UN FORN DE TEULES DEL S. XV
C. de Sant Quirze, 47

Fruit de la construcció d’un edifici de nova planta, es va fer una intervenció arqueològica preventiva
de forma prèvia a l’inici de la construcció de l’edifici. La intervenció arqueològica es va dur a terme
durant el mes d’abril de l’any 1999 sota la direcció arqueològica de Jordi Roig Buxó i el
finançament de Promoció St. Quirze Peatonal, SL.
Gràcies a la intervenció arqueològica, es va documentar la fonamentació dels edificis que es
situaven en aquest punt els segles XVII i XVIII, així com estructures del s. XIX. Això no obstant,
destaca la localització d’un forn d’obra que es pot situar cronològicament a l’època baixmedieval (s.
XV). Aquest forn presentava un bon estat de conservació.
Al s. XV el forn i el seu obrador estava situat fora muralles i al peu del camí de Sant Quirze, per
tant en un espai fora de la vila i on es podien reduir les molèsties ocasionades pel seu
funcionament.
La planta del forn és quadrada i de tiratge vertical de tipus àrab, amb dues cambres sobreposades
separades per una graella. La graella té un gruix d’un metre i estava perforada per 42 xemeneies
de forma circular, que permetien el pas de l’aire calent originat a la cambra de combustió (cambra
inferior) per a la cocció del material a la cambra de cocció (cambra superior).
La part inferior corresponia a la cambra de combustió la qual s’alimentava a través d’una obertura
practicada a la base del forn. La cambra de combustió també és de planta quadrada amb un pilar
central obrat en el mateix terreny natural. Aquest pilar servia per sostenir la graella. L’obertura de la
cambra de combustió s’obria al soterrani d’accés i càrrega del forn, obrat també en el subsòl
natural.
La part superior de la graella corresponia a la cambra de cocció, on es col·locava el material que
s’havia de coure. Aquesta cambra estava parcialment excavada al terreny natural, mentre que la
part superior que tancaria ha desaparegut.
Un cop es va deixar sense funcionament, el forn es va utilitzar com a abocador. L’excavació
d’aquests estrats arqueològics que cobrien tot l’interior del forn ha documentat gran nombre de
material que ha permès conèixer el moment del seu abandonament, així com la funcionalitat.
Destaca la gran presència de material d’obra, especialment teules, moltes de les quals són
defectuoses, fet que ha portat que s’afirmi que la seva funció principal era la de forn per a material
de construcció, i especialment teules.
La ceràmica documentada a l’interior correspon a les produccions d’època gòtica (s. XV). Així
mateix, s’ha documentat gran nombre de restes d’animals que testimonien la utilització del forn
com a canyet un cop abandonat.
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