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avier Theros (Barcelona,
1963) escriu habitualment
cròniques de la història de

Barcelona a la premsa, és cofunda-
dor del duet de poesia escènica Ac-
cidents Polipoètics i autor del llibre
La Sisena Flota a Barcelona, pel qual
va guanyar el premi Josep Maria
Huertas Claveria de periodisme de
l’any 2010.

Ara presenta un altre llibre rela-
cionat amb la història de la Ciutat
Comtal, Barcelona a cau d’orella,
amb la col·laboració de Consuelo
Bautista, autora del llibre de foto-
grafies Raval (Ajuntament de Bar-
celona, 2012). El llibre està estruc-
turat en set apartats en els quals
l’autor parla de la Rambla, s’endin-
sa per la ciutat romana i medieval,
descobreix els barris de Sant Pere-
Santa Caterina i la Ribera, presenta
la zona marítima, es perd pel Raval,
camina pel Paral·lel i s’escapa a la
gran Barcelona de l’Eixample i de la
resta de barriades. Aquesta acurada
guia esdevé la crònica d’una ciutat
explicada a cau d’orella.

Una continuació
El nou llibre de Xavier Theros té el seu origen
en la continuació que ha fet de la clàssica Gu-
ia secreta de Barcelona de Josep Maria Caran-
dell (1974 i 1978), que va relatar la vida quo-
tidiana viscuda dels racons més amagats de la
ciutat. La idea original és la mateixa que va
portar Itziar González Virós a revisar l’obra
també clàssica d’Alexandre Cirici Pellicer,
Barcelona pam a pam (1990). Amb el seu tre-
ball, Theros no solament revisa Carandell, si-
nó que se supera amb escreix i realitza la seva
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pròpia crònica d’una Barcelona viva i cons-
tantment canviant, una Barcelona que gaire-
bé ja no es pot reconèixer en la guia que va es-
criure Carandell, la qual ja és històrica.

Barcelona a cau d’orella de Xavier Theros és
una exhaustiva guia de la Barcelona del segle
XXI, però que mostra, a la vegada, els aspec-
tes més dinàmics i importants de la història
de la ciutat a través del temps. Per dur a terme
el seu treball, el nostre home ha caminat
amunt i avall de la ciutat i s’ha endinsat a l’ex-
tensa bibliografia (cada vegada més gran)
que hi ha sobre la ciutat de Barcelona. Això li
ha permès crear un corpus ben construït

amb tota mena de detalls, històries i secrets.
Al pròleg, escriu: “A la Barcelona actual els
establiments de tota la vida poden tenir pro-
pietaris xinesos que saben fer allioli, mentre
que els comerciants indis i pakistanesos han
recuperat les antigues botigues de barri, fent
possible l’existència de la ciutat popular mal-
grat la temptació de convertir-la en un apa-
rador per a turistes rics.” La crònica barcelo-
nina de Theros aporta nombroses anècdotes
de personatges anònims i quotidianitats pri-
vades a la seva narració, que fan el llibre de fà-
cil lectura i, alhora, d’entretinguda divulga-
ció històrica. ❋
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‘Mot so razo’: J J J
res jotes emergeixen amb força del
darrer número de la revista mot so
razo, pensada per divulgar temes

medievals amb rigor científic i dirigida per
Miriam Cabré, professora de la UdG.

La primera i la segona jota van entrelliga-
des, perquè són la inicial coincident de Jau-
me I i de Josep M. Pujol. En record de l’estu-
diós del Llibre dels fets, la revista publica un
article de Xavier Renedo i un retrat de Mari-
na Navàs, acompanyat de dos homenatges
visuals i tipogràfics.

A banda de fer una magnífica apologia del
malaguanyat medievalista, tipògraf i folklo-
rista, traspassat el 2012, l’article de Renedo
ofereix una visió molt clara de com hem
d’interpretar l’obra de Jaume I: és un text

T oral més que no pas una cròni-
ca, és un “testament espiritual
corprenedor”, per dir-ho en pa-
raules de Josep M. Pujol.

La tercera jota afecta tot un
col·lectiu: la comunitat jueva. El
dossier del volum, Vida privada
i judaisme, el constitueixen tres
articles signats per tres dones
que analitzen des de perspecti-
ves complementàries aspectes
de la vida quotidiana de la co-
munitat jueva, especialment de
les dones. Dolors Bramon ana-
litza les relacions entre les tres
comunitats (jueva, musulmana,
cristiana) en el territori hispànic

medieval i deixa ben clar que de
convivència modèlica no n’hi
havia enlloc, per més que alguns
hagin volgut crear el mite mo-
dern de la convivència de “les
tres cultures”. Meritxell Blasco
estudia un recull de receptes en
hebreu i destaca el paper de les
dones en la pràctica mèdica. I,
finalment, Sílvia Planas exami-
na el cas d’una mare i d’una filla
de la comunitat jueva de Caste-
lló d’Empúries que posa al des-
cobert com l’amor matern és al
darrere de tot un seguit de deci-
sions legals, beneficioses per a la
filla. ❋
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