
Aquesta podria ser ben bé una escena que es podria haver 
donat per les nostres terres no fa gaire més de cinquanta anys 
al costat d’un dels molts forns de calç que hi podem trobar. 
La producció de calç viva era habitual com una de les feines 
que molta gent del camp realitzava quan es reduïa l’activitat 
agrícola a l’hivern. 

ELS ORÍGENS

La pedra calcària és un material molt comú al nostre país 
i, ja des de fa temps, en les zones rurals es coneix com 
convertir-la en calç. Els pagesos i bosquetans, amb uns 
migrats ingressos provinents de les tasques agrícoles, havien 
de diversificar i estacionalitzar les seves activitats. Això va 
fer que treballar en pedreres i carboneres, fer llenya, recollir 
mel, recol·lectar fruits boscans i caçar fossin activitats ben 
conegudes, i practicades, pels nostres avantpassats recents. 
En els llocs propicis la producció de calç viva era una 
d’aquestes feines complementàries i es tractava de treure 
algun profit d’allò que es tenia a mà. La rendibilitat del 
producte va permetre que aquesta activitat subsistís fins més 
enllà de la primera meitat del segle XX. 

És difícil establir en quin moment es va començar a produir 
la calç, però no és complicat imaginar que un incendi 
provocat per un llamp en una zona de pedra calcària va 
produir “una cuita” de calç. Un moment o altre els pobladors 
de la zona es van adonar d’alguna de les seves propietats. A 
partir d’aquí les ments més actives van aprendre a fabricar la 
calç per a una sèrie d’utilitzacions que es van anar descobrint 
al llarg del temps.

En època romana la calç ja era utilitzada habitualment i la 
seva obtenció era ben coneguda fins al punt que Marc Porci 
Cató (Cató el vell) a la seva obra “De agri cultura” explica 
amb tot detall com s’ha de construir un forn de calç. El 
disseny no ha variat gaire al llarg del temps ja que els darrers 
forns en funcionament a les nostres terres a la dècada de 
1960 són pràcticament idèntics als descrits fa més de 2200 
anys.

Els forns 
de calç
JOAN SALVADÓ ROVIRA
Catedràtic d’Enginyeria Química de la URV

“Cago’n les banyes del bisbe! El Pere em va dir 

que em portaria cent feixines més. Si demà no 

ha arribat perdrem la fornada de mil quintars 

de calç. Ja li ho vaig dir que faríem curt, cony! 

I per acabar-ho d’adobar, enguany no ha parat 

de ploure als plans i tota la brossa que em 

portarà estarà humida ...”

ELS FORNS DE CALÇ
DE TARRÉS

Forn dels Assèguils del 
Joan del Roig. És un 
dels forns de calç més 
ben conservats que 
hi ha a les Garrigues. 
És el forn número 8 
de La ruta de la calç, 
senyalitzada pel terme 
de Tarrés, a la comarca 
de Les Garrigues.
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ELS FORNS

Els forns són cavitats aproximadament cilíndriques, 
més altes que amples. Les mides poden variar de  
l’un a l’altre, però un diàmetre de quatre metres i 
una alçària de sis metres podrien ser habituals per 
un forn dels més grans. La forma del “cilindre” té un 
bombament interior que li acaba donant l’aspecte 
d’una olla, amb la part més ampla a mitja alçada. És 
per això que, de vegades també es parla “d’olla de 
calç”. La racionalitat, per allò de l’estalvi d’esforços, 
va fer que aquests forats fossin excavats en marges o 
llocs que tenien un desnivell per tal de tenir accés en 
carro tant per la part de dalt, per carregar la pedra, 
com per la part de baix, per portar-hi la llenya.

A la part inferior del forn i en tot el seu voltant hi ha 
una “banqueta”, una mena de banc circular interior a 
partir del qual, en les primeres fases de la preparació 
de la “fornada”, es construeix una “volta” de pedra 
calcària. Aquesta volta deixa una cavitat per la part 
de sota que és la cambra de combustió de la llenya 
i, al mateix temps, sosté la resta de càrrega de pedra 
calcària pel damunt. En ocasions, per tal d’evitar que 
la volta s’esfondrés, ja que la pedra calcària “minva” 
en la seva cocció es feia una segona volta damunt de 
la primera.

Per la part de baix es podien obrir fins a dues 
cavitats. Una més gran, anomenada “porta” per on 
s’introduïa la càrrega de feixes o “feixines”, la llenya 
inicial que també servia per a fer d’encofrat en el 

muntatge de la volta. Al final de la cocció s’extreia la 
calç per aquesta obertura per a carregar-la a les mules 
o als carros i transportar-la a la seva destinació final. 
L’altra cavitat, més petita i per sota de la porta, era 
la “boca” per on s’anava introduint la llenya per a 
mantenir un foc molt viu mentre es desenvolupava la 
cocció. En molts forns només es pot apreciar la porta 
i se sap que una vegada acabat el muntatge del forn 
amb la primera llenya i la pedra, es tapava amb una 
llosa la part de dalt deixant una petita obertura (la 
boca) per a introduir la llenya. El forat es reduïa en 
mida per evitar una entrada excessiva d’aire, tot i que 
havia de permetre anar alimentant el foc amb més 
feixes de llenya o brossa.

LA FORNADA: LA PEDRA, LA 
LLENYA, L’ENFORNAT I LA COCCIÓ

Abans de fer la fornada, calia tenir tots el ingredients 
que es descriuen a continuació ben preparats per a 
fer la feina sense entrebancs.

LA PEDRA

La pedra de calç era extreta d’una pedrera propera al 
forn. De fet, no és que la pedrera estigués a prop del 
forn sinó que el forn, és clar, es feia a prop d’on hi 
havia una de les matèries primeres. 

Per a l’extracció es treballava de sol a sol. Primer 
de tot s’havia de desbrossar l’espai de la pedrera i 

LA FORNADA:

S’anomena fornada 
als diversos processos 
per a l’obtenció de la 

calç viva:

1 i 2 Fer la pedra 
(pedrera) i dur-la al 

forn. 
3 Preparar el 

combustible, fer la 
brossa i portar-la a 

l’era.
4 Condicionar el forn: 

la cavitat.
5 Enfornar o carregar 

el forn.
6 Preparar en darrer 

terme: la vora, la boca, 
el porxo, el jaç.

7 Encendre, coure i 
tancar el forn.

Una vegada feta la 
cuita:

Descarregar el forn: el 
pesatge, el transport i 

la comercialització.

s’havia de netejar bé per delimitar el bloc de calcària. 
Inicialment es feia un forat en el lloc indicat a la 
pedrera i s’anava rebaixant. 

Ja entrats en el segle XX s’extreia la pedra utilitzant 
dinamita, amb barrinades, i després amb pics i 
perpals es movien els blocs. Abans d’això es treballava 
només amb l’esforç físic, combinat amb l’habilitat 
amb el mall i amb la idoneïtat de la ubicació del 
tascó i de les falques. 

La feina que s’havia de fer a la pedrera principalment 
era extreure els blocs i deixar-los perfilats pensant en 
la cuita al forn. Un cop els blocs s’anaven trencant 
i se separaven de la pedrera original, es treballaven 
amb el mall i el pic per aconseguir la forma i el 
volum adient, ja que si el bloc que s’extreia era massa 
gran s’havia de fragmentar. 

Quan es treballaven els blocs l’encarregat sabia el que 
picava. Se seleccionaven, es perfilaven i es tallaven 
les pedres tenint molt present el lloc de la volta que 
ocuparien dins del forn i segons la seva forma i el seu 
volum. Típicament se separava la pedra en superfície 
de la pedra enterrada i que no havia estat en contacte 
amb el sol. Aquesta és la “pedra viva” que és la de 
millor qualitat i la que millor es cou.

Es feien una sèrie de munts seleccionant les pedres 
per mida i forma. En un hi posaven la pedra més 
o menys rectangular que havia de formar la volta, 
en un altre hi amuntegaven blocs de dimensions 
mitjanes i irregulars, que eren el gruix de la càrrega 
i que anaven a la part entre la volta i les parets del 
forn. En un altre munt se separaven les pedres amb 
finalitat específica, sovint més retocades i polides que 
la resta, com la que feia de clau de volta o les que 
podien formar la mateixa boca. Finalment, hi havia 
un munt amb rebuig de pedra. Com que a la pedrera 
s’aprofitava tot, el rebuig resultant de tallar els blocs 
s’utilitzava després, en la fornada, per reomplir forats 
i per disposar-la en la part superior del forn. Algunes 
pedres es reservaven per a fer “els pilans” de la porta.

Les pedres per enfornar no eren gaire grans ja que 
així les condicions de cocció eren més bones. Eren 
molt apreciades les “pedres ullades” ja que, en tenir 
forats, els gasos calents de la combustió passen per 
dins facilitant-ne una millor cocció i distribuint 
millor l’escalfor cap a altres pedres.

LA LLENYA O LA BROSSA

Per altra banda, el forn no podia estar lluny del 
subministrament de l’altre ingredient, la llenya. 
Molta gent treballava al bosc per a fer llenya. 
A la zona de Tarrés, a les Garrigues, els forners 
anomenaven brossa al material combustible. Hi 
havia molta competència amb la brossa. Forns de 
pa, carboneres i rajolers també tenien una forta 
demanda de font d’energia. El problema era trobar 
la llenya a la vora. No s’era massa selectiu pel que fa 
al tipus. Per a la combustió s’aprofita el sotabosc de 
l’entorn, com matolls de romaní, de bruc, argelagues, 
garrigues, llistó, llentiscle, estepa, garric, matapoll, 
bardisses, cirerer d’arboç, sap, gatoses i també pinyes. 
S’apreciava tota la llenya de peu, i branca petita de 
pi. Una de les condicions molt apreciades és que no 
fes cendra. Així doncs, la major part del material 
combustible necessari per a coure un forn de calç 
s’extreia de la neteja del sotabosc, d’aquí el nom de 
brossa.

EL MONTSANT

Forn del Rosalí, forn 
de calç prop de la 
Pietat. Parc Natural del 
Montsant. La Morera 
de Montsant, Priorat.
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La brossa, sempre prima, s’acostumava a arrencar 
amb l’ajut del magall. La gent encarregada d’abastir 
de combustible les fornades de calç sabien que 
havien de cercar i preparar llenya prima, que 
tradicionalment era la més adient per a la cocció 
de la pedra calcària. La llenya, com més prima més 
flamarada, i la pedra vol flamarada. El que cal és que 
el foc generi gasos calents que s’escolin cap a la part 
superior de la càrrega calcària. D’aquesta manera hi 
ha una bona distribució de la calor en tot el forn. 
Una quantitat típica de llenya per a fer una fornada 
era de tres o quatre mil feixos o feixines.

La llenya es recollia i s’agrupava en feixos de quatre 
camades, que eren quatre manats de llenya ben 
collada i lligada pensats perquè quan es desfés davant 
la boca del forn en resultessin quatre manats a punt 
de ser introduïts al forn. Aquestes camades eren 
feixos petits que es posaven capiculats: el primer amb 
la part prima mirant cap a un costat, el segon amb 
la part prima mirant cap a l’altre i així quedaven ben 
encaixats i eren fàcils de transportar.
Les feixines, abans del transportar-les al forn, 
s’anaven amuntegant en forma piramidal per així 
facilitar-ne el recompte abans d’anar al carro i també 
perquè s’assequessin si s’hi havien d’estar alguns dies 
abans de moure-les o transportar-les.

Els homes que anaven al bosc eren homes molt 
valents. Cada dia començaven a les 6 del matí i 
treballaven fins que el sol baixava, i feien cinquanta 
(els millors en feien fins a cent) feixos.  La llenya 
necessària per dur a terme amb èxit una fornada 
es calculava segons les dimensions del forn. Es 
tenen dades que diuen que calia una mitjana de 
3.000 feixines per fornada, tenint en compte els 

coneixements sobre els forns en els quals havien 
treballat. Són sempre xifres molt arrodonides ja que 
la quantitat de feixines utilitzada en una fornada no 
s’apuntava ni se’n feia registre. La quantitat es basava 
en els coneixements i en l’experiència del cap de colla 
o l’empresari.

Tot i que la llenya sembla que sigui el principal 
condicionant, també és important assenyalar altres 
factors que incidien en el nombre de feixines adients 
i que sovint no podien ser controlats pel responsable 
de la fornada: d’una banda, el grau d’humitat de 
la llenya, que en condicionava la seva capacitat 
calòrica, i, d’altra banda, les mateixes condicions 
meteorològiques de l’entorn amb les quals havia 
de conviure la fornada durant els dies en què es 
desenvolupava. Amb això entendreu més bé la petita 
escena del començament de l’article.

Un cop es disposava de la llenya per poder tirar 
endavant la fornada, es portava al forn, on es dividia 
en dos grups diferenciats:
• La llenya que s’havia de posar a l’interior del forn 
en la preparació de la fornada i que formaria part de 
la primera cremada en els moments inicials del foc. 
És la que s’utilitzava com a bastida per a fer la volta 
de pedra calcària a l’interior del forn.
• La llenya que s’amuntegava davant el forn i 
que seria la que aniria alimentant tota la fornada, 
que era introduïda pels encarregats de vetllar el 
foc. Normalment estava protegida per evitar que 
s’humitegés i es deixava no gaire lluny de la boca per 
evitar desplaçaments innecessaris.

Les feixines per a la calç eren les mateixes que per a la 
ceràmica. Una feixina podia pesar al voltant de 25 kg.

L’ENFORNAT

Un forn utilitzat anteriorment havia de preparar-se 
per a una nova cocció ja que les fornades deixaven 
les parets amb una capa de sutge, calç i pedra. També 
s’havien de refer la banqueta i les parets. Un cop 
s’havia fet la neteja i la reparació, es preparava la 
fornada carregant el forn o “enfornant”. La durada 
d’aquesta tasca acostumava a ser d’entre dos i tres 
dies. Si la demanda era elevada, aquesta fase es podia 
enllestir en un dia o en un dia i mig.

En el moment de carregar el forn hi podien treballar 
fins a 8 persones, comptant-hi els que portaven 
els carros i els que enfornaven. Inicialment s’anava 
emplenant amb les feixines de llenya, introduint-les 
per la porta, a la part baixa del forn, i col·locant-les 

SERRA DE MIRAMAR

Forn de calç de la 
Plana del Ponet. a 
tocar del camí de 

Fontscaldetes. 
Cabra, Alt Camp.

sota la banqueta. Aquestes feixines s’havien preparat 
prèviament a la plaça de davant del forn. Les feixines 
dipositades a la base del forn esdevenien una mena 
de bastida per guanyar alçada i poder col·locar i 
encaixar la pedra per a fer la volta; aquestes eren les 
primeres que cremaven.

Al mateix temps, la pedra calcària provinent de la 
pedrera que s’havia separat per a la construcció de 
la volta era introduïda per la porta cap a l’interior 
mitjançant cabassos. Els homes encarregats de fer-ho 
la començaven a col·locar a partir de la banqueta, 
la base perimetral en forma d’esglaó. La banqueta 
marcava i era l’inici de l’estructura de pedra calcària, 
ja que la intenció era aixecar un suport (la volta) 
encaixant les pedres les unes amb les altres i guanyar 
alçada. A partir de certa altura dins de la olla, s’anava 
tirant la pedra des de la part superior del forn cap 
a l’interior. Els encarregats l’anaven col·locant on 
arrencava la volta a partir de la banqueta que exercia 
de base de tota l’estructura interior. Qui col·locava 
els blocs de la volta era plenament conscient que una 

col·locació poc adequada podia provocar fins i tot 
l’enfonsament del forn.

Inicialment, i amb força cura, s’anaven col·locant 
les pedres de més grans dimensions, que interessava 
que tinguessin una bona cocció, i a mesura que 
s’anava pujant s’anaven col·locant els blocs de 
menors dimensions. Els blocs s’anaven disposant 
ben assentats i encaixats, sovint amb l’ajut de petits 
i comptats cops de martell, i deixant espai entre ells 
per facilitar la respiració del foc.

El bastiment de l’arrencament i la pujada de la volta 
era una de les feines més complexes i determinants 
del procés, juntament amb la decisió del moment 
precís de donar per acabada la cuita. Aquesta funció 
corresponia normalment a la persona encarregada, el 
cap de colla, el treballador amb més experiència o el 
mateix empresari, ja que, d’una bona col·locació de 
les pedres, en depenia una bona combustió, el més 
uniforme possible. 

MUTANYES DE LA 
COSTA DAURADA

Antic forn de calç 
proper al coll del Guix, 
mola de Colldejou. 
Colldejou, Baix Camp.
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La volta s’acabava quan es posava la pedra clau, que 
normalment es trobava a dos metres d’alçada respecte 
la base del forn, per sota de la banqueta. Aquesta 
pedra clau tancava la volta i enviava la pressió i la 
força cap als costats. La col·locació de la pedra clau 
era la part més complicada del bastiment de la volta i 
només la podia fer la persona amb més experiència i 
responsabilitat.

Una volta ben lligada s’anava tancant des de la vora 
de la banqueta i podia resistir un pes de seixanta a 
cent tones.

Un cop feta la volta s’anaven col·locant les pedres 
completant la fornada de manera que n’hi cabés el 
màxim possible, tot i que sempre quedaven forats, 
en un difícil equilibri entre quantitat i eficiència de 
la cuita. Les pedres que anaven ocupant l’espai entre 
la part superior de la volta i les parets internes del 
forn eren més informes i de diferents mides, no tan 
perfilades com les de l’estructura de la volta i, a més, 
com més a prop de la part superior, més petites eren.
Inicialment la pedra s’anava posant manualment 
damunt la volta, en posició vertical i amb precaució, 
per comprovar-ne la fortalesa, però després, a partir 

d’una determinada alçària, els carros ja hi abocaven 
la pedra per damunt fins arribar a la  part superior 
del forn, on la pedra més petita i fragmentada prenia 
forma de cúpula. Molts cops la darrera capa, la que 
restava a la intempèrie, estava formada per pedra 
petita, grava, i per pedra sobrant d’estellar els blocs 
a la pedrera. Es posava ben repartida i de forma 
homogènia, cosa que permetia mantenir el grau de 
calor adient durant la cuita. 
La pedra tenia una minva en les seves dimensions 
degut a la pèrdua del diòxid de carboni (vegeu més 
endavant l’apartat “una mica de química”) i tenia 
més tendència a baixar dels costats que del centre un 
cop s’havia encès el foc, però no se n’havia d’afegir 
més perquè llavors el perill era que mai arribaria a 
quedar tan cuita com la precedent. 

Si no hi havia una boca es reduïa la superfície de 
la porta fent una paret, deixant un forat de més o 
menys mig metre d’alçada i d’una mica més de mig 
metre d’amplada per on s’introduïa la llenya un cop 
iniciada la fornada. Aquesta obertura, bàsica durant 
tot el procés de cuita, és el que es coneixia amb el 
nom de boca.

EL FOC I LA CUITA

Quan tot estava preparat, s’iniciava el foc en la 
cambra a sota de la volta.

L’inici de la cuita era molt lent. Primer es consumien 
les feixes que s’havien col·locat a manera de bastida. 
Llavors, amb la cocció iniciada, s’anava introduint 
més brossa; primer lentament per després agafar 
un ritme constant i sense descans, amb l’ajut 
indispensable de les “forquetes”.

El primer dia i mig el forn anava a poc a poc i 
progressivament donava senyals d’activitat amb 
l’aparició del primer fum a la part superior, un fum 
de color negre a l’inici de la cuita com a reacció a 
l’evaporació de la humitat de la pedra dipositada. El 
fum, que a mesura que la fornada avançava cada cop 
s’anava aclarint, esdevenia el senyal que la fornada 
estava enllestida i era el moment de fer la tapada. És 
a dir, d’apagar el foc tapant la boca del forn i, per 
tant, l’entrada d’aire.

La cuita podia durar de 5 a 7 dies, una durada 
condicionada per diferents factors:

• Forn nou o vell. En un forn nou la terra de la paret 
és humida, no ha estat cuita i reté menys l’escalfor. Les 
primeres cuites d’un forn sempre són més lentes. Un 
forn vell té més capacitat per a retenir la calor fent que la 
cocció sigui més ràpida.

• Les condicions meteorològiques del moment. Tant 
la pluja com el vent podien influir sensiblement en el 
resultat final de la fornada. Un perill habitual era la por 
que la pluja arruïnés la fornada per la filtració de l’aigua 
dins l’olla.

• Les dimensions del forn. No era el mateix un forn 
de dos metres de diàmetre que un de quatre en la part 
immediata a la porta. Com més volum tingués l’olla, 
més pedra hi aniria i més llenya faria falta per poder 
coure-la.

• El seu emplaçament. L’orientació del vent o la 
possibilitat de quedar negat fàcilment com a resultat 
d’algun aiguat, pel fet d’estar en un marge sota un camp 
en pendent pronunciat.  

• El grau d’humitat o sequera del combustible. Si les 
feixines encara conservaven un punt de verdor, el procés 

ELS FORNS DE CALÇ  
DE TARRÉS

Forn del Buscarró del 
Publillet, on es poden 

veure molt els dos 
nivells de terreny, la 
parada superior i la 

plaça davant la porta. 

A les altres fotografies 
del forn dels Assèguils 

del Joan del Roig. es 
pot veure la vora i el 

canó. El canó és la 
gran cavitat excavada 
amb forma cilíndrica 
on es disposava tota 
la pedra calcària per 
coure,. La banqueta 
és el petit esglaó on 

s’iniciava la col·locació 
de les pedres que 

conformaven la 
càrrega, i l’olla que és 
on s’acumulaven les 

cendres resultants de 
la cuita.

ELS FORNS DE CALÇ  

Dibuix d’un forn 
de calç inspirat en 
els forns de calç 
tradicionals  de  la 
zona de les Garrigues.

Plaça Olla

Vora

Ventre

Banqueta

Canó
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s’alentia sensiblement. Passava el mateix si les feixines 
es mullaven pel fet de no estar sota coberta durant un 
ruixat inesperat.

• El tipus de combustible. Era preferible utilitzar llenya 
prima de sotabosc: de seguida produïa flama i gairebé no 
deixava residu de brasa, es volatilitzava ràpidament i no 
ocupava volum en la part inferior del forn, al contrari 
de com es comportava la llenya més gruixuda, de 
combustió molt més lenta.

Finalment arribava el moment en què la pedra ja era 
cuita i s’havia de decidir donar per acabat el procés 
de cocció i tapar-ho tot perquè es refredés. Així, 
s’aconseguia que s’anés esgotant l’oxigen i s’extingís 
el foc de forma no traumàtica, sinó més aviat 
progressivament.

El principal indicador d’aquest canvi d’estat era el 
color del fum: era negre a l’inici de la fornada, quan 
les escletxes entre les pedres exercien de xemeneia, 
però un cop la pedra s’havia anat desfent, les escletxes 
s’anaven tapant, disminuïa el tiratge i sortia un fum 
més aviat blanc. Això volia dir que la pedra ja estava 
cuita i que era el moment de tapar el forn i deixar-lo 
reposar. 

Per a tapar el forn s’utilitzava calç vella, una mica 
mullada, per a cobrir la coberta i la boca i així 
s’aconseguia que no respirés. El forn es mantenia 
tapat durant un o dos dies. Passat aquest temps era el 
moment de començar a treure la calç de l’interior del 
forn. Primer, després de desmuntar la boca tapada, es 
foradava amb un pal llarg la part superior de la porta. 
En aquest moment era quan per la porta començava 
a sortir la calç i es recollia mitjançant uns cabassos 
d’espart. S’anava buidant el forn, tenint cura de no 
fragmentar els terrossos de calç. Era molt important 
que es recollissin com més sencers millor, ja que així 
eren més apreciats pels clients. Era important que 
l’operació de buidatge es realitzés amb la màxima 
rapidesa possible per evitar que l’aire entrés en 
contacte amb la pedra i tornés a carbonatar la calç. 
A més, aquesta operació anava estretament lligada a 
la venda i transport del producte. La pedra sortia del 
forn en cabassos per anar a la romana i d’aquí al carro 
o al camió dels clients, normalment paletes de la 
comarca. Quan s’iniciava una fornada, en la majoria 
dels casos la calç ja havia estat prèviament venuda. 

Aquest procés de recollida de la calç era molt feixuc 
per als treballadors ja que la temperatura encara 
era molt alta, amb unes cendres calentes que els 
escaldaven i els cremaven les mans i els provocaven 

una insuportable coïssor als ulls. En aquells temps no 
hi havia guants de treball i amb prou feines a vegades 
es protegien les mans amb retalls de sacs, però servien 
de ben poc ja que no els evitava que les mans els 
quedessin encetades i la pell escaldada per la barreja 
de suor i calç. 

La calç de la fornada s’anava carregant en coves 
de vímet de quatre nanses força més amples i més 
baixos que els habituals, on es posava normalment 
un quintar i mig de calç, és a dir, uns 60 kg de pes. 
Mitjançant una romana al costat de l’entrada del forn 
es pesaven els coves per arribar a aquesta quantitat 
i un cop el cove tenia el pes buscat era carregat 
al carro. Un carro podia portar entre vint-i-cinc i 
quaranta coves.

USOS DE LA CALÇ

La principal utilització de la calç era en la 
construcció utilitzada com a morter, barrejada amb 
sorra i aigua, abans de la generalització de l’ús del 
ciment. Durant molt de temps aquesta argamassa 
servia per lligar pedres, maons i rajoles . També servia 
per tapar les escletxes, donar una certa uniformitat 
visual i a l’interior de cisternes i per soldar canalons 
per on passava l’aigua. Barrejada amb guix, servia 
per a emblanquinar les façanes, a les quals aportava 
impermeabilitat, fermesa, protecció i aïllament 
tèrmic.

En l’agricultura la calç també s’utilitzava força. 
Barrejada normalment amb sulfat de coure, es feia 
anar per evitar els fongs, els insectes o les formigues 
d’alguns cultius, com ara els arbres fruiters, abans de 
l’ús de pesticides. També s’usava la calç viva barrejada 
amb aigua per emblanquinar els fruiters i altres 
plantes com els ceps.

A més d’aquests usos principals acabats de 
mencionar, cal destacar la fama de la calç com a 
poderós desinfectant. Això feia que s’apliqués a molts 
altres àmbits del món rural. Era habitual netejar amb 
calç els estables, els corrals i les corralines de porcs. 
També servia per desinfectar el calçat de les persones 
que treballaven en les granges abans i després 
d’accedir al recinte ramader o per enterrar els animals 
morts. A més a més, gràcies a la seva causticitat, 
servia per a desinfectar les aigües estancades en pous 
i cisternes. De fet, en algunes plantes de depuració 
d’aigua es continua utilitzant. En algunes cases de 
pagès les dones la utilitzaven per confitar les olives, 
emblanquinar la roba i per elaborar sabó, barrejant la 
calç amb oli, aigua i cendres.

ALTRES APLICACIONS

La lletada de calç és la barreja de calç, guix 
(o pols de marbre) i aigua; s’hi poden afegir 
òxids minerals per donar-li color. Es feia servir 
principalment per pintar parets i sostres, com els 
de les antigues esglésies barroques del s. XVIII. 
Aquesta barreja, com els estucs i arrebossats, 
facilitava un comportament bioclimàtic que feia 
que un edifici tingués frescor a l’estiu i calor a 
l’hivern: l’efecte càntir.

A les parets de tàpia, s’afegia una beurada de calç 
per endurir-la i millorar-ne la impermeabilitat.

La calç es feia servir per desinfectar les parets de 
les granges de bestiar, sobretot quan es treien les 
bèsties o quan hi havia hagut alguna malaltia 
infecciosa.

Els arbres fruiters s’emblanquinaven amb una 
lletada de calç per combatre determinades 
plagues.

Sovint es feia un morter de calç per tirar-lo als 
camins de terra per reforçar-los i evitar que s’hi 
fessin tolls o bassals.

Actualment la calç es comercialitza al detall, 
amb una bona gamma de formats, i es fa servir 
amb finalitats decoratives (estucs de calç) i 
sobretot per a la rehabilitació del patrimoni 
històric i edificis antics.

Un cop fet aquest petit viatge pel món dels 
forns de calç és una bona ocasió per a retre un 
homenatge a aquelles persones que realitzaven 
una acurada gestió dels recursos que tenien al 
seu abast immediat. La neteja de “la brossa” del 
bosc evitava, per exemple, la fàcil propagació 
del foc en un incendi forestal. El progressiu 
abandonament de molts camps de cultiu i 
moltes de les altres tasques que es realitzaven ha 
permès un creixement incontrolat d’un bosc que 
només espera una espurna en un estiu sec per a 
deixar milers d’hectàrees de terra cremada. En 
un moment en què molta gent s’omple la boca 
amb la paraula sostenibilitat val la pena recordar 
la feina que feien aquelles persones i que tenien 
un secret molt ben guardat: treballar de sol a sol 
amb les seves mans.

Emblanquinat amb calç a l’estable de la casa Bofarull dels Pallaresos.

Arrebossats i esgrafiats als edificis de la plaça de Sant Bernat Calvó de Santes Creus.

Morter i arrebossat, a Cabra (Alt Camp) Pintura al fresc, al castell de Santa Coloma de Queralt.

Per a saber-ne més:

Ramon Maria Arbós Palau, 
Joan Ibarz Capdevila, 

Isidre Piñol Cerro. 
Els forns de calç a la comarca 

de les Garrigues. 
Col·lecció d’Estudis locals 

Lo Plançó. Editorial Fonoll.

La Ruta dels forns de calç 
de les Garrigues. 

Ruta que transcorre pel 
terme de Tarrés, a la 

comarca de les Garrigues, i 
que permet visitar més de 

20 forns de calç. Turisme 
Les Garrigues: Ruta de la 

calç.

Jaume Badias Mata. 
Qui fa calç va descalç. 

L’elaboració tradicional de 
la calç a les Gavarres. 

Biblioteca Lluís Esteva.

Míriam Devesa Benlloch. 
Treball i ús tradicional dels 

forns de calç al país valencià.
CLAPIR  Joves Historiadors 
i Historiadores Valencians. 

Octubre 2013 

Joan de Diago, Ferran 
Morell, Fidela Sánchez i 

Bàrbara Terrasa. 
El forn de calç. Camp 

d’aprenentatge Orient. 
Ajuntament de Bunyola. 
Conselleria d’Educació i 

Cultura. Govern de les Illes 
Balears. Febrer 2005.

Centre d’Art 
Contemporani i 

Sostenibilitat (CACIS) 
El Forn de la Calç. Calders.

Els forns de calç a Sant 
Llorenç del Munt: un gran 

llegat oblidat.

Forns de calç. 
Ajuntament de Llutxent.

CULTURA I PAISATGE102 CULTURA I PAISATGE 103



Una mica de química (només una mica) per a 
comprendre el procés.

El carbonat càlcic és un compost molt abundant 
en tota l’escorça terrestre. El podem trobar com a 
component principal de la pedra calcària, en les 
conquilles i esquelets de molts organismes vius i en la 
closca dels ous, entre altres llocs. 

La seva fórmula química és CaCO3 i la seva massa 
molecular (arrodonida) és de 100 g per cada mol.
Entre altres molts usos, el carbonat càlcic és una de 
les matèries primeres per a la producció d’òxid de 
calci, altrament anomenat calç viva. Tot seguit es 
presenta la reacció química bàsica, no us espanteu, 
d’aquesta transformació. En la reacció també s’indica 
l’altra “matèria primera”, que és l’energia. En el cas 
que ens ocupa aquesta energia s’obté a partir de la 
llenya que es pot trobar no gaire lluny dels forns de 
calç.

100 g de carbonat càlcic (pedra calcària) → (es 
converteixen en) 56 g d’òxid de calci (calç viva) + 44 
g de diòxid de carboni. Com que un dels productes 
de la reacció, el diòxid de carboni, és un gas aquest 
“s’escapa” (vet aquí la fletxeta cap amunt) cap a 
l’atmosfera. D’aquesta manera es comprèn que, 
veient les quantitats de matèria involucrades en la 
reacció química, del pes inicial en resta, en producte 
sòlid, poc més de la meitat un cop acabada la cocció. 
El símbol ΔH és un argot termodinàmic que ens diu 
quina és la quantitat mínima d’energia que cal per a 
poder realitzar la reacció completa. Aquesta energia 
resta “emmagatzemada” en el nou producte (això és 
el que indica el signe positiu). Com que en el procés 
de cocció, que pot arribar a durar fins a 10 dies, hi 

ha moltes pèrdues calòriques a l’hora de la veritat 
cal subministrar molta més energia que la mínima 
exigida.

És prou clar que els forns de calç havien d’estar 
ubicats en llocs amb abundància de pedra calcària, 
però també amb abundància de combustible per tal 
de no realitzar transports a llargues distàncies, ni 
d’una cosa ni de l’altra.

Els calciners, pel fet de dissenyar, construir i operar 
el que claríssimament és un reactor químic per 
càrregues i d’operació vertical, sense saber-ho van ser 
uns dels primers enginyer químics des dels temps, 
com ja s’ha comentat, de la civilització romana. 
Ningú no els traurà del fet d’haver estat els pioners 
de la indústria química, en el seu cas una de les més 
sostenibles, en el nostre territori.

Ja hem dit que l’òxid de calci (CaO) és la calç viva. 
Aquest és un producte delicat de conservar a un 
bon nivell de puresa ja que el contacte amb l’aire 
l’exposa a la humitat i al diòxid de carboni que 
hi ha a l’atmosfera. Una manera de conservar-lo 
(en llocs com més secs millor, és clar) era intentar 
produir “pedres” grosses de calç. La capa externa de 
la pedra es podia malmetre pel CO2 (formant-se 
una altra vegada el carbonat càlcic), però aquesta 
capa “impermeabilitzava “ la resta de la pedra i en 
preservava l’ interior intacte durant força temps.

Una altra manera de mantenir les propietats de cara 
a la construcció era mesclar la calç viva amb aigua 
i així es transformava en calç apagada. Després, 
mesclada amb sorra o arena es forma el morter per a 
la construcció.

Aquesta reacció “retorna” (signe negatiu) part de 
l’energia emmagatzemada anteriorment. Com 
que és una reacció que es dona molt ràpidament, 
s’utilitza per a tenir calor portàtil i escalfar begudes, 
per exemple una tassa de cafè que podem portar a la 
motxilla.

Un cop l’argamassa ja s’ha incorporat a l’edifici 
construït encara resta un procés final que en 
podríem dir d’assecat i enduriment. Ara es dona 
una altra reacció química que fa que, finalment, 

Una mica 
de química

tornem a tenir una altra vegada la pedra calcària 
original, però ara incorporada en la nostra edificació. 
El diòxid de carboni que es troba en l’aire es 
combina amb la calç apagada i torna a constituir el 
carbonat càlcic original. L’aigua que es forma es va 
evaporant i absorbeix la resta de calor que hi havia 
emmagatzemada. Com que aquesta darrera reacció 
és més lenta, la calor que no absorbeix l’aigua en 
la seva evaporació es dissipa cap a l’atmosfera i, 
pràcticament, no es nota que augmenti gaire la 
temperatura.

Aquesta reacció endureix l’argamassa, però ho fa 
molt superficialment ja que la formació del carbonat 
càlcic impermeabilitza la penetració de l’aire cap 
a dins de l’argamassa i l’enduriment no s’acaba 
de produir completament. Això ha fet que en la 
construcció moderna, per a usos estructurals la 
calç hagi estat substituïda per ciment pòrtland. La 
utilització de calç per emblanquinar parets manté 
la seva vigència ja que la capa de pintura és prima i 
l’assecat i enduriment es dona de manera completa. 
Una mica més de química en la pedra calcària la 
trobem en un test d’identificació dels carbonats. 
S’utilitza una mica d’àcid clorhídric dissolt en aigua 
per a realitzar la següent reacció:

El despreniment de CO2 genera una efervescència 
que permet reconèixer la presència del carbonat. 
Aquesta darrera reacció ens indica que la pedra 
calcària es veu afectada per la pluja àcida i és un altre 
dels motius per no utilitzar-la en parts estructurals de 
les edificacions en l’actualitat.

De fet, qualsevol àcid s’acaba “menjant” el 
material calcari i és per això que el vinagre va bé 
per a eliminar dipòsits dits de calç en les olles i 
les bullidores elèctriques per escalfar l’aigua de les 
infusions. n

JOAN SALVADÓ ROVIRA
Catedràtic d’Enginyeria Química de la URV
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