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COMARCA

La font deis Tarongers
.del mas Montgros

Jordi Casas

En una cruHla de camins
propera a la masia de la Serra,
de Sant Pere de Ribes, hi havia
planlat, no fa massa anys, un
pal indicador que assenyalava
on portaven cadascun deis ca-
mins que arribaven en aquell
indret. En aquest indicador, avui
estranyament desaparegut,
s'indicava la direcció de Solers,
la del Fondo de les Esplugues,
la de la Serra, de Puigmoltó i el
d'una font que fins aleshores
desconeixiem: la font deis Ta-
rongers. Després de la deseo-
berta d'aquest pal vam estar un
lIarg temps esbrinant la loca lit-
zació d'aquesta fonffins que un
dia, inesperadament, seguint els
camins deis voltants del mas
Montgr6s, en el mate ix terme de
Ribes, la vam trobar.

Aquell dia vam sentir curio-
sitat per la caseta que apareix a
la fotografia, situada sota la
masia esmentada, propera al
cami ral de Cubelles a Ribes, i
en un fondal que avui sabem
que en diuen Fondo de la Font
deis Tarongers.

La font es troba en aquesta
caseta irrellevant. És una font,
val a dir, allunyada del que ens
haviem imaginat: una font na-
tural amb un raig permanent
d'aigua i en un indret frondós i
ornbrlvol..

La font deis Tarongers no té
res a veure amb la font idiLlica
que estava en el nostre pensa-

ment. És en un lIoc que no fa
pensar en í'existencia d'una font;
en un indret sec, envoltat de
vinyes i, per tota ombra, hi ha la
que donen dos tarongers (que
no són precisament arbres de
gran capeada) que donen nom
a la font. A les proximitats deis
dos tarongers hi ha altres dos
arbres fruiters, un caqui i un
bercoquer.

Tampoc és una font de raig
continu ni sembla que ho hagi
estat mai, perqué qua n no era
una font seca, com avui, I'aigua
s'havia de fer sortir accionant el
volant de ferro que es pot veure
a la Imatge, rrutiancant el qual
I'aigua pujava d'un pou a I'interior
de la caseta. L'aigua sortia per
un broc de metall al voltant del
qual hi ha gravades unes lIetres
que' diuen: "Rica tom deIs Ta-
ronqers.

El tan citan enyorat excur-
sionista Joan Virella, en un text
que no vam Ilegir fins després
de localitzarla font, deia que per
aquest lIoc passaven obliga-
t6riament els excursionistes que
baixaven del Puig Montgr6s. En

La font deis
Tarongers donava

aigua
als excursionistes

aquesta font calmaven la seva
'Set gracies a I'aigua fresca que
en sortia. Avui el mecanisme
per fer-Ia rajar esta rovellat i
lhutilitzat No hi ha aigua avui
per a qui pugui passar per la font
deis Tarongers.

No funciona el mecanisme,
pero d'aigua sembla que n'hi ha
ja que de la caseta surt una
canonada cap a una bassa amb
toreaaigua. De I'esmentada ea-
nonada també en surt un tub
que sembla que va a la masia.
En el seu dia aquesta font degué
servir perfer la bugada, ja que a
I'interior de la caseta, que té un
precari sostre d'uralita, hi ha lIoc

per a uns petits safareigs. En
I'actualitat no es pot entrar a
I'interior de la caseta. La porta
que faltava quan es va fer la
fotografia ha estat reposada.

D'aquesta font conten que,
quan era d'ús més o menys
públic, a I'hora de girar el volant
per fer sortir I'aigua que pujava
del pou se n'anava per la ea-
nonada que la condura a la

. masia, mentre que era molt poca
la que sortia pel broc.

Aquesta masia, el mas
Montgrós, a la qual pertany la
font, és formada per dues edifi-
cacions ben diferents. Hi ha la
casa més antiga amb tacana al

cami i una edificació adossada
posterior arnb jardi davanter.

Aquest mas és la casa pairal
d'un ribetá que té una placa a
Vilanova i la Geltrú: Joan Miró
de Montg rós , reg idor de
l'Ajuntament durant el segle
XVIII.

Un volant permet
treure l'aigua

delpou
de dins la caseta


