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EEls Jocs Olímpics i el Fòrum
de les cultures han transfor-
mat la Barcelona contempo-
rània. Però fer servir esde-
veniments d’abast internacional
per fer evolucionar la ciutat
és una idea assajada molt
abans. En tenim el primer
exemple en l’Exposició Uni-
versal de 1888, en la qual
s’urbanitzaren la Ciutadella
i els seus voltants. El balanç
va ser molt positiu per a la
ciutat, especialment en els
aspectes comercial i de pro-

moció exterior i, anys des-
prés, a principi del segle XX,
sorgí un moviment partida-
ri de celebrar una nova
exposició universal que ser-
vís altre cop com un apara-
dor de Barcelona al món.
Presa la decisió de tirar
endavant el projecte (que
tenia en l’arquitecte i polític
Josep Puig i Cadafalch el
principal impulsor), l’em-
plaçament escollit va ser
la muntanya de Montjuïc.
Convertida en un conjunt
d’horts, barraques i pedre-
res abandonades, la mun-
tanya estava sotmesa a for-
tes pressions immobiliàries,
i dur-hi l’exposició era una
oportunitat per conservar-
la, tal com preveia el Pla
Cerdà, com un gran parc.

UN PROJECTE
ACCIDENTAT
Emprar l’abrupte Montjuïc
en comptes de buscar un
emplaçament planer, com era
tradicional en els recintes
firals, era una aposta arrisca-
da. El mateix Puig i Cada-
falch dissenyà la primera
proposta d’ordenació de la
muntanya, un projecte que
concentrava les construc-
cions en tres àrees: la part
baixa de la muntanya, la
part oest i la secció maríti-
ma. Amb l’horitzó posat en el
1917, tres equips treballaren
en el projecte de cadascuna
de les zones i les obres es
posaren en marxa, però la
Primera Guerra Mundial
suposà el primer d’una sèrie
d’entrebancs i ajornaments
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L’aiguallum fou una novetat el
1929 i, convertit en un clàssic,
continua tenyint de color l’Eix
Maria Cristina. 
o

artística
Ornamental i monumental, el joc d’aigua i llum de la Font
Màgica posa en marxa periòdicament una part de la història 
de Barcelona. Una obra d’enginyeria al servei de l’art, creació
d’un enginyer singular.

que van fer que s’arribés al
1923 amb cert desordre i
amb treballs en diferents
estats d’execució. El cop d’es-
tat de Primo de Rivera fa atu-
rar el projecte fins al 1925,
moment en què una nova
direcció reprèn les obres
aprofitant part del projecte
original de 1917. En aquest
moment, entra en joc l’engi-
nyer Carles Buigas, a qui
encarreguen desenvolupar
les idees originals de Fores-
tier (amb qui Buigas ja havia
col·laborat anteriorment) per
convertir l’avinguda princi-
pal de l’Exposició en un es-
clat de llum. Buigas acceptà
el repte, que implicava om-
plir la gran esplanada en la
qual fins al 1924 lluïen les
columnes jòniques de Puig i

Cadafalch, enderrocades per
Primo de Rivera per conside-
rar-les un símbol explícit de
catalanitat. 

LA FONT MÀGICA
Buigas presentà el seu pro-
jecte el 18 de juny de 1928.
Comprenia els elements bà-

sics ornamentals del que es
denominà Eix Maria Cristi-
na, en el qual destacaven
quatre cascades artificials en
la part alta, una innovadora i
monumental font lluminosa i
dues fileres d’obeliscs de llum
en el passeig inferior. Tot
detallat en un complet estudi

La Font Màgica, en xifres

Capacitat total (3 vasos): 2.950.000 litres
Cabal total d’aigua en circulació: 2.600 l/s
Pressió màxima: 5,4 kg/cm2 (més de 50 m d’altura d’aigua).
Nre. de toveres de sortida d’aigua: 3.620
Nre. de jocs d’aigua: 29
Nre. de vàlvules hidràuliques: 109
Motors elèctrics en funcionament: 134
Potència total: 1.567 CV
Llampares d’il·luminació: 4.760
Potència en il·luminació: 995 kW
Potència de l’equip de so: 7.500 W RMS
Longitud de canonades d’aigua: 1,5 km (aprox.)
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Algunes còpies dels plànols del
projecte original es conserven a
l’Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona.
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que comprenia 460 plànols i
70 dibuixos, que va sorpren-
dre i, fins i tot, va ser titllat de
bogeria per alguns dels assis-
tents a la presentació. Un cop
aprovada, aquesta gran obra
d’enginyeria (i d’enginy) es va
materialitzar en menys d’un
any i van treballar-hi unes
3.000 persones.

Buigas dissenyà la Font
Màgica, element central del
projecte, estructurada en tres
vasos concèntrics: l’inferior,
el·líptic i de seixanta-cinc
metres de diàmetre màxim, i
dos de concèntrics en l’inte-
rior. A mig camí entre l’engin-
yeria i l’art, l’obra de Buigas
tractà la llum i l’aigua d’una

forma inèdita, amb un siste-
ma d’il·luminació situat en
l’interior de la font que feia
resplendir l’aigua, una tècni-
ca que batejà com aiguallum.
Un sofisticat sistema de
bombes, vàlvules, toveres i
mecanismes hidràulics dona-
va vida a la font, els brolla-
dors de la qual rajaren oficial-
ment per primera vegada el
19 de maig de 1929. Des de
llavors, malgrat períodes dila-
tats d’inactivitat, s’ha conver-
tit en una de les icones indis-
cutibles de la ciutat.

El pas dels anys, el des-
gast i avatars diversos han
obligat a fer diverses actua-
cions sobre la Font Màgica,

per tal de garantir-ne un fun-
cionament correcte i segur.

MÚLTIPLEMENT 
RESTAURADA
La guerra, el desús i el pillat-
ge van malmetre-la, fet que
va fer necessària una prime-
ra restauració el 1954. Diri-
gida pel mateix Buigas,
suposà la reparació dels ele-
ments danyats, la restitució
dels desapareguts i el reforç
de les canonades del segon
nivell amb una coberta de
formigó armat. Les mancan-
ces de la postguerra i l’escas-
setat de recursos obligaren a
emprar els materials disponi-
bles en l’Espanya autàrquica

Carles Buigas, un visionari de la llum i el color

Fill de l’arquitecte Gaietà Buigas i Monravà
(autor del monument a Colom), Carles Bui-
gas i Sans nasqué a Barcelona el 18 de gener
de 1898. Ingressà a l’Escola d’Enginyeria In-
dustrial el 1916. Abandonà els estudis per
motius laborals, i posteriorment reempren-
gué la seva formació i aconseguí el diploma
d’enginyer electricista a l’École de Génie Civil
de París. El 1922 dissenyà el primer projecte
amb salts d’aigua lluminosos, les fonts del
Palau Reial de Pedralbes (actualment desapa-
regudes). La Font Màgica de Montjuïc donà
una empenta definitiva a la carrera del jove
Buigas, coautor del telefèric de Montjuïc, a
qui l’esclat de la Guerra Civil sorprengué tre-
ballant a París, ciutat on restà fins al 1942 i
des d’on rebé encàrrecs d’arreu del món.
Enginyer i artista, especialista en la tècnica

que creà i batejà com aiguallum, Buigas no
va ser tan sols pioner a unir tecnologia i art:
fou autor d’articles periodístics i novel·les de
ciència-ficció, i un creador incansable de pro-
jectes imaginatius i ambiciosos, la majoria
dels quals no van arribar a materialitzar-se.
Entre tots destaquen La Nau Lluminosa
(una representació flotant d’Espanya en for-
ma de vaixell, declarat projecte d’interès
nacional el 1932) i el Teatre Integral, un
gran teatre a l’aire lliure amb escenari aquà-
tic, projectat fins a l’últim detall i descrit pel
mateix Buigas com “la més alta i depurada
manifestació de l’art de l’aiguallum.”

Buigas passà els darrers anys de la seva
vida a Cerdanyola, ciutat d’estiueig de la
seva família, i va morir el 27 d’agost de
1979 a Barcelona.�
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dels 50, que en alguns casos
distaven força de ser els ide-
als. El sistema d’accionament
hidràulic original, enginyós
tot i que de resposta lenta i
poc precisa, es mantingué
operatiu.

La segona actuació im-
portant sobre la font es
dugué a terme el 1973, i afe-
gí un tercer element a l’es-
pectacle de llum i aigua: el
so, mitjançant altaveus si-
tuats en la mateixa font. L’e-
lectrònica arribà a l’especta-
cle, que passà a controlar-se
a distància des d’un nou
pupitre de comandaments
analògic, i les vàlvules passa-
ren a accionar-se per coman-
daments electropneumàtics,
únic sistema que garantia la
rapidesa i precisió que reque-
ria la coordinació de les coreo-
grafies amb el so.

L’Eix Maria Cristina en
conjunt acusava el pas del
temps, i un nou esdeveni-
ment d’ordre internacional
(les Olimpíades de 1992) va
renovar el protagonisme de
la instal·lació, que hagué
de posar-se al dia. Durant
quatre mesos d’intens treball
es van restaurar les quatre
cascades i es van fer les
actuacions imprescindibles
per garantir el funcionament
de la font que, tot i necessitar
una restauració en profun-
ditat, va aguantar l’intens
treball en sessions de matí,
tarda i nit durant tots els
Jocs. En la inauguració dels
Jocs Paralímpics, el 10 de
setembre de 1992, un trenca-
ment en un dels passamurs
del vas central va evidenciar
el mal estat de la instal·lació i
obligà a buidar la font i a fer
un punt i seguit a l’especta-
cle.

Es redactà un projecte de
restauració integral, men-
tre es feien una sèrie d’ac-
tuacions d’urgència perquè
funcionés de forma segura
en els períodes estivals. El
1995 es començaren les
obres de rehabilitació inte-
gral, que van fer recuperar
l’esplendor a la font i que
afectaven l’obra civil, la
hidràulica, la il·luminació,
l’electricitat de mitja i baixa
tensió i el control. La con-
signa de la rehabilitació va
ser mantenir la filosofia i

esperit del projecte original,
ja que la font està protegida
amb nivell BCIL (Bé cultu-
ral d’interès local). Tots els
components que podien re-
parar-se i continuar opera-
tius es van rehabilitar, i els
substituïts amb prou valor
històric o tècnic van conser-
var-se. Després de tres anys
de treballs i amb un cost de
700 milions de pessetes
(sufragats en part amb l’a-
jut d’empreses patrocinado-
res), la font es tornà a posar
en marxa.
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Detall d’una de les motobombes, de
l’antic quadre de comandaments 
de baixa tensió i del pupitre de
control que permeté incorporar 
so a l’espectacle.

t
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AVUI, COM FA 
VUITANTA ANYS
La Font Màgica segueix sor-
prenent petits i grans amb
un esplèndid espectacle d’ai-
gua, llum i música. Després
de vuit dècades, ja no compta
amb el factor sorpresa, però
la bellesa original es manté
intacta, gràcies al respecte
que totes les actuacions han
tingut pel projecte de Buigas,
que ofereix l’espectacle de
sempre amb una major efi-
ciència en recursos humans,
energètics i hídrics. Les tove-
res situades al vas superior o
de força s’encarreguen d’exe-
cutar els sis jocs d’aigua cen-
trals, i les del vas intermedi
són responsables d’uns altres

tretze. Alguns d’aquests jocs
tenen diverses posicions, en
funció de la posició de les
toveres, en molts casos
mòbils i amb mecanismes
que permeten aconseguir
diferents tipus de raig: uni-
forme, polvoritzat, orientable
o rotatori. El llac inferior és
bàsicament ornamental i de
suport, i disposa de vint bro-
lladors responsables dels
cinc jocs d’aigua perifèrics.
De la versatilitat de l’apartat
hidràulic i les diferents com-
binacions de colors que per-
met la il·luminació en resulta
una quantitat de composi-
cions d’aigua i llum gairebé
infinita, prop de set milions
de possibilitats.

L’espectacle d’estètica pura
exhibit a la superfície té el
contrapunt en la part soter-
rada de la font: un petit
museu tecnològic que combi-
na un ampli ventall de tecno-
logies actuals i pretèrites,
tant hidràulica, elèctrica com
de control. 

LA CARA OCULTA
DE LA FONT 
El cor de la font està format
per quatre poderosos con-
junts motor-bomba de 265 CV,
encarregats d’alimentar els
vasos centrals, mentre una
bomba de 160 CV dóna pres-
sió als 20 sortidors perifè-
rics. Les xifres fan respecte:
un cabal total de 2.600 l/s, i
una pressió màxima de tre-
ball que podria arribar a 5,4
kg/cm2 si es connectessin en
sèrie dues de les bombes
principals, pressió que per-
metria alçar el raig central
de la font fins a més de 50 m.

També sota terra rau el
principal secret de l’aigua-
llum: la il·luminació de la
font, tan enginyosa com sen-
zilla, utilitza unes bateries de
focus que fan resplendir
l’aigua a través d’unes cla-
raboies obertes en la part
inferior dels vasos interme-
di i central. Els colors blanc,
groc, blau, vermell, morat i
turquesa s’aconsegueixen
combinant filtres de colors
muntats en prismes giratoris
motoritzats, responsables de
les suaus transicions d’un
color a l’altre. L’afany de
mantenir l’esperit del projec-
te original fa que el 2012 les
prestacions visuals siguin
les mateixes que les de la
font de 1929, i això és més un
avantatge que un inconve-
nient: les limitacions de la

22

Filtres giratoris utilitzats per
tenyir de color els jocs d’aigua,
amb la bateria de focus en
l’interior.

uEN PORTADA

Espectacles 2.0

Un cop més les noves tecnologies demostren ser un com-
plement per a instal·lacions dissenyades fa molts anys.
Des de setembre de 2011, un programa informàtic permet
crear els espectacles de la Font Màgica de forma virtual.
El programa  disposa d’un algoritme que analitza la músi-
ca i proposa una  coreografia (combinant jocs d’aigua i
llums), fet que permet fer-se una idea aproximada de l’es-
pectacle resultant, visualitzat en un simulador, amb la
qual cosa s’estalvia temps i energia en el procés de creació
de nous espectacles.�
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hidràulica i la mecànica dels
anys vint confereixen a la
Font Màgica una majestuosi-
tat i parsimònies característi-
ques i molt apreciades. 

SOTA CONTROL
Buigas dissenyà un disposi-
tiu per controlar la font que
emprava un cilindre giratori
en el qual una sèrie de regis-
tres generaven les ordres
electromecàniques que s’en-
viaven al conjunt de bombes,
vàlvules i elements d’il·lumi-
nació, un sistema que recor-
dava el funcionament d’una
pianola. El sistema no arribà
a funcionar mai correcta-
ment, i la font es dirigia
manualment des d’un pupi-
tre situat al primer pis de La
Pèrgola. Eren necessaris dos
operaris (un per a l’aigua i
l’altre per a la llum), que
accionaven els polsadors
seguint una mena de parti-
tures definides per Buigas i
el seu equip. Amb la inclusió
del so i l’electrònica a l’espec-
tacle, el control passà a rea-
litzar-se mitjançant un nou
pupitre que permetia gestio-

nar simultàniament la ban-
da sonora i el conjunt de la
font. Després de la restaura-
ció integral dels anys 90,
s’empra un modern sistema
digital, i una sola persona
pot controlar la font, treba-
llant en coordinació amb els
quatre operaris que vigilen
que la maquinària funcioni
amb normalitat durant les
representacions.

Molt poc personal si es
compara amb el nombre d’es-
pectadors, que ha augmentat
amb la consolidació de Barce-
lona com a pol d’atracció turís-
tica: fins a 30.000 persones es
refresquen els calorosos cap-
vespres estivals amb una esti-
mulant ració d’aiguallum.

Gràcies a Josep M. Borrego,
Luís Alcalà i Albert Camps.�
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OTB, enginyeria de l’aiguallum

Buigas i els seus col·laboradors fundaren, el 1954, l’Oficina
Tècnica Buigas, una enginyeria dedicada al disseny de
fonts i il·luminació. Passats més de seixanta anys, OTB
continua activa, amb un sòlid bagatge en la seva especiali-
tat, i recentment integrada en l’estructura d’EMTE Servi-
ces SAU. Disposa dels recursos humans i tècnics per al
desenvolupament de tot tipus de projectes d’il·luminació
ornamental, aplica tecnologies de darrera generació i crite-
ris de sostenibilitat mediambiental i eficiència energètica.
Mantenint l’esperit de Carles Buigas, l’equip interdiscipli-
nari d’OTB ha dut l’art de l’aiguallum arreu del món. La
pàgina web de la companyia (www.otb.es) permet conèixer
de prop la vasta producció d’aquesta singular enginyeria
catalana.�
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