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EL REC COMTAL 
1.000 ANYS D’HISTÒRIA

ENRIC H. MARCH

(Barcelona, 1959), és llicenciat en Filologia Hispànica i Se -
mítica, exerceix de professor i historiador, i ha treballat de lexi-
cògraf, fotògraf, documentalista i editor. Ha fet conferències i
seminaris, i és autor del llibre Barcelona, una ciutat de vesti-
gis (2016) i coautor de L’Abans de Barcelona. El Clot-Camp
de l’Arpa. Recull gràfic, 1885-1979 (2015) i L’Abans de
Barcelona. Ciutat Vella. Recull gràfic 1844-1986 (2016). És
autor també del blog Bereshit: la reconstrucció de Barcelona
i altres mons. 

La història de la infraestructura hidràulica 
més important que han tingut la ciutat 

i el Pla de Barcelona.
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Sense el Rec Comtal no es pot entendre l’evolució econòmica,
urbana i social de Barcelona. Aquest llibre n’explica els ante-
cedents, vinculats amb el traçat de l’aqüeducte romà; el nai-
xement i l’evolució al llarg dels segles dels múltiples usos de
l’aigua que canalitzava, la seva caiguda en desús al se gle XIX
i el seu redescobriment al XXI. 

El Rec Comtal. 1.000 anys d’història descriu i il·lustra amb
més de 150 fotografies (algunes de les quals, inèdites i de
gran valor) el passat de la infraestructura hidràulica més
important que han tingut Barcelona i els antics pobles del Pla,
i, alhora, fa una crida per salvar-ne els vestigis i recuperar els
espais ciutadans que encara en mostren el traçat. 

«Aquestes pàgines posen al vostre abast 
una aproximació a la mil·lenària, 

complexa i quasi oblidada història del 
Rec Comtal, amb la més nodrida col·lecció 
de fotografies que s’han publicat mai sobre

aquesta infraestructura.»
MANEL MARTÍN PASCUAL


