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Entre llibre i guia, les Passejades per
la Barcelona científica són un goigpels curiosos. Els autors, XavierDuran i Mercè Piqueras, ens proposenun llibre de lectura tradicional, és a dir,des de la primera fins a la darrera pàgina,o com una guia turística, és a dir, salpe-brada. En qualsevol cas, anima els lectorsa recórrer la ciutat amb uns altres ulls.A la primera part del llibre, elsautors desgranen una visió de la Barcelo-na, que no és fàcil de trobar recollida enllibres d’història. Ens ofereixen una sèried’històries entrelligades sobre la vidaquotidiana dels nostres conciutadansd’altres temps. Com resolien els seusproblemes quotidians? I, on? Revisen lagestió de l’aigua, relacionada amb l’arte-sania i la indústria; els problemes sanita-ris i la situació d’hospitals i la casa deconvalescència; els transports dins i desde la ciutat; nombres, mesures i formesde la ciutat. La descripció dels centres sanitarishistòrics, per exemple, ens duu des de laplaceta de Marcús (al barri de la Ribera:a la cruïlla dels carrers Montcada i Car-ders), fins al pavelló antituberculós atocar la plaça de Castella; passant pelcomplex de l’antic Hospital de la SantaCreu (transformat en l’actual Hospitalde la Santa Creu i Sant Pau), on hihavia, a més de l’hospital, la Casa deConvalescència, seu avui de la Bibliotecade Catalunya i de l’Institut d’EstudisCatalans. Aquest complex, juntamentamb els jardins d’Alexander Fleming (onhi ha l’Escola Massana), ocupen l’illaentre els carrers del Carme, Hospital iEgipcíaques.Nombres, mesures i formes tambéconfiguren Barcelona. Només cal recor-dar les mesures amb què Cerdà va dis-senyar l’Eixample: illes quadrades de113,3 m de costat escapçades a les can-

tonades, delimitades per carrers de 20 md’amplada, amb construccions de 20 md’alçada i també 20 m de fondària.Segons l’urbanista, als edificis hi haviade viure una mitjana de 43 habitants,per tant, a cada veí de l’Eixample licorresponien, de mitjana, 40 m2. Aques-tes illes d’un xic més d’una hectàrea mai,però, no van veure respectada aquestadensitat demogràfica. Els autors també recullen els nomsde científics posats a carrers de la ciutat;ens recorden els noms geomètricsd’avingudes, la Diagonal, i de coordina-des geogràfiques, el Paral·lel i la Meri-diana. On aquesta darrera arriba a laplaça de les Glòries, ens proposen devisitar el monument al metre, en recordde la participació de la ciutat en l’establi-ment del patró de mesura. A la segona part, «Del Besòs al Llo-bregat», ens suggereixen un seguit d’iti-neraris per conèixer la ciutat científica.Així, veiem créixer la ciutat pel terrenyguanyat al mar, tant en la zona del portVell com a la Barceloneta, construïdasobre el terreny al·luvial dipositat pelBesòs, com també la seva configuracióhistòrica en la vida quotidiana amb ladistribució dels carrers dels gremis arte-sans al barri de la Ribera.No hi falta tampoc un detall de lespedres amb què es van construir edificis,una revisió dels rellotges i una descripcióde la diversitat dels arbres de la ciutat.Així com una revisió dels museus deciència i centres de recerca. Especial-ment valuosos són índexs de carrers,onomàstic i temàtic, que poden fer queaquest llibre acabi essent de referència.
Cristina Junyent

Universitat Pompeu Fabra
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Ploma caudal
de comunicació científica Passejades per la Barcelona científica

Passejades per la Barcelona científica és una lectura científica de la ciu-
tat. En ella s’hi troba un recull, essencial, podríem dir-ne, de l’activitat
científica, que ens duu des de la casa on Santiago Ramón y Cajal va ela-
borar la teoria de la neurona (que li proporcionaria el premi Nobel), fins
les que van veure com s’inventava el iogurt Danone o els bolígrafs Bic


