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GUIA DEL REC COMTAL 

Caminant pel Rec i la seva història

La Guia del Rec Comtal ens proposa un recorregut a peu per 
les traces d’aquesta infraestructura hidràulica mil·lenària, des 
del naixement a Montcada i Reixac, on les aigües encara avui 
flueixen a la superfície, i el barri de Vallbona, on la séquia rega 
les darreres hortes de la ciutat, fins a arribar a les restes 
arqueològiques del Born, tot passejant pel traçat fòssil del Rec 
pels carrers de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova, Sant Andreu, 
la Sagrera, Navas, el Clot, Fort Pienc i Ciutat Vella, contem-
plant edificacions i vestigis. Un viatge per una canalització 
que movia molins i regava hortes mentre les seves aigües, 
com un riu, dibuixaven la ciutat que avui coneixem.
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És llicenciat en Filologia Hispànica i Semítica, exerceix de pro-
fessor i historiador, i ha treballat de lexicògraf, fotògraf, docu-
mentalista i editor. Ha fet conferències en universitats i socie-
tats d’Història, d’Història de la ciència i d’Arqueologia d’Es -
panya i Colòmbia. Com a historiador ha publicat els llibres 
Barcelona, una ciutat de vestigis (2016), El Rec Comtal. 
1.000 anys d’història (2016, Viena Edicions), Somorrostro. 
Mirades literàries (2018) i Barcelona. Anatomia històrica de 
la ciutat (2018, Viena Edicions), i és coautor de L’Abans de 
Barcelona. El Clot - Camp de l’Arpa. 1885-1979 (2015) i 
L’Abans de Barcelona. Ciutat Vella. 1844-1986 (2016).  
També té el blog Bereshit: la reconstrucció de Barcelona  
i altres mons.
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