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0.-Marc històric i geogràfic
0.1.- Geografia.
Matadepera és un municipi situat a la part nord de la comarca del Vallès Occidental.
Amb una extensió de 24,83 Km2, i amb a una altitud de 423 m. comprèn el vessant meridional de
la Serra de Sant Llorenç de Munt, de textura geològica similar a la de Montserrat.
Una part de la seva superfície està situada dintre dels límits del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac.
Situada al marge esquerre de la Riera de les Arenes, limita al nord amb Sant Llorenç Savall i
Mura, a l'oest i al sud amb Terrassa, i a l'est amb Castellar del Vallès, i compta amb una població
superior als 8000 habitants.
La zona forestal ocupa bona part del terme, formada principalment de pineda i matollar, i els
conreus més importants són la vinya, les oliveres i els cereals. També compta amb algunes
explotacions ramaderes.
Les comunicacions principals són per carretera amb Terrassa, per la BV 1275, i amb Sabadell per
la BV 1248. Està situada a una 30 km. de Barcelona.

0.2.- Història.
El primer referent que tenim del municipi històric de Matadepera es remunta a l'any 959, com a
pertanyent del castell de Terrassa.
El 1014 la trobem documentada com l'alou de Matadepera, donat al monestir benedictí de Sant
Llorenç de Munt pels comtes Ramon Borrell i la seva dona Emersenda.
Després d'això el terme passarà a ser de jurisdicció reial.
El 1040 tenim esmentada l'existència de la parròquia de Sant Joan, a la dreta de la Riera de les
Arenes, com el nucli d'una població de masos dispersos que treballen les terres del monestir de
Sant Llorenç.
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L'origen de l'assentament actual l'hem de buscar a la segona meitat del S. XVIII. En aquest
moment trobem 17 masies disseminades, la rectoria, un primer ajuntament, o casa del comú, el
monestir de Sant Llorenç i l'ermita de Santa Agnès.
El 1768 en Narcís Gorina Canadell, propietari de Can Godina, comença a vendre parcel·les per
construir, a l'altra banda de la Riera, en un indret conegut com de la Marieta, o La Llagosta, a peu
del camí ral que unia Barcelona amb Manresa.
Ràpidament apareixen altres establiments que aniran conformant els carrers del nucli antic, com
l'actual carrer de Sant Isidre.
A la primera meitat del S. XIX s'obrirà el que acabaria sent la carretera de Terrassa i cap a meitats
del segle trobem un nucli urbà plenament conformat.
Des de començaments del S. XX el fenòmen de l'estiueig comença a marcar el caràcter encara
rural del poble. Ja a la dècada dels anys 30 es van construïnt els primers habitatges destinats a
segona residència. Aquest fet continuarà tot al llarg del segle, especialment als anys 60 i fins al
anys 80, en què es frena el creixement, gràcies en part al pla de protecció del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt, del 1972.
L'activitat econòmica tradicional ha estat l'explotació agrícola i dels recursos naturals, i l'activitat
industrial centrada en el carbó, els maons, la calç i el vidre. La major part de la població activa
treballa a Terrassa, situada a només 6 km. Aquesta proximitat, juntament amb la proximitat a
Sabadell (10 km), va fent que Matadepera s'estigui convertint gradualment en un poble
residencial. Actualment, però, les activitats econòmiques més importants són el sector serveis, el
comerç i la construcció. La indústria està formada per petites empreses d'alimentació, fusta i suro.
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1.- Fitxa del jaciment

Nom del Jaciment: Forn del Corcola, Forn d'en Ton i Forn del camí d'en Girabau.
Tipus de Jaciment: Forns de calç
Cronologia: segle XIX-XX
Autor: desconeguts
Terme Municipal: Matadepera (Vallés Occidental).
Coordenades U.T.M:

Forn Corcola
Forn Ton
Forn del Camí Girabau

41.6097062 N
2.0340919 E
41.6097106 N
2.0346867 E
41.6121944 N
2.0337778 E

Altitud: 464m snm (Forns d'en Corcola i Ton) i 477 m snm (Forn del camí d'en Girabau)
Promotor: Ajuntament de Matadepera.
Realització dels treballs: Maria Carme Carmona Marín (arqueòloga), Rafael de Villasante
Garcia (arquitecte), Eugeni Junyent Carreras (planimetria), i Laura Sagristà Vilà (aux.
arqueologia).
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2.- Introducció.
Duran el mes de setembre del 2009 s'han dut a terme la intervenció arqueològica al conjunt
industrial formar pels forns de calç del Corcola, d'en Ton i del camí d'en Girabau. Aquests forns es
troben en el camí que surt, direcció nordoest, a la confluència del dels carrers del Xiprer i d’Isaac
Peral. Els dos primers forns es troben a poca distància dels dos carrers, en el Pla dels Caçadors, i
els dos últims, continuant el camí, en el camí Vell d'en Girabau.
L’any 2007, la Caixa Catalunya i la Diputació de Barcelona signaren el Conveni de Col·laboració
en les seves actuacions en ordre a la gestió d’espais naturals a escala i interès local a la que
s’adherí l’Ajuntament de Matadepera en acord de ple reunit en sessió ordinària el 2 d’octubre de
2008.
En el marc del conveni i un cop signada la petició de l'Ajuntament de data 7 d'octubre de 2008,
aprovada per la Junta de Govern Local el dia 1 d'octubre, hom sol·licità la redacció i execució del
projecte "Posada en valor d'elements de patrimoni rural a la costa del Tet i Mont-Rodó".
Aquest projecte, redactat per Rafael de Villasante Garcia, arquitecte, en nom de l’empresa Atlas
IP Ecoturísticos, S.L., tenia com a objectiu principal predefinir el model d’ús públic de l’espai i
ordenar aquest ús tenint com a eix de treball la recuperació del patrimoni rural construït,
especialment els forns de calç, murs i construccions de pedra seca.
Des d’aleshores, el treball ha estat objecte de revisió i seguiment per part de l’Ajuntament. El
projecte finalitzà amb la decisió consensuada d’arranjar els forns de calç del Corcola i d’altres
propers i el camí que els uneix per tal de posar en valor la perifèria del casc urbà de Matadepera.
Aquest projecte ha motivat el present estudi, ja que els elements sobre els que s'havien d'actuar,
són inclosos dins del PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I
ARQUEOLÒGIC DE MATADEPERA.
Són moltes les persones i institucions a les que volem fer arribar el nostre agraïment i que d'una
manera o una altra ens han ajudat durant l'estudi. Alguns són: l'Ajuntament de Matadepera,
Consell Local de Medi Ambient, Joan Comasòlivas, Francesc Font, Antònio Garcia, Alícia Masip,
Jaume Munuera, Iago Otero, Pere Roca i el personal de Naturalea que va portar a terme la
consolidació i neteja dels forns.
El nostre agraïment més especial a en Xavier Font, que com a persona coneixedora de la zona i
de la seva gent ens va assessorar en tot moment.
www.dracmarqueologia.com

6/27

3.- Antecedents.
Només cal fer una ullada al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de
Matadepera (amb un total de 12 forns de calç) per adonar-se de la importància que aquest tipus
d'explotació a tingut al municipi. En aquest mateix sentit la toponímia relacionada amb el tema:
Collet dels forns, Turó dels Rossos, La Guixera, Collet del forn...
Com hem vist, al jaciment romà de can Solà del racó ja tenim el que semblen les restes d'un forn
de calç, que des d'antic tenia la mateixa estructura que tenen els altres forns de calç del municipi.
Aquests forns de calç poden ser grans i destinats a la producció industrial, o bé més petits i
normalment relacionats amb una masia, per al servei d'aquesta (construcció d'edificis, calç per la
vinya, per desinfectar, ...)
Era habitual que estiguessin prop d'algun dels recursos necessaris per al seu funcionament, que
eren o bé la llenya o bé la pedrera, i normalment excavats en el marge natural.
Al ser uns elements relacionats amb el món rural oferien una variabilitat interessant tot i tenir uns
trets bàsics comuns.
Evidentment podien ser més complerts o més senzills, però les parts mínimes eren: la porta, l'olla i
la corona.
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FIG. 1. Parts del forn. (elaboració pròpia)
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La porta és la part frontal del forn per on s'introduïa primerament la pedra i per on sortia la calç.
L'olla és on es portava a terme la cocció de la pedra i per tant la transformació, gràcies a les altes
temperatures. I la corona era la part superior de l'olla, que en molts casos es reforçava amb
l'aixecament d'un petit mur circular d'un parell de línies de pedres.
En el cas de forns més complerts com el del Corcola, podem trobar altres elements com són la
boca i la banqueta perimetral.
La boca es troba a la part baixa de la porta i consisteix en un petit mur de pedra amb una obertura
a la part inferior per a afegir la gavella (feixos de llenya petita i sotabosc) a la part baixa de l'olla,
un cop el forn ja ha entrat en funcionament.
La banqueta perimetral es troba a la base de l'olla i es una mena de banc corregut i adossat a la
paret de l'olla. Per sobre d'ella es començarà a col·locar la roca calcària fent una falsa volta. En
cas de que no existeixi en el forn aquesta estructura, el que es fa es crear-la cada vegada que es
munta la fornada amb pedra calcària de mida gran que farà la mateixa funció.

Els forns es muntaven tant des de la porta com a partir de la corona, tot depenent de per on
resultava més còmode en funció del punt de càrrega en el que es trobava (en base a això es
començava a muntar o carregar a partir de la porta i s'acabava a partir de la corona).
Com ja hem comentat les pedres calcàries es col·locaven fent una falsa volta per aproximació de
les mateixes pedres, i sempre deixant un espai sota per la gavella. La gavella inicial ja es situava
en aquest espai abans de tancar la volta, però es deixava sempre una obertura, per on, des de la
part baixa de la porta, s'aniria afegint gavella en base a les demandes de la fornada. En alguns
casos aquesta obertura coincideix amb un element fixe com és la boca, que ja hem vist que es
conserva, al forn d'en Corcola.
El forn es carregava, amb poques variants, d'aquesta manera, però l'acabament podia ser força
diferent. Pel que hem pogut veure l'acabament es feia amb una mena de "turó" de pedres o cúpula
que sobresurt per sobre de la corona, o bé s'omplia totalment fins al nivell superior de la corona,
quedant a la vista un cercle de pedres"en cocció" dibuixat al terra.
Pel que fa a Matadepera i segons ens han explicat en Francesc Font i l'Antoni Garcia, l'acabament
era diferent1. Sembla ser que els calcinaires de Matadepera acabaven de carregar el forn donant
forma de "turó" o cúpula, però que no sobresortia de la línia de la corona. Un cop fet això podien
preparar quatre pilars, fent un quadrat, de poca alçada (20-30 cm), on dos eren una mica més alts
1 Aquest ha estat un punt en el que ambdós coincidien totalment sense cap mena de dubte,
pel que considerem és una informació molt valuosa que no hem trobat enlloc més.
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que els altres, per tal de poder col·locar una xapa de ferro amb inclinació a sobre que fes de
sostre i evacues l'aigua en cas de pluja. Era molt important que la fornada no es malmetés per
culpa de la pluja, ja que això significaria perdre la pedra, que ja no es podria tornar a convertir, la
llenya i tot el temps i feina de preparació del forn, extracció de la pedra, recollida de la gavella,...
Un cop es considerava que la pedra ja s'havia transformat2, s'ofegava el forn tapant-lo amb sorra,
fang o xapes de ferro, i es deixava així uns dies, mentre la calç "s'acabava de fer" i es refredava.
Tota aquesta feina podia durar sobre uns 10-15 dies com podem veure en el dietari d'en Gorina:
"Dia 22 de febrer 1859,Padrós posa foch al forn.
Dia 2 mars 1859 al vespres, Padrós ha tapat al forn. Dia 15 del metex,
Padrós (h)a desenbrasat3 al forn y queda en llibertat de funcionar a qui
convindrà".4

Durant tot aquest temps era important fer un control constant del forn per si era necessari afegir
gavella o tapar la sortida de fum i entrada d'aire, o bé per si plovia, ... Degut a aquesta tasca
trobem en alguns casos les cabanes de calcinaires (com en el cas del forn del Corcola) que
donarien aixopluc al calcinaire durant aquestes estades.
Un cop refredat el forn es retirava la calç de la mateixa manera que s'havia carregat, a partir de la
corona i de la porta i es col·loca en carros per al seu transport.
Davant d'alguns forns trobem un espai ample anomenat plaça de maniobra que és el lloc de
treball per a la preparació del forn o descàrrega de la calç. En el cas dels forns d'en Corcola i d'en
Ton, tenim també un espai a la part superior que es podria considerar plaça de maniobra.

Tot el procés de producció de la calç implicava molt més que la transformació de la roca calcària
en calç al forn. Per arribar a aquest punt hi havia una feina de preparació prèvia dels materials,
força important.
L'extracció de la roca de la pedrera comportava la participació de personal físicament fort tot i la
utilització de dinamita. La pedra extreta era bastant ben aprofitada, ja que la de mida gran es
2 L'experiència del calcinaire era important en aquest punt, ja que sembla que depenia de
diferents factors, entre ells el canvi de color del fum.
3 La fornada ha durat 8 dies que sembla ser és el més habitual però la descàrrega del forn ha
durat 13 dies i, segons ens han comentat les persones que ho havien vist fer, descàrrega i
neteja del forn no durava tan (potser uns 5-6 dies més)
4 P. 6 de la llibreta núm.6 o "Llibreta de recordanza dels forns" i 380 del llibre editat per en Joan

Comasolivas.
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col·locava cap el centre del forn i la més petita aprofitant racons.
La preparació de la gavella també era força important. Per a la preparació de la gavella es recollia
llenya petita i sotabosc, de manera que així es mantenien els boscos nets, evitant un alt risc
d'incendi. Això implicava que la zona de bosc més propera era la que acostumava a mantenir-se
més neta, però a mida que avançaven les tasques, calia anar més lluny per aconseguir el
material.
Un element important a tenir en compte és la reparació del forn. La utilització evidentment el
malmetia força i eren necessàries reparacions constantment. Les reparacions s'acostumaven a fer
amb pedra de gres, ja que era més refractant que la calcària que a més perdia cohesió en cada
fornada.
Es considerava que un forn folrat de pedra era més eficient que un que no ho estigues perquè,
entre altres coses, necessitaria menys gavella per arribar a les temperatures necessàries de
800-1000ºC.
Com podem veure tot plegat arribava a mobilitzar grups de gent diversa, que queda molt ben
reflectit a les notes d'en Joan Font i Pi facilitades per en Francesc Font.

Com molt bé ens explica en Pere Roca i Fabregat en diferents estudis, els forns de calç, la roca
calcària i la llenya per la gavella són elements relacionats amb les masies i forma part dels seus
recursos, pel que l'explotació en un principi, depenia d'ells. Els propietaris podien realitzar ells
directament l'explotació, amb l'ajuda de diferents jornalers, o bé arrendava el forn amb dret a
l'extracció de pedra i en alguns casos també dret a recollir gabella dels seus boscos.

Amb tot, veiem que és una industria originàriament lligada al món rural, que com a tal era
estacionària i depenia dels moments de baixada de feines al camp.
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4.- Intervenció: plantejament i desenvolupament.

La intervenció s'ha centrat en dos punts:
a) Seguiment en les obres de consolidació i neteja dels forns portats a terme per l'empresa
Naturalea.
b) Recerca documental.

Les obres han consistir en la retirada d'abocaments moderns de dins els forns i espais propers,
consolidació de les estructures (parets, portes, corones, ...) i adequació dels espais per a la visita.
Aquesta tasca ha estat dirigida per un arquitecte i un arqueòleg que han vetllat per la neteja i la
correcta consolidació del patrimoni històric alhora que es documentava tot allò que anava
apareixent. De la mateixa manera, han donat solució als diferents problemes estructurals que han
sorgit durant la intervenció.

Pel que fa a la recerca documental, ha estat encaminada a la cerca d'informació sobre els forns, la
seva utilització, funció i cronologia. Aquests objectius han obert diferents línies d'actuació: una
línia de recerca bibliogràfica i d'altres recursos, una segona de recerca de documents a l'arxiu
històric municipal i l'última a estat una recerca oral.
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5.- Estudi arqueològic.
L'estudi arqueològic el centrarem en tres punts:
a) Descripció dels diferents forns en els que s'ha actuat.
b) Intervenció de consolidació i adequació portada a terme en cada cas.
c) Conclusions.

5.1.- Forn del Corcola.
5.1.a.- Descripció.
Aquest forn es troba en el Pla dels Caçadors, a poca distància del forn d'en Ton. És el més gran
de tots i el que presenta més reparacions.
El forn del Corcola està excavat en el marge natural alhora que presenta parts construïdes amb
maó. Conserva un vestíbul frontal com a espai de treball, just davant de la porta d'entrada al
forn, que en el seu moment deuria estar cobert amb un sostre amb bigues de fusta a mode de
porxo, pel que podem veure a la paret frontal, en la que han quedat els forats on deurien anar els
caps de les bigues. Per sobre d'aquests forats es pot apreciar un canvi en la manera de col·locar
les pedres del mur.
No sabem ben bé on recolzaven les bigues, però pel que hem vist a la part superior dels
contraforts del forn5, és molt possible que hi hagués una biga que, tocant el frontal del forn, anés
d'un contrafort a un altre.

L'entrada al forn és un passadís cobert amb volta de canó de doble línia de maons disposats en
plec de llibre, que és més ample a la part del vestíbul que a la del forn. Les parets sobre les que
es recolza la volta que formen els maons són de pedra fins al terra. A tocar de l'olla hi han uns
forats, a cada paret de pedra (més aviat es tracta de reserves on no s'ha col·locat pedra i en algun
cas fins i tot i ha una que està col·locada a mode de llinda), que no estan al mateix nivell.
La volta de maons presenta dues parts separades per una esquerda transversal, que a més està a
diferents nivells (un parell de centímetres), tot i tenir lligades entre elles.
El vestíbul està tancat per dos murs perpendiculars al forn, que actuen de contrafort. Just davant
5 A la part superior dels contraforts i tocant al frontal del forn, es pot apreciar un angle de 90º en el que hi
ha un canvi en la disposició del parament, com si reomplis un espai inicialment buit.
www.dracmarqueologia.com
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d'aquest espai tenim el que va ser la plaça de maniobra, al costat del camí per on arribarien els
carros per la descarrega i la càrrega.
Adossat al contrafort oest tenim una habitació rectangular que hauria sigut la cabana del
calcinaire. Actualment no està coberta, però presenta restes d'un sostre a una aigua cap el camí.
Pel que hem pogut veure només tenia una porta oberta en el contrafort cap a la plaça de
maniobra. Aquesta porta presenta una llinda d'una sola peça de pedra de gres vermella i els
brancals són, el que es troba més al sud de pedra i de maons massissos en horitzontal el que hi
ha adossat al mur frontal del forn. Bona part de l'interior de la cabana està escardeixada amb amb
morter de calç. Els murs estan units amb morter de calç molt dur i ric en sorra.
A la part superior dels murs de tancament de la cabana podem veure, en alguns punts, insercions
de bigues sobre la que aniria un sostre de teules.
A l'est de l'altre contrafort, tenim un abocador de cendres i rebuig de cuita.
Pel que fa al forn, en aquest podem distingir perfectament les diferents parts que el formaven: la
corona (part superior), l'olla (el cos del forn on es feia la cuita), la porta i la boca i la banqueta
perimetral.
La corona és la part superior i, com el forn està excavat al marge natural, queda a nivell de
circulació del pla dels caçadors. La corona estava feta de pedres col·locades seguint la tècnica de
pedra seca. Aquest petit mur circular, estava construït dins un retall al terra, fent un angle de 90º
cap a l'interior del forn, que en algun punt reposava sobre la roca calcària.
L'olla és aquella part on es col·locarà la roca calcària i on es portarà a terme la cocció. L'olla es
carregava i descarregava a través de la porta i de la corona i en el cas del forn del Corcola,
presenta moltes reparacions. Tota ella presenta una tonalitat verdosa i està vitrificada per les altes
temperatures que arribava a assolir.
El forn del Corcola és l'únic dels forns que tractem en aquest estudi, que presenta porta i boca.
La porta és l'obertura d'accés a l'olla, per on es carrega i descarrega el forn. En el cas que ens
ocupa, tenim, a la part inferior de la porta, un petit mur de pedra amb una obertura al centre que
arriba fins a terra. Aquesta obertura és la boca, la part per on s'introduiria la gabella a partir del
moment en que el forn entra en funcionament. El mur que forma la boca, ens ha arribat fins a
nosaltres força deteriorat i reparat amb morter de ciment.
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La banqueta perimetral era el lloc on es començava a col·locar la roca calcària formant una falsa
volta i deixant espai lliure a sota per la gabella. Abans de la intervenció la base de l'olla era
lleugerament còncava i res no feia pensar que es conservaria aquesta banqueta que sembla una
continuació de la paret en uns punts i en altres, en canvi, sembla que es tracta de pedra calcària
que ha quedat allà fent la banqueta (més a prop de la porta). Al buidar i netejar la base del forn
han aparegut restes del que segurament va ser l'última cuita amb cendres i pedres petites de calç.
5.1.b.- Intervenció.
La intervenció en aquest element s'ha centrat en diferents punts:
- Corona. La part superior del forn perdia cohesió i s'estava enderrocant. Això afectava tant
a la conservació del forn com a la seguretat de la visita a l'interior de l'olla. En base a això es va
procedir a la neteja de la corona i posterior consolidació.
La consolidació es va fer netejant la part que quedava de corona i consolidant les pedres que la
formaven amb morter de ciment. Les pedres que es van haver d'afegir es va procurar que fossin
de gres vermell ja que aquesta és la pedra que utilitzaven els calcinaires per fer reparacions als
forns de calç per ser més refractàries.
Pel que fa a aquesta part d'obra nova, es va procurar que el morter de ciment no quedés a la vista
i no es va senyalar amb cap indicador la part reconstruïda per què es va considerar que seria més
important l'impacte que no pas la informació que podia oferir al visitant. A més les pedres afegides
es poden distingir bé, perquè no presenten la pàtina de l'acció del forn.
Només es va consolidar aquella part de la corona que es conservava. Hi havia una petita part que
havia desaparegut totalment per enderroc però no es va reconstruir, perquè segurament s'hauria
donat un recorregut que no hauria coincidit amb l'original (també s'havia perdut paret de l'olla on
recolzava la corona) i es va considerar que no contribuiria a explicar millor el forn.
Durant el procés de neteja de la corona es va poder observar que aquesta s'havia col·locat amb la
tècnica de paret seca sobre una negativa excavada al terra de la part superior del forn.

- Olla. En el moment de neteja i reconstrucció de la corona, es va produir un enderroc
parcial de la paret de l'olla sobre la zona de la porta. Per aquesta raó es va procedir a realitzar un
arrebossat molt ric en calç que impermeabilitzava les parts de la paret que havien quedat al
descobert evitant, d'aquesta manera, el posterior deteriorament.
- Neteja de l'exterior i de l'interior del forn. A l'interior del forn, es va procedir també a una
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excavació fins arribar a la base de l'olla, que va consistir en la retirada de cendra i pedra petita de
calç, tot barrejat, menys a la part inferior on era tot cendre. Aquesta neteja va deixar al descobert
una banqueta perimetral, que havia estat, en bona part, retallada al marge. A la zona més propera
a la porta del forn, la banqueta estava feta amb pedres de mida gran.
La primera part de les cendres i pedres extretes durant la neteja es van deixar davant del forn, a
l'altre costat del camí. Més endavant es van treure amb saques per portar-ho a l'abocador, perquè
vam veure que hi havia més quantitat de la que en un principi s'esperava.
- El mur que formava la boca del forn es va acabar de desmuntar, ja que les restes que
quedaven estaven en un estat força precari i resultava ser un obstacle durant el procés
d'excavació de la base de l'olla. Un cop acabades les tasques de neteja, es va procedir a
reconstruir novament el mur amb la tècnica de paret seca.
- Pel que fa a la cabana de calcinaire es va intervenir en la consolidació de la porta. El
brancal sud, fet amb pedres, s'havia deteriorat força, i feia perillar l'estabilitat de la llinda. La
reconstrucció es va fer també amb pedres seguin les característiques del que ja hi havia.
- Per evitar la ràpida degradació que estaven patint els contraforts al descalçar-se les
pedres de la part superior, es va procedir a consolidar-les amb morter molt ric en calç que alhora
aportava impermeabilització.
- Eliminació dels graffitis de pintura existents.

5.1.c.- Conclusions.
Aquest és el forn més complet de tots, i el que està més preparat pel treball industrial. A part d'això
presenta tot l'interior (o quasi bé tot) empedrat, la qual cosa el fa més efectiu i molt possiblement,
també ha estat el que ha tingut un temps d'utilització més llarg.
El procés constructiu es pot veure perfectament a través dels seus murs. Evidentment el primer
element que va ser construït va ser l'olla i després la volta de l'entrada juntament amb el frontal
que fa se mur de contenció del marge en el que ha estat excavat. A continuació van ser aixecats
els contraforts i finalment la cabana del calcinaire, molt possiblement,planificada amb el contrafort
al que està adossada, segons mostren les distàncies exteriors6.
6 El mur oest de la cabana de calcinaire i el contrafort que hi ha a l'est de la porta, són equidistants respecte
al centre d'aquesta. Seria lògic pensar que si primer es fan els dos contraforts i més tard la cabana, els dos
primers estarien si fa no fa a la mateixa distància de la porta, però si es planifiquen tots tres elements alhora,
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A part d'aquestes fases de construcció, que poden perfectament correspondre totes al mateix
moment, tenim reparacions posteriors, com són les últimes línies de pedres col·locades en el
frontal del forn i els contraforts. Aquest afegit pot haver sigut per la necessitat de contenció de
terres del marge o per rehabilitació de les estructures.
Com hem comentat, al frontal i sobre la porta del vestíbul es poden veure forats de cap de bigues
del que deu haver estat un sostre. Les bigues perpendiculars haurien reposats en una possible
biga paral·lela al frontal del forn que estaria encaixada en els angles (actualment reomplerts amb
pedra) que formen els contraforts amb el frontal.
Amb el vestíbul i aquest espai amb porxo, s'hauria guanyat un espai cobert on tenir preparat
material com feixos de gabella.
El forn del Corcola també és l'únic que presenta una paret i la boca a l'obertura de la porta. Durant
el buidatge del forn, aquesta paret era un obstacle per buidar-lo d'una manera àgil. Això ens va
portar a pensar en un principi que podria ser de paret seca per desmuntar-la i muntar-la a cada
fornada, però si tenim en compte que ens ha arribat muntada (i reparada amb ciment modern) es
fa difícil pensar que a l'última fornada no es desmuntés.
Per acabar només comentar que la volta de maons del vestíbul presenta dues parts separades
per una esquerda i a diferents nivells, tot i tenir lligades entre elles. Aquesta diferència podria
correspondre a una reparació o bé a dos moments constructius. De totes maneres hem de
remarcar que la volta no presenta una factura molt correcta ja que en el punt central s'ha optat per
diferents solucions que dóna la sensació que estem davant d'un paleta no massa experimentat.

5.2.- Forn d'en Ton.
5.2.a.- Descripció.
El forn d'en Ton es troba també al Pla dels Caçadors, a pocs metres a l'est del forn del Corcola.
Sobre aquests forns tenim una plaça de maniobra (Pla dels caçadors), a pocs metres de la
pedrera, que s'hauria utilitzat per carregar i descarrega el forn a través de la corona, quan aquests
estaven a mitja càrrega.
El forn d'en Ton, situat més a l'est, està totalment excavat en el marge amb algun element d'obra,
a la porta del forn, per tal de consolidar-la. Aquesta porta (amb menys profunditat que l'anterior)
està feta amb pedres de mida mitjana, tan pel que fa a la volta com els costats.
El frontal del forn també és un mur amb pedres de mida mitjana, que com en el cas del forn del
els elements que es troben més a l'oest funcionaran com un de sol.
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Corcola, fa les funcions de mur de contenció de les terres del marge. Aquest forn però, no té
contraforts.
L'olla quasi bé no presenta reparacions i també presenta una vitrificació verdosa per les altes
temperatures de cocció.
La corona està perfectament retallada a la part superior. En ella es poden apreciar perfectament
les marques del pic que va excavar el forn. La part superior està delimitada per un parell de filades
de pedra col·locades tal i com hem vist en el forn anterior.
A la base de l'olla es va descobrir durant les tasques de neteja, com va passar també amb el forn
del Corcola, la banqueta perimetral amb les mateixes característiques.
Actualment tenim dins de l'olla i adossada a aquesta, davant la porta, una escala adossada a la
paret per poder accedir a la base. Això es va fer en aquests últims anys per tal d'adaptar-ho com a
cabana. També a la porta tenim un parell de graons fets de formigó.
A la plaça superior, en el Pla dels Caçadors, tenim negatives amb forma arrodonida, algunes
d'elles amb restes d'uralita, segurament per encabir algun dipòsit amb aigua, molt possiblement
també relacionat amb aquest últim moment d'ocupació.
Pel que a la plaça de maniobra davant l'entrada al forn, és bastant reduïda, ja que a pocs metres
tenim el desnivell del torrent.
5.2.b.- Intervenció.
La intervenció en aquest element s'ha centrat en diferents punts:
- Corona. Tal i com passava en el forn anterior, la part superior del forn perdia cohesió i
s'estava enderrocant. En aquest cas també es va procedir a la neteja de la corona i posterior
consolidació seguint el mateix protocol.
- Neteja de l'exterior i de l'interior del forn. A l'interior del forn, es va procedir també a una
excavació però no es va arribar a baixar tant com a l'altre cas. Durant la neteja es va extreure
primer de tot restes de calç i cendres i a mida que es guanyava en profunditat, més cendres que
no pas calç. També en aquest cas va quedar al descobert una banqueta perimetral.
Les restes de l'excavació es van retirar en saques que es van portar a l'abocador.
- De la part superior de l'entrada es va retirar una uralita col·locada fa pocs anys, que havia
malmès força la porta i la disposició de les pedres que la formaven. A més al retirar-la l'aigua i la
sorra entraven directament al forn. Per evitar això, es va procedir a la col·locació d'una xapa de
ferro, que a la part de davant acabava fent un angle de 90º que pujava uns centímetres i se li va
donar una mica d'inclinació cap a l'est per tal que evacues l'aigua per un lateral.
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Sobre aquest sostre es van col·locar alineades unes pedres que ajudarien a fer de contenció de
les terres de la part superior.

5.2.c.- Conclusions.
La poca distància fins al desnivell del torrent fa pensar que les maniobres amb els carros per
portar la pedra i emportar-se la calç deurien ser complicades. Per aquesta raó plantegem la
hipòtesis que era carregat i descarregat des de sobre, a través de la corona.
No hem vist cap element que ens faci pensar en un abocador del forn, i per la proximitat al torrent,
és molt possible que les neteges de les diferents cuites s'aboquessin directament a ell evitant
d'aquesta manera l'acumulació de residus.

5.3.- Forns del Camí d'en Girabau.
5.3.a.- Descripció.
Són els que es troben més al nordoest. Es tracta en realitat de dos forns bessons o adossats,
excavats al marge. L'olla més exterior és la més antiga i un cop es va deixar d'utilitzar, molt
possiblement perquè es va malmetre, es va construir la més interior, a la que tenim accés passant
per dins la primera.
Actualment de la primera només podem veure la part superior ja que les sorres han anat caient
pels costats i l'han anat emplenant. Aquesta mateixa sorra a continuat caient cap a l'interior del
segon forn a través de la porta.
Com hem comentat, del primer forn només podem veure la part superior de l'olla, que no
presenta vitrificació verdosa per les altes temperatures. No veiem que conservi cap reste de la
corona de pedra que hem vist en els altres casos.
Sobre la porta del segon forn, però encara a l'olla del primer, podem veure dos forats, un a cada
costat de la porta. Aquests forats podien haver estat per col·locar un tronc que hauria quedat situat
paral·lel i poc davant de la boca però per sobre d'aquesta. Aquesta paret no presenta cap més
forat i té massa alçada fins a la part superior de la paret (i poca distància de separació) com per
pensat que serviria per fer un petit vestíbul o petit espai cobert davant la boca.

A l'interior del segon forn entrem per una porta mig tapada per les sorres caigudes. L'olla
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presenta el que sembla una única reparació i ha estat excavada a l'argila. Té poca vitrificació a la
part mitja baixa. A la part superior no sembla que hi hagi una corona reforçada amb pedra, però hi
han actualment moltes arrels que impedeixen una bona visió.
No podem saber si té banqueta perimetral ja que no s'ha excavat. La part baixa de l'olla ja
comença a marcar una lleugera concavitat.

5.3.b.- Intervenció.
La intervenció en aquests element s'ha limitat a la neteja i retirada d'abocaments moderns de dins
els dos forns.
L'adequació del camí que passa per davant d'aquest forn i porta fins els altres, ha deixat al
descobert el que deuria ser l'abocador just davant del forn, a l'altra banda del camí.

5.3.c.- Conclusions.
Sobre aquests forns només comentar els forats que hi han sobre la porta del segon. Aquests
forats estan un davant de l'altre i tenen més o menys el mateix diàmetre, pel que sembla que
podia haver estat per col·locar un tronc o biga. Com ja hem comentat, no hem trobat res a la boca
del forn, que ens faci pensar que formava part d'un cobert o porxo, però potser era un porxo sobre
l'olla antiga que actuaria de vestíbul i no han quedat restes a les parets d'altres forats perquè
aquest és el punt més alt que es conserva d'aquesta primera olla.
Una altra hipòtesis que ens vam plantejar va ser la de que fossin forats per col·locar troncs
entrecreuats davant la porta, que aguantessin les pedres durant la cocció com hem vist que es fa
en altres llocs. La posició en la que es troben fa inviable aquesta hipòtesis.
L'última de les hipòtesis ens va portar a pensar que es tractava d'una biga on hi hauria algun
sistema tipus corriola, que serviria per aixecar pesos.
Potser l'excavació de les dues olles ajudaria a aclarir aquest interrogant.
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6.- Estudi històric.
6.1.- Introducció.
Com ja hem comentat, per a la realització de l'estudi històric s'han seguit diferents línies
d'actuació: una primera línia de recerca bibliogràfica i d'altres recursos (internet), una segona de
recerca de documents i l'última a estat una recerca oral.
La bibliografia consultada per aquest estudi ha estat diversa, amb la finalitat de trobar referències
indirectes en relació a ells, ja que són minses les dades directes a partir d'aquestes fonts. En
aquesta bibliografia trobem llibres sobre la història general de Matadepera, la història econòmica,
història de can Solà del Racó, de l'heretat Gorina i de geografia i natura de la zona.
Els més utilitzats han estat els estudis històrics sobre can Solà del Racó i el Dietari de Francesc
Gorina. Amb aquestes publicacions hem pogut establir hipòtesis sobre els forns i sobretot ens han
aportat força informació sobre els forns de calç de Matadepera a partir de l'estudi introductori en el
dietari Gorina i la recerca prèvia exposada per Pere Roca i Fabregat.

Pel que fa a la recerca documental es va portar a terme un buidatge a l'Arxiu Municipal de
Matadepera (AMMAT) a l'apartat de matrícules industrials i al fons de Col·lectivitat de control obrer
dels forns de calç de Roques Blanques (1937-1938), a més de l'arxiu d'imatges.
Les matrícules industrials no van donar cap document sobre els forns que ens ocupen i el fons
sobre els forns de calç de Roques Blanques ens van ajudar a entendre millor el funcionament en
alguns aspectes però no va aportar cap més dada.
L'arxiu d'imatges va donar com a resultat una imatge de la dècada dels 70 dels segle XX de la
col·lecció fotogràfica Miquel Ballbé i Boada (1903-2000), on podem veure una imatge del forn del
Corcola. (Annex IV)

La recerca oral ha estat centrada en tres persones: en Francesc Font de la família dels Corcola,
l'Antoni Garcia i en Ton Rossinyol. En Francesc Font ens ha aportat informació sobre la història
del forn del Corcola (que reproduïm a l'annex V) a més d'informació sobre el funcionament dels
forns de calç com també ho ha fet l'Antoni Garcia.
En Ton Rossinyol és la persona que ha donat nom al forn d'en Ton i que, per la seva edat (94
anys) podia oferir informació de més antiguitat relacionada amb el tema, però no ha estat així. La
seva aportació al forn de calç amb el seu nom, és deguda a que el va adaptar per fer una barraca i
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conrear petits horts al voltant.
Donada la qualitat de la informació proporcionada per en Francesc Font i l'Antoni Garcia vam
decidir registrar l'entrevista per tal de recollir el que vam considerar un testimoni interessant per la
història de Matadepera. Aquesta entrevista està integrada en format digital en el CD final amb un
índex que facilita la seva consulta.

6.2- Recerca documental i resultats.
Com hem vist, les dades sobre els forns són mínimes i no hem pogut datar-los de forma directa.
En un principi vam pensar que podien tenir relació amb els forns de calç de can Gorina, ja que les
seves terres, mica en mica, van ser comprades per la propietat de can Solà. Però pels comentaris
que fa sobre la situació dels forns, pensem que aquests deurien estar al turó de El Pujol.
A més pel que hem pogut veure al "Mapa geométrico de las tierras que integran la heredad de
casa Gorina, término de Matadepera, partido de Tarrasa. ..." de 1853, l'heretat Gorina sembla que
no arriba a les terres on es troben el nostres forns i es troba totalment envoltada per les terres de
can Solà de la Font o del racó, tot i que un segle abans les seves propietats arribaven fins a Montrodon7.
Tot i això en el dietari d'en Gorina, es fa esment de diferents forns de calç (el de can Candi, el de
can Torrella, el de la Pedra d'Esmolar, el de la Pedrera, el de Triola, el del Garrot, el de can Torres,
i el dels Gitanos) però no tots estan localitzats ni identificats per la diferència amb la denominació
actual. En cap moment fa referència directa a forns de can Solà del Racó, però sí que hi trobem
part de camins que es relacionen. Es parla del Racó de les Soleres de can Solà on la pedra és
més forta i a aprtir d'aquí, plantegem la hipòtesis, per confirmar, de que es tracti de la pedrera que
es trona prop dels forns del Corcola i d'en Ton.
En el mateix dietari d'en Gorina trobem que a la llibreta núm. 3 "Llibreta de Memòrias"8, al
comentar la revisió que es fa dels límits entre els termes de Matadepera i Castellar del Vallès, en
les que ell va participar a finals de 1852, ens diu que el Mont-rodon pertany a can Solà del Racó. A
més, sembla ser, que la propietat dels Solà quedava dividida entre els dos municipis, pel que, com
ens comenta el mateix Francesc Gorina, l'Anton Solà va proposar de canviar les divisions de
termes i fer-la passar pel mateix punt de separació entre les propietats dels Sallent i els Solà,
quedant d'aquesta manera la seva propietat totalment dins del terme de Matadepera. D'aquesta
manera els territoris de cada terme queden ..." de la altura de la motanya de Monrodón fins a
7 El seu avi i pare, l'havia venut en 1781.
8 Corresponen a les pp. 227 i 228 del llibre editat per en Joan Comasolivas.
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trobar al torrent de Guinart, sempre segueix la pertió dels dos termas la de les dos propietats, Solà
y Sellent."9
Tot i que, com podem veure al plànol de la figura 2, els forns que ens ocupen es troben al turó dels
Rossos a l'oest del Turó de Mont-rodon, pensem que el primer turó també estaria dins les
propietats dels Solà.

FIG. 2. Situació dels tres forns respecte al Turó del Mont-rodon i el mas de can Solà del Racó

El que sí sabem de ben segur és que a la propietat de can Solà de la Font hi havien pedreres
segons podem veure a "Apeo de toda las fincas y heredades del termino de Matadepera arreglado
a la canación del año 1764 núm. 44" (fig 3).

9 P. 22 de la "Llibreta de Memòrias" i 228 del llibre editat per en Joan Comasolivas.
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FIG. 3. "Apeo de toda las fincas y heredades del termino de Matadepera arreglado

a la canación del año 1764 núm. 44"
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A més, segons ens diu Manel Ametller:
"L'Antoni Solà va ser un dels principals promotors d'aquesta capella. Va donar la
pedra i la calç de les pedreres de can Solà perquè poguessin començar les obres, i
sempre va continuar impulsant la construcció de l'església, fins i tot la construcció
d'una rectoria al seu costat, amb la idea que fos la nova parròquia. Així l'any 1855
el trobem participant en una reunió de veïns per fer la capella. Els oferix que
treguin més pedra i calç de la seva pedrera i la llenya per coure la pedra de calç."10

En tot cas, sembla ser que la documentació relacionada amb can Solà del racó va ser cremada a
inicis de la guerra civil, pel que aquestes dades són difícils de concretar.
Amb això, la cronologia també resulta complicada d'establir, però, donat que estem davant uns
forns de producció industrial, sembla que podria ser de mitjans del segle XIX coincidint amb una
gran demanda de calç pel fort creixement de les veïnes ciutats de Sabadell i Terrassa gràcies a la
industrialització.
En Roca i Fabregat fa un estudi comparatiu entre els resultats obtinguts per Manuel Larrosa sobre
el creixement de Sabadell entre 1845 i 1900 a partir de les llicències d'obra i la producció dels
forns d'en Gorina. Roca descriu l'evolució anual de la producció de calç dels forns entre 1856 i
1879 i les dades mostren una forta producció des de 1864 fins a 1868 baixant fins 1872 i tornant a
pujar fins 1876. Això coincideix amb el resultat de Larrosa que remarca la forta activitat de la
primera meitat dels anys 60 del segle XIX (entre 110 i 210 habitatges per any), seguida d'una forta
caiguda fins a començaments dels 70 i una recuperació a finals d'aquesta dècada.
Pel que fa al forn del Corcola en concret (informació cedida per en Francesc Font, vegi annex V),
sembla ser que aquest va ser utilitzat per la família dels Corcola entre 1920 i 1929. Sembla ser
que estar regulant les eleccions de 1920 i van tenir represàlies per part dels cacics locals. La
llenya que tenien tallada no la podien vendre i en en Japet de cal Marc els hi va comentar que si
ell tingués tanta llenya la utilitzaria per fer calç.
Sembla que els únics que els hi van deixar un forn (en aquell moment estava en desús) van ser
els de can Solà del Racó.
Els problemes van ser nombrosos ja que entre altres coses els camins no estaven en condicions i
la pedrera a "revessa" necessitava de més dinamita de l'habitual, però van continuar amb
utilització del forn fins 1929 en que els problemes familiars i una pedrera que començava a
esgotar-se va fer que deixessin l'explotació del forn.
Durant aquest temps, van tenir un magatzem per la calç a Matadepera que primer estava situat al
carrer Sant Joan núm. 17 i més endavant al carrer Sant Llorenç, 79.
10 Ametller i Basset, M. (1998) p. 46
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7.- Conclusions.
Pel que hem pogut veure estem davant d'uns forn, que tot i la tradició local mil·lenària en
l'explotació de roca calcària per transformar-la en calç, aquests són, molt possiblement del segle
XIX, i relacionats amb la propietat de can Solà del Racó.
La localització dels forns dins un entorn que encara conserva alguns elements originals i
relacionats amb la producció de calç, marca la seva importància.
Com ja hem comentat, es conserven a les seves proximitats la pedrera, xarxa de camins i una
barraca de vinya, que juntament amb els forns ens està mostrant una l'explotació lligada en els
seus orígens al món rural i per tant condicionada per les feines estacionals del camp.

Un objectiu primordial en aquest projecte, sempre ha estat la difusió final del jaciment, i és per
aquesta raó que considerem que, per tal d'acabar la tasca de difusió, seria interessant que
estigués integrat dins un circuit més ampli com el del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, que actualment no compta amb cap element d'aquestes característiques.
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