
La Font de la Pólvora és, actu-
alment, un barri de la ciutat de 
Girona que s’engloba en el mal 
anomenat Sector Est. Inclou al-
tres barriades, com Vila-roja, Sant 
Daniel, Mas Ramada i la Creueta, 
entenent que Sant Daniel no és 
l’antic municipi de la vall del ma-
teix nom, sinó que es refereix al 
conjunt d’edificis cromàtics que es 
veuen darrere del cementiri muni-
cipal des de la carretera que surt 
de Girona cap a Sant Feliu de Guí-
xols, un conjunt d’habitatges que 
en el seu moment s’anomenaven 
Grup Sant Daniel.

Estem convençuts que molts giro-
nins pensen que l’origen del Sec-
tor Est és en la construcció de les 
150 primeres cases barates que 
va edificar l’Obra Sindical del Ho-
gar (OSH) entre 1950 i 1958, a les 
quals es van afegir 200 habitatges 
en blocs de pisos a la part alta el 
1960. A més, a partir de 1962, en-
tre les rieres que separaven física-
ment Vila-roja i la Font de la Pólvo-
ra, van sorgir espontàniament un 
grup de casetes de planta baixa 
i pis que la gent de Vila-roja ano-
menava «los solares». Considera-
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quan se’n començaren a lliurar les 
claus als usuaris, que eren d’una 
gran diversitat ètnica: el 70 % eren 
de població gitana espanyola i la 
resta, paios i gitanos portugue-
sos. Això va representar l’inici d’un 
barri amb grans problemes de 
cohesió com cap altre a la ciutat, 
fins al punt que inclús va ser temut 
per les barriades de la zona durant 
força temps. Com a anècdota, els 
primers anys de convivència, els 
ciutadans de Vila-roja, Mas Ra-
mada i Sant Daniel anomenaven 
Liang Shang Po els habitatges de 
la Font de la Pólvora, en referència 
a una sèrie de televisió del mateix 
any anomenada La frontera azul, ja 
que els habitatges eren en un turó 
amb pendent i recordaven la dis-
posició de la fortalesa televisiva.

Però hauríem de concretar que, si 
bé el Sector Est —tal com el co-
neixem— sí que va néixer quan 

l’OSH va fer els primers 150 ha-
bitatges socials, pocs recorden ja 
que el paratge es coneixia com 
Vila-roja en temps immemorials, 
i que la Font de la Pólvora també 
existia molt abans que aparegues-
sin els blocs d’habitatges.

Un rajolí d’història

«A dos kilómetros al sudeste de 
Gerona y a cuatro cientos metros 
de la carretera que de esta ciudad 
va a San Feliu de Guixols, en una 
hondonada formada por la vertien-
te occidental del Puig ventós (220 
metros de altitud) estribación de la 
montaña de los Angeles (498 me-
tros) y la oriental del cerro Capuc-
hinos (176 metros) que forma parte 
de la colina de Las Pedreras; al pie 
mismo del collado que cierra por el 
S. el valle de S. Daniel y en el cual 

ven que qui comprava un terreny 
allà —avui dia es coneix com Mas 
Ramada— eren els rics del barri. 
També es va urbanitzar la part su-
perior de la muntanya, per sobre 
dels blocs nous, amb un conjunt 
de cases que més tard es conei-
xerien com El Pinar.

L’any 1971 s’amplià el conjunt de 
barriades amb l’edificació de 127 
habitatges en blocs de pisos al 
darrere del cementiri, per sota del 
Fort dels Caputxins, blocs que 
s’aprecien a simple vista, venint de 
Quart, pels colors cridaners (groc i 
grana) de les façanes.

L’origen humil de la majoria dels 
nouvinguts, juntament amb la dis-
tància de gairebé tres quilòmetres 
del centre, va facilitar la descon-
nexió de la ciutat. Fins al 1962 no 
es va establir un servei d’auto-
busos regular i no va ser fins als 
anys vuitanta que es dotà la zona 
de serveis i infraestructures soci-
als bàsiques, com l’aigua potable. 
Diguem que ja en els primers anys 
van ser barris que, per a l’imagi-
nari de molts gironins, eren origen 
de conflictes. Avui dia encara són 
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un anatema o motiu de preocupa-
ció; res més allunyat de la realitat 
si hom s’atreveix a passejar pels 
seus carrers.

Podem dir que tota aquesta des-
confiança s’agreujà quan l’Ajun-
tament de Girona aprovà el Pla 
parcial Vila-roja – Font de la Pól-
vora, tal com anunciava el diari 
Los Sitios de Gerona el 6 d’abril de 
1972:1 «También la superioridad 
ha aprobado el Plan Parcial Vilar-
roja-Font de la Pólvora, donde van 
a construirse 500 viviendas soci-
ales. Destacó el alcalde que esta 
zona será, en un futuro inmediato, 
de gran importancia humana para 
la ciudad, y pese a que en ciertos 
aspectos no depende directamen-
te del Municipio al ser buena parte 
de las viviendas de la Obra Sin-
dical del Hogar, el Ayuntamiento 
siente preocupación muy viva por 
los problemas de aquella populosa 
barriada.»

Efectivament, les obres s’iniciaren 
poc després que s’aprovés el Pla 
parcial i que l’Ajuntament cedís 
els terrenys al Ministeri d’Habitat-
ge, i es perllongaren fins al 1978, 

1. Los Sitios de Gerona, 6 d’abril de 1972, 
pàgina 3.



se halla enclavado el edificio mili-
tar El Polvorín (160 metros), brota 
el manantial acídulo de Vilarroja 
conocido en la comarca por Font 
de la Pólvora (90 metros).

Hasta hace poco estaba el ma-
nantial completamente abandona-
do: el agua que por rezumamiento 
salía de las tres charcas que cons-
tituían la Font, discurría forman-
do un pequeñísimo arroyo, por el 
prado que existe en el fondo de 
la hondonada, confundiendo sus 
aguas con las de otro arroyuelo 
que desemboca en el Onyar.

Vilarroja es un vecindario que de-
pende hoy del municipio de San 
Daniel, carece de núcleo de pobla-
ción y los quince edificios disemi-
nados que lo constituyen albergan 
a 77 habitantes, casi todos ellos 
dedicados a las faenas agrícolas.

No poseemos indicaciones históri-
cas ni es de este lugar andar en 
averiguaciones si Villa Rubea – Vi-
lla roia deben su etimología a algu-

na granja o poblado rural anterior 
a la reconquista o si después de 
ésta, en los primeros siglos medi-
evales, se siguió la costumbre ro-
mana de denominar Villa œ, a los 
caseríos agrícolas y se edificó en 
este territorio alguna granja o po-
blado que tomó el adjetivo roja, 
rubea, del color que caracteriza 
los terrenos de la comarca en que 
brota nuestro manantial.»2

Així introduïa la font, el 1902, Jo-
sep Pascual i Prats (fundador del 
Col·legi de Metges de Girona) en 
les seves notes per a l’estudi de 
l’aigua de Vila-roja, estudi que, 
juntament amb l’anàlisi qualitatiu i 
quantitatiu que va fer el Dr. químic 
i analític José Casares Gil, va per-
metre al nou propietari de la font, 
el notari Emili Saguer i Olivet, que 
fos declarada d’utilitat pública.

De fet, les notes d’estudi de Josep 
Pascual van més enllà: va trobar 
que el 1064 s’havia redactat un 
testament on un clergue esmen-
tava una Villa Rubea a Girona, i 

que els autors del Nomenclàtor 
geogràfic històric de la província 
de Girona citen com a referència 
una nota de 1379 on s’especifi-
cava: «el Vicinatus de Palacio, de 
Montilivi et de Villaroia dependían 
de la parroquia de San Felix de 
Gerona, y que en un traslado del 
Llibre vert, con referencia al año 
1362, formaban el Vallis profunda: 
Territorium de Monteribio et Terri-
torum de Villa rubea, qui sunt infra 
par. Sti Feliçis – una dependencia 
de Girona...»2

Com veiem, el nom del paratge ve 
de lluny. De fet, Vila-roja va «par-
ticipar» activament en el setge de 
Girona de 1653, tal com recorda el 
web Pedres de Girona a l’apartat 
de la Girona del segle xvii (II): «El 22 
de setembre, Joan Josep d’Àustria 
es va presentar a Cassà de la Sel-
va al front d’un exèrcit de socors; 
el 24, a la Font de la Pólvora, a 
la batalla de Vila-roja, els france-
sos varen quedar atrapats entre 
l’exèrcit espanyol que avançava i 
els defensors de Girona. Aques-
ta acció militar va lliurar la ciutat 
i va permetre a l’exèrcit espanyol 
perseguir les tropes franceses per 
l’Empordà.»3

Més específic va ser Emili Grahit i 
Papell (advocat, historiador i polític 
gironí), que el 1892, sobre aquest 
fet, escriví el següent: «El enemigo 
formó su jente en batalla. Colocó 
la caballería en los pequeños lla-
nos de Palol de Oñar y la Creuhe-
ta, y la infantería en la cuesta de 
Palau, creyendo que el socorro 
se encaminaría hacia la llanura de 
Gerona. Los reductos y trinche-
ra de Palol de Oñar y Vilaroja, los 
dejaron guarnecidos cón suizos y 
franceses, confiando poder defen-
der con ventaja los terrenos que 
tales obras abarcaban.»4

Concretament, sobre el nom de 
Font de la Pólvora, Josep Pascual, 
a les seves notes d’estudi, comen-
ta: «la primera indicación biblio-
gráfica que hemos podido hallar 
relativa a la Font de la Pólvora es 
de D. Cristóbal Tomas, médico de 
Gerona, quien en su Historia de 
las aguas minerales etc. (1811), 
al ocuparse de las aguas acídulas 
frías en el principado de Cataluña, 
cita en los alrededores de Gerona 
la fuente del Condestable (hoy de 
la Pólvora) y la de Costa Roja.

En un manuscrito que poseemos, 
fechado en 12 junio de 1822, fir-
mado por D. Pablo de Cortada y 
Castañer, Farmacéutico de Gero-
na, quién lo escribió por encargo 
del delegado del Proto-médico, se 
lee: “he pasado á examinar algu-
nas de las aguas minerales de los 
alrededores de esta Ciudad de Ge-
rona, tales como las llamadas del 
Carbonero de Pedret, el Fraile del 
mismo lugar, la de pólvora, etc., 
conocidas todas comúnmente por 
picantes... En el Atlas de Plans et 
cartes, que para ilustrar el “Journal 
des opretaions de l’armée de Ca-
talogne” en 1808 y 1809, escribió 
el General Gouvion Saint Cyr, en la 
làmina VII, plano de Gerona y sus 
alrededores, figura señalado nu-
estro manantial con el nombre de 
Font Goullidors. Sin duda se deno-
minaba por aquel entonces (1810-
1812 época que el estado francés 
levantó los planos) Font dels bulli-
dors, (hervideros), y al transcribir 
el nombre, por estar poco avezado 
al habla catalana, estampo Goulli-
dors por bullidors.»2

Efectivament, Laurent de Gouvion 
Saint-Cyr va plasmar la Font de 
Goullidoure, per sota del Fort del 
Caputxins (Fort des Capuems), en 
un full d’un atles amb dotze ma-
pes, alguns de plegats, on hi havia 
el mapa de Girona i els seus vol-
tants (Plan de Gironne et de ses 
environs). Els mapes porten les 
dates 1808, 1809 i, l’últim, 1821. 
L’atles acompanyava l’obra Jour-
nal des opérations de l’armée de 
Catalogne en 1808 et 1809 sous le 
commandement du général Gou-
vion Saint-Cyr ou materiaux pour 
servir l’histoire de la guerre d’Es-
pagne. Aquests mapes avui dia es 
poden consultar al web de l’Insti-
tut Cartogràfic i Geològic de Ca-
talunya, a l’apartat Mapes antics 
– Cartoteca Digital.

El nom de bullidors era normal 
en aquell temps. Ho explica Lluís 
Solé i Sabaris (geògraf i geòleg) a 
l’article «Características hidrogeo-
lógicas de los manantiales carbó-
nicos de Gerona llamado “Fonts 
picants”», en el primer volum de 
1946 dels Annals de l’Institut d’Es-
tudis Gironins, en el qual especifi-
ca que les fonts d’aigua amb gas, 
en aquell temps, es deien fonts 
picants o bullidors: «Existen en las 
inmediaciones de Gerona numero-
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sos manantiales carbónicos, tipo 
muy frecuente en todas las zonas 
volcánicas, con cuyas manifesta-
ciones están en íntima relación. 
En la región volcánica del Campo 
de Calatrava (Ciudad Real) son 
muy abundantes y se las conoce 
con el sugestivo nombre de “Her-
videros” por los borbotones que 
producen las burbujas de anhídri-
do carbónico al desprenderse del 
agua, y también con el de “agrias” 
y “acedas” por su sabor acidulo. 
En Gerona, análogamente, se las 
suele designar por el de Bullidors 
(Hervideros) y más comúnmente 
por Fonts Picants, a causa de su 
sabor.»5

La Font de la Pólvora era una 
d’aquestes fonts conegudes pels 
gironins d’aquella època, que gau-

dien d’un indret verge on trobaven 
aigües mineromedicinals que, al-
hora, els servia per a l’esbarjo, per 
fer la passejada o per fer reunions 
familiars que quedaren plasmades 
en fotografies d’aquells llunyans 
temps. 

En la memòria de molts ciutadans 
ha quedat l’empremta de les bo-
nes estones que passaren als vol-
tants de la font, on hi havia pins, 
garrofers i altres arbres autòctons 
que oferien ombra les tardes d’es-
tiu. La font, a la vegada, permetia 
calmar la set amb la seva aigua pi-
cant una vegada s’havia refredat, 
perquè sortia a uns tretze graus. 
També ho recordava, el 2007, En-
ric Mirambell i Belloc a «Estiueig a 
les fonts»,6 al Diari de Girona del 
24 de juny: «Tant la font del Ferro 

com la de la Pólvora eren explota-
des industrialment per la comerci-
alització de l’aigua o del gas que 
se n’extreia. Però com que la llei 
no permetia tancar del tot l’accés 
públic a l’aigua, del mateix edifici 
de la instal·lació industrial en sortia 
un tub que rajava contínuament o 
que es controlava amb una aixe-
ta situada a l’interior de la facto-
ria [...] A la font de la Pòlvora s’hi 
podia anar des de la vall o baixant 
de Les Pedreres, passant pel Pol-
vorí. I també des de la carretera de 
Sant Feliu de Guíxols. Però aquest 
darrer itinerari tenia l’inconvenient 
d’haver de caminar més d’un qui-
lòmetre per la carretera, cosa que 
no resultava massa agradable, tot 
i que el trànsit hi era molt escàs.»

De borbolls de font a patrimoni 
arquitectònic

L’adquisició de la font per Emili 
Saguer i Olivet va suposar un can-
vi substancial que Josep Pascual 
i Prats va intuir en les seves notes 
d’estudi:2 «En cuanto supe que La 
Pólvora había pasado á ser pro-
piedad de mi amigo Saguer, pre-
sumí que la Font, lugar predilecto 
de mis solitarios paseos, sufriría 
radicales transformaciones. Em-
pezó por aislar el manantial y pro-
tegerlo de toda infección; edificó 
al pie del mismo un kiosco, ideado 
por genial arquitecto, para señalar 
el término de la época de inculta 
rusticidad en que se hallaba, y dio 
encargo á un experto químico para 
que puntualizara los elementos 
mineralizadores del agua que en él 
brota, análisis que ha de servir de 
base para el uso racional del nue-
vo agente terapéutico.»

De fet, la font, des de l’adquisició 
i millora, va ser font —mai millor 
dit— de nombrosos estudis i as-
sajos tècnics avui dia ja oblidats, 
com el que va fer José Casares Gil 
al Boletín de la Sociedad Española 
de Historia Natural el 1902, titulat 
«Sobre la presencia del manga-
neso en proporción notable en un 
agua mineral de la provincia de 
Gerona»,7 o el de Marià Saura i 
Sans (paleontòleg, geòleg i sacer-
dot), publicat al volum IX del ma-
teix butlletí el 1909, titulat «Origen 
geológico de los manantiales de 
la Font de la Pólvora (Gerona)».8 

En aquest article deia: «La invicta 
Gerona, mil veces gloriosa en la 
Historia de su honroso pasado, se 
ve rodeada de ricos manantiales 
carbónicos á los que se consagra 
esta modesta Memoria. Entre ellos 
el más abundante y provechoso, 
que hoy utiliza la industria, es el de 
la Font de la Pólvora, aunque son 
muchísimos los conocidos con el 
nombre de aigua picant, que se 
encuentran cerca de la capital [...] 
En la comarca se conocen con 
el nombre d’aigua picant, siendo 
abundantes estos manantiales de 
agua cristalina, pero que al salir 
al exterior en las mismas fuentes 
desprende innumerables burbujas 
que aparecen constantemente, 
que son las emanaciones del gas, 
siendo el sabor picante, y de ahí 
viene el nombre con que la cono-
cen los del país. Y uno de tantos 
manantiales es el de la Font de la 
Pólvora que es la que nos ocupará 
preferentemente en esta descrip-
ción.»

L’afirmació que la font era el brolla-
dor més abundant i profitós sem-
bla que era certa perquè, com hem 
dit abans, el notari Emili Saguer, en 
comprar la propietat, la va sanejar 
i arreglar i es va preocupar que fos 
coneguda, encara més, per tota la 
ciutadania. Per això va promoure 
un estudi del Dr. José Casares y 
Gil i de Josep Pascual i Prats, que 
li va servir per demanar la decla-
ració d’utilitat pública. Aquesta 
declaració del brollador com a bé 
d’utilitat pública li va ser denegada 
el 8 d’abril de 1904 segons ordre 
del Real Ministerio de Goberna-
ción. Ara bé, sí que se li atorgà la 
declaració d’utilitat pública sem-
pre que «se empleen con fines 
terapéuticos, no en el manantial, 
sino transportándolas convenien-
temente embotelladas para su 
venta en las farmacias y depósitos 
autorizados, las aguas bicarbo-
natadas mixtas, variedad manga-
nosa que emergen del manantial 
“Font picant de la pólvora” de su 
propiedad en Vila-Roja, término de 
San Daniel, en esa provincia», tal 
com recollia el Butlletí Oficial de la 
Província del 15 d’abril del mateix 
any.9

Així és com es va potenciar l’ay-
gua freda de Vila-roja – Font de 
la Pólvora, una aigua miraculo-
sa que, segons l’estudi de Josep 
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Pascual, servia per a tot: anèmia, 
aparell gàstric, dispèpsia, gastràl-
gia, refredat gastrointestinal, infarts 
viscerals, malalties pròpies de la 
dona, gota, limfatisme i escròfula, 
raquitisme. Inclús es preguntaven 
si tenia aplicacions quirúrgiques. 
Sense ser la panacea, es venia com 
la solució a moltes disfuncions gàs-
triques, anèmies i de l’orgasme se-
xual, tal com es veu en els anuncis 
dels diaris de l’època des del 1900. 

Fruit d’una promoció continuada 
de les propietats «magnífiques» de 
l’aygua freda de Vila-roja, el 1905 
les autoritats franceses li van ator-
gar l’autorització perquè es ven-
gués al seu país, tal com recollia 
el Diario de Gerona el 2 de març 
d’aquell mateix any:10 «Por Real 
decreto del Ministro del Interior 
de la vecina República francesa, 
ha sido autorizada como precioso 
elemento terapéutico, la venta en 
Francia del agua de Vila-Roja (font 
de la Pólvora) previo análisis y dic-
tamen favorable de la Academia 
de Medicina de París, siendo de 
notar la casi total exactitud que ha 
resaltado entre el análisis de dic-
ha Academia y el practicado por 
el eminente químico gallego Dr. D. 
José Casares, decano de la facul-
tad de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona, púes solamente hay 
diferencia en un componente. Me-
rece consignarse con referencia á 
tan salutíferas aguas que según el 
análisis bacteriológico del sabio 
Ramón Cajal no contiene micro-
bios patógenos. Por todo ello fe-
licitamos al incansable propietario 
de la “font de la Pólvora” el notario 
don Emilio Saguer, como así al pú-
blico gerundense, por los benefici-
os que uno y otro indudablemente 

reportarán al cabo de poco tiem-
po de una activa propaganda que 
puede realizarse con tan sólidas 
garantías, pues no ha de ser raro 
que tan escelente manantial sea 
visitado pronto por infinidad de 
forasteros, como lo son sus úni-
cos similares de Borscek, en Aus-
tria-Hungría».

Aquesta activitat promocional, els 
primers anys, va ser continuada i 
fins es van arribar a publicar anun-
cis en revistes especialitzades i 
anuaris de renom, com l’Anuari Ri-
era, que el 1896 es va iniciar com 
la guia general de Catalunya i que 
el 1901 passà a ser, en l’àmbit na-
cional d’Espanya, la guia pràctica 
d’indústria i comerç de tot el país.

L’autorització, el 1904, per vendre 
les aigües medicinals de la font, 
amb la proliferació d’anuncis so-
bre les seves «excel·lents» propi-
etats, va fer que es popularitzés 
encara més. Era l’època en què 
a Girona hi havia diverses deus 
d’aigües mineromedicinals que 
tothom coneixia, com les del raval 
de Pedret, on es trobaren diversos 
pous, o la de Campdorà quan era 
terme municipal de Celrà.

Al llibret 9 de la col·lecció Dialogant 
amb les pedres, de l’Àrea de Geodi-
nàmica de la Universitat de Girona, 
titulat «Les manifestacions hidroter-
mals de les comarques gironines» 
(2001),11 es recorda que la majoria 
de les fonts picants de les Gavarres 
«es troben a la vall de Sant Daniel, 
prop de Girona, a la zona de con-
tacte entre els esquistos paleozoics 
i els sediments continentals del Pa-
leocè. Les més importants són les 
fonts del Capritxo, de la Pólvora, 

d’en Fita, del Ferro o de can Mira-
lles, d’en Saguer o de can Tries i del 
Congost, totes al terme municipal 
de Girona». 

La possibilitat que el seu envasa-
ment fos rendible i acompanyés 
les ja més conegudes d’Amer o 
Caldes de Malavella va fer que la 
propietat es plantegés, poc des-
prés, l’ampliació i millora de les 
instal·lacions d’embotellament, ja 
que en un principi es feia de forma 
quasi totalment manual.

Fou aleshores, el 1907, quan Fidel 
Martínez —que era qui comercia-
litzava l’aigua freda de Vila-roja— 
encarregà a l’arquitecte Rafael 
Masó, amic seu, la construcció 
d’un edifici nou a la Font de la Pól-
vora que servís per millorar l’enva-
sament de les aigües mineromedi-

cinals, amb l’objectiu de vendre-la 
millor a farmàcies i quioscos. 
Aquell mateix any s’executaren 
les obres, de les quals malaurada-
ment no tenim cap més referència 
que algunes notícies dels diaris de 
l’època, atès que no hem aconse-
guit cap referència que se n’hagin 
conservat plànols originals, docu-
ments o fotografies.

Un dels únics esments a l’execu-
ció d’aquestes obres és en un petit 
escrit del Diario de Gerona del 21 
de maig de 190712 on es descrivia 
el fet següent: «Ayer el ilustrado 
geólogo Dr. D. Norberto Font y 
Sagué que se hallaba en esta ciu-
dad, estuvo en el manantial de Vila 
Roja-Font de la Pólvora, á fin de 
dictaminar sobre algún extremo 
de las importantísimas obras que 
en dicho notabilísimo manantial 

Diario de Gerona de 12-09-1902. Font: 
CRDI, Ajuntament de Girona.

Anunci a l’Anuari Riera, de 1904. Pàgina 
1942. Font: Hemeroteca Digital de la 
BNE.

Màquina d’embotellament. Punt Diari. 
Memòria gràfica. 10-02-2004. Font: J. 
Mauri (arxiu privat).

10. Diario de Gerona de anuncios y avisos, 
2 de març de 1905, pàgina 3.
11. linARes, Rogelio; pAllí, Lluís; Roqué, 
Carles; vAll, Eduard. «Les manifestacions 
hidrotermals de les comarques gironines». 
Col·lecció Dialogant amb les pedres, Àrea 
de Geodinàmica de la Universitat de Girona 
i la Fundació Privada Girona: Universitat i 
Futur, 2001.

12. Diario de Gerona, 21 de maig de 1907, 
pàgina 4.



se están realizando. Cuando se 
termine cuanto está proyectado 
realizarse allí, la antigua “Font de 
la Pólvora” habrá sufrido una ra-
dical transformación que la habrá 
convertido en joya apreciabilísima 
digna de ser admirada por propios 
y extraños».

Per tant, queda palès que fou el 
1907 quan els bullidors de la font 
passaren d’estar a cel obert a res-
tar coberts en una planta embo-
telladora que també serviria per 
a l’extracció d’anhídrid carbònic. 
Podem veure la diferència en les 
poques imatges que es conserven 
de la zona i que avui ja són postals 
històriques.

La primera fotografia, d’Àngel 
Toldrà Viazo, de 1905, mostra el 
primer quiosc de venda que Emili 
Saguer va fer edificar cap al 1902 
i els brolladors naturals, protegits 
per una tanca de fusta. Al fons es 
veu el Mas Terrats, que avui enca-
ra és dempeus. En canvi, a la fo-
tografia del 1910 de la revista La 
Actualidad, de Barcelona, amb un 
punt de vista similar, s’aprecien els 
diferents edificis que va projectar 
Rafael Masó i que conformaven 
la planta embotelladora, amb el 
quiosc inicial en primer terme.

L’arquitectura noucentista de Ra-
fael Masó, anomenat «el Gaudí 
gironí» per alguns contemporanis, 
és per tots coneguda. La seva vi-
sió arquitectònica queda reflectida 
al web de la Fundació Masó:13 «La 
seva obra es distingeix per la ple-
na identificació amb els postulats 
noucentistes d’una modernitat que 
no renunciava al classicisme més 
auster i integrava formes, colors i 
materials de la cultura pròpia, amb 

una marcada presència de tècni-
ques artesanals. Fortament influ-
enciat pel moviment Arts & Crafts 
britànic i la nova arquitectura regi-
onalista alemanya, Masó va voler 
unir la tradició de l’arquitectura ver-
nacla amb noves idees sobre l’es-
tructura i l’ornamentació d’edificis, 
la decoració d’interiors i el disseny 
de mobiliari.»

S’entén així que els edificis funci-
onals de la planta embotelladora 
fossin d’una configuració simplis-
ta i senzilla, atès que havien de 
contenir la maquinària i el magat-
zematge. Aquest fet s’aprecia per-
fectament a la fotografia de 1910, 
en la qual els edificis de la part 
esquerra, per darrere del quiosc 
primigeni, són de línies rectes i 
estructura tradicional, amb molt 
pocs elements ornamentals.

És a la tanca dels brolladors, per 
davant del dipòsit circular del dar-
rere, on Rafael Masó va desfermar 
la seva imaginació per donar un 
aspecte d’onades d’obra vista a 
les parts baixes de la tanca, i de-
corar els pilarets i les parts altes 
amb la seva ceràmica vidriada ca-
racterística. Malgrat l’absència de 
colors en les poques fotografies 
que s’han conservat, es veu per-
fectament l’empremta de Masó en 
l’envolvent de les basses originals 
de la font.

El conjunt de la planta embotellado-
ra estava format, segons les dades 
del cadastre d’11 de juliol de 1929 
recollides a l’Arxiu Històric Girona,14 
per un edifici de dues plantes de 
218 m² i 80 m² de planta descober-
ta, que suposem que era el recinte 
tancat dels brolladors. La descrip-
ció del cadastre, en la valoració, és 

molt simple: «Edificio que resulta 
de varias naves adosadas desti-
nado a fábrica de ácido carbónico 
y vivienda del encargado». Encara 
era més somera la seva composi-
ció constructiva, perquè només la 
definia com «Muros de fachada de: 
ladrillo; Pisos de: madera; Escale-
ras de: ladrillo: Tabiques de: pan-
derete; Pavimento de: cemento; 
Revoco exterior de: cal; Revestido 
interior de: yeso; Armaduras de: 
madera; Carpinteria de taller de: 
calada; Cubiertas de : teja.»

Al mateix registre hi ha un segon 
edifici que, per la descripció, és 
el primer quiosc de venda de les 
ampolles primigènies d’aigua, atès 
que la seva superfície era de no-
més sis metres quadrats.

Si bé hem confirmat que no s’han 
conservat els plànols originals ide-
ats per Rafael Masó, sí que ens ha 
quedat la mostra del seu disseny 
de planta de l’edifici principal. 
Aquesta distribució de la planta 
arriba de la mà d’un enginyer in-
dustrial que la va reflectir en la 
documentació que va preparar el 
195915 per a la societat Hermanos 
Saguer, SC en demanar l’amplia-
ció per fabricar CO2 d’altres com-
bustibles com el fuel, el carbó, etc. 
Recordem que, fins aquesta data, 
la font servia per envasar l’aygua 
freda de Vila-roja i també per obte-
nir anhídrid carbònic per a la cap-
tació i liqüefacció de les aigües del 
mateix brollador. El bon ritme de 
venda del CO2 alimentari portà la 
propietat a voler ampliar-ne la ge-
neració de forma artificial, ja que la 
captació directa era insuficient.

Això explica l’inici del projecte pre-
sentat, que hem trobat al Registre 

Industrial de l’Arxiu Històric de Gi-
rona:15 «La razón social Regular 
Colectiva Saguer Hermanos, de 
Gerona, que explota desde hace 
muchos años el aprovechamien-
to del gas carbónico natural, por 
captación y licuefacción posterior 
en compresores, en manantiales 
de su propiedad emplazados en la 
provincia de Gerona, termino muni-
cipal de San Daniel, siendo la única 
en España de esa índole, proyecta 
el establecimiento de una planta 
para la obtención de anhídrido car-
bónico, a partir de varios combus-
tibles según disponibilidades, ya 
sea, antracitas, coques, carbones 
vegetales y fuel-oil. En el año 1953, 
la firma Saguer Hermanos, puso 
en marcha una planta de socorro a 
partir del carbón, pero no ha venido 
a resolver el problema del abaste-
cimiento de la provincia de Gerona 
y sus comarcas cercanas, dada su 
poca capacidad.

Debido a lo caro de su transpor-
te, es conveniente que la produc-
ción del anhídrido carbónico sea lo 
más cerca posible de los lugares 
de consumo. La Sociedad Saguer 
Hermanos, trabaja activamente 
para alumbrar Nuevos manantia-
les, ricos en CO2 natural, pero, por 
lo pronto, sus desvelos no han te-
nido resultados satisfactorios.»

El projecte va determinar que la 
Font de la Pólvora, a banda de te-
nir uns edificis projectats per Ra-
fael Masó, era la primera planta 
d’anhídrid carbònic natural de tot 
Espanya, aspecte que ja s’havia 
esmentat en el número 191 de la 
revista La Actualidad el 1910:16 «A 
tres kilómetros de Gerona, encuén-
trase una instalación destinada á 
recoger para ser entregado al con-

13. Fundació Rafael Masó. Rafael Masó 
[en línia]. <www.rafaelmaso.org> [Consulta: 
25-09-2018] 
14. Arxiu Històric de Girona. [Consulta del 
Registre Industrial de Catalunya a Girona]. 
Documentació de l’empresa Hermanos 
Saguer, SRC.

15. Saguer hermanos, Sociedad 
Cooperativa, Proyecto de instalación para 
la fabricación de anhídrido carbónico a 
partir de combustibles diversos, Memoria 
descriptiva y plano general, 30 d’octubre de 
1959, Arxiu Històric de Girona. [Consulta 
del Registre Industrial de Catalunya]
16. «Industrias Catalanas». La Actualidad 
de Barcelona, núm. 191, 30 de març de 
1910, pàgina 24. [Hemeroteca Digital de la 
Biblioteca Nacional de España]
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sumo debidamente licuado, el áci-
do carbónico completamente puro 
que en cantidad considerable, es-
pontáneamente, se desprende de 
las aguas de Vila-roja, cuyo caudal 
excede de 100.000 litros diarios. 
Esta industria, nueva en España, y 
montada con todos los modernos 
adelantos de la ciencia, ha dado 
valor á un elemento de riqueza que 
antes permanecía completamente 
abandonado. Las aguas de Vila-ro-
ja muy ricas en ácido carbónico, 
reúnen excelentes condiciones te-
rapéuticas. Manan al fondo de un 
pintoresco valle de agrestes pers-
pectivas, al cual dan valor histórico 
las reliquias de las fortificaciones 
de la inmortal ciudad.»

De forma similar s’expressava el 
2001 J. Ramón del Rio, de l’em-
presa Carburos Metálicos, SA, a la 
conferència que va impartir en la 
XL assemblea de l’Associació Es-
panyola de Tècnics de Cervesa i 
Malta, que va tenir lloc a Palma de 
Mallorca:17 «En España, al mismo 
tiempo que se iniciaban pequeñísi-
mas producciones de licuación de 
CO2 procedente de descomposi-
ción de carbonatos (mármol) con 
ácidos y combustión de carbón, se 
intenta recuperar CO2 del “Manan-

tial de San Daniel” en Gerona. La 
única fuente de CO2 natural de Es-
paña denominada “La fuente de la 
pólvora” ha estado activa con una 
producción de unos 2.000 Kgs./
día hasta la década de los 80». 
Demostrava que la font havia estat 
un element patrimonial no només 
per la seva arquitectura sinó tam-
bé per la seva funció única.

La pèrdua irreparable

Sembla que, amb la davallada de 
la venda d’aigua a partir del primer 
quart del segle xx, s’aprofitaren els 
brolladors de la font per obtenir 
anhídrid carbònic natural, que va 
fer de Girona un important produc-
tor de begudes carbonatades.

Així, la progressió de la Pólvora, 
segons el registre industrial con-
sultat, és la següent:

· 1902: adquisició de la font per 
Emili Saguer, i neteja i construc-
ció del quiosc per a la venda de 
l’aygua de Vila-roja.

· 1907: projecte i construcció de 
la planta embotelladora de Fidel 

Aguilar, dissenyada per Rafael 
Masó.

· 1929: sense constància, en el re-
gistre industrial d’aquell any, de la 
venda d’aigua envasada, tot i que 
en les futures millores i ampliaci-
ons sempre té reservat un espai.

· 1945-1948: autorització per col-
locar motors de generació elèc-
trica per la restricció de consum 
de la xarxa elèctrica general.

· 1948: autorització per annexar 
a l’explotació natural d’anhídrid 
carbònic una instal·lació produc-
tora del mateix gas.

· 1950: autorització per produir gel 
sec a la planta.

· 1959: projecte d’ampliació de la 
producció d’anhídrid carbònic 
per al tractament de diversos 
combustibles, denegat el 7 de 
setembre de 1959.

· 1962: concessió de l’ampliació 
de la producció d’anhídrid car-
bònic amb el tractament de di-
versos combustibles, després 
d’haver ampliat la documentació 
del projecte anterior.

· 1968: modificació de la maquinà-
ria per fabricar anhídrid carbònic 
i gel sec.

· 1982: darrer projecte d’ampliació, 
obra d’Enric Viñals Gisbert (en-
ginyer tècnic de mines), per la 
qual es deixa de fabricar gel sec 
i torna a aparèixer l’activitat de 
planta embotelladora d’aigües 
mineromedicinals, així com la 
fabricació de diòxid de carboni. 
Així mateix, es canvia la configu-
ració de tota la planta de l’edifici.

· Setembre de 1984: petició de la 
Generalitat de Catalunya d’actu-
alitzar les dades de la indústria 
després que el 1982 l’adquirís 
Carburos Metálicos, SA.

No tenim constància que la dar-
rera ampliació es portés a terme, 
sobretot perquè, si la memòria no 
ens falla, la planta embotellado-
ra va ser enderrocada cap a l’any 
1986, tot i que molts registres i 
documentació marquen el 1968 o 
el 1970 com anys en què va desa-
parèixer. Entenem que és un error, 
perquè recordem perfectament els 
camions Barreiros i Chrysler carre-
gats amb les bombones allargades 
del gas a la carretera que passa-

Plànol de planta del projecte de 1950. 
Font: Registre Industrial de l’Arxiu 
Històric de Girona.
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va per sota de casa, i perquè amb 
quinze anys havíem anat a jugar al 
voltant de la font i a gaudir de la 
seva aigua picant.

Fou el 1978, amb el lliurament 
dels pisos de la nova barriada que 
prenia el nom de la font històrica, 
quan tot canvià radicalment. Ho 
recorda perfectament Narcís-Jor-
di Aragó al número 261 de la Re-
vista de Girona18 quan explica al 
Cercle de Pobresa de Girona: «La 
migració posterior a la Guerra 
Civil va repercutir profundament 
en la configuració de Girona. La 
indiferència de l’Administració 
central i la manca de recursos del 
municipi van provocar l’aparició 
i la proliferació de les barraques. 

El primer nucli va sorgir a Montju-
ïc a partir de 1949, aprofitant les 
ruïnes i els murs del castell aban-
donat. S’hi van arribar a encabir 
fins a 2.000 persones, repartides 
en 315 barraques i desproveïdes 
dels serveis més elementals. Un 
segon poblat es va consolidar a 
Río, entre la N-II i el Ter. Aquest 
nucli de 140 barraques, estès 
pràcticament sobre el mateix llit 
del riu, patia tota mena de carèn-
cies des del punt de vista higiènic 
i no reunia les més mínimes con-
dicions d’habitabilitat. Tres altres 
grups van néixer a partir de 1964 
a les Pedreres, amb més de 500 
barraques: Torre Gironella, Alfons 
XII i Polvorins [...] El grup de Río 
va desaparèixer físicament del 

18. ARAGó, Narcís-Jordi. «El cercle de 
pobresa de Girona». Revista de Girona, 
núm. 261, 2010, pàgines 128 i 129. 

mapa l’any 1962, quan una riua-
da va fer que el Ter recuperés del 
tot la seva llera. Els habitants de 
la zona van ser precipitadament 
allotjats a l’antic edifici d’Hisenda 
de la plaça de Sant Josep, avui 
Arxiu Històric, i més tard a la vora 
de la carretera de Sant Gregori, 
en uns “albergues provisionales” 
que, malgrat el seu nom, van so-
breviure setze anys. Un foc ines-
perat, l’any 1970, en va convertir 
uns quants en un amuntegament 
de ferros. En aquells barracots 
amb teulats d’uralita, d’un aspec-
te que evocava els camps de con-
centració, hi van viure fins al 1978 
unes 2.000 persones, que van ser 
traslladades finalment a la Font de 
la Pólvora.»

Per tant, és l’incendi d’aquests ha-
bitatges precaris el que precipita 
la cessió dels terrenys de Vila-roja 
al Ministeri d’Habitatge per part de 
l’Ajuntament. I fou, vuit anys des-
prés d’unes obres que van tenir 
força problemes i que semblaven 
eternes, quan la zona es veié afec-
tada pels nouvinguts.

Un paratge verge, quasi paradisí-
ac, sense pràcticament construc-
cions, lloc d’esbarjo i trobada amb 
els amics de molts ciutadans que 
prenien les aigües a peu de font, 
es veié encerclat per un munt de 
blocs de pisos que ho modificaren 
tot.

Poc va importar la història de la 
vall, el valuós element patrimonial 
que hi havia, ni els estudis de les 
propietats de les seves aigües, ni 
que fos la primera fàbrica de CO2 
natural, i encara menys altres es-
tudis que es van fer sobre l’únic 

meteorit que havia caigut a la 
ciutat de Girona. Perquè el que ja 
ningú no recorda és que, abans 
que l’home conquistés l’espai, 
la troballa de meteorits era tota 
una descoberta. Es classificaven 
i s’estudiaven acuradament. Amb 
l’arribada de l’home a la lluna, 
però, aquests estudis van quedar 
quasi oblidats; estudis sobre me-
teorits com el que va escriure el 
Dr. M. Faura i Sans al número 332, 
de novembre del 1921, del Butlletí 
del Centre Excursionista de Cata-
lunya:19 «METEORIT DE GIRONA: 
- Trobat en 1889. S’ignora la dada 
i circumstàncies en que caigué 
tant curiós exemplar. En la prima-
vera de l’any 1899 fou trobat, sor-
tosament, pel Dr. D. Manuel Ca-
zurro, pels voltants de Girona, en 
el paratge conegut per la Pólvora 
no lluny del Polvorí...». A més, el 
text incorporava dues fotografies 
del meteorit. El mateix any, l’autor 
va fer un llibret de tretze pàgines 
amb el mateix article.

Més exhaustiu en la troballa va ser 
l’any 1951 Antonio Paluzíe Borrell 
quan comentà el meteorit al núme-
ro 22520 de la revista Urania, revis-
ta de astronomía y ciencias afines: 
«LA PÓLVORA (Gerona). En 1899 
se hallaron 4 ejemplares que están 
en Madrid (85 gr.), Barcelona, Chi-
cago y Viena, con un peso conjun-
to de 143 gr. El autor del hallazgo 
fué el Dr. D. Manuel Cazurro. Es-
taba cubierto por una costra par-
do negruzca con dos impresiones 
digitales profundas. Interiormente 
es de color gris. Peso específico 
de 2,74 a 3,12. Está compuesto 
de piroxeno y olivino en pequeños 
trozos con hierro niquelifero entre 
la masa. Pertenece al tipo Can-
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1978. Font: CRDI, Ajuntament de Girona. 
Narcís Sans i Prats.

Meteorit de Girona. 1921. Font: M. Faura 
i Sans.

19. FAuRA i sAns, M. «Meteorits caiguts 
a Catalunya». Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya, núm. 332, 
novembre de 1921, pàgines 270 a 288 i 
làmines LXXIII a LXXX. 
20. pAluzie boRRell, Antonio. «Meteoritos 
Españoles». Urania, revista de astronomía y 
ciencias afines, núm. 225, pàgines 25 a 48.



tonita de Meunier o condrita y su 
composición es: 12 % de hierro, 
níquel y cobalto y el resto de si-
licatos (Faura y Sans, Op. cit.).» I 
va tornar a ser esmentat en altres 
reculls, com el de Carlos Martín 
Escorza, el 1987, a «Fenómenos 
meteoríticos ocurridos en España» 
al Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza (Madrid).

Tal com hem comentat, la planta 
embotelladora i la font van conviu-
re uns quants anys amb els blocs 
de pisos. A més, l’Ajuntament va 

Nova font pública. 1981. Font: CRDI, 
Ajuntament de Girona. Jordi S. Carrera.

Nova font pública. Al fons, la planta 
embotelladora. 1983. Font: CRDI, 
Ajuntament de Girona.

Rectangle després de la rotonda on 
s’ubicava la planta embotelladora, 2008. 
El Mas Terrats a la banda alta.
Font: Bing Maps (www.bing.com/maps), 
© Microsoft 2018.

Plànol del setge de Girona de 1809. 
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya.

reubicar la font pública perquè 
l’original havia quedat en el terreny 
privat dels germans Saguer. Però, 
poc temps després, també va ser 
clausurada i derruïda perquè era 
niu de brutícies i mala olor. Si no 
anem errats, va desaparèixer quan 
es va enderrocar tot el conjunt de 
la planta.

Aquesta darrera imatge mostra 
la font nova, que utilitzaven so-
bretot els animals, i, al fons, amb 
les finestres ja tapiades, la planta 
embotelladora poc abans de ser 

enderrocada. Fruit de les diferents 
ampliacions, ja no quedava res de 
l’obra singular de Rafael Masó.

Les imatges que podem trobar de 
l’any 2008 ens demostren que ja no 
hi queda rastre de la planta embote-
lladora, que se situaria en el rectan-
gle immediat després d’una rotonda 
que hi havia a la part final del barri, 
just en l’espai d’herba on aparcaven 
alguns cotxes. Per sobre d’aquest 

rectangle verd es pot apreciar el 
Mas Terrats, que avui està totalment 
abandonat i en ruïnes.

Així és com vam perdre un edifici 
diferent que havia estat una de les 
primeres obres del nostre Gaudí, 
enclavat en una vall verge i his-
tòrica en el seu moment, que ja 
ningú no recorda i per on alguns 
ciutadans ni tan sols s’atreveixen a 
passejar com abans.

Les imatges del Centre de Recerca 
i Difusió de la Imatge (CRDI) de 
l’Ajuntament de Girona, les de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC), les de la Biblioteca Patrimonial 
Digital (BIPADI) de la Universitat de 
Barcelona i les de l’Hemeroteca Digital 
de la Biblioteca Nacional d’Espanya 
estan protegides sota llicència de 
Reconeixement-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional de 
Creative Commons.

Les imatges del Ministeri de Defensa 
tenen com a condició general per a la 
seva reutilització que s’esmenti la font 
de l’objecte de la reutilització.


