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S i un és caminador o excur-
sionista i va trescant pels 
camins i corriols de les mun-

tanyes que envolten la comarca 
o per indrets propers a les illes 
de bosc de les zones més planeres, 
té moltes probabilitats de trobar-
se amb les restes d’un antic forn 
de calç. 

Aquests forns escampats per to-
ta la comarca són majoritària-
ment forns efímers, construïts 
per ser utilitzats poques vegades 
(en feien d’una a quatre cuites). 
La seva construcció no era tan 
elaborada com ho podien ser els 
forns permanents situats a prop 
dels nuclis urbans i amb una bo-
na comunicació. 

Evidentment, parlem de cons-
truccions d’un temps passat quan 
les matèries primeres eren les 
existents en el mateix indret. Un 
temps on es practicava l’econo-
mia de subsistència. 

Per a la construcció dels forns 
de calç efímers el primer pas era 
cercar un indret adequat. Aquest 
havia de tenir tres condicions mí-
nimes: estar en un lloc arrecerat, 
tenir a prop el combustible (ra-
ma o malesa per cremar) i tenir a 

prop també la pedra calcària per 
calcinar.  

Després s’havia de tallar la ra-
ma o malesa, feina que es realit-
zava uns mesos abans, normal-
ment a l’hivern. Aquest treball es 
feia a jornal o a preu fet. Solien 
ser persones alienes als calciners 
que amb la rama ja tallada feien 
els gavells o feixos on hi col·loca-
ven pedres grans al damunt i els 
deixaven al bosc a eixugar. Aquests 
gavells pesaven entre els 30 i 40 qui-
los i eren necessaris uns 2.000 
feixos o gavells per alimentar un 
sol forn. Després aquests gavells 
eren transportats amb animals 
fins al lloc del forn. 

El calciner i els seus ajudants 
triaven les pedres, que evident-
ment havien de ser calcàries, ate-
nent a la forma i el volum de ca-
da una. Era una feina pesada ja 
que calia arrencar la pedra amb pics, 
malls i perpalines. Les pedres 
eren transportades cap a l’indret 
on s’havia de bastir el forn mitjan-
çant les sàrries carregades a un 
animal. Per obtenir una quanti-
tat determinada de calç calia el 
doble de pedra crua, és a dir, un 
quilo de calç viva era el resultat 

de dos quilos de pedra posada al 
forn.  

El forn es començava a cons-
truir preferentment en un terreny 
en pendent fent un clot a la timba 
o talús. 

Les parts d’un forn de calç són: 
■ La cambra de combustió. Està si-
tuada a la part baixa i a la qual 
s’accedeix per una porta que alho-
ra és per on s’introdueixen els fei-
xos de llenya per alimentar el foc. 
■ L’olla, que es troba per sota de la 
cambra de combustió, normal-
ment excavada, i on van a parar les 
cendres de tots els gavells o feixos 
de rama cremats. 
■ El canó o cambra de càrrega, on 
es dipositen les pedres calcàries en 
capes successives. 
■ La vora és la zona superior del 
forn. Es tracta d’una filera de pe-
dres que reforça la part exterior del 
canó per poder treballar des de dalt 
i evitar que la terra es desprengui 
a dins del forn. 

Per carregar els forns de calç 
es començava construint unes 
banquetes d’un metre d’alçada 
aproximadament que es recolza-
ven a la paret del canó. Sobre aques-

tes banquetes descansava una vol-
ta construïda amb pedra més re-
sistent perquè aguantés més l’es-
calfor del foc. A partir de la volta 
es col·locaven les pedres calcàri-
es de dimensions més grans i s’ana-
va pujant fins omplir tot el canó. 

Davant del forn, a la part infe-
rior, on hi havia la porta per ali-
mentar el foc, s’acostumava a ha-
bilitar una plaça per facilitat la 
descàrrega i amuntegament dels 
feixos de llenya i per després des-
carregar el forn. 

La construcció d’una masia, 
els treballs per la seva ampliació 
o per diferents reformes anava 
gairebé sempre lligat amb l’ex-
plotació d’algun forn de calç pro-
per.  

Aquests antics forns de calç, 
que actualment podem trobar per 
les muntanyes de la comarca, for-
men part d’un patrimoni cultural 
i arquitectònic que cal conservar.

Els forns de calç El llibre 
■ Per a més informació es pot 
consultar el llibre Els forns de 
calç a la comarca de les Garri-
gues, dels autors Ramon M. Ar-
bós, Joan Ibarz i Isidre Piñol. Edi-
tat per l’editorial Fonoll. 
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Boca d’alimentació de 
combustible. FOTO: MANEL MARTÍNEZ

Estructura d’un antic forn de calç situat a Montblanc. FOTO: MANEL MARTÍNEZ

Renovació de 
la gespa del 
camp de futbol 
del Vilar

VALLS

■ La gespa artificial de l’esta-
di de futbol del Vilar de Valls 
serà renovada per un import 
de 194.500 euros (IVA inclòs). 
El projecte preveu la delimi-
tació del terreny de joc del 
camp de futbol a onze i la de 
dos camps de futbol 7 trans-
versals amb la renovació total 
de la superfície de joc amb la 
instal·lació de 6.300 metres 
quadrats de gespa artificial. 
La intervenció es completarà 
amb el reblert proporcional 
de sorra i cautxú que comple-
mentaran la superfície, apro-
fitant tot el material de l’ac-
tual camp que encara està en 
bon estat. La Junta de Govern 
de l’Ajuntament de Valls ha 
aprovat de manera definiti-
va el projecte i en els propers 
dies s’aprovarà el plec de clàu-
sules per procedir a la licita-
ció de les obres. 
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Estrena de la gira 
de l’obra ‘Un cel de 
plom’ a Montblanc 
■ La Vila Ducal encetarà la gi-
ra catalana de l’obra teatral 
Un cel de plom. La història, ba-
sada en el llibre de la montblan-
quina Carme Martí s’estre-
narà el 5 de setembre a les deu 
de la nit al claustre de Sant 
Francesc. L’obra està protago-
nitzada per l’actriu Mercè Arà-
nega i explica les memòries 
de Neus Català, una de les su-
pervivents del camp de concen-
tració nazi de Ravensbrück. 

La representació s’emmar-
ca en la programació de Nits 
d’Estiu de Montblanc, un cicle 
de teatre, música, dansa i po-
esia que tindrà lloc durant els 
mesos de juliol i agost a la ca-
pital de la Conca de Barberà. 

Les activitats començaran 
aquest dijous amb l’especta-
cle poètic musical Tota Pàtria 
a càrrec del grup Divendres 
Faves Tendres, mentre que 
Un cel de plom representarà el 
punt i final al cicle. Altres es-
pectacles que es presentaran 
són un homenatge a Ovidi 
Montllor, el 8 d’agost, o una 
nova edició del Wine&Music 
Km0, el 14 d’agost.


