
Arranjament de la font de Llops 

 
Seguint la tradició de la inauguració d’una nova font, o de les millores portades a terme 
en una d’existent, després de la celebració del 68è Aplec de Matagalls, el dia 9 de juliol 
de 2017, un grup d’apleguistes van baixar per la drecera vertiginosa que ressegueix el 
torrent de Coll Pregon, passant per la font de Mosquits, i més avall, aproximadament 
1.1 km, van arribar a la font de Llops, que havia estat arranjada pel servei de Parcs 
Naturals de la Diputació unes setmanes abans. En l’acte de presentació de les millores 
fetes a la font estaven presents Oriol Rabat i Àngel Rabat, que varen obsequiar als 
assistents amb una explicació de les obres tècniques portades a terme a la deu d’aigua; i 
en Xavier López d’Educa Viladrau que explicà una de les llegendes originàries de la 
font. Va ser inaugurada oficialment per l’alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, i el 
president de l’associació Amics Aplec de Matagalls, Ramon Caralt. Finalment l’acte va 
concloure amb la benedicció de la font per part del bisbe de Vic, Dr. Romà Casanova. 
L’acte acabà amb la lectura entre els assistents de poemes relacionats amb els llops i la 
muntanya.  
 
Les obres de millora van consistir en el canvi del broc per un de més sòlid i encastat 30 
centímetres a la pedra, l’elevació del muret que contenia les terres per evitar la caiguda 
del gran roc de sobre la font, el millorament del drenatge, i el condicionament de 
l’escomesa des de la propera deu. 
 

 
 
 
 
La font de Llops és situada en una densa fageda, a 95 minuts caminant a un bon ritme 
des de la Plaça Major de Viladrau pujant per l’antic camí marçaler fins a Bordoriol, 
d’aquí pel coll de Joan, i ja planejant a sols 20 minuts seguint la pista de la dreta (que no 
té cap cadena). La font rep el nom pels últims llops (dues femelles i tres mascles) 
abatuts al Montseny a finals del segle XIX. Durant aquest segle a Catalunya el llop fou 
perseguit fins a la seva pràctica extinció. Els últims llops de caçats a Catalunya foren a 
Mont-ral l'any 1875, al Matarranya a principis de segle XX, i a la Terra Alta se'n 
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capturà un exemplar el 1935. Al 1999 reapareix el llop a la Catalunya Nord. Al 2004 es 
fa pública la presència del llop al Parc Natural del Cadí-Moixeró, i el 2008 a la 
Cerdanya. Al 2011 s’observen llops més al sud a la zona de Castellterçol, al Moianès, i 
es produeixen atacs a alguns ramats. Per ara, sembla que al Montseny encara no hi ha 
llops.  
 
 
La vella font de Llops fou restaurada i patrocinada per primera vegada per Angel Rabat 
i Graugés i l'Associació d'Amics del Montseny l’any 1986. En aquella ocasió la font fou 
beneïda per l’aleshores bisbe de Vic, dr. Guix, i inaugurada pel president de la 
Generalitat, el Molt Honorable Jordi Pujol, i l’aleshores alcalde de Viladrau Josep 
Pagespetit. Es va editar un artístic recordatori obra de Jordi Cartagena, i en l’acte es va 
llegir l’ofrena del poeta Ernest Jorba: 
 

Que com mai exulti 
el teu cor company 
en la retrobada 
més nostra i més neta... 
El Montseny esplèndid 
en l’aplec d’enguany, 
ens ret una font 
i honora un poeta! 

 

 
 
 
La Font de Llops és dedicada al primer centenari del poema “Canigó”, que és un llibre 
èpic de 1886 escrit per Jacint Verdaguer i constitueix un dels poemes clau de la 
Renaixença catalana. L’obra conté una descripció geogràfica dels Pirineus catalans i es 
desenvolupa a través de la figura mítica del Comte Tallaferro, valent i ferotge lluitador 
del segle XI contra els sarraïns (basat en el personatge històric Bernat Tallaferro). 
 
Segons prospeccions del 2014 dels geobiòlegs Jordi Pascual i Jordi Matamoros, l’aigua 
de la font de Llops té una energia de 18.000 uB (unitats radiestèsiques Bovis), mentre a 
l’entorn l’energia detectada amb les seves tècniques és de 10.000 uB. Per altra banda 
l’any 2017 es va portar a terme un estudi de la mineralogia de l’aigua de la font per part 
del laboratori homologat Prat de Torelló, que va determinar que l’aigua era de baixa 
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mineralització, lleugerament bicarbonatada i càlcica, amb els resultats següents: pH= 
7.40; Conductivitat = 92 microS/cm; Bicarbonat: 53.1mg/l; Clorur = 3.5mg/l; Sulfat = 
1.7mg/l; Nitrat = 0.0mg/l; Duresa = 4.4ºTH; Calci  = 13.6mg/l; Magnesi = 2.4mg/l; Sodi 
= 4.0mg/l; Potassi  = 1.1mg/l; Fluorur  = 0.23mg/l. 
 
Al proper coll de Joan hi ha una esplèndida vista: a l'esquerra, la vall d'Arbúcies, les 
Agudes i el Turó de l'Home. A la dreta la vall de Viladrau, al fons la plana de Vic i 
quasi davant l'imponent Matagalls. Darrere, les cingleres del Collsacabra amb els 
Pirineus al fons. En aquest coll hi ha un oratori, construït al 1976, dedicat pels 
pessebristes de Vic i Viladrau a Sant Francesc d’Assís. La imatge original de Sant 
Francesc d’Assís al oratori de Coll de Joan era proporcional a la seva capelleta de pedra 
i coberta de pissarra, però va ser malmesa. Ara hi ha una altre imatge del sant fundador 
de l’orde franciscà i de les Germanes Clarisses, però molt més petita.  

 
 

 
 
Dr. Oscar Farrerons. 
Estudiós del Montseny. GIIP, Aigua i Sostenibilitat. 
Universitat Politècnica de Catalunya.  
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