Els forns de calç i els calciners

Forn de calç, en el Camí des Correu (Banyalbufar).

Les característiques naturals de la Serra de Tramuntana
posaven a l'abast dels calciners tot el que els feia falta per
fabricar la calç, un temps tant necessària per a la vida
quotidiana dels nostres avantpassats: la pedra calcària com a
matèria primera, la llenya com a combustible per a la cocció i,
no menys important, una orografia en pendent, adient per
facilitar la dura tasca de carregar el forn.
Acabam de dir que, fins fa pocs anys, la calç tenia un paper

important dins la vida quotidiana. En efecte, s'usava en la
construcció, ja que mesclada amb arena i grava contituïa una
excel.lent argamassa o morter -avui el ciment i el formigó
l'han superat...-. D'altra banda, la calç era utilitzada com a
producte amb propietats reconstituients per a persones amb
deficiències de calci als ossos -avui hi ha molts de productes
a les farmàcies...-, i per a higiene i aïllament tèrmic de les
cases o desinfecció de cisternes. Qui no ha sentit parlar
d'emblanquinar, és a dir, fer blanques les parets? Bé idò, per
emblanquinar cal tenir aigua, una granereta, una esquena a
prova de tot i ... calç, òbviament. Avui en dia, les pintures
plàstiques sintètiques, d'interior o d'exterior, han deixat en
l'oblit les tradicionals parets emblanquinades dels nostres
padrins. I en conseqüència els forns de calç on aquesta es
fabricava han passat a ser història, enmig dels nostres boscs i
garrigues... És així com, els forns de calç, singulars
construccions cilíndriques, abandonades i normalment
esbucades, localitzades a la vora de molts dels camins de
muntanya de la Serra de Tramunta -a les zones menys
elevades, a diferència de les cases de neu amb les quals algú
poc informat les podria confondre...-, constitueixen un dels
pocs testimonis que encara avui es poden observar del que
va ser la tradicional indústria de la calç.

Forn de calç, a Son Moragues (Valldemossa. Dibuix de Biel
Bonnín.

Just al costat dels forns de calç es molt habitual trobar restes
de les edificacions senzilles que servien com a habitacle per
als calciners. Aquest ofici es trobava íntimament relacionat
amb el de carboner -fabricació de carbó-,ja que els calciners
aprofitaven les branques i els troncs prims que no servien per
a fer carbó. Per això, és molt freqüent trobar a la muntanya
conjunts arquitectònics on s'hi junten sitges, forns de calç,
barraques per a carboners i calciners i altres construccions
auxiliars: forns de pa, aljubs, abeuradors per al bestiar... a
més de nombrosos camins empedrats per poder transportar
cap als pobles i possessions tant el carbó produït com la calç
fabricada als forns. Alguns d'aquests grups semblen petits
poblets abandonats: el grup encara ara visible de la plana

superior de la Mola de Planícia, a Banyalbufar, o tota la zona
compresa entre la Comuna de Valldemossa, el coll de Sant
Jordi i les cases de Son Brondo, ens ofereixen exemples
magnífics d'aquesta tipologia de l'aquitectura tradicional
popular de muntanya.

Forn de calç, segons dibuix de Miquel Fullana al Diccionari de
l’Art i dels Oficis de la Construcció.

Per posar en marxa el procés de producció de la calç, la
primera cosa era arreplegar la llenya necessària per encendre
el forn. La millor era la rama seca, i com més brancam
tingués, millor. Ja hem apuntat que sovint existia un acord
amb els carboners: la llenya gruixada per fer carbó i les

branques primes per cremar en els forns de calç. La quantitat
de llenya emprada en cada fornada era impressionant, entre
40 i 60.000 quilògrams de llenya. L'altra matèria primera era
la pedra calcària, també anomenada pedra viva. Generalment
procedia de l'arreplegada exhaustiva dels voltants, però si
provenia d'un penyal, havia de ser arrebassada i picada
expressament: picons, picasses i barrobins ajudaven a fer
aquesta duríssima feina. El transport fins al forn era també
feixuc, i l'ajut de les bèsties esdevenia imprescindible. Una
vegada carregat el forn de la pedra, se li donava foc. La
cocció de les pedres, molt lenta, fins convertir-se en calç
durava deu o dotze dies. Constantment, el forn s'havia
d'alimentar de llenya i s'havia de controlar per tal d'aconseguir
una cocció equilibrada. La presència constant dels calciners
era del tot necessària. Un cop acabat el procés el forn es
buidava i s'abandonava fins una altra ocasió. En una bona
fornada es podien treure al voltant de 150 tones de calç. Cal
dir, però, que durant la segona meitat del segle XIX es
posaren en funcionament un seguit de forns de calç de grans
dimensions, diferents dels aquí descrits, que podríem
qualificar com a industrials. Marxaven durant tot l'any,
alimentats per carbó mineral en lloc de llenya, i la seva
producció de calç podia arribar fàcilment als 4 o 5.000
quilògrams diaris. Encara avui podem veure les restes
d'aquests forns de calç moderns, situats al costat de la
carretera a la zona de Manacor, Biniamar i Lloseta. Una pista
per reconèixer aquestes contruccions: semblen ben be un
coet i ja causaren l'admiració de l'Arxiduc Lluís Salvador a
finals del segle passat...

Forn de calç, a Planici (Banyalbufar).

Forn de calç, en el Camí des Correu(Banyalbufar).

