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No, no són fantasmes, ni un retrat de Francis Bacon, tampoc el crit de Munch, encara menys les cares de
Bélmez, són fragments de fòssils, en aquest cas de rudistes, mol·luscs del cretaci inferior, de la classe
lamel·libranquis. És freqüent trobar-ne als carrers de les ciutats. Barcelona n’és ple.
Durant els anys setanta la pedra natural va ser força utilitzada com a material de construcció, sobretot per revestir façanes i
pavimentar exteriors. A més de granits i marbres, la pedra calcària va ser una de les més emprades. Tallar i polir blocs de pedra en
forma de lloses aptes per a la construcció fa que les textures ressaltin més. Els fòssils, si és que n’hi ha, queden perfectament
contrastats, gairebé s’obté una mena de tomografia.
Les ciutats són moltes coses alhora, gent, signes, edificis, rètols, carrers, imatges… També natura, arbres, insectes, plantes als
balcons i fòssils a les parets. Un museu geològic a peu de carrer. Si es vol trobar fòssils a la ciutat cal estar atents. Observar de
prop els edificis, si les façanes són de pedra natural, distingir-ne els tipus, granit vermell, gris, marbres, en aquestes no hi trobarem
cap fòssil. Si són d’origen calcari és més que probable que n’hi hagi alguns.
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El 2009, Anna
Cornella i Solans publica la guia Fòssils urbans. Barcelona. És geòloga i fins el 1983 va
http://www.elmuntanyenc.cat
ser professora de la UAB. La guia descriu i localitza 142 fòssils de diferents barris de Barcelona. Cada
fitxa conté l’adreça, la classificació taxonòmica, fotografia de l’exemplar i de l’edifici, les dimensions i un
dibuix esquemàtic del fòssil sencer. L’autora, enamorada confessa dels fòssils, amb aquesta guia
proposa una manera singular de veure Barcelona. Dubto que qualsevol altra ciutat del món disposi de la
seva guia de fòssils. L’obra encara és pot trobar a les llibreries.
Vegeu el llibre a:
http://www.elmuntanyenc.cat/fossils-urbans-barcelona/
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