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SITGES

El forn de calcdel Camí de la Fita,
una construcció singular

Jordl Casas

Els treballs de neteja de
camins realitzats els últims anys
al terme municipal de Sitges,
han permés fer mes visible i
destacada aquesta, en princi-
pi, estranya construcció que ens
mostra la fotografia. Es podria
confondre amb una gran barra-
ca de paqés, amb una de tan-
tes que hi ha a la comarca, pero
no ho es. És una construcció
mes singular: un forn de calc.
Aquesta construcció es un tes-
tírnonl d'un deis vells oficls que
eren corrents a les muntanyes
de Garraf, el de calciner. Possi-
blement sigui el forn de' calc
mes ben conservat deis exis- ,.
tents a la comarca. Es troba
situat a la vora del camí de la
Fita, en unrevolt tocant els
límits del Pare Natural del Ga-
rraf.

Altres que hi ha per dife-
rents indrets de la comarca no
es conserven tan bé. Se'n po-
den veure molts de rurnosos.
per exemple, i sense pretendre
fer un inventari que, per altra
banda, algun dia o aítre s'hauria
de fer, un que n'hi ha pop de la
Penya Riscla, en el cami de
Jafra. Un altre en el mateix Sit-
ges es el 'del fondo del Cuscó.
En un allre terme, el de Ribes,
n'hi ha alguns prop del fondo de
les éarboneres, nom que evo-
ca un altrs deis desapareguts
oticis boscans, el de carbonero

Pel que fa a vüanova, n'hi
ha un pels voltants del mas de
l'Artls. Diuen que en la seva
majoria els forns de calc es
feien prop de les masies [a que
el de calciner era un treball
complementari al de pagés.

El forn del carnl de la Fita
no es troba a les rodalies de
cap masia, pero compleix amb
la norma de tots ells d'estar
constru"it en el pendent de la
muntanya i aquest esta inte-
grat I confús amb ella. Diríem
que I'ha protegit I potser par
aíxó, com al.ludiem abans, es
conservi sense massa desper-
fectes. Tant és així que sembla
que no costaria gens tornar-lo
a engegar.

Tal vegada el problema es-
taria més en aconseguir els
permisos que altra cosa, Per
descomptat tarnbé que caldria
trobar I'home que sapíqués se-
guir tot el procés d'obtenció de
la calc. Primer localitzar la pe-
dra cal caria adient i després
col.locar-Ia be en I'interior cir-
cular del forn. Es veu que la
pedra era col.locada com si es
volqués folrar I'interior del forn.

El munt de pedra que es
formava tenia un espai interior
per a la lIenya que era el com-
bustible empleat. A la part su-
perior d'aquest munt era en for-
ma esférica que es cobria amb
fang en el qual s'hl felen algu-
nes obertures per a facilitar el

tiratge del foco La cocció de la
pedra podia durar de tres a cinc
dies, amb les seves nits, durant
els quals s'havia d'anar reom-
plint de lIenya el lorn. El senyal
indicatiu que la cocci6 era aca-
bada el donava el color blanc
del lum i la Ilamerada que sor-
tia per la part superior del torn.
Es calcula que cent quilos de
pedra calcária es convertien en
quaranta o cinquanta de cate
viva apta per a la construccl6 i
I'emblanquinat de parets.

Segons les dades que hem
recollit el darrer calciner que va
utilitzar aquest lorn va ser Joan
Merlos Ros. Era un horne
d'orlqenrnurclá i que treballava
a Vailcarca. Va morir a Sitges,
I'any 1992, als 94 anys. A poca
distancia de la boca del lorn es

. veu, gracies a la neteja abans'
esmentada, una petita cavltat
que usava per cuinar durant els
dies que calia mantenir viu el
loc del torn. Davant d'aquesta
construcci6 convindiraposar-
hi un cartell indicant qué es
perqué ho sapiguen els qui hi
passen. També seria conve-
nient que s'asssqurés la seva
conservaci6 per al futur, vigi-
lant-lo i tenir-ne cura com a'

, mostra d'una de les indústries
més caracterlstiques que hl
havia al rnassts del Garral,
Convé conservar el bosc, peró
també tot alió que hi esta rela-
cionat, com els lorns de caic.
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