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Introducció	
Breda és un petit municipi de La Selva de tan sols 5 quilòmetres quadrats, però en canvi amb 

una població de quasi 4.000 habitants. El terme municipal queda acotat entre la Riera de Breda 

a l'oest  i el torrent de Repiaix a l'est, a  l'anomenada Plana de Breda, a una altitud de 169 m. 

sobre el nivell del mar al centre de la vila. Breda limita a llevant amb el municipi de Sant Feliu 

de Buixalleu i a ponent amb el de Riells i Viabrea, formant una estreta franja municipal que al 

nord  confina  amb  el  coll  de  n’Orri  i  pel  sud  té  al  seu  vèrtex  prop  de  l’estació  de  tren  de 

Viabrea. De la seva limitada superfície sols pertany al Parc Natural del Montseny l’angle nord‐

oriental, corresponent en gran mesura amb la conca del Repiaix entre el torrent de Vilaseca i 

els Terressos, tot i això els bredencs tenen una gran consciència de pertànyer al Montseny, ja 

sigui per la presència propera de Montsoriu o per les magnífiques vistes montsayenques que 

es veuen des dels seus carrers i camps. 

El  nucli  antic  de  Breda  és  un  centre  històric  d'estil  romànic,  declarat  bé  cultural  d'interès 

nacional, que es va originar a partir del monestir benedictí de Sant Salvador fundat l'any 1038 

pels  vescomtes  de  Cabrera.  La  terrissa  ha  estat  des  de  sempre  una  activitat manufacturera 

important  que  s’ha  anat  modernitzant  i  actualment  encara  és  un  dels  elements  culturals  i 

comercials (a més de fabrils) que identifiquen Breda. Però en aquest article us volem parlar de 

les  fonts  de  Breda,  un  gran  patrimoni  històric,  natural  i  cultural  que  a  vegades  ha  passat 

desapercebut eclipsat pel monestir i la terrissa bredenca. A Breda tenim identificades 13 fonts 

urbanes, 8 de boscanes, i 6 fonts ja perdudes a hores d’ara.  

Entre aquest conjunt de brolladors en destaquen fonts històriques com les del Novè Centenari 

o  la de  la plaça del Convent; altres belles  fonts arranjades per  la  industria terrissera com les 

que trobem als carrers Còdols, Barcelona, o Sant Antoni; fonts amb passat il∙lustre com la can 

Xifré; o d’altres que caldria millorar el seu manteniment, com la font Nova, la d’en Duran o la 

de Can Graupera; televisives com la de la Ratica; fonts encisadores com la Pintoresca i la de Ca 

l’Erola; fonts modernes com les de les places Independència i Bassa del Molí. Malauradament 

també  hi  ha  fonts  actualment  desaparegudes  com  la  Cal  Gall,  la  de  la  Perdiueta,  la  de  Cal 

Batlle, la del Petricó, o la font de Cal Vila. I d’altres situades en espais privats en que no s’hi pot 

accedir, com la font de Can Cortina. Totes les fonts i el recorregut proposat el podeu veure a 

l’annex final d’aquest article1. 

Anem	a	veure	les	fonts!	 	
Comencem  el  nostre  recorregut  després  de  visitar  el monestir  de  Sant  Salvador  i  el museu 

Aragay a  la plaça de  la Vila. Per darrera del  l’absis passem a  la plaça del Convent on podem 

beure de la font que és situada a l’angle sud‐oest de la plaça. 

                                                            

1  Consultable  també  a:    https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WKFQ2RVCrdkE5sLukVG1T‐
07DDM&ll=41.74973956551858%2C2.562915089996295&z=15 
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Font	de	la	plaça	del	Convent	
Hi ha 2 fonts que s'obren a Breda amb l'arribada de l'aigua corrent al municipi el 1917. 

Una d'elles és la de la plaça del Dr. Rovira i l'altra és la de la plaça del Convent (tot i que 

abans ja hi havia un pou en el mateix emplaçament).  

La font és situada annexa al pou original d’on es proveïa d’aigua Breda. Es tracta d’un 

senzill polsador encastat a la paret del prisma de base octogonal que mira cap a la plaça. 

Sota  del  polsador  una  vella  pica  de  pedra  rectangular  recull  l’aigua  sobrant  fins  al 

drenatge. Tot el conjunt de font i pou fou restaurat amb senzillesa a la tardor 2016 per 

recuperar  la dignitat perduda, refent  la cúpula que cobria el pou,  i arrebossant de nou 

l’obra,  amb  acabat  pintat  en  color  terròs.  Alguna  casa  propera  és  restaurada  però 

moltes d’altres immediates seria necessari recuperar per dignificar el lloc en conjunt. 

El Convent que dóna nom a  la plaça és un edifici que ha estat al  llarg de  la història hospital, 

convent i centre educatiu. És situat tot just darrera del monestir, una obra inclosa a l'Inventari 

del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La data primigènia de  la seva construcció és 1355, 

com  a  hospital,  tot  i  que  pels  volts  de  1576  l'hospital  es  traslladà  i  aleshores  l’edifici  serà 

ocupat per monges com a convent i després, gràcies al llegat de la fundadora Maria Fortuny,  

obriren una escola de nenes a finals del segle XIX, que fou operativa fins 1924. Després, entre 

1928 i 1972, estigueren al càrrec de l’escola les religioses del Sagrat Cor. Quan l’escola quedà 

en desús l’edifici fou cedit a l'Ajuntament que el destinà a casal de gent gran. 

Tot seguit agafem el carrer del Convent en direcció ponent fins al carrer del Prat on girem a la 

nostra esquerra fins arribar a la plaça del dr. Rovira, on al seu extrem sud‐est trobem la font 

del Novè Centenari. 

Font	del	Novè	Centenari		
La font del Novè Centenari ha tingut fins a 3 formes diferents al llarg de la història. Una 

primera quan es va  inaugurar al 1917 (per celebrar  l’arribada de  l’aigua corrent),   una 

segona quan es va reformar l’any 1927, amb aires modernistes, i una tercera al 1968 per 

commemorar  els  nou  segles  que  s’havia  consagrat  l’església  del  monestir  de  Sant 

Salvador, quan se  li dóna  la forma actual. En tots els casos  la font sempre ha restat al 

mateix lloc, a la cantonada sud‐est de la plaça, i és per això que antigament rebia el nom 

de font de la plaça del dr. Rovira. 

La primitiva font de 1917 era un broc que emanava aigua d’una paret enguixada d’uns 

dos metres de alçada. L’any 1927  l’obra va ser millorada amb unes pilastres  laterals a 

ambdós  costats  de  la  paret,  i  a  la  vegada  coberta  amb  un  frontis  neoclàssic  amb 

ceràmica acolorida coronat per dos grans gerros ceràmics.  

L’actual font del Novè Centenari és un gran roc de granit amb el nom i la data cisellats i 

pintats en negre. El broc de la font és el cap d’un animal fantàstic (potser un drac) situat 

sobre una gran pica de pedra a nivell de paviment. 
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Font	del	carrer	Sant	Antoni	
Data dels anys 90, va ser construïda per l’Associació de Veïns Vilatans de Breda (AVVB), 

amb  l’assessorament  artístic  de  la  Mª  Teresa  Mas  i  Pietro  Scremin,  el  suport  de 

l’Ajuntament,  i la participació dels Gegants i Grallers de la Batllòria. Com la majoria que 

es  van  construir  en  aquestes  dates,  la  seva  característica  és  l’ús  de  la  ceràmica  per 

realçar l’obra. Tota la font està encastada en el mur d’una casa, i recoberta de ceràmica 

de  color  marró,  però  amb  un  baix  relleu  irregular  de  color  blau  que  simbolitza  el  fil 

d’aigua que arriba al broc, amb un efecte gràfic ben aconseguit. Per  sobre en destaca 

peces irregulars de color terracota i una gran espiral groguenca que podria ser el sol. A 

un dels  laterals  hi  ha  elements  ceràmics  irreconeixibles.  La pica quadrada de pedra  es 

sostinguda per una massa de pedres de riu toscament rejuntades. El conjunt ceràmic es 

signat a l’angle superior dret pel ceramista Jordi Camprubí. 

Ens  encaminem  ara  una  altra  font  urbana  de  gran  historia  bredenca,  la  font  del  carrer  dels 

Còdols. Per arribar‐hi tornem a la carretera, principal via urbana del poble, i seguim pujant fins 

a  la  confluència  dels  carrers  Nou,  Sant  Sebastià,  Còdols  i  la  pròpia  carretera.  A  mà  dreta 

trobem la font del carrer dels Còdols (popularment també anomenat carrer de les Monges). 

Font	del	carrer	del	Còdols	
També anomenada font de Sant Jordi i font de la plaça Trunes. La font és encastada al 

tester  d’una  casa amb  façana  cap a  la plaça Trunes,  just  al  costat  de  la  finestra.  Està 

presidida pel gran  indicador de  la  seva data original de 1926,  tota perimetrejada amb 

motllures de ceràmica marró. El divendres   27 de setembre de 1996 es va  inaugurar  la 

seva  reforma,  emmarcada  dins  d’un  seguit  d’actes  organitzats  amb  motiu  de 

l’homenatge a bredencs distingits i d’una exposició a la Casa de Cultura de “La Caixa”. 

El  polsador  de  l’aigua  es  centrat  a  una  representació  clàssica  del  mite  de  Sant  Jordi 

matant el dragó, tota ella de ceràmica policromada, original de la ceramista Anna Majò. 

La pica de pedra és l’original de 1926 i està a dos pams del nivell del terra. 

Descendim  el  carrer  dels  Còdols  fins  a  trobar  el  carrer  de  Gaserans,  un  cop  trobem  el 

Poliesportiu, el voregem i ens acostem a la masia Can Xifré, masia de la qual pertany la font, 

que es troba a pocs metres de la casa, prop de la bassa circular. La masia Can Xifré apareix ja 

en un fogatge de 1595,  tot  i que hi ha notícies de Gaspar Xifré de Breda que es remunten a 

1462. Actualment és la seu del Centre Excursionista de Breda i el Club de Petanca. 

Font	de	Can	Xifré	
Una de les fonts més boniques de Breda, però malauradament estaà malmesa tant per el 

pas dels anys  com pel menyspreu de  certa gent...  És  una  font que data de 1923, amb 

decoració d’influència modernista, amb rajoles que antigament eren de color blanc, blau 

i rosa amb decoració geomètrica i floral, però ara costa de veure.  
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En uns anàlisis portats a terme els darrers anys i presentats a la revista La Sitja del Llop 

van donar com a resultant nivells de nitrats superiors a 50 mg/l. cosa que converteix les 

seves aigües en no potables.  

Prenem direcció nord tenint el torrent a la nostra dreta caminant entre un camp de plataners 

fins trobar el sender PR‐C 201. Creuem el torrent pel pont del Mut i a  l’arribar a la cruïlla de 

caminois abandonem el PR  i  pel  viarany de  l’esquerra pugem  fins a  la  carretera GI‐522, que 

creuem vigilants  per  anar  a  la  font Nova.  La  font  queda  just  a  sota  del  pont  del  Torrent  de 

Vilaseca.  Antigament  podies  aparcar  el  cotxe  a  una  entrada  de  camí  a  mà  esquerra,  inclús 

alguns valents baixaven en automòbil fins quasi davant per carregar les seves garrafes d’aigua, 

però ara les bardisses s’ho han menjat tot. 

Font	Nova.	
Ara l’únic accés net que hi ha fins la font es troba en un corriol just a pocs metres de la 

casa rural que passa per sota una alzina surera. Si el seguim en direcció al riu no és difícil 

trobar‐la. Malauradament actualment la font està en desús i quasi colgada de bardisses. 

La Font Nova, va ser descoberta el 12 de Juliol de 1946 per Josep Ponsa, Jordi Rius, Josep 

Fugaroles,  i  Albert  Forns.  Aquests  quatre  pioners  es  van  cuidar  d’arranjar‐la 

perfectament  recol∙lectant  els  diners  necessaris  per  poder  portar  a  bon  terme  l’obra. 

També hi va col∙laborar el propietari Salvador Batlle  i Viñas. El mestre Salvador Codina 

(1910‐1985)  li  va  dedicar  la  sardana  "Font  Trobada”,  potser  per  això  és  també 

anomenada font de Sant Salvador. Tot i que ara sembla impossible de llegir, al pedró hi 

ha havia escrit: 

Fuente de San Salvador 

CONSTRUCCION: 12 JULIO 1946 

RENOVADA 12 JULIO 1952 

 

Creuem el torrent de Vilaseca cap a ponent sense problema, ja que sempre baixa un miso raig 

d’aigua. Veiem les característiques algues vermelles a les seves pedres, indicatiu que és un lloc 

on arriba poca llum solar i també de la netedat de les aigües. El corriol d’ascens és mig perdut, 

però sempre en direcció ponent arribem a una pista de terra. Seguint  la pista a sud, passant 

per davant d’un bonica masia annexa a la granja “Xai del Montseny”, en 400 metres arribem a 

un encreuament amb un  camí de  terra per on passa el PR‐C 201. Seguim  la pista a  sud  i de 

seguida  trobem  la  carretera  local  GIV‐5521  que  va  cap  a  Riells  del  Montseny.  Prenent  la 

carretera ara direcció nord‐oest passem per davant del restaurant  Can Mariano, i 200 metres 

més amunt trenquem pel corriol a la nostra esquerra resseguint la tanca d’una granja escola, 

que  aquí  hi  té  nombrosos  animals.  Podeu  veure  per  la  tanca  cérvols,  cabirols,  porcs 

vietnamites.... El final de la tanca ens ha portat a un sender ben marcat, el sender de la font 

Pintoresca, que nosaltres prenem en direcció nord per en 100 metres arribar primer a un bonic 

forn que és un dels més antics de Breda, i després a tocar la riera, la font Pintoresca. 
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La font presenta tres àmbits molts diferents: una part elevada d’acer cortén amb retalls 

que permeten veure el  cel,  una part  central  ceràmica  i  una base pètria on  és  situat el 

broc.  La  terrissa  representa  un mosaic  en  forma  de  riera,  d’una  gran  bellesa  plàstica 

realçada  per  una  panoràmica  natural  al  Montseny  increïble.  A  les  peces  ceràmiques 

destaquen en relleu pinyes, una ferradura i inclús un petita granoteta. 

 

Antigament a la font hi havia uns safareigs públics anomenats d’en Mingo (pel nom de la casa 

propera),  similars  al  que  hi  ha  uns  metres  més  amunt  sota  dels  horts.  Retrocedim  els  50 

metres i baixem pel carrer de l’Església fins a la plaça de la Bassa del Molí, on també hi ha una 

moderna  font.  Una  mica  més  avall  som  al  punt  de  partida  de  la  nostra  excursió,  uns  deu 

quilometres més cansats, però amb el cor alegre per la dotzena llarga de fonts que hem pogut 

gaudir.  Si  encara  voleu  aprofitar  més  la  vostra  estada  a  Breda  pel  proper  carrer  Capellans 

arribeu al Centre Cultural Els Forns, que bé val la nostra visita. 
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Conclusions	
Les fonts han jugat i han de continuar jugant un paper clau en la vida dels pobles en general i 

de  Breda  en  particular,  com  elements  de  proveïment  de  la  necessària  aigua  però  sobretot 

actualment per enfortir  vincles  socials  al  voltant de  fontades,  excursions,  aplecs  i  festes. Cal 

mantenir el que Marcos Fernández Martínez defineix com a “cultura de  la  font”2:  tradicions, 

costums i hàbits que es duen a terme amb les fonts com a protagonistes, per tal de mantenir 

viu aquest gran patrimoni històric, natural i cultural que són les fonts bredenques. Per això cal 

demanar a les administracions corresponents el manteniment de les fonts en bon estat, lliures 

de bardisses, de brutícia, i si pot ser de tanques que impedeixin de gaudir‐ne. Cal exigir que es 

mantinguin les deus d’aigua naturals, lliures de contaminació de qualsevol mena, i de purins en 

especial,  més  enllà  de  posar  el  rètol  “aigua  sense  garantia  sanitària”.  Cal  treballar 

conjuntament amb els propietaris per tal poder defensar les fonts com elements patrimonials 

de Breda.  

Mantenir  les  fonts  en  aquesta  societat  de  les  preses  i  de  l’aigua  embotellada  és  una  feina 

heroica i necessària, és una tasca de tots: administracions, societat civil, associacions... per tal 

que puguem deixar als nostres fills i nets una herència digna. Recuperem la cultura de la font, 

recuperem el gaudi de les fonts. Que tornin els nens a jugar amb les xaragalls de l’aigua de la 

font, que tornin els enamorats  a les fonts, que hi tornin els poetes! 

	

Agraïments	
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