt i de la pluja amb el cobriment amb plàs-
tics resistents de més de 40 metres que calia treure cada dia per permetre la ventilació.
A més, van ser drenats amb bombes d’aigua a causa de les pluges torrencials i es van
excavar rases laterals d’evacuació d’aigua; per evitar la humitat dins els forns, es va
abocar sauló als sòls de les cambres de combustió. Periòdicament s’anaven extraient les
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arrels de les males herbes i els caus de petits insectes que perforaven l’argila; a més, es
va mantenir la zona assenyalada amb cintes de seguretat i amb tanques metàl·liques a
la part superior limítrofa a l’obra i, havent detectat petits furts i grafits, es va demanar
a la policia local que hi fes rondes especials. 

Un cop exhumades les estructures, aquest objectiu ja es va desenvolupar en dues
línies: la consolidació i restauració de cada forn com a element individual, i la cons-
trucció d’un edifici que reunís les condicions necessàries per a l’òptima conservació del
jaciment, futura seu d’un museu radial integrat a la xarxa cultural de Vilassar de Dalt.
Prèviament fou necessari un intercanvi d’opinions entre arqueòlegs, restauradors i
arquitectes per tal de determinar-ne els requisits. Es va facilitar en tot moment les tas-
ques de neteja i restauració i durant la construcció de l’edifici també els arqueòlegs vam
ser responsables del control de les restes: moviment de terres pel voltant (sabates que
fonamentaven les columnes, rebaixos laterals per fer la paret armada, mur pantalla en
la part posterior) i plàstics enlairats per protegir els forns de caiguda de runa, ciment,
cremades de soldadures, pintura, etc.

ESPAI/DESCOBRIMENT DE TRES FORNS INDUSTRIALS ROMANS.
VILASSAR DE DALT, BARCELONA

TONI GIRONÈS, ARQUITECTE

La intervenció es fa en la zona del jaciment arqueològic que es troba a l’interior del
parc de la Fornaca, a la població de Vilassar de Dalt. El jaciment conserva les restes de
tres forns industrials romans destinats a la cocció de material ceràmic, la datació dels
quals es remunta al segle segon després de Crist. Les estructures conservades corres-
ponen a les cambres de combustió dels antics forns i presenten diferents graus de con-
servació.

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt com a promotor del projecte exigia que es con-
templés la protecció i conservació de les restes arqueològiques juntament amb el desen-
volupament d’un programa de musealització i la seva definitiva incorporació a la nova
estructura del parc i del polígon industrial on se situa aquest, que es trobaven en procés
de construcció. És un fenomen habitual del nostre temps que programes de diversa
índole hagin de conviure i interaccionar en el mateix lloc i al mateix temps.

En aquest cas concret, la intenció principal de l’actuació era l’establiment de certes
continuïtats entre l’àrea residencial, el polígon industrial i les zones verdes, i els equi-
paments.

Les restes arqueològiques han d’incorporar-se com a equipament radial del Museu
de Vilassar de Dalt, encara que per la seva situació han de donar resposta a l’entorn físic
immediat. Per altra banda resulta fonamental entendre que aquest equipament tindrà dos
tipus de visitants: el vianant que gaudeix de l’espai enjardinat, que ha de poder apreciar
i entendre les restes arqueològiques malgrat que no arribi a poder-hi entrar dintre; però
també s’ha de possibilitar l’accés a l’interior per a grups reduïts en visites guiades, orga-
nitzades des del Museu.

El projecte, en aquest sentit, ha de respondre de manera satisfactòria a les diferents
variables plantejades. Per això, la proposta pot resumir-se des del manteniment de les
restes sota terra, tal com s’han conservat durant tants segles, i provocar que la seva
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translació al nostre temps es produeixi a partir de la utilització de la llum natural, com
a vehicle que opera a través d’una coberta foradada, que passa a convertir-se en la faça-
na principal des del parc. El mateix criteri s’estableix en l’altra “façana de l’edifici”,
nou metres per sota d’aquella. Malgrat que en aquest cas sigui cega, és un tall practicat
en el terreny, un estrat geològic a través del qual s’accedeix a un nou lloc, en el qual
s’intenten mantenir les mínimes referències espacials i temporals que permetin con-
templar les restes en la seva essència, gairebé entrar a cegues i potenciar sensacions
diferents com ara les olors, la temperatura o el silenci.

L’objecte: els forns. L’objecte que s’ha de considerar són els forns de cocció de
ceràmica, construïts pels romans fa gairebé 2.000 anys, a partir d’una tècnica oriental
per excavació que disposa d’una tradició de més de 3.500 anys. Els forns tenen cam-
bres de combustió en les quals les parets internes d’argila, vitrificades a temperatures
superiors als 1.000º C, s’han transformat gairebé en una pedra semipreciosa coneguda
com a serpentina.

La matèria: el buit. El sistema de maçoneria de pedra granítica de pedrera, arma-
da en sec amb mallat corrugat, es converteix aquí en contenció de terres, consolidació
d’una petja, cimentació i matèria reciclable que soluciona l’acabat tant interior com
l’exterior. Els forns s’orienten segons els vents dominants per tal de garantir la com-
bustió correcta. Ara aquest espai ha estat capturat per a un nou temps, i manté l’orien-
tació original. Dues escletxes originades quan les geometries de planta i secció interior
arriben a convertir-se en façanes exteriors, generen una ventilació permanent.

La coberta: l’horitzó. Un parc de secció constant i, en el seu extrem, una plaça
amb lleuger pendent en ascens cap a l’horitzó. Tres cilindres d’acer, un de dos metres
de diàmetre i els altres dos d’1,20, condueixen la llum solar sobre els forns romans que
emergeixen de l’obscuritat. Una corona d’acer inoxidable polit iguala tant com és pos-
sible les intensitats lumíniques interior i exterior; el tram final pintat de color blanc mat
es concentra com un focus natural… S’han tingut en compte els filtres solars adequats
i càmeres buides en els vidres per evitar la condensació.

L’estrat: el límit. Es descobreix el mur/estrat – òxid/argila i en separar-nos-en apa-
reix lentament la pedra blanca. Com més ens n’allunyem, el canvi d’estrat es fa present
i una nova nau reivindica la seva posició com a primer assentament industrial (segle II
dC) en el polígon de nova construcció. Quan la pedra granítica arriba a la rasant supe-
rior, l’acer corrugat passa a transformar-se en la barana de la plaça del parc. Aquesta
barana opera com a acabament en forma de passamà, amb cent vint-i-quatre peces cerà-
miques fetes a mà, cuites a alta temperatura amb fusta d’alzina i de pi, que reproduei-
xen el procés originat pel foc en les cambres de combustió, quan l’argila vitrifica en una
geoda de serpentina. La proposta es tanca en aquest gran balcó obert a l’horitzó. La
ceràmica damunt la qual ens recolzem, remet a l’origen de l’encàrrec i del projecte: els
forns industrials romans.

Un nou lloc. La cambra d’accés és un punt focal en el mur/estrat. Producte del nos-
tre desplaçament, durant el procés d’aproximació projectem, conscientment o incons-
cientment, una successió d’imatges que acceleren la nostra situació temporal. Un espai
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intermedi en el límit ens prepara pel canvi d’estat, pel trànsit a un lloc on l’espai creix
i el temps s’alenteix. No parlem de museu, sinó d’espai/descobriment, on el que és
determinant és el treball del límit i les seqüències límit entre un segle XXI de temps
ràpids i comprimits i un lloc on les dimensions aparents s’alteren.
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PROCESSOS DE CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ DELS FORNS ROMANS
DE LA FORNACA (VILASSAR DE DALT, EL MARESME)

AGUSTÍN GAMARRA, TÈCNIC RESTAURADOR

La proposta d’actuació que va ser feta mitjançant l’examen organolèptic de les res-
tes arqueològiques in situ havia d’assolir els objectius bàsics següents: 1) garantir l’es-
tabilitat de totes les estructures, 2) millorar-ne la didàctica (mostrar detalls constructius)
i 3) tenir en compte l’estètica (sobretot entorn els problemes concentrats en el forn
número 1 el més malmès). Els diferents processos van ser dividits en dues fases, desen-
volupades a continuació.

1. FASE 1. CONSOLIDACIÓ D’ARCS, RESTES DE MURS I PLAQUES DE
REVESTIMENTS INTERIORS

1.1. Consolidació estructural de les arrencades dels arcs de la graella del forn
número 1. Es va començar eliminant les terres argiloses inserides en les parts supe-
riors de les arrencades de tots els arcs de la graella que tenien perill d’esfondrament.
S’injectaren morters epoxídics a les fissures aparegudes en les plaques del revestiment.
Les esquerdes importants es van consolidar i cosir mitjançant la inserció de barres
corrugades de resina epoxi i fibra de vidre. Els espais on s’havia fet el buidatge de
terres van ser reomplerts amb morters hidràulics de càrrega lleugera, amb l’objectiu
d’alleugerir el pes que suportaven les arrencades dels arcs. Finalment es va fer el pro-
cés de reintegració visual en totes aquelles parts substituïdes pels morters lleugers,
mitjançant els morters més semblants en granulometria i color a les argiles naturals del
jaciment.

1.2. Consolidació general de les plaques del vidriat (zona interior). Procés
que es va dur a terme en les cambres de combustió dels forns número 1 i número 2.
El primer pas fou la neteja general de totes les fissures i esquerdes i eliminar els
nivells de concrecions calcàries i brutícies acumulades a partir de la seva excavació.
El següent pas fou consolidar i readherir les plaques de vidriat mitjançant la injec-
ció de punts de morter epoxídic. Per últim la tasca d’obturació reintegració de les fis-
sures i esquerdes amb un morter adequat en color als originals (a base de calç i àrids
especials).

1.3. Neteja i consolidació de les restes de murs de les cambres de cocció.
Actuació necessària en tots tres forns. Es va començar per la neteja general de les super-
fícies originals. Tots els elements constructius aixecats del suport o amb problemes de
descohesió del material van ser consolidats mitjançant la injecció de resina acrílica. Per
a la consolidació dels revestiments, puntualment es van reintegrar materials i elements
constructius en aquelles zones que ho necessitaven.

208 N. ROSELLÓ, T. GIRONÈS I A. GAMARRA



2. FASE 2. NETEJA GENERAL I REINTEGRACIONS PUNTUALS DELS
REVESTIMENTS INTERIORS. Aquesta fase es va dur a terme de la mateixa
manera en tots tres forns.

2.1. Neteja general d’estructures. Eliminació de l’atac biològic mitjançant fungi-
cides no àcids. Eliminació de terres i brutícia acumulades mitjançant una acció mecà-
nica manual en sec i, posteriorment, amb una acció mixta en humit damunt les zones
originals que calia conservar. Eliminació de les taques no antròpiques mitjançant apò-
sits de sepiolita mesclats amb producte químic. Cal remarcar que tots els productes quí-
mics usats en aquest procés van ser prèviament resolts amb diferents proves.

2.2. Rejuntar i obturar els forats en els murs exteriors. Els forats i juntes entre
les pedres, en les zones on hi havia hagut invasió de plantes que havien provocat pèr-
dues de material original, van ser reomplerts amb morter de calç. També es van reinte-
grar amb morter (en aquest cas a base de calç i àrids especials per a la reintegració) totes
les fissures i esquerdes en l’exterior de les estructures.

Cal afegir que, durant el procés de consolidació estructural, es va decidir fer una
fase més en el forn número 1. Dues de les arrencades dels arcs de suport de la graella
(els més malmesos) van haver de ser “reconstruïts” subtilment mitjançant arcs de ferro
perfectament adaptats a les voltes. Aquesta actuació va ser necessària per tal de preve-
nir-ne l’esfondrament amb el pas del temps. Els altres arcs foren travats amb barres
metàl·liques internes de sosteniment.

De la mateixa manera es van refer tots els forats en les cambres de combustió dels
forns 1 i 2 practicats en extreure mostres per a les datacions arqueomagnètiques.  
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