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» L’Ajuntament de Barcelona i l’Editorial Afers recuperen El Llibre de les fonts, un 
manuscrit de mitjan del segle XVII conservat a l’Arxiu Històric de la Ciutat que recull el 
coneixement que hi havia sobre l’abastiment d’aigua potable a Barcelona  
 
» Escrit l’any 1650 pel mestre Francesc Socies, responsable del correcte funcionament 
del sistema de captació, conducció i distribució d’aigua a la ciutat. El Llibre de les fonts. 
Aigua, clima i societat a la Barcelona del segle XVII va ser un encàrrec del Consell de 
Cent, en una època marcada per la sequera, similar a la que estem vivint en ple segle 
XXI 
 
» Es tracta d’un document imprescindible per al coneixement de la història de Barcelona 
i  excepcional en el context europeu, que recull tots els “camins i secrets” de  l’aigua a 
la ciutat, un coneixement amagat sota terra i  dins  les parets de la Barcelona del segle 
XVII 
 
» Tres segles després, es recupera el manuscrit original, i la seva edició es completa 
amb  set estudis rigorosos escrits des d’una perspectiva interdisciplinària i que inclouen 
la història, l’urbanisme i la climatologia, a càrrec dels historiadors Maria Antònia Martí 



Escayol, Santiago Gorostiza i Xavier Cazeneuve, i quatre col·laboradors (Manuel 
Guàrdia, Mariano Barriendos, Albert Cubeles i Oriol Hostench) 

»  Amb motiu de la sortida del llibre, el dimarts, 24 de gener a les 18 hores, tindrà lloc 
la presentació del llibre a la Sala d’Actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat  (carrer de Santa 
Llúcia,  1). A l’acte, presidit per Eloi Badia Casas, regidor d’Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica, hi participaran els autors i coordinadors del llibre; Maria Antònia 
Martí Escayol, doctora en Història Moderna i professora a la UAB; Santiago Gorostiza 
historiador i investigador postdoctoral a la UAB; i Xavier Cazeneuve, historiador. També 
hi prendrà part Gustavo Ramon Wihelmi, director d’operacions de Barcelona Cicle de 
l’Aigua 

 

Primera pàgina del capítol 114 d'El llibre de les fonts, en el qual es descriuen les 
dues casetes de la mina d’aigua anomenada d’en Falcó, a Collserola, amb el 
plànol esquemàtic de l’interior d’ambues. AHCB, Manuscrits, 01/1G-076, El 
llibre de les fonts, pàg. 243. 

 
Podríem parlar de la crisi actual de l’aigua per la 
manca de pluja, de quines solucions es poden 
plantejar per redistribuir-la amb relació al seu 
subministrament a la ciutat, problema amb què 
ens trobem cada cop amb més quotidianitat. 
Però ara ens remuntem a mitjan segle XVII, quan 
una mateixa realitat va amenaçar la ciutat de 
Barcelona. Davant d’aquesta situació el Consell 
de Cent encarrega al mestre Francesc Socies, 
que tenia l’ofici (el càrrec) de mestre de les fonts, 
dissenyar l’abastiment d’aigua potable a 

Barcelona. Així va néixer El Llibre de les fonts, un manuscrit conservat a l’Arxiu Històric 
de la Ciutat des de l’any 1650. Socies va ser el responsable del funcionament de l’aigua 
potable de Barcelona, partint de les mines de captació a Collserola, entrant a la ciutat i 
circulant pels seus carrers, places i edificis públics i privats seguint les conduccions 
(subterrànies i exteriors), els espiralls i respiradors, fins arribar a totes i cadascuna de les 
fonts que hi havia a Barcelona a mitjan del segle XVII . Seguint aquest itinerari, Francesc 
Socies explica en el seu manuscrit diversos i variats episodis de la vida barcelonina al 
voltant de l’aigua: des de casos de robatoris i abusos en el seu ús fraudulent, fins a 
desaparicions misterioses d’aigua, a més de detalls sorprenents sobre edificis ja 
desapareguts a Barcelona, sempre amb una consciència permanentment expressada 
de la necessitat de no malbaratar l’aigua i el seu ús i gestió responsables, com a bé 
comú que era dels barcelonins i barcelonines en època de sequera. 
 
El Llibre de les fonts de la ciutat de Barcelona és un manuscrit conservat a l’Arxiu Històric 
de la Ciutat. Com que era un encàrrec del Consell de Cent, aquest deliberà que El Llibre 
de les fonts havia de romandre de manera perpètua a la Casa de la Ciutat, controlant 
així qui tenia accés al coneixement recollit a les seves pàgines. Com afirma el mateix 



Socies, s’hi recullen tots els «camins i secrets» de les aigües a la ciutat, un coneixement 
amagat dessota terra i darrere les parets de la Barcelona del segle XVII. 
 
A més de ser, segurament, el primer gran itinerari descrit per Barcelona, permet 
entendre com es gestionava l’aigua en una ciutat mediterrània en època moderna. Es 
tracta d’un document imprescindible per al coneixement de la història de Barcelona i 
d’un document excepcional en el context europeu. 

Amb l’edició present donem a conèixer els continguts del Llibre de les fonts, sense tenir 
en compte la condició imposada pel Consell de Cent a mitjan segle XVII. L’edició que 
presentem inclou la transcripció del manuscrit precedida de set estudis escrits des d’una 
perspectiva interdisciplinària que inclou la història, l’urbanisme i la climatologia 
històrica, amb els quals oferim tant una visió del context polític, social, cultural i 
ambiental on va viure i treballar Francesc Socies, com arguments per entendre i valorar 
l’abast i el contingut del seu llibre. 

 

Tres historiadors analitzen el context cultural de l’època 
 
Maria Antònia Martí Escayol és doctora en Història Moderna i professora a la Universitat 
Autònoma de Barcelona des de l’any 2000. Té com a línies de recerca principals la 
història ambiental i la història de la ciència i la tecnologia, en especial de l’àmbit 
europeu i de l’Àsia oriental. Ha estat investigadora convidada a la Universitat Sofia de 
Tòquio (Japó) i a la Truman State University (Estats Units). 
 
Santiago Gorostiza és investigador postdoctoral al Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Es va llicenciar en Ciències Ambientals i en Història 
(premi extraordinari) i va completar els estudis de postgrau a la Universitat Autònoma 
de Madrid amb una beca de la Fundació La Caixa. Va fer el doctorat a la Universitat de 
Coïmbra en el marc del projecte europeu ITN-Marie Curie ENTITLE (European Network 
of Political Ecology). Una de les seves línies de recerca és l’estudi dels conflictes 
relacionats amb la gestió urbana de l’aigua durant l’època moderna i contemporània. 
 
Xavier Cazeneuve és historiador. És fundador de Barchinona.cat, un projecte que uneix 
recerca, recursos i serveis sobre la història de Barcelona. Té més de trenta anys 
d’experiència treballant en projectes i recerca històrica sobre la ciutat i és autor de més 
d’una vintena d’articles publicats. Una de les seves línies de recerca és l’abastiment 
d’aigua potable a la ciutat de Barcelona en èpoques medieval i moderna. És 
coordinador, junt Santiago Gorostiza, del XVIII Congrés d’Història de Barcelona, 
organitzat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i que tracta de Barcelona des 
de la història ambiental. 
 

 
 



 

Subministrament d’aigua de Barcelona des de les mines de captació d’aigua de Collserola fins a la ciutat, segons El Llibre de 
les fonts. Elaboració: M. Guàrdia. 

 
 

Per a més informació, materials i/o entrevistes: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 

 


