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» L’Ajuntament de Barcelona i Cossetània Edicions publiquen Els camins antics de
Barcelona, del geògraf i historiador, Xavier Martínez i Edo, que inclou itineraris per
descobrir detalls i racons de la història, de l’urbanisme i l’arquitectura barcelonina, però
també per poder gaudir de la bellesa i, fins i tot, de la natura.
» Vint-i-un suggeriments per caminar a través de la ciutat, per fer volar la imaginació
fins a dos mil·lennis enrere, per conèixer alguns racons i detalls absolutament
insospitats, per saber una miqueta més sobre la història de la ciutat i, també,
senzillament, per caminar, xafardejar i gaudir d’una ciutat amb una riquesa paisatgística
inimitable.
» Per la composició dels itineraris, l’autor parteix de dos elements protagonistes: la
geografía –a partir del pla de Barcelona, format per la serra de Collserola i, al nord i al
sud, les desembocadures dels rius Besòs i Llobregat, així com els turons que la coroneni la història de la ciutat.

Barcelona és plena de detalls evocadors de com i per on es transitava.

Es pot practicar el senderisme allí on no hi ha senders? Aquest llibre és una proposta
perquè transiteu per camins que ja no hi són, camins que ja no existeixen perquè allí on
es van crear —alguns fa més de dos mil anys— ara hi ha la immensa estora d’edificis
que ocupa tot el Pla de Barcelona. Així doncs, aquest llibre de rutes a peu és una guia
de senderisme urbà. Les vint-i-una rutes que proposa l’autor corresponen als camins
antics que travessaven el Pla barceloní. Molts van perdurar amb poques modificacions
fins a l’època moderna, i generalment es van perdre amb la urbanització de l’Eixample,
i en tots els casos en queden referències modestes i molt curioses, testimonis físics i,
fins i tot, sectors inalterats. Per tant, ha sigut necessari fer l’exercici de traçar sobre el
plànol actual de la ciutat de Barcelona aquesta xarxa antiga de camins, per tenir així la
possibilitat de recórrer-los alhora que es poden descobrir detalls, racons, edificis,
traçats urbanístics i elements històrics relacionats amb èpoques molt llunyanes. En
definitiva, una altra manera de caminar per Barcelona.
Amb aquesta guia ho fem a l’inrevés: en lloc de sortir a caminar per espais rurals, hem
volgut dur la pràctica del senderisme a la ciutat. La que teniu entre les mans és una
guia de senderisme urbà.
“Senderisme urbà a Barcelona? Quins senders, corriols o camins hi ha en aquesta
aclaparadora xarxa de carrers i avingudes que és la capital del país? Els trobarem. I us
sorprendrà. De moment, només una pista: imagineu-vos aixecant l’enorme retícula de
l’Eixample com si fos una estora: què hi descobriríeu a sota?”
“Aquesta no és una guia de llocs per visitar, sinó de camins per recórrer; això sí, podreu
anar llegint i descobrint molts detalls sobre els indrets per on es passa, sobre allò que
s’hi pot veure i —molt important— sobre allò que s’hi podia veure.
No d’una manera generalista, sinó observant la ciutat a una escala prou gran per copsar
alguns detalls del territori on s’emplaça. Això és imprescindible per saber per on
caminareu, però, sobretot, per saber per què caminareu per on caminareu.”

“Vist el protagonisme de la geografia, l’altra qüestió essencial que cal observar és la
història. La major part dels camins que us proposem són d’origen romà, tot i que
l’existència prèvia dels assentaments laietans a Montjuïc, a Puig Castellar (Santa Coloma
de Gramenet), al turó d’en Boscà (Badalona) i d’altres, tant al litoral com a l’interior, fan
pensar que els romans ja aprofitaren alguns traçats anteriors. Potser trepitjareu, doncs,
alguns camins molt i molt antics.”
“Aprofitant aquesta explicació, cal fer aquí un segon advertiment: el que teniu entre les
mans tampoc no és un llibre d’història. Ens hem exigit procurar-nos una informació
fidedigna, obtinguda de fonts contrastades o persones especialitzades, amb la finalitat
de traçar amb el major rigor possible els recorreguts històrics dels camins que us
proposem, però en molts sectors és completament impossible recrear-ne els
recorreguts i cal, això s’ha de subratllar, una bona dosi d’imaginació per ubicar-s’hi.”
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