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Abans de l’arribada de l’aigua potable a València el novembre de
1850 (gràcies al suport del canonge
Mariano Liñán Morelló), l’abastiment de la ciutadania depenia de les
fonts i dels pous. En el mapa de Tosca de principis del segle XVIII encara trobem un carrer de la Font (o de
les Fonts, segons altres documents),
que unia l’actual plaça dels Porxets
dels Aluders i el carrer de la Boatella.
Elnomdelaplaça,quearaesdiunomés dels Porxets, es referia als aluders, un gremi que adobava pells de
corderocabrit.ElcarrerdelaBoatella
era un tram del carrer de SantVicent,
quepreniaelseunomdelaportaàrab
anomenada Bab Beit-Al·là (Porta de
la Casa de Déu). La font és esmentada en un document de febrer de
1266. Es trobava probablement al raval extramurs, pràcticament en la
part més al nord de l’actual plaça de
l’Ajuntament,propdel’AvingudaMaria Cristina que, en temps de la II República, es dedicà a Pablo Iglesias.
Tambéhihaguéunafontalscamps
de Russafa, ubicada en uns terrenys
quepertanyienalConventdelCarme,

però que el 1424 eren propietat de
mossén Francesc Corts. S’anomenà
la Font d’En Corts i d’ella prengué el
seu nom una de les quatre carreres
quearacomposeneldistricte.Segons
elcronistaVicenteBoix,hihaguéuna
deliberaciómunicipal,el1409,perdur
aigua d’aquesta font al Grau. S’hi va
posar una canonada que seguia per
Montolivet i, lògicament, havia de
passar per baix del llit del Túria. L’obraesvaconclourel’abrilde1414,però
deu anys després, a causa d’una riuà,
es trencà la canonada i el fang la
cegà. Per això es decidí que es prenguera aigua per al Grau del molí d’En
Burguera,anomenatdesprésdePere
Despuig,queestrobavaonaraésl’Albereda.
HihaguéunaaltrafontaRussafarelacionadaambunimportantconﬂicte
social, la Font (o Fonteta) dels Barreters, amb una aigua molt apreciada
per la gent. No sabem per què s’anomenavaaixí;potserpelsartesansque
feien barrets o per «fer barret» («entretindre’s parlant amb uns i altres»,
DNV). Es fa esment d’aquesta font en
undocumentde1552.S’hiarribavaeixintdelaciutatperlaPortadelsJueus
(onésaral’estaciódemetrodeColom)
i marxant unes sis-centes passes cap
a Russafa. Prop de l’alqueria de Sant
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gunscatedràtics,elducdeLerma(que
consideravaqueunarelíquiadeSimó
havia sanat el seu ﬁll) i, ﬁns i tot, l’arxiduc d’Àustria estaven a favor de la
beatiﬁcació del sacerdot de Sant Andreu. Aquesta església, que va traure bons beneﬁcis de l’esdeveniment,
n’encarregà un quadre al pintor Ribalta. Els pintors no donaven l’abast
per fer imatges de Simó. Fins i tot Rubensil·lustràuna«VitaB.SimonisValentini» encarregada per l’arxiduc
austríac. Es diu que es feren espontàniament més de mil altars a la ciutat dedicats al sacerdot. D’altra banda, però, l’arquebisbe, Isidoro Aliaga, un dominic que havia succeït

Fonts. A València hi havia fonts que ara han desaparegut. Una, que hi havia
a Russafa, serví perquè el poble retera homenatge al piadós pare Simó.

La font del sant i
la font de l’amor
 La Font de l’Amor es trobava junt a la séquia de Vera. Es pot veure
en un fragment de pel·lícula recuperada de la «Huerta valenciana»

Doménec, hi havia un pontet, al costatdelqualbrollavalafont.Segonsl’especialista Xavier Oms, la fonteta estariaeneltramentrelacruïlladelsactuals carrers Ciril Amorós i Jorge Juan
i la dels carrers Císcar i Borriana.
Anar a la Font dels Barreters era el
passeig preferit d’un personatge
important de la València de primeries del segle XVII, Francisco
Jerónimo Simó, un sacerdot de
l’esglésiadeSantAndreu(ara,de
SantJoandelaCreu).Elreligiós
era ﬁll d’Esperança Villafranca i Joan Batiste Simón,
fuster, i guanyà fama de persona santa. Una altra de les
seues caminades habituals
era la «volta dels sentenciats»
per acompanyar piadosament
les persones condemnades ﬁns
a les forques de la plaça del Mercat.Simó morí l’abril de 1612, quan
tenia 33 anys. El seu cadàver fou dipositatal’esglésiadeSantAndreu,per
onpassarendurantquatredieselsestamentsdelaciutatipersonesquevolien fer-se amb relíquies d’aquell piadós que havia obrat suposadament
miracles, curant impedits, cegos,
muts, sords i, ﬁns i tot, un xiquet que,
en caure a la plaça de Sant Francesc,
s’havia obert el cap. Les autoritats locals, el virrei, el Consell d’Aragó, al-

biren les seues representacions. El
papa Urbà VIII restringí encara més,
mitjançant decrets del 1625 i del
1634, el culte i la representació amb
nimbe de les persones no beatiﬁcades. Però el poble trobà una possibilitat de donar reconeixement al pare
Simó sense culte ni imatges: acudir a
la seua font preferida. I així fou. La
FontdelsBarretersesdevinguéunlloc
de peregrinatge i començà a ser anomenada Font del Pare Simó. Així es
troba esmentada en el llibre de Josep
Llop «De laInstitució, govern politich
y jurídic, costums y observancies de
la fabrica vella dita de murs e valls, y
nova, dita del riu» (1675, p. 263). El
que passà després amb aquella font
era previsible i ho explicà M. A. Orellana (Valencia Antigua y Moderna): «Apurados los Labradores de lo
mucho que el transito de la gente
damniﬁcabaydestruialasplantas,resolvieron cegar, como cegaron la expresada fuente». Però, continua Orellana, «represadas, y violentadas sus
vertientes, reventaron brotando por
el lado de la casa alqueria [...] de Sto.
Domingo». Però aquesta nova font
també desaparegué.
El 22 de desembre de 1927 s’estrenà al Teatre Princesa de València
Fotogrames de
«Huerta valenciana»
(https://vimeo.com/83836665)

la comèdia lírica «La font de l’amor».
La lletra, en vers, era del poeta Rafael
Gayano Lluch i la música de Josep
Maria Esteve. S’hi va fer una edició
a cura de la Impremta Villalba (València, 1927). El títol no era original.
L’autor català Baldiri Vidal Ventura
ja n’havia escrit una obra homònima,
també en vers. En realitat, hi havia a
València una Font de l’Amor; més bé,
dues. Una artiﬁcial que s’havia instal·lat a l’Exposició Regional de 1909,
i una altra natural ubicada al camí de
Vera. No sabem l’origen d’aquesta
A l’esquerra, Simó per
font, ni tampoc el de la seua denoRubens. Dalt, Vicente López: minació, però sí la seua ubicació
El canonge Mariano Liñán
exacta.Estrobavatotjustal’altraban(Museu Lázaro Galdiano).
da del camí on està l’eixida septentrional de la Universitat Politècnica,
a la part del seu campus on hi ha les
Juan de Ribera, i les ordes reli- granges i els hivernacles de la instigioses s’oposaren a què un mem- tució acadèmica. En un fragment de
bre delclergat secular pujara als al- pel·lícula dels anys 20 recuperada per
tars.Ellsestavenmésbéinteressades l’Institut Valencià de l’Audiovisual i la
en la beatiﬁcació dels seus religiosos, Cinematograﬁa, el qual la titulà procom ara Tomás de Villanueva, Gas- visionalment«Huertavalenciana»,un
parBono o PedroNicolásFactor. La home i una dona semblen festejar
qüestió arribà a Roma, on la causa de mentre ella va a la font a per aigua.
SimófoudefensadapelteòlegMiguel Està rodada a la Font de l’Amor. Cade Molinos (autor d’una cèlebre sualment, la font es trobava al costat
Guia Espiritual), que no tingué èxit. d’una alqueria anomenada Casa
L’any 1615 es prohibí el culte al pare Simó, que no tenia res a veure amb
Simó i quatre anys després es prohi- el sacerdot piadós del segle XVII.

