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ELS FORNS DE CAL{'
Desprésd'unes entrevistaque vaig renir amb dos conegurs

meusde! poble veí de Canyelles,e!squals van passaruna gran
pan dela sevavida professionalen e! món de la calc,vull fer-vos
arribare! que van donar de sí aquellestrobades.

El Sr.JaumeCampama ése! mésgran deisdos i ell ho sap
gairebétot sobreels forns de calc, ja que a mésde fer-ne, hi va
treballari tambévafer algunabarracade pedrasecai molts mar-
ges.L'altre, e! Sr. PereBerrran, ja no hi va entrar tant de pie en
aquestafeina, la sevaparticipació esva centrar mésen e! trans-
pon de la calcamb e! seucarro, pero tor i així tarnbéhi té forca
experiencia.

El termede Canye!les,que amida 14,08 Km2, ésmolt mun-
tanyós,boscós,i estarodejat d' UDS cimsque poden anardeis241
m. d'alcadaal turó de la Roqueta fins e!s464 m. de! Puig de
l'Aliga, per tant ofereix molres possibilicarsper al desenvolupa-
rnenr d'aquesra feina que ponaven a terrne, i des de temps
immemorial, una colla d'homesde!poble, perqueaixo sí,aques-
taésuna feina que s'ha de fer cornunitáriament.

Si bé en lesdecadesque van deisanys20-30 d'aquestsegle,
finsquevan plegarcapalsanys60, espot dir que feien una bona
"exporració" de quintars de calc. No semprehavia estataixí, ja
queen seglespassatsla comunicació entre elspoble vernsno te-
nialafluidesadeisúltims anys,amblescarreteresasfaltades,Abans,
el transpon s'havia fet alllom deisanimals, en sárriesi per ea-
minsde ferradura.

L'acabarnenrd'aquestaactivitat de la colla de Canyellesla
van provocar, enbona pan, e!s problemes que presenravenla
gentd'ICONA, que tot sovint elsdemanavenpermisosi altres
reglamentacionsque ells fins aquell mornent no havien necessi-
tat mai, i tant i ranr esva insistir en la burocraciaque finalment
ha van deixar córrer.

QUE ÉS I QUE SE'N FA DE LA CAL{'
La descripciócientíficaque se'nsdóna de la calc,dira tarnbé

oxiddecalcii tambécalcviva,éslasegüent:ésunasubstanciablan-
ca,lIeugera,cáustica,que en contacteamb J'aiguas'hidrataamb
desprenirnenrdecalor.Un cops'hadiluir amb I'aigua,se'ndiu calc
morra,apagadao amarada.iiperdefinició és"hidróxid decalcio

Fondo del Ramonet. Entrada amb un contreiort sencet. earrera el Mas
del Anís. Foto: Jordi Minella. ) ,

La calc ésempradaen la construcció per a la preparacióde!
morter. També ésempradaper a prepararbasesalcalines,carbur
de calci, vidre i per a depurar aigüesdures, per a depilar pells,
tambécom amaterialretractan ene!srecobrimenrsdefornsd'alces
temperatures,i en l'agricultura té dos usos,per a neurralirzare!s
soisacids,i per diluir amb el sulfat de courei combatree!míldiu
de lesvinyesi de lesaltresplantes.

ALTRES APLlCACJONS
La calc ha estatrnolt utilirzada en la merallúrgia, la fabrica-

ció del vidre, la de! paper,e! blanquejat de! sucre,l'obtenció de!
cautxú sintetic, cuirs, per tractar aigüesdures,etc.

També tenia aplicacionsen medicina, com ara que matava
e!sbacils i colerics: que impedia la descomposiciódeis líquids
que estanen cultiu: tarnbécom a excitant i resolutiu en e! reu-
matisme,e! calera, lesparálisisi e!stumors blancs.

Qui no ho ha fet mai, d'emblanquinar amb calcalgunespa-
retsexteriorsacasaseva,o no havist deprop lescasesintensament
emblanquinadesde molts poblesdeIssudde la penínsulao dela
costao d'alguna illa de! Mediterrani? És evident, aquestaern-
blanquinada e!sprotegeixde la calor de! sol de l'esriu,

LA COLLA DELS FORNS
Centranr-nosaraen la colla que hi haviaa Canyellesde rnolt

abansde la guerra del 36, i que era formada per 4-6 personesi
comandadesper un Cap de Colla, aquestacolla anavarecorrent
lesmuntanyesdelesrodaliesfent aquestafeinaque,com ésd'irna-
ginar, era dura pero no impedia que als 14 anys un noi ja hi
poguésformar parro

Si renirn en compte que una colla de 4-6 personesdedicades
parcialmenr a fer calc, al poble de Canyellesno li representava
pasunagrandependenciaeconómica,encanviper alsseusrnern-
bres sí que era bona pan de! seu mitja de vida, perque en les
epoquesen que ellsguanyavenun ral diari bensegurqueja sabi-
en en que e! gastarien,suposantque e! ral no e! deguessinja.
Canyellesva passarde tenir 242 habitanrsI'any 1716,als415 de
l'any 1844 i als405 de I'any 1970.

La dedicaciód'aquells homesa aquestafeina, no anavapre-
cedidaforcosamentde cap tradició familiar.

COM ES POSAVA FIL A L'AGULLA
Quan esvolia fer una cuita, s'haviade contactar amb J'amo

de! bosci aconseguirla sevaaurorització.No hi haviacap paper
escritperentremig, tampoc no hi haviacapcompensacióecono-
mica respectiva,ja que e! fet de netejar e! sotabosci esporgari
tambéaclarir e!spins en e!s1I0csquefesfalta, eraunamillora per
al rnateix bosc,per e!spins, per elsramatsque hi podrien entrar
a pasturar i, en definitiva, per al propietarioNo eraestranyque
algun propietari e!sregalése!vi durant e!s4-5 diesque duravala
cuita de la calc, naturalment que la calc que aquestnecessitava
pocacosali costava,
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Camí de la Fite. Snges. Foro: Mireia Sivitt.

Si coincidia que es feia la tallada de la llenya al volrant de!

forn, aquesta es feia a manera de franges verticals, és a dir, una

franja que anava des de! peu de! forn fins al punt més llunya,

D'aquesra manera pensant en les properes fornades, ni al princi-

pi tindrien rota la llenya molt a prop, ni al final la tindrien rota

molt lluny.

Si el lloc escollit no tenia forn i oferia la possibilitat de fer-hi

5-6 fornades, tanr en pedres com en Uenya, s'havia de cornencar

per la construcció de! forn, buscant un desnivell en e! terreny i si

podia ser prop d'un marge millor, per poder foradar a pic i pala

3-4 homes com aquell qui fa una cisterna i donant-li una forma

semblant a la que té per exernple una barraca de pedra o mulassa,

que d'aquestes sí que gairebé tots n'hern vist. Ells anaven apro-

fundint en la terra (o rapassot) i quan arribaven al nivell de

l'exterior, s'havia de foradar horitzontalment cap a fora per on se

li feia la boca que donava pas a l'entrada de la llenya i per on

s'hauria de netejar la pan final de! forn en e! seu momento

Els forns eren circulars i tenien d'una alcada de 5-6 metres

que no sempre es podien fer enterrats i d'una pe<;:aa rnuntanya,

i moltes vegadesse'ls havia de fer algun afegit frontal o tarnbé a

la pan superior ónse'ls afegien algunes filades de pedra per fer-

los més alts. Llavors, les pedres les posaven ben juntes i atacades

amb terra perque no hi tingués tirada e! foc i l'escalfor i així

evitaven que tarnbé es convertissin en calc com les alrres.

Un cop e! forn fet,(si no ho havien fet abans), ja podien

anar per tallar la llenya, primer esporgant e!s pins, si n'hi havia,

i després arrencant e!s altres marolls i arge!agues, i fent-ne ga-

velles. Més tard, tot aixo era lligat a feixos anomenats fogots,

aquest feixos norrnalrnenr e!s havien de traginar a l'esquena i

tenien previst de necessitar un fogot per cada quintar (40 kg.)

de calc que farien. Si e! terreny ho perrnetia i els fogots e!s havia

de traginar un carro, e!s feien més petirs i en necessitaven més,

un carro en podia portar una trentena. També passava que per

acabar de carregar e! forn, com que era alt, necessitaven fer una

bastida, Ells la feien amb uns quants fogots tirats a l'inrerior

de! forn i així anaven pujan les parets i aquella llenya ja e!s

servma per cremar.

DESCRlPCIÓ DEL FORN
Pel que em varen explicar, a aquesta colla de Canyelles,

no els feia gens de rnandra de fer un forq nou. Resultava que

si el forn que ja tenien era deis grans, havien de treballar

rnassa dies abans de treure la calc i per tanr de cobrar, llavors

decidien fer-ne un de rrÍés perit al costat matqix . Aquest fet

es pot comprovar encara ara al camí que puja-cap a la masia

de la Cogullada on al peu de! rnateix en queda un deis petits

fet pe! Sr. Campama, e! qual el feren pels moti us abans es-

mentats. Ara, de! gran ja no en queda rastre rnentre que e!

petit aguanta amb torea e!s ernbars de! temps.

El forn, a més de ten ir la boca que a cada fornada la refe-

ien, és a dir, a l'hora de cremar quedava un forat quadrat

just per passar-hi e!s fogots i a l'hora de netejar-lo e! feien

més gran, tenia alues pans arnb e! seu nom propi com ara

els mo n tan ts, que eren dos pilars de pedra posats a banda i

banda de la boca; la banqueta, que tal com e! seu nom ens

indica, era la vorera que es feia tot al volrant a dins e! forn i

que servia per posar la primera filada de pedres; la sotana,

que era la pedra que es posava al terra en entrar enmig deis

dos pilars; l'arqueta, que era l'arc de pedra que es feia d'un

pilar a l'altre; e! conrraarc, que era un altre are de reforc que

es feia a sobre de l'arquera: la clau, que era la pedra posada a

la pan superior i tancava l'arqueta; el cavallet, que era una

pedra posada al davant de la boca i que servia per fer alca-

prem i recolzar la forquilla en empenyer e!s fogots cap a dins,

i, finalment, l' olla de! foc, que era l' espai entre e! terra de!

forn, a 1 i 1/2 rnerresde fondo de la boca i la volta, i que era

on cremaven e!s fogots i on es dipositava la cendra. L' olla

del foc, algunes vegades s'arribava a ornplir ta n t que feien

j ust per a la cocció total de les pedres.

RECERCA I COL'LOCACIÓ DE LES PEDRES
Les pedres normalment les h av ic.n d'arrencar amb

parpalines, amb malls, amb pics i també amb grossos tas-

cons de manera que tot era a forca de bracos i s'havia de ser

entes en l'art d'escollir e! rodle de muntanya, perque no ro-

tes les pedres són bones per a la cocció , i la qualitat de la

calc era una cosa molt preuada per part deis compradors.

Les primeres pedres que es posaven dins e! forn no eren

pas gaire grosses i tampoc no es posaven ben bé a tocar I'una

de l'alrra per tal que e! foc i la calor passessin per entremig.

També s'havien d'anar intercalant perque quedessin lligades

entre elles, llavors a cada filada s'anaven augmentant les mi-

des i les pedres anaven guanyant l'espai interior, fins que

arribaven a tancar la volra amb una alrra clau. Llavors pe-

dres a manta a sobre fins a fer-les sorrir per sobre e! nivell

de! terra en forma de caramul!, talment com una barraca o

com un paller. Hem de tenir en compte que per concentra-

ció de l'escalfor, les més grosses anaven al mig de! forn i cap

als costats res més petites en estar més lluny de! foe. Reme-

nar les pedres era una feina molt pesada i tot e! tros que

pujava del nivel! de terraIel paller), encara ho era més.

La capacitar d'un forn podia variar, des deis que hi havia

al massís del Garraf, d'on en treien 1.500 quintars o més de

calc, fins als que hi havia per les nosrres comarques, deis

quals podien treuren de 700-1000 quintars de calc. Si te-

nim en compte que la pedra fonia en un 75% i que de calc

en sonia només el 25% restanr, de tors aquests quinrars en

resulta una xifra rnolt alta deis quilos de pedra que remena-

ven.
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Pe!s voltants de! Garraf s'hi movien 4 colles de Sant Pere

de Ribes que ho feien a plena dedicació durant tot l'any.

Com que eren professionals, no sempre rriaven massa les pe-

dres per rreure la millor cal", i si de cas els en sobrava, també ~=::!'OII••.
~~I''''

passava que rebentaven e!s preus per treure-se-la de sobre ..." •• _ <o.l·~ .'
l~J
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DURADA D'UN FORN
Si un forn esravaben fet i no paria cap desgracia, podia durar

moltíssims anys. Així fou com en alguna ocasió aprofitaren un

forn tan antic, que hagueren de tallar un gros pi que havia eres-

cut en e! seu interior. Si e! forn era a rnunranya, un cop netejats

els boscos d'aquell sector no e!squedava altre remei que anar cap

a un altre indret. Si el forn era arran de! poble en que tarnbé hi

havia aquest cas, llavors esportaven les pedres i e!s fogots i es feia

la cuita allá mateix. En aquest cas tenien l'avanratge que per treure

la calc e!sera més facil, i e!sveins que en necessiraven e!s l'anaven

a buscar al peu de! forn.

LA COCCIÓ
Un cop enllestida la carrega de les pedres, ja podien encendre

e! foc que no pararia durant 4-5 dies, i si e! forn era molt gran

cremaria més dies. Durant el dia anaven apropant els fogots i

vigilant que e! foc no parés i durant la nir feien torns de dues

hores cada membre per tal d'alimentar e! foc mentre els altres

dormien no gaire Iluny. Si era durant e! bon temps, no hi havia

cap problema per dormir a la serena, pero si feia fred ja era dife-

renr i a vegades dormien a prop de! forn o crernant fogots durant

la nir per escalfar-se.

La temperarura necessária dins del forn per obtenir la calc,

era per sobre deis 1.000-1.200°.

També durant la cocció podien parir algun contratemps, com

ara e!sva passar que el foc se'ls va apagar sense remei per manca

de llenya, va estar dos dies apagat i van reemprendre e! foc, ja que

de calc només en varen tenir de les pedres de la segona encesa.

Aquests interlocutors meus que s'han passat tants anys per la

muntanya fent foc, no només a dins els forns, sinó fent e! men-

jar, per escalfar-se de! fred etc., no s'expliquen que actualmenr hi

hagin tants i tanrs incendis forestals, tot admeten que les munta-

nyes no estan igual de netes com abans.

LA MANUTENCJ,Ó DE LA COLLA
Quan treballaven pels afores de Canyelles, anaven cada dia a

casasevapero si eren lIuny, com ara a sota e! Castell d'Olerdola,

o cap a I'embassament de! Foix o cap al sector de Ribes, e! rnen-

jar e!se! portaven de casacada dos o tres dies i tant podia ser que

ho fes un de la família sol, o unes quantes dones juntes, com

també podia ser que portessin e! menjar a les sárries d'un rue. En

certa manera eren mig nórnades, ja que aquesta feina e!s portava

a treballar des deis voltanrs de! Foix, fins als voltants d'Olivella.

En la neteja exhaustiva de la muntanya feien una especie de

baruda que els facilitava e! coneixement deis caus deis conills.

Així, no ésestrany que quan.projectaven fer una paella per dinar

paressinuna trampa en un cau i tinguessin e! tall de francoAquesta

trampa no era ni més ni menys que tapar e! cau un tros endins, el

conill en arribar es quedava allá quiet, i e!s gossos de la colla e!

descobrien. Es diu que e! conil només va al cau en que va néixer

encara que els gossos l'empaitin estona. Finalment, e! cau e! ror-

naven a destapar.

FINAL DE LA FEINA
La pila de pedresqve so;·f¡aper sobre de! t,rra en forma de paller

elsservia per veure com anava la marxa de la cocció, i esguiaven en

la b;illantor que tenien lespedresper acordar e! moment de l'apaga-

da de! foe. . •

Un cop el foc apagat encara que a baix hi hagués forca caliu,

per la pan alta les pe-

dres esrefredaven rnolr

de pressa i tot i que

rnoltes vegades e!s car-

ros veruen a carregar

quan encara hi havia e!

foc erices, no s'havien

d'esperar gaire, era

qüesrió de fer ensorrar

les pedres de dins e!

forn (rolla del foc},

burxant amb pals, i a

omplir els carros a

granel amb e!s coves, i

tot seguit marxar al seu

punt de destinació.

Algunes vegades,si

anaven a l'estació de

Vilanova i elsdeien que

no hi havia 1I0c, ells ja

sabien la manera que e!s ..

en trobessin, de 1I0c, Camíde la Fila. Sitges.maig 99.
sempre hi havia algú Foro: Jordi Mirella.

que parava la rná.

1 la part final, la feina d'anar a cobrar, com sempre devia ser la

millor. Aquesta feina l'acosrumava a fer sempre e! mateix home, ge-

neralrnent ho encarregavenal més jove, que era e! que estavamés al

dia en les re!acions humanes, encara que de vegades també havia

d'afrontar alguna queixa sobres e! material entregat, mentre, a la

restade la colla, e!sanavamillor continuar barallanr-se amb la Uenya

i amb lespedres.

DESTlNACIÓ DE LA CAL{'
La colla de Canyelles alternava aquestafeina amb d'altres feines

de la terra, de manera que ho anaven combinant. Quan sí que en

feien més, era abanso durant l'epoca d'ensulfatar lesvinyes, ésa dir,

de la primavera a l'estiu, Llavors, e!spagesose!sencomanaven un o

més quintars de calc que a casao al tros I'amaraven amb aigua i

quedava desfeta i a pUnt de gastar-la.

També portaven calc als paleres que hi havia als pobles veíns,

arribant a portar-la desde Canyelles fins a Segur de Calafell, fent e!

transport amb els carros i moltes vegadescaminant de nit, El que

també feien era que e!scarros anessinde dos en dos per sentir-se més

acompanyats.

Com a curiositat, puc explicar que on jo visc ara, alsanys 30, hi

havia un pati que amidava uns 150 m2. En aquest solar, hi havia

com a tres clots per amarar la calc, i de perit, elsveíns em deien "el

Joan del forn de la cal<;: n •

Aquests carros eren els típics de pages,pero de mida gran i retor-

cats, els animals també eren ben grans i aquests molres vegades

portaven un ruc tirat al davant del matxo que en lespujades sempre

era de gran ajut.

La calc també era portada a l'estació de Vilanova per transpor-

tar-la a Barcelona, Mataró, Reus, etc., i básicament era destinada a

la construcció i també per a indúsrries químiques, encaraque segons

els havien contar, des de Barcelona n'enviaven als paisosde I'Africa

que conreaven cacauets,pero que no sabien quin ús en feien. El que

sí sabem és que a més de fungicida era emprada com a lertilirzanr,

així com també era emprada en la indústria sucrera.
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MINVES
No tor eren guanys en aquesta feina i una de les perdues es

produia si no havien escollit prou bé la pedra. Una vegada, la

colla de Canyelles va baixar fins al Corral d'en Miró a fer una

cuita. Mentre arrancaven la pedra algú d'ells ja feia escarafalls i

tenia por, aquella pedra no els feia prou gracia. Van carregar e!

forn i vinga a cremar fogots i la pedra de dins va comen<;ar a

espetarregar com si fossin martiniques i a esclofollar-se, El que

passava era que s'ensorrava l'olla de! foc i amb rota la pedra a

dins no s'hi podia continuar fent foc perque no entraven e!s fo-

gots de manera que encara que hi hagués pedra bona no

s'aprofitava. Doncs aixo mateix els va passar a e!ls. Varen perdre-

ho tot, la feina d'arrencar la pedra, la de tallar i traginar la llenya,

e!sdies de canegar e! forn i de buidar-lo, i em diu e! Sr. Camparna

que encara ara podríem trobar la pila de pedres esquellades al

mateix 1I0c.Algun membre d'aquesra colla plorava de rabia i d'irn-

potencia per haver de renunciar a uns diners que els feien falta.

Com que tenien el forn fet i la llenya a prop, varen portar

pedres de! sect9r veí de! Mas de l'Artís per fer-hi d'altres cuites.

La pluja tarnbé els era forca perillosa per a la feina. Si pensem

que la lIenya no era gaire seca i a sobre s'hi afegia que era mulla-

da, costava més de fer cremar, els operaris s'havien d'amagar on

podien, i alguna vegada tenien la vela d'un carro per aixopluc. La

pluja encara podia ser més greu a l'hora de treure la calc, ja que

I'aigua ése! catalitzador que la fa desfer, la fa bullir i n'augmenta

la temperatura fins a cremar tot e! que roca. No és d'estranyar

que un carro que transportés la calc d'un poble a un altre, sense

poder aixoplugar-se, no tingués més remei que descarregar-la a

terra abans no escremés e! carro i cremés l' animal amb la bullida.

Si estaven a punr de treure la calc ja cuita i s'eis presentava alguna

pluja, miraven de tapar el forn amb alguna vela o també amb

branques de pi.

Sense anar gaire lluny, en la passada festa de Sant Antoni

Abat, un carro anava carregat de calc, tothorn sap que una hora

abans d'acabar e!s Tres Torñbs va caure un xafec, dones molta

gent va veure com la calc que portava aquelt carro comen<;ava a

bullir i s'havien d'apartar d'e!1. ; '_

Era una altra manera de perdre la calc que havien fabricar.
-,

0,

LA CAL( I ELS FORNS A CTUAtMEN(
Industrialment, l'obrenció de la calc és feta sovinr en forns

verricals. Per a grans produccions, de l'ordre d~a}guns centenars

de tones diáries, hom empra forns rotatoris s~~blants als ern-

prats en la fabricació de ciments,

FETS O LLEGENDES DE CANYELLES
A Canyelles consta que des de temps immemorial una colla

d'homes s'havia dedicat e fer aquesta feina, fins hi tor hi ha una

llegenda que molta gent sap i que també la descriu e!llibre "Ca-

nyelles Mil-lenária", d'Albert Virella i Bloda.

Es diu que en temps de l'ocupació deis francesos, la dona

d'un capita va apropar-se a un forn de calc en plena cremada i

que e!s del forn la van ernpenyer a dins, i es continua explicant

que aquest fet va comportar una greu repressió al poble. Aquest

fet s'adjudicava a un forn que era conegut com e! "forn de la

gavatxa", les restes de! qual són a la falda de! Monrgrós, prop de

l'urbanització California i en e! qual e! Sr. Campama hi va fer un

parell de fornades de calc.

Encara hi ha una altra llegenda d'aquesta epoca, referent a

dos soldats francesos que esvaren emborrarxar en una de les ca-

sesde! barri de! Xum. Un valent d'alla va voler aprofirar l'ocasió

per revenjar-se d'ells i els va matar. Per davant d'aquell barri hi

passava (hi passa), la carretera, ell que la travessa i e!s enterra en

un camp que hi havia al dessota mateix de la carretera, i tot se-

guit cornenca a llaurar e! camp amb e!s bous, perque així no es

pogués localitzar cap c1apade terra remoguda i diferent a la resta

del campo

Era una epoca en que Canyelles quedava a mig camí de les

tropes franceses que hi havia destacades entre Sitges, Vilanova i

Vilafranca, i que tot sovinr aque!les hi feien incursions per tal de

proveir-se de queviures i de vi, saquejant i rnaltractant els pacífics

canyellencs.

UNA PEDRA MOLT ESPECIAL
Ja que hem escrit básicament sobres les pedres, a Canyelles va

succeir que e! dia 14 de maig de 1861, hi va haver una "pluja de

pedres".

Era cap a quarts de dues de la tarda, amb un ce! seré i assole-

llar, que esva sentir una explosió com d'una cano nada i ror seguir

un espetegar com de trets de fuse!1.

Havia estat ni més ni menys que un rneteorit que en entrar a

l'atmosfera va explotar i va caure a bocins escampats en una ex-

-rensa zona de! terrne de Canyelles.

Un deIs trossos va ser recollit per en Josep Soler i esva enviar

a la Universitat de Barce!ona, i al Museu d'Historia Natural de

Madrid, també se'n conserva un tros.

Molts trossos esvaren perdre i entre e!s tretze catalogats feien

un pes de 925,73 grs., poca cosa, pero va servir perque tot e!

mon civilitzat en parlés i e!sseusbocins s'escarnparen per Europa

i América. 1 amb ells e! nom de Canyelles.

Joan Lluís Sivill i Vergés.

Primeresfotos. Camí de la Coguliada. (SaraOlerdola)

Segonesforos. La Roqueta, ja en rerme de Ribes.
Terceresforn del Corral de Miró

Foto vol. 4 G.E.C.
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