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La terraConstrucción de hornos de barro

La terra argilosa s’ha utilitzat com a material de construcció des de fa més de 
10.000 anys, tant en tancaments com en els fonaments de tot tipus d’habitatges i 
fins i tot de fortaleses. També és inquantificable la quantitat d’estris que s’han fa-
bricat, i encara es fabriquen, utilitzant diferents tipus d’argiles. I, com no podia ser 
d’altra manera, el fang també s’ha utilitzat per construir forns.

A la terra argilosa utilitzada com a material de construcció se l’anomena de diverses 
maneres:

● Es diu fang a la barreja d’argila, llim i diferents àrids.

● Quan la terra argilosa es comprimeix en blocs es fa servir el terme tova o bloc 
de fang.

● Quan aquesta es compacta utilitzant un encofrat s’anomena tàpia.

A l’hora d’utilitzar aquest material com a element de construcció, ja sigui usat com 
tova, tàpia o simplement aplicat com a acabat, podem trobar alguns inconvenients, 
però també molts avantatges:

Desavantatges

El fang no és un material estandarditzat. 

La seva composició depèn d’on s’extreu. Pot contenir diferents quantitats d’argiles, 
llims, sorres i agregats. Per tant la seva barreja i aplicació pot variar.

El fang es contrau en assecar.

Per activar la capacitat aglomerant de l’argila se l’ha de pastar amb aigua. Les fissu-
res apareixen quan l’aigua s’evapora durant el procés d’assecat. Aquest fenomen es 
diu retracció lineal i es pot minimitzar reduint la quantitat d’aigua i argila, augmen-
tant així la proporcions de sorres i agregats, i també poden incorporar-se-li fibres 
com la palla, la fibra de coco o el pèl animal.

El fang no és impermeable.

El fang ha de ser protegit contra la pluja i les gelades, especialment quan està 
humit. La incidència directa de l’aigua pot arribar a rentar el fang desprenent  
les argiles.

avantatges

El fang conserva molt bé la calor.

El fang per la seva gran densitat és capaç de conservar la calor i cedir lentament a 
l’entorn. Aquesta propietat s’anomena inèrcia tèrmica.

El fang estalvia energia i disminueix la contaminació ambiental.

L’estalvi energètic no és una propietat lligada al fang en sí mateix, però podem tenir 
en compte que, com a material constructiu, només necessita un 1 % de l’energia 
requerida per a l’extracció, transport i elaboració dels maons cuits.

La terra
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La terra

El fang és reutilitzable.

El fang cru pot utilitzar-se les vegades que siguin necessaries. Només l’hem de 
triturar i tornar a mesclar amb aigua. Mai serà un residu ni un enderroc, mantindrà 
la mateixa estructura mineral que ha format part de la nostra terra.

El fang és apte per a tots els públics.

Manejar el fang és una cosa que pot fer qualsevol persona, no cal tenir una capaci-
tació especialitzada, això si, és aconsellable comptar amb una persona experimen-
tada, o bé experimentar una mateixa, fins a aconseguir el resultat desitjat.

Com Conèixer els Components De la terra

Hi ha algunes proves pràctiques que ens poden ajudar a determinar si la terra amb 
què comptem és apta per a un determinat ús. Aquestes proves no són exactes, 
pures ni científiques, però ens ofereixen una idea prou exacte del fang amb què 
comptem.

l’olor

En general hem de descartar les terres amb olor de floridura. Aquesta olor és ca-
racterística de l’humus o de la matèria orgànica en descomposició. L’argila en sec 
és inodora. 

el Color

Les argiles poden variar de color degut a les diferents quantitats i tipus d’òxids de 
ferro, de magnesi, de calç i altres elements que poden formar part de la seva com-
posició, elements que li aporten diverses tonalitats.
Les argiles amb colors obscurs, blancs o sorrencs són les pitjors per fer-se servir en 
construcció. Aquelles amb tons rogencs o grogosos, són les més adequades.

la plastiCitat

Una de les formes per conèixer la enganxositat del fang amb què comptem, és fent 
una bola amb pasta humida i aixafant-la contra el palmell de la mà. Si en girar la 

mà, la bola no es desprèn és que té argila. Si obres i tanques la mà i la bola segueix 
enganxada vol dir que en té molta.

la seDimentaCió

Per conèixer els diferents percentatges (aproximats) de matèria que té la terra 
que estem analitzant, podem fer una senzilla prova de sedimentació.
Aboca terra en un pot o flascó. Bastarà amb 
2/3 del pot, la resta omple’l d’aigua i agita’l 
enèrgicament.

En el fons del recipient quedarà la grava i 
la sorra. Deprés podrem distingir una capa 
de sorra fina i llims i finalment s’establirà 
l’argila.

Tot i que aquesta prova pot ser visualment 
aclaridora, s’ha demostrat que no determina 
amb exactitud la proporció dels components.

la prova De la bola

Fer una bola amb una massa lleugerament humida, que després deixarem caure 
a terra des d’una altura de 1,5 metres. Si la bola s’aplana i s’esquerda molt poc o 
gens, significarà que té molta capacitat aglutinant i, per tant, un alt percentatge 
d’argila. Possiblement haurem de rebaixar el nivell d’argila amb sorra o algun altre 
agregat. 

En el cas que la bola es trenqui més o menys netament, la barreja serà adequada 
per al seu ús degut a l’equilibri entre els seus components. Si, en canvi, la bola 
s’esmicola o fins i tot es desfà, significarà que conté massa proporció d’arena.

la Cohesió

S’agafa una mostra de fang i s’humiteja prou com per poder modelar una tira de 
3 mm de gruix i uns 20 cm de longitud. És imprescindible pastar-la i premsar-la 
a consciència. L’estenem sobre la mà i la deixem lliscar sobre el palmell deixant 
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que pengi tant com sigui possible. Si la cinta es trenca a pocs centímetres sig-
nificarà que és massa sorrenca, en canvi si aguanta sense trencar fins als 15 o 
20 centímetres, la mostra tindrà un alt contingut d’argila.

Aquesta prova tampoc mesura amb exactidud la capacitat aglutinat de la mostra, 
ja que el resultat pot variar segons el pastat, el gruix o l’amplada de la cinta. Po-
den trobar-se altres proves que ens ajudaran a identificar el nivell d’argila i àrids 
de la nostra terra. El més convenient és realitzar diferents proves per valorar amb 
més coneixement el percentatge d’aquests components.

Si volem tenir més informació sobre la nostra barreja podem fer experiments 
més complexos que ens ajudin a determinar: la seva capacitat d’expansió i retrac-
ció, la plasticitat, la capil·laritat, l’estabilitat, la resistència a l’erosió, el seu període 
d’assecat, la cohesivitat, la resistència a la compressió, la tracció i la fexió, etc.

Com preparar la nostra barreja

1. Afegeix els components necessaris per obtenir la barreja desitjada. 

Aquesta barreja dependrà de per a què la volem fer servir. En el nostre cas, per 
elaborar toves per a un forn, serà suficient amb una terra que contingui entre 1/3 
o la meitat d’argila.

2. Barrejar amb aigua.

Per aconseguir fang hem de barrejar la nostra terra amb aigua. Primer es deixarà la 
barreja amb una mica d’aigua durant un dia perquè la terra la pugui anar absorbint 
lentament. S’ha demostrat que fer-ho així augmenta la cohesió del fang. Deprés, si 
cal, se li afegirà més aigua o més argila seca en pols fins obtenir la flexibilitat desit-
jada. Si és la primera vegada que fas servir una terra, és millor fer diferents proves 
per determinar les quantitats necessàries.
 
3. Pastat de la barreja.

L’instrument ideal per remoure la massa és un magall o aixada que ens ajudarà a 
trencar els possibles terrossos que puguin quedar i donar el primer pastat. Després 
haurem d’homogeneïtzar la massa utilitzant els nostres peus, les nostres mans o bé 
mitjançant algun element mecànic, com puguin ser les mescladores o les batedores.

El primer pas per construir un forn de fang és aconseguir el fang. Un fang òptim 
pot ser el que tingui una proporció d’entre el 35% i 50% d’argila. Per esbrinar 
quin tipus de fang és el que tenim, podem realitzar les proves i experiments que 
apuntàvem a l’apartat sobre Com conèixer els components de la terra (veure pàgina 6). 

El procés de construcció
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El procés de construcció

Quan sabem que el fang que hem trobat és apte per construir el forn ens posem 
a treballar.

Hem de fer toves (maons de fang) que ens facilitaran la construcció de les parets 
del forn.     El dia anterior a l’elaboració de les toves, deixarem el fang a terra 
amb aigua perquè adquireixi la consistència adequada. Per això farem un munt 
amb el fang i cavarem un cràter a la muntanya que es forma. Omplirem el buit 
amb aigua i la hi deixarem tota la nit perquè el fang en vagi absorbint la quantitat 
que necessiti.

L’endemà ja tenim el fang preparat per elaborar les toves. 

    Un altre element necessari per fer les toves són els motlles que ens serveixen 
per donar-los forma. El material més adequat, pel seu fàcil maneig, és la fusta. 
Construïm marcs amb un interior de 20 cm x 10 cm x 6 cm. Podem construir 
motlles individuals, dobles, triples, de diferents mides... També és necessari cons-

truir un suavitzador: una post 
de fusta amb les dimensions in-
teriors del motlle i un agafador. 
Aquest suavitzador ens serveix 
tant per retirar el material que 
sobri dels motlles com per em-
pènyer el maó quan el volem 
retirar dels mateixos.
 
I ja podem començar a construir 
les toves.      Per això farem bo-
les amb el fang, estovant-lo de 
manera reiterada amb les mans, 
amb la idea de compactar el ma-
terial i evitar que quedin bom-
bolles d’aire dins. Seguidament 
omplirem el motlle cuidant 
igualment per a que no quedin 
buits, per evitar-ho anirem pres-
sionant amb els dits, especial-
ment a les cantonades. El mate-
rial sobrant, una vegada farcit el 
motlle, es retira amb la vara. Per 
retirar el motlle, col·locarem els 
mòduls com una tapa damunt 
de la rajola i, alhora que pressio-
nem cap avall amb cura, estirem 
el motlle cap amunt. Així hem 
elaborat la nostra primera tova. 
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El procés de construcció

      Seguint aquests passos 
farem uns 100 toves més 
per poder construir un 
forn de 80 cm x 100 cm  
de base. Cada vegada 
que fem servir el motlle 
i el suavitzador els nete-
jarem amb aigua perquè 
el fang no es quedi en-
ganxat i això no pugui 
dificultar la nostra tasca. 

Per això és útil tenir al costat una galleda amb aigua i una esponja de fregar. Deixa-
rem les toves a terra perquè s’assequin, voltejant cada dos o tres dies perquè es 
es ventilin per tots els costats. L’assecat dependrà de la temperatura ambient, la 
humitat etc.

    L’ideal és fer-los a l’aire lliu-
re perquè s’assequin. Si plogués 
els cobriríem bé amb un plàstic 
o bé podríem moure’ls a un lloc 
cobert ja que a partir del tercer 
dia, ja es poden moure amb mol-
ta cura.

Abans de posar-nos a construir 
el forn,       hem de fer la platafor-
ma sobre la què descansarà. Es 
pot construir de molts materials 
(maó, pedra ...) sempre tenint en 
compte que aquests no permetin 
que la humitat del sòl pugi. Una 
bona idea és fer aquesta estruc-
tura buida per poder guardar-hi 
la llenya de manera que es man-

tingui sempre seca i a mà. L’altura ideal és aquella que ens permet un ús còmode 
del forn, tenint en compte que l’altura del seu sòl serà d’uns 10 centímetres del  
sòl del forn.

Les dimensió de la plataforma sobre la qual anirà el forn serà com a mínim de  
80 cm x 100 cm per poder fer una boca prou ampla i que el forn tingui capacitat. 
Recordem també que el forn ha d’estar cobert perquè no es mulli, de manera 

que si no tenim un lloc apropiat, 
també haurem de construir una 
teulada per al forn.

Comencem així a construir el 
forn.      Com argamassa utilit-
zem el mateix fang que hem fet 
servir per fer les toves. 

Per això, és convenient tenir 
sempre preparada massa amb la 
consistència adequada barrejant 
el fang amb aigua.
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El procés de construcció

     El primer pas configu-
ra el que serà el terra del 
forn. Per això dibuixa-
rem sobre la plataforma 
la forma del forn que fa-
rem amb les dimensions 
adequades. Hem de tenir 
en compte que la base del 
forn ha de tenir un gruix 
el més semblant a la pa-
ret per no tenir pèrdua de 
temperatura. Aquesta figu-
ra dibuixada s’ha de cobrir del tot amb rajoles de fang, que unirem a la plataforma 
mitjançant una base de fang. Si és necessari per donar-li la forma, tallarem les rajo-
les amb una radial o fem servir trossos que ens ho permetin.

      Ara aixequem la pri-
mera fila de toves seguint 
el perímetre marcat.

         Per això estenem amb 
la paleta una mica de fang 
col·locant el maó sobre, 
el movem i el pressionem 

amb cura perquè s’enganxi. Per aconseguir un perfecte enganxat submergirem la 
tova seca en aigua durant un parell de segons. Aproximadament totes les toves han 
de quedar a la mateixa alçada. 

     Ja que estem realitzant 
una figura corba, en algun 
moment podem tallar al-
gun cantó de les toves que 
ens permetin dibuixar la 
forma més fàcilment. En 
treballar amb fang, les to-
ves es tallaran de manera 
senzilla fent servir una 
paleta o alguna eina simi-
lar.

      Els buits entre tova i tova 
s’omplen amb fang.

     La segona fila de toves es 
posarà igual que la primera però 
sempre intercalant-les, és a dir, 
és important que les juntes en-
tre les rajoles no coincideixin. 
Per això podem tallar-ne alguna 
i així evitar que quedin en els 
mateixos llocs.
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El procés de construcció

     De la mateixa manera es 
col·locarà la tercera i, aproxi-
madament a partir de la quarta, 
anirem tancant a poc a poc la 
cúpula del forn, sempre inter-
calant els maons.

    A partir d’aquest moment 
hem de treballar amb molta 
cura tot fent servir, puntual-
ment, algun element que ens 
serveixi de suport o bastida 
de les parets del forn. 

Això potser no serà necessari 
si fem la feina sense pressa i 
unint bé les toves de manera 
que es formi un únic cos, és a 
dir, una sola peça.

    Seguim d’aquesta mane-
ra: pujant i tancant la cúpula. 
Per això, cada vegada hem de 
tallar les toves en peces més 
petites. Quan sigui el moment 
tancarem l’arc d’entrada.

Com ja hem comentat, per 
cuidar els moments deli-
cats podem utilitzar peces 
de subjecció que retirarem 
una vegada acabada la feina. 
    Per facilitar-ne la retirada, 
és convenient utilitzar fal-

ques per subjectar-les. Així, una 
vegada que traguem la falca, la 
peça queda solta.

  Un cop tancat l’arc, només ens 
queda anar tancant la cúpula amb 
peces petites de tova. Durant tot 
aquest procés anem observant 
també l’interior del forn perquè no 
quedin zones amb les parets molt 
amples o altres més estretes i cui-
dant que la forma esfèrica se se-
gueixi tant per fora com per dins. 
     I així arribem a la col·locació 
de l’última peça que tanca el forn.

    Perquè el conjunt quedi més 
orgànic podem revestir tota la pla-
taforma del forn amb el fang que 
hem fet servir per a la seva cons-
trucció.
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El proceso de construcción

     Les parets del forn es ras-
pen amb cura per donar-li 
l’acabat desitjat. També po-
dem realitzar algun motiu 
decoratiu com ara dibuixos o 
relleus.

      Només ens queda tancar el 
forn amb la seva tapa. Tallem 
una xapa de metall amb les di-
mensions de la boca deixant 
uns centímetres de més.

     Marquem sobre l’arc d’en-
trada fins on arriba la porta.

     Amb una petita espàtula 
tallem el sobrant en angle 
recte.

     Així haurem fet un marc 
en el qual la porta encaixi 
perfectament. És interes-
sant posar a la porta un 

agafador d’algun material que 
ens permeti agafar-la sense cre-
mar-nos.

És habitual que es generin algunes 
fissures a causa de la contracció 
del fang per la pèrdua d’humitat. 
Aquestes fissures poden tapar-
se amb barbotina o humitejant 
directament les parets i passant 
una pinzell ample. Ara només ens 
queda esperar el temps necessari 
fins que el forn estigui totalment 
sec i preparat per a ser estrenat.
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