
 

 

 

EL CONTE DE LES FONTS 

 

 

 

 

 



 

 

Algunes de les fonts de Barcelona em fascinen. Sempre he pensat que 

quan tingués temps, m’agradaria fer un llibre sobre les fonts. Aniria a 

fotografiar-les, investigaria qui les va fer, quan i on estan ubicades. Però 

quan m’hi he posat, he vist que ja hi han llibres, fotos i un munt d’arxius 

parlant-ne. Així que, deixem-ho. 

Però, són tan boniques.. que m’ha fet il·lusió fer un conte. Un conte 

pensant en els més petits de casa però dedicat a tota la meva família. Un 

conte refrescant com l’aigua d’aquestes fonts. 

 

 

 

 

 

Josefina Pi-Sunyer 

Barcelona, setembre del 2019 



 

 

Barcelona és percentualment la ciutat amb més fonts per beure d’Europa, 
amb una densitat de poc més d’1 font per cada 1.000 hab. i un total 
aproximat de 1.650 unitats. No parlem de les fonts amb finalitat 
ornamental, només de les que tenen la funció d’apaivagar la set del 
vianant. 
 

 

 

 

 

 

 

 



EL CONTE DE LES FONTS 

 

Hi havia una vegada una nena molt maca que es deia Marta. Era una nena 

molt afectuosa i riallera i sempre que anava a passejar, els animalets se’n 

anaven amb ella perquè els cuidava i els hi explicava coses. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sovint es trobava amb una amiga seva, que feia molta gràcia perquè 

sempre portava una caputxeta vermella. L’acompanyava un llop amb 

aspecte ferotge, però que amb el temps, s’havia tornat dòcil i bon amic de 

la Caputxeta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un dia, de tant passejar, les dues nenes estaven mortes de set. Van anar 

corrents a la font, i quina va ser la seva sorpresa quan van veure que no hi 

sortia aigua! “Com pot ser?” va dir la Marta enfadada. 

 

 



 

 

De sobte van sentir una veu greu i seriosa que sortia de la font del davant 

que deia: 

“Ja podeu anar a buscar aigua a la fooooont, ja. Estem totes les fonts 

seques, perquè la gent les fa servir pel que volen, i les fonts només són per 

beureee!!!!!!!” 

 

 

 



 

 

 “Calla morrut!, sempre estàs enfadat!”  

va dir un nen d’una altra font.  

“Quin mal hi ha en que es facin servir les fonts per altres coses!. Mentre les 

cuidin, no passa res! Mira, jo mateix estic posant un peix en remull perquè 

no se’m mori!” 

 

 



 

 

“I jo una granota. I mira que estic incòmode aquí dalt, però pobreta té 

molta set”  

va respondre un altre nen que portava un barret de palla i estava enfilat 

dalt d’una font molt bonica. 

  

 



 

 

I va continuar dient: 

“A la nostra ciutat tenim les fonts més boniques del mon, fins i tot tenim 

fonts on s’hi fan ballar ous buits, no hi has anat mai a veure l’ou com 

balla??” 

 

 

 



 

 

Mentre totes les fonts discutien, es va sentir que un altre noi que es deia 

Arnau, reia: 

“Ja, ja, ja, ja!!! Mira que us agrada discutir! Veniu Marta i Caputxeta, que 

a la meva font podreu beure tanta aigua com vulgueu”. 

 

 



 

 

Les dues nenes van beure aigua fresqueta, i van continuar el seu passeig 

acompanyades del llop i el cérvol.  

 

 

 



 

 

De lluny, se sentia una música molt maca, una música diferent, com si 

vingués d’un instrument desconegut. Volien preguntar d’on venia aquella 

música. Llavors van veure que al final del carrer, venia algú mooolt a poc a 

poc. Quan van estar més a prop, van veure que eren dos nens petits pujats 

a cavallet sobre una tortuga. 

 

 

 

 

 



 

“Bon dia senyora tortuga, no li pesen aquests dos nens jugant a sobre la 

seva closca?” 

“No pesen gaire i els haig de portar a casa”  

 

 

 

“La seva mare i tietes els estan esperant. Mira-les, són allà!” 

 



“Nosaltres no podem anar a recollir els nens perquè estem aguantant 

aquest font tan bonica. Mira’ns be, som d’or i som la font més elegant de 

la ciutat!”, van dir totes cofoies. 

 

 

 



“Sí que sou boniques, si!. Si us plau,  nosaltres voldríem saber d’on ve 

aquesta musica que se sent ...”  

La tortuga, amb molta calma, va dir a les nenes : 

“Si seguiu caminant per aquest carrer, trobareu un nen que toca música 

bufant un càntir...!” 

Així ho van fer i les dues nenes van continuar el seu passeig. 

 

 

 

 



 Efectivament, al final del carrer van trobar un nen dalt d’una font que 

tocava música bufant un càntir. 

 “Com ho fas això?” 

“Doncs, mira, omplo una mica el càntir amb aigua, bufo suaument pel broc 

i sona música” 

“Caram! Això no ho sabíem, oi Caputxeta? I fa molta estona que estàs 

tocant?” 

“Porto tot el dia, i estic suat i brut, però no puc parar si algú no puja a la 

font” 

 

 



 

Aquesta font la dedico al meu sogre, Jaume Clavell 

 

 



 

La Marta, en sentir això, va fer un salt i va pujar a la font. El nen va 

poder deixar el càntir i descansar una estona. 

 La Marta, va agafar aigua de la font i li va netejar la cara. 

  

 

“Moltes gràcies, ara sí que estic bé”  va dir el nen. “Descansaré una 

estona i demà tornaré a tocar...” 

 

 



 

Mentre parlaven, es va apropar una dama amb un paraigua, i va dir a 

les nenes:  

“Està començant a plovisquejar, jo de vosaltres tornaria a casa”. 

 

 



 

Així que les dues nenes van tornar xino xano cap a casa seva 

contentes d’haver conegut tantes fonts. Quantes coses tenien a 

explicar!  

En acomiadar-se, la Caputxeta li va dir a la Marta: 

“Bevem aigua d’aquesta font, que és molt petita i senzilla però te la 

millor aigua de Barcelona!”· 

 

 

 



 

 

 

 

 

Font de la Blancaneus de 

Josep Manuel Benedicto. 1947.  

Plaça de la Gal·la Placídia 

 



 

 

       

Font de Canaletes  És un dels llocs més significatius 

de Barcelona. Amaga una història molt lligada amb 

l'abastament d'aigua de la ciutat vella. 

La font actual és de ferro, feta el segle XIX i té quatre 

brolladors. Està coronada per un fanal de quatre 

llums. En un angle de la font hi ha una petita font 

per als gossos. Aquest model, anomenat font fanal, 

va ser creat per l’arquitecte municipal Pere Falqués 

l’any 1889. En total a la ciutat n’hi ha 16 més 

d’idèntiques.  

 

 

 

Font de la Caputxeta  de Josep 

Tena Aviles. 1921. Passeig de Sant 

Joan/Rosselló. Fosa pel fonedor 

de bronze Gabriel Bechini. Va ser 

realitzada originàriament per a 

una font que hi havia als Jardins 

de Victor Pradera. Però després es 

va incloure dins l'objectiu de 

"vestir" el Passeig de Sant Joan 

d'elements que afavorissin el seu 

caire de passeig monumental 



            

 

 

Font gòtica de Santa Anna     

1356.  C/Cucurulla 6. L’any 

1621  van desaparèixer quatre 

dels costats de la planta 

primitiva, probablement 

octagonal. Restaurada varies 

vegades durant el segle XIX, va 

adquirir la seva imatge actual 

l’any 1918 quan se li van afegir 

els gerros de ceràmica i panells 

decoratius obra de Josep 

Aragay. 

 

Font del nen Pescador de 

Josep Manuel Benedicto. 1947. 

Diagonal/ Casanova Fou la 

primera font pública erigida a 

l'Eixample després de la 

Guerra Civil.  

 

 



 

 

 

Font de la granota de Josep Campeny. 

Diagonal/Rosselló. El 19 de desembre de 

1912 es col·locaven les tres fonts de 

Campeny,  guanyador del concurs per 

realitzar el projecte d’ornamentació de la 

ciutat de Barcelona (Font de la Granota, Font 

del Trinxa i Font del Noi dels Càntirs). Les 

tres fonts són de bronze. Les parts de pedra, 

procedents de l’antiga cantera de Montjuic, 

s’han anat erosionant però encara es poden 

veure els gravats modernistes. 

 

L'ou com balla és una tradició que té lloc 

en diverses poblacions de Catalunya  el 

dia de Corpus Christi. Consisteix a 

col·locar un ou buit, amb un punt de cera 

per tapar el forat pel qual s'ha buidat, 

sobre el raig d'aigua d'un brollador d'una 

font, de manera que giravolti sense caure. 

La font, habitualment, es guarneix 

amb flors i fruites del temps, com les 

cireres, ginesta i clavells. Per Corpus es 

pot veure en diferents claustres de la 

Ciutat: Catedral de Barcelona, Casa 

Ardiaca, Ateneu barcelonès, Església de la 

Concepció, Museu Marés, etc.. 

 



 

 

 

“Font del Trinxa de Josep Campeny. 

Ronda Universitat/Pelai. El 19 de 

desembre de 1912 es col·locaven les tres 

fonts de Campeny,  guanyador del 

concurs per realitzar el projecte 

d’ornamentació de la ciutat de Barcelona 

(Font de la Granota, Font del Trinxa i 

Font del Noi dels Càntirs). Les tres fonts 

són de bronze. Les parts de pedra, 

procedents de l’antiga cantera de 

Montjuic, s’han anat erosionant però 

encara es poden veure els gravats 

modernistes. 

Font de la tortuga o dels nens. . 

de Eduard B.  Alentor. 1917.  

Rda. St. Pau/ Sepúlveda Consta 

d'una base de pedra de Montjuïc 

de forma circular, amb quatre 

piques, i un pedestal central 

sobre el qual hi ha un grup 

escultòric de bronze fos per 

Romolo Staccioli. Mostra les 

figures de dos infants jugant 

damunt d'una tortuga. 

 

 



 

 

 

 

 

Font Wallace. L’any 1872 un 

filantrop anglès, sir Richard Wallace, 

va decidir encarregar a l'escultor 

francès Charles Lebourg un model de 

font que simbolitzés la pau entre els 

pobles. Va crear una font urbana on 

quatre cariàtides femenines sostenen 

una cúpula amb quatre peixos de la 

qual brolla l'aigua. Wallace les va 

encarregar a centenars i a Barcelona, 

amb motiu de l'Exposició Universal 

de 1888, li van correspondre dotze de 

les que sobreviuen tres. Una es troba 

a la Rambla de Santa Mònica, davant 

del passatge que condueix al Museu 

de Cera. Una altra és a la Gran Via, al 

costat del passeig de Gràcia i una 

tercera, en el recinte d'Aigües de 

Barcelona. Paris és la ciutat on hi ha 

més fonts Wallace, prop d’un 

centenar. També se’n poden veure a 

Espanya, Suïssa, Canadà, Israel, 

Estats Units, Gran Bretanya, Jordània, 

Àfrica del Sud, Brasil i Moçambic. 

 



  

 

 

 

Font del Noi dels Càntirs de Josep 

Campeny. Plaça Urquinaona. El 19 de 

desembre de 1912 es col·locaven les tres 

fonts de Campeny,  guanyador del 

concurs per realitzar el projecte 

d’ornamentació de la ciutat de Barcelona 

(Font de la Granota, Font del Trinxa i Font 

del Noi dels Càntirs). Les tres fonts són de 

bronze. Les parts de pedra, procedents de 

l’antiga cantera de Montjuic, s’han anat 

erosionant però encara es poden veure els 

gravats modernistes. 

Font  del Negrito o de la Palangana.  

Darrera obra de l’escultor Eduard B. 

Alentorn. 1915. Bruc/ Diagonal. 

Encarregada per l’Ajuntament de 

Barcelona, la font podria representar a 

la filla de l’autor que segons sembla, 

netejava diàriament la cara del seu 

germà adoptiu de raça negre pensant 

que així podria aclarir el color de la 

seva pell. Els esforços inútils de la 

nena, va portar a l’escultor a proposar 

un nom alternatiu a la seva obra: 

“Impossible!”.   

 



 

 

 

 

 

 

La dama del Paraigua  Dissenyada el 1882 

per Josep Fontserè i Mestre, autor de la 

urbanització del Parc de la Ciutadella, on es 

va celebrar l'Exposició Universal del 1988. 

La font devia estar culminada per una 

al·legoria del Progrés, però finalment es va 

col·locar la Dama del paraigua, escultura 

realitzada per Joan Roig i Solé a Reus, 

localitat natal de l'escultor. L'estàtua va ser 

col·locada el 1885, i de moment no va 

agradar als barcelonins, ja que la van 

considerar massa banal en comparació amb 

la resta de la decoració monumental del 

parc, més ostentosa. Situada inicialment al 

recinte del Parc de la Ciutadella, al crear-se 

el Zoo de Barcelona el 1957 va quedar dins 

del seu terreny, pel que avui dia és necessari 

pagar l'entrada del parc zoològic per a 

poder veure-la.  

La figura de la dama, vestida amb un vestit 

d'època, es troba dempeus amb un paraigua 

a la mà esquerra, mentre que amb la dreta 

comprova si encara plou. Es tracta per tant 

d'un instant congelat al temps, el que atorga 

cert dinamisme a la figura, allunyat dels 

rigorosos cànons de les representacions 

oficials de l'època. El fet que l'aigua caigui 

des de dalt del paraigua gràcies a una 

canalització interior, confereix vida al 

conjunt, donant una aparença de 

versemblança a l'escena.  

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Fontser%C3%A8_i_Mestre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Ciutadella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Zoo_de_Barcelona


 

 

 

 

 

 

 

 

La font més característica de Barcelona 

és la que s’anomena Sèrie Barcelona. Ha  

estat una font comercialitzada per 

moltes empreses i cada fabricant li ha 

atorgat un nom diferent però sempre 

relacionat amb la ciutat de Barcelona.  

Es tracta d’un model de ferro colat que 

es munta sobre una base de ferro o 

formigó on es recolza la reixa del 

desguàs i la mateixa columna amb 

l’aixeta. La característica principal i 

potser la que l’ha permès sobreviure, 

ha estat la seva robustesa i capacitat per 

incorporar les diferents aixetes amb 

mecanismes per l’estalvi d’aigua sense 

modificacions. 

 

L’existència d’un nombre elevat de 

fonts a Barcelona es deu principalment 

a les dificultats sorgides a finals del 

segle XIX i principis del segle XX per 

establir un sistema eficient, econòmic i 

unitari d’abastament d’aigua a les 

vivendes de la ciutat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’àvia Teresa amb els seus néts Pau, Sergi i Carlota mirant 

l’ou com balla des del balcó de la Casa de l’Ardiaca 


