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Asmarats i les fonts d’Aiguafreda
Oscar Farrerons

Al juliol del 2018 vaig tenir la sort que l’amiga Carola Duran em va facilitar 
una còpia del programa de la Festa Major d’Aiguafreda d’agost de 1927. En 
aquesta còpia apareix un poema titulat “Les fonts d’Aiguafreda” signat per 
J. Staramsa, un famós poema que en 28 estrofes apareixen una seixantena 
llarga de fonts d’Aiguafreda i rodalies. De totes maneres, fins aquell 
moment no havia vist mai la totalitat de les estrofes de l’obra original.

El poema de les fonts havia circulat durant molts anys sense autor o atribuït 
a Albert de S. Cruells, historiador aficionat d’Aiguafreda, ja que al 1952/53 
el poema va ser reproduït al programa de la Festa Major per Cruells. Tot i 
que ell ja feia esment que era una reproducció del programa de 1927, des 
d’aleshores molta gent li havia atribuït l’autoria desconeixent la veritable 
signatura d’inicis de segle.

Al juliol però, desconeixíem qui podia ser el misteriós J. Staramsa, fins que 
ens vàrem adonar que llegit el cognom a la inversa apareixia J. Asmarats. 
Consultats els repertoris de pseudònims literaris, vàrem identificar-lo amb 
Josep Asmarats i Viñas. El poema amb tota seguretat va ser encarregat i 
pagat per Francesc Viader, factòtum de totes les festes estiuenques d’aquells 
anys vint 1.

Josep Asmarats 

Josep Asmarats i Viñas va ser un periodista prolífic que va col·laborar a 
totes les revistes humorístiques de finals del XIX, des de l’Esquella de la 
Torratxa, passant per Lo Pregoner, La Bugadera i, sobretot, La Tramontana. 

1 En opinió de Carola Duran, experta en cultura catalana de finals del XIX i història local 
d’Aiguafreda.
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Té una cinquantena de monòlegs, sainets, i entremesos catalogats a 
la Biblioteca de Catalunya. Entre 1892 i 1935 li foren publicades una 
quarantena d’obres que s’estrenaren a nombrosos teatres de Barcelona 
(Olimpo, Mundial, Ateneo Constància, Unió, Zorrilla de Gràcia....). Gran 
quantitat d’obra d’Asmarats és de caràcter humorístic. També va escriure 
la lletra de la sardana “El rei del calçat” i, juntament amb l’escriptor Lluís 
Millà, el vers humorístic titulat “La sardana dels geperuts”.

De fet es té constància que Asmarats ja havia escrit algun altre article sobre 
fonts, com el que hi ha publicat al 1892 a Lo Teatre Català (números 106 i 
107 de 15 i 22 de desembre) titulat “Una excursió a Argentona”, on d’una 
manera graciosa ens narra el viatge i les fonts on van a beure aigua de la 
famosa vila del Maresme. Així doncs, no ens ha d’estranyar el posterior 
vers sobre les fonts d’Aiguafreda.

Les fonts d’Aiguafreda

Al poema, que podeu llegir en versió original (no s’ha corregit a l’ortografia 
actual) a l’annexa d’aquest article, està organitzat en 28 estrofes. La primera 
estrofa serveix com a declaració d’intencions, on Asmarats ja ens indica 
que el poble és un paradís que té abundoses fonts. Val a dir que el poema 
no versa sols sobre el minvat terme municipal d’Aiguafreda (8 Km2, limitats 
per Seva i el Brull al nord, a l’est i sud amb Tagamanent, al sud-oest amb 
Sant Martí de Centelles, i al nord-oest amb Centelles), sinó que el poema 
va més enllà dels límits municipals que actualment constrenyen el terme, 
a ponent pel riu Congost, al nord per la riera de Martinet i al sud per la 
Riera de l’Avencó (més amunt del Pujol). Al poema, hem identificat fonts 
de Tagamanent, de Centelles i de Sant Martí de Centelles.

En cada quartet Asmarats utilitza la ironia per relacionar una font amb un 
topònim o alguna altra gràcia. Així en la segona corranda ens parla de 
la Font de l’Abella, relacionant els somnis de lluna de mel de les noies 
amb el nom del nucli urbà de Sant Martí de Centelles a l’altre costat del 
Congost. També apareixen fonts avui desconegudes, com en la tercera i 
sisena estrofa, en parlar de la font dels Tres Quarts i la font del Pastoret, o 
en la novena referent a la font del Convent.

En la quarta estrofa apareix una font que encara avui és senyera per 
Aiguafreda. La font d’En Pinós ja devia ser als anys 20 una de les més 
apreciades per tota la colònia d’estiuejants que pujaven a passar l’estiu, a 
tenor de la poesia. La font esta enclavada a un mur de pedra ben treballada 
de 3 metres d’alçada. Dins el mur, un arc rebaixat dóna lloc a un pla 
enfonsat d’uns 30 centímetres amb el mateix tipus de pedra que l’exterior. 
Un artístic cartell de barres de ferro corbades retolen el nom de la font. Sota 
una aixeta en desús trobem els tres brocs per on raja l’aigua, encastats en 
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roques més antigues que la resta del pany de mur. Els brocs són diferents, 
dos de pedra i el de la dreta d’acer. Emplaçada a tocar el riu Congost, 
pertany formalment al terme de Centelles, tot i que pràcticament és annexa 
al nucli urbà d’Aiguafreda. S’hi accedia des d’aquest poble per una bonica 
passera de fusta que creuava el riu (derruïda en el moment d’escriure 
aquest article) un cop baixat als marges des del carrer que precisament 
porta el nom de Font de Pinós, que es creua a l’antiga carretera de Ribes, 
prop del tradicional restaurant Els Traginers.

També apareix relatada la font Fresca, a la cinquena estrofa, que situa 
al costat del Santuari, evidentment Aiguafreda de Dalt. Font històrica 
documentada des de l’any 898 (en l’acta de consagració de l’església del 
Sant Martí del Congost), és emplaçada a escassos 125 metres al sud del 
santuari, originari de l’actual vila. Des de l’església cal prendre un camí 
ascendent que arrenca al sud i marxa inicialment en sentit sud-est, seguint 
les marques del sender de Petit Recorregut PR-C 200.

Un altre lloc que avui ens és fàcil de reconèixer a la poesia és el referent 
a l’entorn dels pous de gel de l’Avencó, on avui hi ha una zona d’estada i 
el restaurant les Alzines. Al setè quartet escrit per Asmarats ens situa la font 
de l’Avencó on hi van a beure els amants de les costellades. També tenim 
perfectament identificada la font dels Enamorats que apareix a la vuitena 
cobla, prop de la riera de Martinet, on avui en dia al costat del generós 
broc té a la seva dreta una majòlica vermellosa i amb lletres daurades, tot 
i que en estat de mala conservació, permetent llegir el vuitè quartet que fa 
referència a aquesta preuada font. 

En la desena estrofa Asmarats juga amb el nom de la font de Pèl de Gat per 
fer-la afí al jovent “pelat”. Aquesta font situada a tocar la llera de la riera 
del Pujol, però ja al terme municipal de Tagamanent, encara avui en dia 
gaudeix de gran estima per la gent aiguafredenca, no sols pels que volen 

Font d’en Pinós (foto A. Corella) Font de l’Estacio (foto S. Aragay)
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tenir pèl, com escriu l’autor, ja que també rep el nom de font de Peu de 
Gat, donat que la font és sota de la muntanya anomenada Gat.

La onzena estrofa és dedicada a la font Grossa, on Asmarats sembla 
relacionar el volum considerable de la magnifica font Grossa de Centelles, 
a tocar la Riera Blanca, més amunt del Molí de la Llavina, amb lo grossa 
que voldria estar una noia prima, en relació als estàndards de bellesa de 
l’època (inversos als actuals). La magnificència de la font Grossa sembla 
lògic que aparegui a un poema dedicat a les fonts.

El poeta també ens diu amb molta ironia que no hem d’anar a beure aigua 
a la font de Can Banyeta si som casats amb dona coqueta, estrofa tretzena 
que si fos escrita avui en dia no passaria el filtre d’allò políticament correcte 
en qüestió de gènere.

Una altre font del terme de Sant Martí de Congost apareix al catorzè vers, 
la curiosa font de l’Estació, a tocar les vies mateix, encara avui un lloc on 
hi ha amants de l’aigua natural que en recullen el seu preuat líquid tot i el 
perill del pas de trens a tocar.

A la quinzena cobla Asmats utilitza la seva astúcia lingüística per enviar la 
sogra a la font del Pati per part d’un gendre que vol assegurar-se que “pati-
rà”. Es tracta d’una font que trobarem a Aiguafreda de Dalt, en el pla nord 
de l’església de Sant Martí, dins un recinte tancat que acull una petita zona 
d’esbarjo amb taules i bancs de fusta. L’aigua que brolla de la font es proveeix 
d’una antiga mina situada a uns 60 metres al sud-est. Raja per un broc d’acer 
inoxidable encastat a un muret de pedra i cau a una pica de pedra picada 
allargada i molt antiga. A l’altre costat de l’església de Sant Martí del Congost 
hi ha la font de l’Abadessa, inaugurada al 1998 (i per tant no existia en el 
moment de la redacció del vers) per commemorar els 1.100 anys del naixement 
d’Aiguafreda de Dalt, quan l’abadessa Emma feu construir l’església.

Font Grossa (foto O. Farrerons) Font Pèl de Gat (foto A. Corella)
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A partir d’aquí apareixen varies fonts en cada estrofa, com si l’autor 
se n’adonés que dedicant un quartet a cada una de les deus d’aigua 
no acabaria mai. A la setzena estrofa trobem les fonts de Cases Noves 
(Casanoves) i Acàcies. La primera a tocar el torrent de l’Aragai, prop de 
les runes que encara resten dempeus del mas homònim. La font de les 
Acàcies encara avui es pot trobar al camp erm del marge oest de carrer 
Abadessa Emma, darrera de les actuals naus Automàtic F. Company. Des 
del carrer cal creuar el camp en direcció un canyissar i sota d’unes acàcies 
ben formades trobarem la font constituïda per una estructura rectangular 
semisoterrada, feta de pedra ben lligada amb ciment. En una de les cares 
interiors hi havia fixat un brollador metàl·lic, actualment tallat ran del mur, 
i tampoc no en surt aigua, tot i que pel desguàs de la font se sent passar aigua 
abundant, de manera que tot fa pensar que seria una font fàcil d’arreglar. 
La font i el seu entorn, que havia estat habilitat amb taules i bancs, estan 
totalment coberts de vegetació, en un estat trist i abandonat. En aquesta 
estrofa també apareix una font del Ferro, que actualment desconeixem a 
Aiguafreda, potser fa referència a la font del Ferro de Centelles (a tocar la 
Llavina).

En el vers disset són protagonistes les fonts perdudes de l’Aragai (que 
estava situada al torrent homòleg) i del Grill, que va ser destruïda en el 
moviment de terres durant la construcció de l’actual càmping de l’Avencó, 
una font que molta gent d’Aiguafreda agradava de debò, i que el “progrés” 
va fer sucumbir. També hi apareix la font de Sant Roc, actualment al terme 
de Centelles, a tocar el Molí de les Canes, als camps nord d’aquesta masia 
situada al marge oest del Congost; avui aquesta font també rep el nom de 
Sant Marc.

Tenim fonts desaparegudes però també existents a la divuitena estrofa. Entre 
les primeres la del Còdol o la font Molsa de Tagamanent. Entre les segones 

Font Amargosa (foto O. Farrerons) Font de les Acàcies (foto O. Farrerons)
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la font del Vern, situada al camí que ressegueix la riera del Pujol (aigües 
avall riera de l’Avencó), que delimita els termes municipals de Tagamanent 
i d’Aiguafreda, tot i que s’hi accedeix des d’aquest darrer municipi. La 
font és al propi talús del camí, al costat muntanya, 1,6 kilòmetres més 
amunt de Sant Salvador de l’Avencó. Actualment la font és un senzill broc 
que sorgeix del talús, sense cap indicador ni senyalització. Cap element 
acompanya la font, que es presenta de manera desangelada i una mica 
trista, i que costa de veure rajar, a no ser que sigui després de pluges 
copioses. També apareix al vers la font Amargosa. Passada la primera pista 
a la dreta que puja cap als masos Montcau de Dalt i Montcau de Baix, 
continuem amunt i prendrem la segona terrera que ascendeix per la serra 
de Planelles. Quan portem 600 metres caminant per l’ample pista, i just a 
una corba a dreta, veurem que surt un corriolet que s’endinsa al bosc. El 
resseguim, està indicat com el GR 5. L’ascensió és bastant vertical, fins que 
arribem a un petit replà que popularment rep el nom dels Hortals. El GR 
continua pujant, però a la nostra esquerra un viarany planeja fins a portar-
nos a la font, on davant s’albira una magnífica vista de la vall i, al fons, de 
l’església romànica de Sant Salvador de l’Avencó.

Al dinovè vers apareix entre d’altres la font del Torrent, segurament la que 
actualment es coneix com font del Lleó, que també havia tingut aquest nom 
del Torrent o inclús a vegades de la Llobeta. La font del Lleó va ser arranjada 
pel Sr. Pi a principi del segle XX. L’aigua rajava d’un gros cap de lleó que 
avui encara endevinem malgrat haver estat trencada la ceràmica. També 
era anomenada la font del Xato, sembla ser perquè l’animal representat 
tenia el morro pla. Va ser tan popular que a les primeres dècades del segle 
XX la seva imatge fins i tot serví per al paper moneda d’Aiguafreda. Hi ha 
una postal dels anys 20 del segle passat de L. Roisin (nº18 Ayguafreda) 
on es pot apreciar la majestuositat de la font en aquells temps, amb dos 
noies estiuejants amb vestits blancs abillades de forma impol·luta, al costat 
del cap del lleó, i una tercera noia del poble asseguda a un mur avui 
desaparegut que hi havia davant. En aquest mateix vers també podem 
visitar les apreciades fonts de Valldàneu (Sant Martí de Centelles) i la Saleta 
(Centelles).

De la vintena estrofa en destaquem la font de la Llavina i la de la Plaça, 
tot i que Asmarats en relata d’altres també. Al sud del nucli de Centelles 
trobem el Molí de la Llavina, que al seu entorn disposa de dues fonts, 
avui anomenades ambdues del Ferro, tot i que sols d’una d’elles l’aigua 
actual és ferruginosa. L’altre font a destacar és la de la Plaça, suposem 
que l’autor es refereix a la font pública situada a la cara nord de la plaça 
Major d’Aiguafreda d’on antigament es treia l’aigua amb un volant i més 
endavant amb un motor. La font és adossada en un extrem de l’edifici de 
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l’antic hostal del poble de les Ferreries (carrer ral cantonada amb la plaça 
Major). Es tracta d’una estructura de pedra treballada amb data de 1871 
cisellada sobre d’un medalló central en relleu, a la dreta té un polsador, i 
a l’esquerra una canella colzada de la que avui no en surt res. 

Al vers vint-i-unè n’hi ha fonts desconegudes avui en dia però també en 
destaca la font de l’Oller. La font de l’Oller que va veure Asmarats no era 
com la que podem apreciar avui al parc de les Alzines, a tocar l’antic i 
històric mas de l’Oller al final del carrer homòleg.

A les següents tres estrofes el polifacètic autor continua enumerant fonts 
de l’entorn d’Aiguafreda, algunes d’elles avui desconegudes, però d’altres 
que podem situar perfectament. Per exemple ens parla de la font de Sant 
Joan, que imaginem que es refereix a la font d’aquest mateix nom propera 
al Folló (Tagamanent), situada al peu del camí dels Tres Monts, en el tram 
que puja des del Folló fins al Tagamanent passant per la Creu de Can 
Coll i el collet de Sant Martí. A uns 600 metres del Folló el camí té un 
eixamplament i, adossada a la muntanya, apareix la font, amb un sistema 
de murs de pedra que guanyen espai per l’obra. Dos murs divergents de 
quasi dos metres d’alçada ens porten a un muram al fons amb un broc 
d’acer inoxidable a bona alçada per on brolla gran quantitat d’aigua. El 
conjunt és replicat muntanya amunt per altres murs de pedra que ens 
permeten gaudir d’un gran espai sobre el sot del Seguer i Santa Eugènia 
del Congost al fons de la vall. Presidint aquest sistema de murs de pedra, 
i per sobre del broc, presa a la paret superior hi ha un grup esmaltat de 
quinze rajoles ceràmiques amb una imatge clàssica de Sant Joan i el nom 
de la font al seu peu. Sant Joan apareix amb una gran vara en creu, vestit 
amb un cos marró i una túnica vermella amb una banda amb l’escrit llatí 
“Ecce Agnus Dei”, o sigui “Heus aquí l’anyell de Déu”, i al costat un xai 
amb una cadeneta blava i un picarol. Lamentablement, el conjunt artístic 
ha estat picat pel que semblen balins.

A les següents dues estrofes també trobem fonts identificables en topònims 
del lloc, com el Rieral i la Casilla, tot i que no en coneixem les deus, i una 
altra font de Tagamanent. La font d’En Vinyes és actualment molt coneguda 
i apreciada arreu de la comarca, i molta gent carrega grans bidons d’aigua 
que brolla generosament del seu broc per emportar-se cap a casa. Es 
troba situada aproximadament un quilòmetre amunt passat la Casanova 
de Sant Miquel, refugi de la Diputació. 300 metres abans d’arribar a la 
font podem gaudir del Gorg de l’Olla, un lloc on moltes generacions de 
joves aiguafredencs s’han banyat a la riera del Pujol. Des del camí us serà 
fàcil reconèixer on és situada la font perquè hi ha dos grans verns, arbres 
de magnífica corpulència que de ben segur que fa molts anys beuen de 
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l’aigua de la font. Antigament el naixement de la deu era una mica més 
amunt d’on és ara, i ho podeu observar perquè encara entre la vegetació 
si escola un filet d’aigua. D’una terrassa pètria molt propera a la llera de la 
riera veureu sorgir dos grans brocs. Del més central i gruixut actualment no 
en raja aigua, però el del costat esquerra sempre en brolla gran quantitat. 
Davant del broc es forma un bon xaragall d’aigua que mena sense massa 
ordre cap a la riera. 

La font del Senyor Rector que apareix a la vint-i-setena estrofa bé podria 
ser la que avui coneixem com font del Rector o de l’Obra, erigida per sota 
del camí que puja del collet de Sant Martí al turó de Tagamanent. Prenem 
el senderó que arrenca al collet en direcció sud oest, i només encetar-lo 
trobem enlairada a mà dreta les restes de l’ermita de Sant Martí. Emprenem 
la breu pujada al turó per un corriol que ascendeix de manera suau per 
la part obaga. Inicialment marxem en sentit ponent, però al cap d’uns 
250 metres ens anirem adreçant al nord-oest. Quan portem caminats un 
centenar de metres més trenquem a l’esquerra per un corriol descendent 
i un xic desdibuixat que ens aboca, uns metres més avall, a una petita 
esplanada un pèl despoblada d’arbrat on trobarem arrambada al marge de 
la muntanya la poc coneguda font de l’Obra. Es tracta d’una senzilla però 
sòlida paret de pedra seca arrambada al marge de la muntanya, amb un 
broc de ferro galvanitzat encastat al capdamunt per on raja l’aigua, tot i 
que el cabal és condicionat a les pluges. A la dreta, i una mica més baix, es 
pot veure un antic broc del que actualment no en brolla res. Arran de terra 
pedres mal col·locades formen un petit bassal que recull l’aigua.

I finalment en les dues darreres estrofes el poema destaca perquè Aiguafreda 
és el paradís dels amants de les fonts, en una seixantena llarga de les fonts 
citades, destacant que totes són d’aigua fresca i sana, que totes fan venir 
gana, però, en un context com el dels anys vint, on menjar no era el mateix 
fet que als nostres dies, “cap fa venir menjar”, potser un irònic però a la 
vegada trist epitafi d’una època en que hi havia estiuejants que prenien les 
aigües i gent pobra que passava gana.

Conclusions

Josep Asmarats va escriure una divertida poesia sobre les fonts d’Aiguafreda 
i el seu entorn segurament encarregada per Francesc Viader. L’estructura 
del poema fa pensar que potser coneixia personalment algunes de les fonts, 
però d’altres segurament no, i potser el mateix Viader i d’altres personatges 
gran coneixedors de l’entorn li facilitaren el nom de la font, perquè el 
que més destaca en la poesia és el seu caràcter humorístic i burleta, que 
no pas el desig de definir les fonts per la posteritat. Destaca que quasi un 
segle després de la seva escriptura, gran part de les fonts encara són de 
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gran coneixença i valorades a Aiguafreda i als pobles de l’entorn. D’altres 
però, se n’ha perdut la deu original o no es coneix la seva actual situació. 
Des del Projecte Fonts del Montseny coneixem la gran majoria de les fonts 
del poema d’Asmarats, però en canvi sobresurt que hi havia fonts al 1927 
a Aiguafreda que creiem ja eren importants i que no apareixen al text, 
com la font de Cal Baldomero, del Pontasco, dels Balços, del Saní, o de 
la Granota. També en els municipis del voltant es troben a faltar fonts al 
poema, com les fonts de la Coveta, de la Vinya, dels Degotalls, o la del 
Clot a Tagamanent; i la font Calenta, del Llobetó o del Rosell de Centelles. 
Segurament algunes de les fonts estan al poema en d’altres noms, que la 
cultura popular avui ha oblidat, i que valdria la pena d’estudiar més a fons. 
També destaca de manera curiosa que malgrat que la poesia sobresurt del 
limitat terme municipal d’Aiguafreda pel sud i el nord-oest, no ho fa en 
canvi pel nord amb fonts de Seva i el Brull, segurament degut a la mala 
comunicació que hi havia al 1927 amb aquests termes.

Epíleg

Els que fa un temps que estem donant voltes pel Montseny, i per les seves 
fonts en particular, ens adonem com de mica en mica els dolls d’aigua es 
van aprimant, les construccions que les ennoblien s’han anat degradant 
i arruïnant, i si ho comparem amb les antigues postals on la font era un 
element central de la vida, on es feien les fontades, on es dipositava el 
llegat cultural i natural de l’aigua, ens adonem que cal preservar aquests 
racons com a font de coneixement. Per això hem de recuperar l’estudi de 
les fonts d’Aiguafreda i de tot el Montseny, redescobrir i animar a tothom, 
caminant i passejant, les fonts per apreciar aquest bé tant valuós. Que 
tornin els poetes a les fonts! Que hi tornin els enamorats! Evitem el declivi 
de les nostres fonts fent front a la societat de les preses que ens ha tocat 
viure.

Agraïments

Carola Duran Tort (Aiguafreda), Enric Alexandre (Can Pinú), Gemma 
Font (Museu Etnològic del Montseny, MEMGA), Joan Berruezo (Amics 
de Tagamanent), Joan Miró Farrerons (Aiguafreda), Maria del Molí de 
l’Avencó (Aiguafreda), Sisku Aragay (Aiguafreda), Jaume Font (Amics de 
Tagamanent).
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Annex. Les fonts d’Aiguafreda (original 1927)

Aiguafreda es el país 
de l’aigua i de la frescó 
i es el poble un paradís 
que té fonts en abundó.

Per la noia qu’es donzella 
i llunes de mel somnia 
allá a la Font de la Abella. 
va a beure aigua amb alegria.

Per aquell que mai va a l’hora 
volguent aná a totes parts 
la font mes encisadora 
es la Font de Can Tres Quarts.

Tota la gent ciutadana 
que vé aquí en temps calurós 
fa el vermut i agafa gana 
si va a la Pont de En Pinós.

Sense fer cap comentari 
ni seriosament ni en gresca 
cal dir que qui va al Santuari 
vol beure aigua a La Font Fresca.

Aquell pastor jovenet 
que mai deixa els seus moltons 
té les seves il·lusións 
a la Font del Pastoret.

Forasters de l’encontrada 
que’els plau fer una excursió 
van a fer la costellada 
cap a la Font d’Abancó.

La parella enamorada 
que’ls plau anar acostats 
per ells la font mes preuada 
es la dels Enamorats.

La noia que es rel·ligiosa 
i l’amor del cel pretent 
la veureu que va seriosa 
cap a la Font del Convent.

Aquell jove que voldria 
tenir pél i es un pelat 
sent una gran simpatia 
per la Font de Pél de Gat.

La noia que está molt prima 
i vol esser bona mossa, 
l’aigua que ella mes estima 
es l’aigua de la Font Grossa.

Pel fadrí que aparellar-se 
voldria amb nena xiroia 
sempre d’aigua va atipar-se 
allá a la Font de la Noia.

Aquell home que es casat 
amb dona en extrem coqueta 
a beura aigua mai ha anat 
a la Font de Can Banyeta.

Per el que té el temps justet 
i en marxar té precisió 
si percás te molta sed 
va a la Font de la Estació.

La sogra que es desbarati 
si amb el gendre mal esta 
l’envia a la Font del Pati, 
si es creu que allí pati-rá.

A lluir van les pubilles 
a la Font de les Acacies, 
de Cases Noves, Creuilles, 
i del Ferro, que te gracies.

Tením la Font del Canari, 
la del Grill, de l’Aragai, 
i la de Sant Roc, que anar-hi 
convida i no causa esglai.

La Font del Vern, la Font Molsa, 
La del Códol, del Cerdà, 
La Amargosa, que no es dolça 
pro, no se que diu que fá.

La de Can Serra de l’Arca, 
de Valldeneu, del Torrent, 
la de l’Arç, de La Saleta, 
totes de una aigua excelent.

Hi ha la Font de la Llavina, 
de la Plaça i dels HortaIs, 
i la Font de Can Cortines, 
que no cura ni fa mal.

l la Font de les Caredes 
la del Moli del Roset, 
de la Baga, de la Mina, 
de l’Ollé i del Suquet.

De fons no es perdrá la mena 
en aquesta població, 
hi ha la Font de Picamena, 
de La Mina d’ Abancó.

Recorrent tots els voltants 
us troveu en lloc humil 
amb la Font dels Capellans 
i la de Ca’l Ufaril.

I fent bon recorregut 
arriveu tot passejant 
a la Fon del Desmunt Brut 
i a la Fon de San Joan.

I si en voleu mes encare 
hi ha la Font del Rieral, 
la de les Bauses, d’En Viñas 
i De les Monges, formal.

Fins la Font de Santa Eugenia, 
la Font del Senyor Rector 
i la Font de la Casilla 
que tanca la col·lecció.

Pels que visitar fons volen 
en les seves excursions, 
ja ho veuen, aquí a Aiguafreda 
hi ha prop de xexanta fons.

Totes d’aigua fresca i sana 
son les fonts que an aquí hi ha 
i totes fan venir gana ... 
pro, cap fa venir menjar. 
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