FORN DEL CORCOLA (RESUM)
●

Eleccions als voltans de 1920, bastant disputades (l'esquerra va controlar les possibles irregularitats
amb la llei electoral a la mà).

●

Represàlia: Molta llenya tallada sense sortida.

●

Japet de cal Marc anima a en Joan Font i Torras (5-2-1876/11-4-1949) a fer calç per donar sortida a la
llenya.

●

Cercant forn: Barata, Torrella, Padrós de can Gorina (o no volien o ja ho tenien arrendats als oponents
polítics). L'única sortida van ser els forns fora de servei del terme de can Solà del Racó.

●

Inici molt bé tot i els mals camins i la pedrera "revessa" que obligava a més dinamita per treure la
pedra.

●

Magatzem de calç al poble de primer cal Cendre (o "Garbonaire") al cap d'avall del carrer Sant Joan
(Sant Joan, 17) i més tard al carrer Sant Llorenç núm. 79. El magatzem mitigava la intermitència de
tenir calç disponible al tenir un sol forn (carregar, coure, deixar refredar i treure la calç portava 15 dies
de feina).

●

Problemes: 8 o 9 incendis al rimer (pila de llenya) prop del forn, intervenció dels mossos d'esquadra,
també pressions als clients (veure més avall) etc.

●

Seguiren endavant fins a la crisi de 1929. D'una banda a mesura que s'avançava s'esgotava la
pedrera i la llenya cada cop més lluny. De l'altre, la mort dels pares i de la muller d'en Joan i més
endavant la malaltia dels fills (pleuresia), primer l'Isidre i després en Joan, i per tot plegat es van veure
obligats a deixar l'explotació del forn.

NOTES: (dels apunts d'en Joan Font i Pi)
Alguns clients que havien rebut pressions de la competència:
En Rius d'Horta (Barcelona), en Riera de Montcada, altres dos magatzems, en Solà de Ripollet, en Ramon Ors
i Santiago Gili de Sabadell, en Gregori Font, els Domènec i Bertran, en Piqué, els Comelles i Baltà i Salvatella
i Ferran i Pagès, i Burrull, i Mampel de Terrassa, Marcet, Rovira i Cortina de Rubí, i Montserrat i Castelltort
d'Olesa.
Proveïdors de Serveis:
Carros pel transport de llenya els de can Motlló, en Peret Vitó, el Jordi, els Roigs, els Simon i Ramon de la
Barata, en Quildo, can Vinyés.
Pedra i forn, en Llauró, amb la mula, en Satlari amb el cavall i la mula, en Mabras amb el matxo, en Mas
matxo i burro, en Adolfo i Baldomero amb burros a bast, Sibines tallant llenya, també Talan, Torretes, Miquel
Gamell, Joan Altimira, Quistó, Peret Satlari, Tomaset i Arola, Tonet Mir i Peret Ros; i ajudar omplir, Macià i noi
gran, hereu Munet, Lan, son germà Isidre, hereu Carreter i Nasi; i també amb llenya Bartomeu i Jaume.
Algun paleta per remendos, en Joanet Valls i son germà Enric, en Pantalió i Joan de can Vinyés i Joan de la
viuda Quisto. I tothom treballava content i amb ganes i bon humor.
Alguns, inclús s'havien ofert per si tinguéssim intenció d'ampliar i donar més empenta o volada al negoci,
ajudar-nos econòmicament. En Satlari (Salvador), l'avi Carreter, que a més d'oferir-se ens ensinistrava molt bé
amb la feina del forn i la pedrera. També en Peret Satlari s'oferia econòmicament. I tots cobraven sempre per
la feina que havien fet i contents, com deia el mateix Joan de ca la Bona Maria, content de no haver d'anar a
can Sallent després d'haver canviat de gestors.

