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Segle XVIII

La teuleria de Can Flo va establir-se a finals del segle XVIII a Les Planes 

en necessitar-se elements de construcció com maons, teules, baixants 

i altres materials ceràmics pel mas de Can Flo i altres edificacions dels 

voltants. El taller es va ubicar en un tall d'argila existent a uns cent 

metres del mas, a poca distància d'una font d'aigua, envoltat pel bosc 

de la serra de Collserola. Donada la disponibilitat d'energia calorífica 

en forma de fusta, van optar per millorar les propietats químiques i 

físiques de l'argila a través del procés de cocció, factor que otorgaria 

més durabilitat a les construccions. El forn, on es concentra l'energia 

per dur a terme aquesta transformació, es va col·locar aprofitant un 

desnivell natural del mateix tall d'argila. 

La teuleria va estar en funcionament fins que va cessar l'activitat del 

mas, a principis del segle XX, i va ser abandonada. Els agents atmos-

fèrics, sense el manteniment que acompanya l'ús, va erosionar la seva 

estructura fins fer-la col·lapsar. 

Segle XX

A la década de 1970, l'Antonio, un ceramista andalús emigrat a Barce-

lona, va instal·lar-se els caps de setmana a Can Flo. La petita escala 

de la seva producció el van portar a construïr un forn dins de les runes 

de l'anterior, aquest cop molt més petit, però de la mateixa tipologia, 

aprofitant i modificant alguns elements. Durant els anys 80, diverses 

persones convivien al lloc. 

Als anys 90, en Daniel Casselles, veí de Les Planes i que de jove havia 

estat ajudant de l'Antonio, va fer-se càrrec del taller. Mentre l’Antonio 

encara havia utilitzat l’argila del lloc, en Daniel va abandonar aquest 

recurs en favor d’argiles comercialitzades, que li permetien invertir més 

temps en altres fases del procés. En quant al forn va decidir ender-

rocar la intervenció anterior i recuperar la tipologia i les dimensions 

originals, excepte per la profunditat, on va mantenir el nivell per sobre 

de les runes del primer forn. La producció de ceràmica de gran format 

d'en Daniel responia perfectament a les grans dimensions del forn, de 

la mateixa manera que el forn permetia a en Daniel respondre a grans 

comandes. L’accès original a la cambra de cocció es va eixamplar per 

tal de poder-hi accedir amb aquest tipus de peçes.

L'any 1994 un incendi forestal va arrassar la vessant de Can Flo. El forn, 

poc estrany al foc, es va mantenir en peu, pero el taller es va perdre en 

l’incendi. En Daniel va autoconstruir-se dos edificis de fusta: un com 

a taller principal i l’altre com a espai d’assecatge i magatzem  Un any 

més tard però, una forta nevada va ensorrar la volta del forn destruïnt 

al seu pas el forjat de la cambra inferior. Amb la intenció de rehabili-

tar-lo completament, en Daniel va enderrocar els murs laterals, que es 

trobaven en molt mal estat, i va extreure totes les runes, incloent les 

del forn original.

A causa de les dificultats financeres mai es va dur a terme l'obra de 

recuperació del forn. Malgrat que l'ajuntament, gràcies a la pressió d’en 

Daniel, va catalogar-lo com a patrimoni històric de Sant Cugat, el forn 

resta en un estat ruinós molt precari i desenvolupa patologies creixents 

per l'exposició a la intempèrie. A pocs metres, en Daniel va muntar un 

forn de gas d’uns 2m3 per tal de poder continuar coent. A principis de 

segle, un grup de socis de Sant Cugat van comprar el mas contigu de 

Can Flo i els terrenys del taller.

UBICACIÓ

Segle XXI

Aquest projecte comença la tardor de 2014, dins de l’asignatura de pro-

jectes de l’Etsav TAP E2 que es centrà en l’àmbit de Les Planes. 

ÚTIL

NECESSARI

VIABLE

VALIDABLE

POSSIBLE

RETORN SOCIAL

1:1

Aquest era l’unic enunciat del curs TAP PUD de tardor del 2014. L’ac-

tuació de cada alumne a partir d’aquestes condicions es caracteritza-

va per una total llibertat. La primera aproximacio va ser colectiva i va 

consistir en recorrer el barri a peu, parant en alguns llocs especifics i 

parlant amb alguns habitants del barri.

El lloc em va produir una forta impressio ja quan ens apropavem: a 

través d’un camí que parteix a pocs metres del mas, s’arriba a un so-

lar estranyament pla a la vessant nord de la serra de Collserola, en-

voltat d’arbres i amb quatre construccions de cobertes inclinades. 

Allà vam coneixer en Daniel, que hi portava treballant més de 20 

anys i que ens va ensenyar el seu taller i les runes de l’antic forn.  

 

Sense saber ben bé si allà hi havia projecte o no, vaig decidir deixar-me 

emportar pel lloc i intentar esbrinar si hi podia ser util d’alguna manera. 

Malgrat la visita del primer dia, l’aproximacio a en Daniel va ser lenta 

i va prendre unes quantes setmanes que confiés en les meves inten-

cions. A partir de llavors vam comencar a trobar-nos més sovint. Ell em 

facilitava informacio relativa a l’activitat i jo l’estructurava i l’analitzava 

per tal d’extreure i destriar problemàtiques i idees de millora.

Em vaig adonar que aquest projecte havia arribat, sense ser-ne con-

scient, en un moment en que l’activitat es trobava en una situacio limit a 

causa d’un conflicte d’ordre econòmic sense resoldre amb la propietat 

del lloc.

A l’entrega final del curs es va presentar una estratègia general dins la 

qual es proposaven una sèrie d’intervencions arquitectoniques de les 

quals es va materialitzar un primer petit pas. Després de l’entrega es va 

revisar tot el projecte i vam comencar a treballar per dur a terme la in-

tervencio més important de l’estratègia. Paral·lelament la següent gen-

eració del curs es va debatre entre si construir el projecte Ringo-Rango 

o la intervenció a Can Flo, per acabar duent a terme el primer.

Després de mesos de negociacions amb els propietaris on es van pro-

posar diferents alternatives, en Daniel va decidir abandonar el lloc. El 

meu projecte sempre s’havia centrat en l’activitat i vaig decidir que 

continués sent així, comptant amb l’aprovacio i el suport d’ambdues 

bandes.

A partir d’aquest moment el focus primordial del treball va deixar de ser 

la seva materialitzacio real i es va desplacar a explorar perspectives 

més amplies que nomès han estat possibles gràcies a aquest punt 

d’inflexió.
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