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Maria Bohigas està al capdavant de la 
segona etapa de Club Editor, un projec-
te que van fundar Joan Sales i Xavier 
Benguerel el 1959. Hi ha publicat Alice 
Munro, Aharon Appelfeld, Blai Bonet, 
Hervé Guibert. I més recentment, Un 
film (3.000 metres), de Víctor Català, i la 
nova novel·la de Guillem Frontera, Sicí-
lia sense morts, també en castellà des del 
nou segell La Montaña Pelada. L’expe-
riència de Bohigas amb els llibres és a 
un triple nivell: com a lectora, com a tra-
ductora i com a editora.  

Què ha de tenir una bona biblioteca?  
Les lectures són l’acompanyament de la 
vida de cadascú. A la biblioteca personal 
hi ha d’haver els llibres que t’han mar-
cat i que representen la teva vida. Es 
contraposa amb la idea de biblioteca 
pública, on s’han de combinar dos fac-
tors: els interessos dels usuaris d’una 
biblioteca, però també un conjunt de lli-
bres que es consideren fonamentals que 
permetin que els lectors que es facin la 
pregunta quin és i com és el lloc on vi-
uen, hi trobin una resposta. 

Quan vas tenir consciència que co-
mençaves a construir la teva pròpia bi-
blioteca, si és que això ha passat mai?  
No n’he tingut mai consciència. M’he 
trobat biblioteca a casa i en aquest sen-
tit la meva experiència és molt diferent 
de la d’algú que no n’ha tingut. He tingut 
la sort de tenir la biblioteca dels avis, dels 
pares i els germans. Ara bé, recordo per-
fectament els llibres que vaig comprar 
per compte propi i que em van donar una 
gran satisfacció: eren novel·les de Mar-
guerite Duras i també tota l’obra de Vol-
taire en l’edició de la Pléiade. Vaig ser 
voltairiana, però me n’he curat. 
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100 ANYS DE BIBLIOTEQUES

tinua havent-hi un fons envejable a les 
biblioteques. Pots viure en una ciutat 
molt secundària, sense teatre ni grans 
institucions culturals: en canvi la bibli-
oteca i la mediateca fan caure de cul. 

En quin estat creus que està la xarxa de 
biblioteques públiques? 
S’ha fet l’esforç de crear biblioteques ar-
reu: ara cal omplir-les. Els edificis on es-
tan sovint enlluernen, però caldria que 
no estiguessin tan feblement dotades 
pel que fa al fons. Tanmateix crec que 
avui dia hi ha un designi polític favora-
ble a les biblioteques. Mirant cap enre-
re hi va haver un precedent importan-
tíssim: l’Escola de Bibliotecàries dels 
anys de la República. Va ser una apos-
ta ambiciosa i en el sentit més noble de 
la paraula. Es va plantar una cosa que 
realment ha tingut molta substància. 
No és estrany que les biblioteques pú-
bliques tinguin tanta rellevància social. 

Com creus que el llibre digital ha inci-
dit en la modificació de la noció de bi-
blioteca? ¿És menys important ara? O 
al contrari, ¿l’objecte recupera valor 
en un món que sembla inaferrable? 
Sóc molt sensible a l’objecte físic del lli-
bre, és un dels grans invents de la huma-
nitat. Es recorda com el cos d’algú. Amb 
el llibre digital això no passa. En el món 
virtual, com que les coses no tenen cos 
no ens hi relacionem a través dels sen-
tits. El llibre imprès fixa la memòria del 
text, és un mapa; en canvi el digital afa-
voreix la relació compulsiva i buida amb 
les paraules. Un dels grans reptes de les 
biblioteques serà continuar fent pre-
sent els llibres físicament als lectors. 
Només s’aconseguirà probablement 
amb bibliotecaris molt informats. §
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“S’ha fet l’esforç de crear 
biblioteques arreu: cal omplir-les”

‘Antic Testament’ 
‘Les mil i una nits’ 

Diversos autors 

‘A la recerca  
del temps perdut’,   

Marcel Proust  
‘Els germans Karamàzov’,  

Fiodor M. Dostoievski   
Diccionari Alcover-Moll 

Diversos autors 

Quin és un dels punts forts de la teva bi-
blioteca? En què està especialitzada? 
La meva biblioteca reflecteix la falta de 
sistematicitat, és capritxosa. I me 
n’adono perquè tinc un recorregut en 
què he estudiat literatura, l’he traduït 
i l’he editat. Hi ha autors molt represen-
tats però també hi ha absències comple-
tes. No sóc gens fetitxista amb els lli-
bres, quan no m’interessa alguna cosa 
me la trec de sobre sense problemes.  

Quina relació has tingut amb les bibli-
oteques públiques i universitàries? 
Penso, per exemple, en els anys que vas 
viure a França. Què diries que diferen-
cia la xarxa francesa de biblioteques de 
la catalana?  
Les biblioteques de barri franceses van 
ser un lloc de visita setmanal i rutinària. 
Durant l’adolescència i els anys d’estu-
di vaig començar a buscar textos més es-
pecífics. Les biblioteques franceses de 
barri tenen molt més fons que les 
d’aquí. Data de l’època de quan Malraux 
era ministre de Cultura a la dècada dels 
cinquanta: les biblioteques van ser el 
cor de la democratització de la cultura 
que va proposar. Llavors, la literatura 
era la reina de la cultura. A França con-
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