FONTS de BARCELONA

Pròleg
Isabel de Portugal Trabal Tallada, Doctor Enginyer Industrial, en els anys 1965, 1966
i 1967, va dedicar bastants matins dels dies festius a fotografiar Fonts de Barcelona.
Les va classificar en monumentals, murals, ornamentals i simplement utilitàries, molt
més prosaiques que les seves germanes artístiques i decoratives. La realitat és que
totes les fonts són part integrant del mobiliari urbà i donen solemnitat a les places,
carrer i jardins de la nostra ciutat.
Fa uns deu anys, Na Isabel em va donar les diapositives tot dient: “Els teus 32 anys a
Aigües de Barcelona em fa confiança que les guardaràs”. Ara he decidit aplicar les
noves tecnologies i, tot guardant les diapositives, publicar-les al temps que hi he
afegit breus descripcions. La seva visualització és un veritable recorregut turístic de
la nostra ciutat comtal.
Dir també que m’he permès unes llibertats com són, afegir: la foto de la Font del Xato,
que en els anys 60 deuria d’estar al magatzem municipal, la de Gran Via – Pau Claris
i una foto de la Font Wallace, avui en dia a Collblanc i que durant molts anys estava
a la seu d’Aigües de Barcelona a l’entrada del Palauet de la Marquesa de Santa Isabel,
Passeig de Sant Joan amb carrer Diputació.
Una afegitó final són unes dites relacionades amb les fonts camperoles de la ciutat,
que principalment se situaven a la Serralada de Collserola i que són un reflex del
costumisme de l’època.
Crec respondre a la voluntat de Na Isabel i al temps fer possible que el seu llegat
fotogràfic estigui a l’abast dels seus familiars, companys i amics.
Pere Grau i Verdaguer
Barcelona, abril de 2011

Plaça d’Espanya

Construïda amb motiu de L'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 1.929 d'acord amb
projecte de Josep M. Jujol i Gibert. Els tres grans grups escultòrics, obra de Miguel Blay,
representen sota formes humanes, el Mediterrani, l’Atlàntic i el Cantàbric. L'aigua cau en forma
de cascades de les àmfores i gibrelles que sostenen les figures i s'uneix a la que brolla de les
boques d'uns grans sauris, fosos en bronze, de l'escultor Llobet. Preserven el cos central tres
columnes corínties dedicades a la Religió, les Arts i l'Heroisme i que tenen gravats noms
il·lustres com Jaume I, Ausiàs March, Ramon Gaudí i Sant Ignasi de Loiola, entre altres. En un
vèrtex, unes estàtues de bronze de Miguel i Llucià Oslé representen la Navegació, la Salut Pública i
l’Abundància que són dons de l'aigua. Culmina el monument un gran braser de bronze que està
custodiat per "Victòries" i que és també obra de Llobet.

Parc de la Ciutadella. Gerro amb Nens.

Situada prop del Passeig de Pujades i front el Museu de Zoologia, té un gerro monumental amb un
conjunt de figures de nens que estan jugant. Obra de Josep Reynés i Gurguí i la seva construcció
data de l'any 1.882.

Parc de la Ciutadella. La Dama del Paraigua.

La font, de dues tasses, està coronada per una senyoreta que amb una mà sosté un graciós paraigua
mentre amb l'altra comprova si encara plou. La escultura que vol honorar l'encís de la dona
catalana és obra de Joan Roig i Soler que prengué com a model a la seva neboda Josepa Alimbau i
Roig de Navarro. El conjunt de la font és projecte de Josep Fontseré i Mestres.

Parc de la Ciutadella. Cascada.

Es tracta d'una Cascada monumental en la que va col·laborar Antoni Gaudí en la seva època
d'estudiant. El conjunt conté una sèrie d'escultures tal com: El "Naixement de Venus", obra
de Venanci Vallmitjana; la"Quadriga de l'Aurora", de Rossend Nobas i altres figures mitològiques
com "Danae" de Joan Flotats; "Leda" i "Neptú" de Manuel Fuxá; "Anfitrite" i "Els Genis de Josep
Gamot i "Els Rius de Rafael Atché.

Parc de la Ciutadella. Font de la Cigonya i la Guineu.

L'obra fou realitzada per l'escultor Eduard Alentorn, queda situada prop del umbracle del Jardí Botànic
i comunament és coneguda com la Font de la Cigonya, donat que aquesta au queda centrada i sota les
seves urpes té la guineu i un gerro.

Plaça Sant Felip Neri

La font de tassa octogonal és obra de l'arquitecte Ros de Ramis. La font estava coronada per la
figura d'un jove estudiant que va desaparèixer de forma sorprenent i el conjunt queda front de
l'església coneguda comunament per la dels "felipons".

Plaça de la Vila de Madrid

La font construïda per estrènyer els llaços de germanor entre Madrid i Barcelona,està
coronada per la figura d'una dona, vestida amb el típic vestit madrileny. Els escuts
d'ambdues ciutats es troben gravats en la columna i destacar que la "maja", obra de Montané
Mollfulleda esta front el jardí en el que es poden contemplar diverses tombes romanes.

Passeig de Sant Joan – Rosselló. La Caputxeta Vermella

L’escultor Josep Tenas i Oliver disposà la figura de La Caputxeta, que porta un petit cistell al braç
esquerra, damunt un pedestal. El llop en una actitud amistosa està al costat de la nena i ambdues
figures són de bronze. El basament és de pedra i en el seu front hi ha una aixeta que fa rajar l’aigua
a una pileta. Aquesta font forma part d’un conjunt de quatre que la Comissió de l’Eixample va fer
construir entre els anys 1921 i 1924.

Passeig de Sant Joan – Còrsega Font d’Hèrcules

L’any 1802 Damià Campeny esculpí la figura d’Hèrcules sobre un pedestal que presideix el conjunt
de la font l’aigua de la qual surt de la boca de dos lleons.
Aquesta font dedicada al rei Carles IV i a la seva muller Maria Lluïsa de Parma, és d’estil neoclàssic
i el seu emplaçament original estava al Pla de la Boqueria al costat del jardí del desaparegut Palau
de les Belles Arts.

Plaça Rius i Taulet

La coneguda com Torratxa de Gràcia és una històrica torre decorada amb relleus que representen els
signes del Zodíac i en el seu basament té una font coneguda com la del Rellotge ja que el conjunt
arquitectònic el corona un rellotge i un campanar.

Plaça Urquinaona. Nen del Càntirs

Aquesta és una de les tres fonts, les altres són El Trinxeraire i La Granota, encarregades l’any 1911
per la Comissió de l’Eixample a Josep Campeny i Santamaria i quines figures en bronze es deuen a
Morales. Símbol de vitalitat i diversió el nen entremaliat bufava pel broc dels càntirs i remullava als
vianants amb el doll d’aigua.

Casa de l’Arcedià

Aquesta font que té dos estils, gòtic i renaixement, es troba en el pati de la casa construïda per
l’arcedià Lluis Desplà i que en el seu moment fou seu del Col·legi d’Advocats.

Palau del Bisbe

Pati de la Llotja. Font de Neptù

Neptù com a déu del mar se’l considera l’actiu viatger que obrí els camins de la prosperitat i de
l’abundància i a Barcelona es troben diferents escultures que li són dedicades.
Aquesta figura de marbre blanc que té a més unes nereides és atribuïda a Nicolau Travé.

Parc de Montjuïc. Font de Ceres i dels dofins

La figura de Ceres, deessa de l’Agricultura, enlairada sobre una gran petxina rau sobre una columna
de dofins, és obra de Celdoni Guixà i Alsina i la finançà Francisco Bernaldo de Quirós, Marqués de
Campo Sagrado. L’any 1827 quedà instal·lada al camp obert que aleshores era al Passeig de Gràcia
amb Provença. L’any 1870 es traslladà a la Plaça Blasco Garay en el cor del Poble Sec i des de l’any
1929 presideix el conegut com a Mirador del Pla del Llobregat.

Palau de la Generalitat. Font de Sant Jordi

Aquesta font, de l’any 1920, és obra de Frederic Galcerà Alabart i està situada en el Pati dels
Tarongers. Té un brollador octogonal amb una artística tassa sostinguda per quatre columnes i
coronada per una figura de bronze de Sant Jordi.

Pelai-Ronda Universitat El Trinxeraire

Aquest noi, El Trinxeraire, es una barreja de Lazarillo de Tormes i Oliver Twist i està enfilat a la
font amb la intenció d’esquitxar als vianants. És un projecte de Josep Campeny i Santamaria i la
figura de bronze va ser fosa per Morales.

Diagonal-Còrsega. Font de La Granota

Completa el trio de fonts degudes a Josep Campeny i Santamaria i per la vestimenta del noi i el
cistell de granotes no hi ha dubte del seu origen camperol. La figura de bronze està damunt d’un
basament de pedra de figura cúbica i l’aixeta de la font és també una granota.

Diagonal-Bruc. Font del Negret

També es coneguda com Font de La Gibrella, data de l’any 1915 i és obra de l’escultor Eduard
Baptista Alentorn. El motiu del conjunt, fos en bronze, és que una nena de raça blanca mulla la cara
d’un negret amb una esponja. La gibrella que sosté el noi en les seves mans es creu que havia de ser
el brollador de l’aigua que avui en dia surt d’una aixeta col·locada a la pedra.

Diagonal-Bailén. Font d’Efebus

L’any 1922 es fonia en bronze, en els tallers de Gabriel Bechini aquesta figura de L’Efebus que es
col·locà damunt d’una estructura de pedra en els quatre costats de la qual hi ha quatre cares d’on surt
l’aigua. L’autor de l’escultura va ser Angel Tarrach.

Plaça Sepúlveda. Font de La Tortuga

L’escultura té un nen i una nena que es diverteixen muntats sobre un queloni que dona el nom a la
font. L’escultura es deu a Eduard Baptista Alentorn i fou fosa en bronze per Ròmul Staccioli.

Plaça del Pedró. Font de Santa Eulàlia

Per iniciativa de la Junta de les Aigües de Montcada i projecte de Jaume d’Armandies, l’any 1826,
es va construir aquesta font amb el basament i la piràmide superior de pedra de Tortosa. Damunt hi
estava la imatge de Santa Eulalia que era de marbre i obra de Llàtzer Tremulles i Lluis Bonifa.
L’any 1936 el monument es va esfondrar, o potser dinamitar, i fins l’any 1952 no es va aixecar una
nova piràmide, aquesta vegada de jaspi i amb la imatge de la Santa obra de Frederic Marés.

Diagonal-Buenos Aires. Font del Pescador

L’antic Camp d’en Galvany és el lloc on es troba aquesta font del Pescador ja que un nen amb un
peix a la mà en és el motiu. L’escultura va ser fosa en bronze, l’any 1947, per Josep Manel
Benedicto i envolta una columna de pedra amb dos tritons, una aixeta i una pileta.

Plaça Letamendi. Font de la Pagesa o de La Pubilla

És obra de l’escultor Eduard Baptista Alentorn i representa a una noia camperola a qui se li ha
trencat el càntir. La figura està guarnida amb un típic vestit català i és una hereva del món rural.

Avinguda de Roma-Villarroel. Font del Gall

Un gall, obra de l’escultor Gimeno Blanes, queda situat damunt un pilar de totxos amb l’aixeta de la
font a una de les seves cares. Als peus de la font hi ha una pica de pedra.

Plaça Sant Vicens de Sarrià

Aquesta font dedicada inicialment a Isabel de Borbó, princesa d’Astúries, és de pedra i està
coronada per la figura de Sant Vicenç Espanyol. Construïda l’any 1854, el seu emplaçament
original estava front l’església de la Vila de Sarrià. En el poema “Sarrià, honest encís” de Josep
Maria López-Pico es parla de la plaça de la font, com un replà.

Plaça de la Virreina

L’escultura de Ruth portant una garbella al braç corona una petita font amb tres brolladors que
presideix aquesta antiga plaça de la Vila de Gràcia. La figura d’aquest personatge bíblic, símbol de
la fertilitat és de bronze projectada per Josep Camps i Arnau i fosa, l’any 1949, per Gabriel Bechini

Plaça Reial. Font de les Tres Gràcies

Data de l’any 1875, però en l’any 1907 es muntà a la Rambla del Poble Nou i és en l’any 1929 que
retornà a aquesta plaça. La font té un bollador central amb un parell de tasses i sis mascarons
coronada per les escultures de les Tres Gràcies que ens recorden les figures femenines de Aglaia,
Eufrosina i Talia, immortalitzades en els quadres de Sanzio, Raffaello i Rubens

Gran Via-Roger de Llúria. Font de Diana

Aquesta figura de Diana, deessa dels boscos i de la caça és deguda a Venanci Vallmitjana i Barbany,
és de l’any 1913 i esculpida en marbre. Si l’estàtua de Diana està vestida es deu a l’estreta opinió
dels regidors de l’època, de l’Ajuntament de Barcelona, que no van acceptar un esbós inicial amb la
deessa nua.

Plaça Palau. Font del Geni català

L’estàtua de marbre del Geni Català projecte de Francesc Daniel Molina culmina el monument que
va ser un homenatge al Marques de Campo Sagrado al ser l’artífex i financer de la portada de les
aigües de Montcada a la ciutat comtal.
Les quatres escultures laterals són obra de Faust Baratta, representen les quatre províncies catalanes
i els dolls d’aigua que brollen d’uns caps de lleó fan memòria als rius Llobregat, Ter, Segre i Ebre.

Portal de l’Àngel amb c. Santa Anna

Font de quatre brolladors que a les seves quatre cares té l’escut de la ciutat i està coronada per una
columna, també de fosa amb garlandes. Anys enrere era fàcil veure que aprenents dels tallers del
voltant amb càntirs a la mà anaven a recollir aigua. Avui en dia l’Avinguda del Portal de l’Àngel és
comercial amb botigues de nivell i sense els aprenents la font ha perdut part del seu encís.

Avinguda Porta de l’Àngel

Coneguda en temps passats com Font de Santa Anna està a la part baixa del Portal de l’Àngel i en
la seva primera construcció disposava d’un abeurador per a cavalls amb aigua de Can Moranta,
Avui en dia està adossada a l’edifici del Reial Cercle Artístic i disposa de cinc cossos en forma de
ventall amb els seus mascarons i aixetes i un escut de la ciutat en el cos principal.
La font és de l’any 1356 i les rajoles ceràmica, obra de Josep Aragay, es van col·locar l’any 1918.

Plaça Gala Placídia. La Nena amb el Cervató

És una escultura de J. M. Benedicto que queda damunt d’una pilastra de totxos on hi ha una aixeta i
una pica de pedra. Fent un joc de paraules es pot dir que és una font amb gràcia al límit del barri de
Gràcia.

Plaça Vicenç Martorell

Plaça Adriano.

Plaça Catalana

Plaça Victor Balaguer. Font del Ninyo

Projectada, l’any 1880, per Agapit Vallmitjana inicialment estava situada a la desapareguda Plaça
Victor Balaguer dins la vila de Sants. Posteriorment es va erigir a la Plaça Salvador Anglada i per
nous capricis d’urbanisme, finalment ha anat a raure als Jardins de Can Mantega. És una font de
pedra amb quatre brolladors coronada per la figura del Ninyo que aguanta una gerra damunt del cap.

Montjuïc

Plaça del Duc de Medinaceli

Aquesta font de pedra amb forma circular té quatre piques angulars que recullen l’aigua vessada
d’uns corns que sembla fan sonar quatre tritons.. Les escultures són de bronze obra d’en Josep
Anicet Santigosa i el basament del conjunt serveix de suport a una columna de ferro que al damunt
té la figura de l’almirall Galceran Marquet i que és obra de Damià Campeny.

Paral·lel-Nou de la Rambla. Font de Raquel Meller

Font dedicada a la cupletista universal que va ser Raquel Meller – Francisca Marqués
López-, musa del Paral·lel i figura del Teatre Arnau d'on es projectà al món. Josep
Viladomat va ser l’autor d’aquesta escultura amb la figura de l’actriu vestida de
Violetera. Hom davant de la font creu sentir La Violetera, El Relicario i admirar el film,
any 1923, Violetas Imperiales, interpretat per l’actriu i que va se transició entre el cinema
mut i el sonor.

Passeig Marítim. Font de Carmen Amaya

Per iniciativa del periodista Josep Maria Massip, el 14 de febrer de 1959, s’inaugurà aquesta font
mural quins relleus representen un tablao flamenc amb uns nens ballant i quines figures són obra de
l’escultor Rafael Solanic. Aquesta font és un homenatge a Carmen Amaya, bailaora i cantant de
flamenc, universal.

Plaça Santa Maria del Mar

Erigida l’any 1402 a l’antic cementiri de l’església de Santa Maria del Mar, és una font gòtica
coneguda com “La Font dels Senyors” donat que en aquells anys abastia a la classe aristocràtica del
Barri de la Ribera. És una construcció cúbica que té tres brolladors i està decorada amb blasons,
gàrgoles i un petit rosetó. Davant de la font podem recordar un poema de l’any 1860 que diu: Les
coses que jo voldria són aquestes: Bona sort, aigua de Santa Maria, una tartana i un hort.

Plaça Sant Just

És una de les més antigues de Barcelona ja que és va construir en el s. XIV en el lloc que havia
ocupat el cementiri de l’església de Sant Just i Pastor. És un homenatge a Joan Fivaller descobridor
d’una deu d’aigua a la Serra de Collserola. La font té tres aixetes inserides en uns mascarons i també
disposa d’una pica. En altres cares de la font trobem, esculpit en pedra a Sant Just sostenint la palma
del martiri, escrits nobiliaris i el relleu d’un falcó enxampant una perdiu.

Carrer Portaferrisa

La Porta Fèrrica era una de les portes de la segona muralla de Barcelona construïda en el segle XIII
La font és de l’any 1671 i les rajoles del plafó, obra de l’escultor Joan B. Guivernau, van sortir a la
llum el 24 de setembre de 1959. El text gravat és:
“La barra de hierro una de las medidas longitudinales usadas en la ciudad, que se fijo en ella, le dió
nombre así como a la calle que conducia a dicha puerta desde la ciudad antigua.
En la calle Puertaferrisa se construyeron a principios del siglo XVI, la casa Gralla, bello edificio
plateresco, desaparecido al abrirse la calle del Duque de la Victória, y la casa Pinós, del Marqués de
Barbará, destruida tambien a mediados del siglo XIX. La construcción del Palacio Moja, hoy
Comillas, en 1774 motivo el derribo de la antigua puerta”

Pla de la Boqueria

Font d’estil neoclàssic construïda l’any 1824 sota un arcosoli, encastada al mur de l’antic convent
dels caputxins. Hi destaca, sobre tres aixetes, un gran escut de Barcelona amb el bast i la pell de lleó,
atributs de Hèrcules que en l’època es tenia com a fundador de la ciutat. El Pla de la Boqueria
popularment conegut com Pla de l’Os, en referència a la mandra pels llocs d’oci que l’envoltaven.

Font del Doctor Fleming

Aquesta font mural és l’homenatge de Barcelona a Sir Alexander Fleming descobridor de la
penicil·lina. Està situada darrera de l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina.

Carrer Carme

Carrer Petritxol

Carrer Hospital

Carrer Nou de la Rambla

En la façana d’un immoble de l’antic carrer Conde del Asalto es situa aquesta font inaugurada el 7 de
setembre de 1826 i costejada per la Junta d’aigües de Montcada. L’escut de la ciutat corona el dipòsit i
prova el interès que l’Ajuntament va tenir per l’obra.

Plaça Sant Agustí Vell. Font dels Traginers

El Convent de Sant Agustí del que només queden visibles una porta barroca, cinc capelles i una nau
col·lateral donà nom a la Plaça. En una de les parets de l’antic convent hi estava adossada la pila de la
font que hom pensa s’anomenava dels Traginers donat que hi abeuraven els animals de càrrega.

.Font

del Gat

A la muntanya de Montjuïc, entre altres, han desaparegut les fonts de “La Guatlla”, “Vista Alegre”, “El
Geperut” i “La Trobada”. Però ens queda la de La Marieta que és la de l’ull viu, immortalitzada en la
cançó: “Baixant de la font del gat, una noia, una noia, baixant de la Font del Gat, una noia amb un
soldat...”

Claustre de la Catedral

Aquest brollador, les dues primeres fotos, queda situat a l’angle immediat a la Porta de la Pietat i està
protegit per un templet obra d’Antoni Claperós, pare i fill. En la volta superior hi ha una figura de Sant
Jordi que venç al drac en presència de vuit àngels. En la festa del Corpus s’engalana la font i en mig
d’un cistell de cireres i clavells, un ou balla sobre el raig d’aigua. L’altra es coneix com a Font de Santa
Eulària.

Plaça Sant Pere de les Puel·les

Font de ferro d’estil neogòtic inspirada en la porta de l’església de Sant Pere que és un antic
Monestir de l’any 801. La font dedicada a Ferran VII és de l’any 1826, finançada per la Junta
d’Aigües de Montcada i en el seu moment s’abastia d’aigua de la Mina.

Diagonal - Aribau

Diagonal - Pau Claris

Carrer Escorial. Font de l’Atzavara

Nom popular amb el que s’ha conegut la històrica Font de la Salut i que juntament amb les del Carbó,
Sant Pere i La Cabreta formava una considerable xarxa de fonts als vessants de la Muntanya Pelada.
Originalment, el brollador de la font coronada amb una atzavara, estava al vell mig de la cruïlla del
carrer Escorial amb Camèlies. Avui per raó del transit s’ha desplaçat a la vorera dreta del c. Escorial.

Carrer Hort de la Vila

Carrer Moianès

Travessera de Gràcia

Font mural que començà a funcionar el 5 d’abril de 1845 i es construí en raó de l’escassetat d’aigua. La
decoració amb rajoles conté dos caps humans amb forma demoníaca traient aigua per llurs boques i
que va a parar a unes grans copes. Sobre la pica de pedra hi ha tres aixetes i altre element és un fanal.

Plaça Comercial

Passeig de Sant Joan – Ali Bei

Parc de la Ciutadella

Plaça Tetuan

A la font de la Plaça Tetuan es pot llegir: “La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es
fan i es desfan”. Aquest poema de Joan Maragall està gravat al monòlit de pedra, esculpit per Frederic
Marés i que la Comissió de l’Eixample encarregà al autor, el 22 de març de 1920.

Antic Hospital Santa Creu

Carrer Bartrina

Plaça Molina

Plaça Comerc

Plaça Comas

Plaça Concòrdia

Carrer Morales

Plaça Artós

A les portes de l’antiga vila de Sarrià es situa aquesta senzilla font que té un simbolisme misteriós que
prové de la làpida incrustada a la pilastra on es consigna que, en l’any 1875, la font va ser dedicada al
municipi en un acte de justícia. Quin?

Paral·lel Ronda Santa Pau

Consell de Cent Villarroel

Plaça dels Àngels

Consell de Cent Sardenya

Plaça Berenguer

Font del Xato

Podem dir que aquesta és una de les fonts viatgeres de Barcelona. L’any 1816 va ser aixecada a on avui
en dia es troba l’escultura de Pitarra en el que era Pla de les Comèdies i ara es coneix com Plaça del
Teatre. El projecte original de Pere Serra i Bosch, va quedar inacabat al no fer-se tres de l’escultures
previstes en les fornícules de les quatre cares. Damià Campeny realitzà la del front que donava a la
Rambla que representa el riu Llobregat però les altres tres, Aigües del Port, el Rec Comtal i el Canal
d’Urgell quedaren en un simple projecte.
Cal reconèixer que la font no va resultà grata als barcelonins i va ser enderrocada el 10 de gener de
1870 i va anar a parar primer a La Cascada de la Ciutadella, després al Zoo i uns anys al magatzem
municipal. Des de l’any 1975, amb diferències notables respecte la primitiva, la tenim a la Plaça de
Sants i el seu nom del Xato és conseqüència d’un malvat que li va endegar una pedregada i se’n portà
part del seu nas.

Gran Via – Pau Claris

Rambla. Font Wallace

Sir Richard Wallace, filantrop angles, establí una cadena de germanor entre ciutats mitjançant un
model de font en forma de columna que amb unes cariàtides al mig està coronada amb un templet.
L’alcalde de Barcelona, el insigne Rius i Taulet acceptà la proposta i, l’any 1868, dotze de les fonts van
venir a la ciutat comtal i es van situar a la Rambla, a la Gran Via, al Parc... Una font del mateix model
fins fa pocs anys va estar a l’entrada del Palauet de la Marquesa de Santa Isabel, seu social llavors
d’Aigües de Barcelona i actualment la trobem a l’entrada de l’edifici d’AGBAR.de Collblanc.

Font Wallace

Aigües de Barcelona

Font de Canaletes

A l’any 1260, el recinte sud-oest de les muralles de Barcelona s’havia estés per tota la longitud de
l’anomenat torrent de la Rambla, també conegut per Areny. Cinc portes s’obrien al seu llarg, la de
Santa Anna també anomenada dels Bergant, i les de Portaferrisa, Boqueria, Trencaclaus o del Ollers i
la de Drassana. A mitjans del segle XVI junt a la porta de Santa i fora muralla fou construït l’Estudi
General o sia Universitat i en el seu pati es situa una font.
D’on provenia l’aigua que abastia la font? Això és una altra història que s’inicià l’any 1347 amb els
treballs d’adducció d’aigua des de Collserola amb els drets de la mina de Can Cortés de la vila de
Sarrià. La canonada arribava a una caseta construïda a l’indret de l’actual cruïlla Passeig de GràciaAragó i d’ací una canonada cap al centre de la ciutat vella. Aquest sistema entrà en servei el 4 de juliol
de 1356 dia en que fou inaugurada la Font de Sant Honorat.
Doncs bé, a l’alçada del Portal de l’Àngel, d’aquest sistema es derivà l’aigua cap a la font de l’Estudi
General tot seguint la muralla nord. L’aigua brollava a la font per uns canalons i aquest és l’origen de
Canaletes emprat també per anomenar les torres de les muralles d’aquell indret que foren enderrocades
l’any 1855.
L’Estudi General també desaparegué i l’Ajuntament traslladà la font al seu emplaçament actual i com
que l’aigua provenia del primer brancal del sistema d’adducció, els nostres avantpassats varen
començar a dir que aquesta era l’aigua més pura i la millor. Entre uns i altres van fer certa la tradició
xinesa “Quan beguis aigua pensa d’on prové” i per aquells temps l’aigua de Collserola pels barcelonins
era la millor.
La font actual de ferro colat és del segle XIX i potser ja no és tanta la tradició recollida en la dita
“Beure aigua de Canaletes és viure la ciutat”. Avui en dia la font és internacional i s’engalana en les
ocasions dels grans triomfs del Barça.

DITES CAMPEROLES

A la Font de la Manigua
hi van noies i minyons,
Al anar, tot són rialles,
al tornar, tot són raons

Aigua fresca i regalada
com la de Can Trampa, en lloc,
Davant sa taula parada
aquell que hi va, diu: no em moc.

Omple més que un got de vi
l’aigua de Can Castellví

A la font de Llavallol
qui no hi va és perquè no vol

Aigua de la Font de l’Alba
que cures l’enyorament
!Fes-me oblidar a la ingrata
que en dóna tan greu turment¡

A la Font del Mas Guimbau
molts hi troben benestar
perquè són bones pel fetge
i altres mals solen curar

Aigua fresca i regalada
la de la Font de l’Arbós,
sobre tot acompanyada
d’una cassola d’arròs

Sembla que tindrem casori
si és veritat açó que es diu
doncs l’altre dia els van veure
a la Font de La Perdiu

Anant a la Font d’en Fargas
vaig conèixer al meu promès...
Noies que voleu casar-vos
el provar no costa res.

¿ On has anat, Rosalia,
que tan sofocada bens ?
He anat a la Satalia
a ballar amb en Vicenç.
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