Nota de premsa
28 maig de 2010

Novetat editorial: Barcelona Metro a Metro
Qualsevol persona curiosa que hagi agafat el metro de Barcelona s’haurà demanat alguna vegada
pels noms de les estacions. Qui va ser Urquinaona? I Joanic? Per què hi ha una parada de metro
dedicada al francès Lesseps? En general, ho desconeixem. De la mateixa manera que ignorem quins
són els llocs d’interès que hi ha als barris que no trepitgem mai perquè queden lluny de casa, de la
feina o de les nostres habituals zones d’oci. Barcelona Metro a Metro és una guia que respon a
aquestes inquietuds i a moltes altres. Prologada per l’escriptor Mathew Tree, colaborador habitual
dels mitjans de comunicació catalans, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de TMB,
publiquem una guia pionera que descobreix la ciutat a través de la seva artèria més dinàmica i
enèrgica, la xarxa del metro.

Barcelona Metro a Metro
Autora: Marta Torres
Guia atípica
Nº pàgines: 288
Idiomes: Castellà y català
PVP: 20 €

Viatjar avui dia ja no es limita a visitar els monuments més rellevants i els centres de les ciutats.
Cada vegada més, busquem fugir dels tòpics, esbrinar allò que ens és desconegut, sortir del guió
turístic. El metro de Barcelona és el mitjà de transport més àgil i amaga centenars d’enigmes
toponímics. Partint d’aquesta premissa, l’autora, Marta Torres, ha trobat una bona excusa per
capturar bona part de la història de la ciutat. Un parell d’exemples: l’estació de Les Corts deu el
seu nom als corrals d’animals que van donar caràcter al barri molt abans d’annexionar-se a
Barcelona el 1897. I Urquinaona, una de les estacions del centre, recorda el bisbe gadità que en
el seu moment declarà la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, patrona de Catalunya.
L’autora, a més a més, ha recopilat per a cada estació unes ‘recomanacions dels veïns’ amb els
bars i restaurants més característics, de manera que podrem baixar a qualsevol parada i acostarnos a alguns dels llocs més genuïns del barri. Tanmateix, la guia també recull apunts dels
monuments que mereixen una visita.
En una ciutat sobre la qual semblava que ja estava tot dit, Barcelona metro a metro ens ofereix
una mirada original, didàctica i lúdica. Perquè els barcelonins facin de turistes en la seva pròpia
ciutat i perquè els turistes coneguin l’autenticitat d’una ciutat única. Qui va dir que viatjar en
metro és avorrit?
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