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eiA temps que enyoràvem una 

guia que complementés les 

que ja ens faculten per obser-

var Barcelona amb ulls de naturalis-

ta. Diu l’autora: «Quan la gent pas-

seja per les ciutats no es fixa en les 

parets de les cases, en el terra d’un 

carrer, en els replans de les escales, 

en els vestíbuls  dels edificis, o en 

les parets de les estacions del metro 

i dels ferrocarrils. Ningú no sap que 

tenim fòssils entre nosaltres. Ens 

passen desapercebuts.» Com a antí-

dot, doncs, s’ha fet aquest llibre.

La guia de fòssils urbans és un llibre 

esquemàtic concebut amb criteris 

d’utilitat; una guia de camp de ciutat, 

podríem dir. Ja en la solapa hi ha una 

classificació dels temps geològics, 

que fa de mapa temporal, i una escala 

per mesurar els fòssils observats. A la con-

trasolapa hi trobem el mapa de la ciutat 

amb les localitzacions descrites a la guia.

Un breu contingut científic ens situa en el 

camp d’estudi: un esquema del procés de 

fossilització, una senzilla classificació dels 

éssers vius, i una descripció de la forma 

com trobarem els fòssils segons hagi es-

tat tallada la pedra que els conté. Com tot 

bon llibre, acaba amb la bibliografia i dos 

índexs, el dels fòssils, per tipologia i per 

situació a la ciutat.

Entremig hi ha el gruix del contingut, 142 

fitxes descriptives, amb l’adreça, l’edat i la 

classificació del fòssil (tipus i classe zoo-

lògica), una fotografia amb detall del fòs-

sil (amb la referència mètrica), una altra 

de la façana (amb referències humanes), 

la forma de visió del fòssil (pel tall de la 

pedra) i el tipus de fòssil de què es tracta 

(entre els éssers vius).

No pel fet de ser esquemàtica perd rigor, 

sinó que guanya en concisió. Només 

es perd la sobrietat en les quatre pà-

gines d’opinió, que contrasten amb 

la concisió gairebé monacal de la 

guia  i que, per coherència amb el 

format, potser estarien més ben lo-

calitzades a la contracoberta. Posats 

a fer, potser ens estimaríem més una 

explicació paleontològica més ex-

haustiva.

Malgrat aquesta evasió, la idea d’una 

guia urbana sobre els fòssils a les 

parets dels edificis és innovadora i 

alhora ajunta característiques di-

dàctiques, divulgatives i turístiques. 

Perquè podem fer un recorregut des 

de Sarrià a la Barceloneta, o del Po-

ble Sec a Diagonal Mar, per trobar 

els fòssils de les façanes.

Si complementem aquesta guia amb d’al-

tres que han descrit Barcelona amb ulls del 

naturalista (paleontòleg, botànic, zoòleg, 

ecòleg) o historiador de la ciència, tindrem 

el privilegi de veure la ciutat amb ulls que, 

malauradament, encara són exclusius.

Aquesta és la contribució que ha fet Anna 

Cornella a la cultura científica. Ja des del 

principi del llibre diu: «M’agradaria des-

pertar l’interès i la curiositat del lector i 

que a partir d’aquesta guia es tornés una 

mica explorador i es fixés en els fòssils ur-

bans de les ciutats i els pobles del nostre 

planeta Terra, i gaudís així de les mera-

velles que tenim entre nosaltres.» Perquè 

tenim tot un món per descobrir. Fem-ho. I
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