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100 ANYS DE BIBLIOTEQUES

ques i hispàniques. Se’m va obrir el 
món. De cop i volta tenia a mà una pi-
la de llibres i articles que em permeti-
en aprofundir en el que estudiava. 

¿Ets gaire usuari de les biblioteques 
públiques? 
No. M’he acostumat a fer servir les bi-
blioteques universitàries i a comprar. 
Sóc molt comprador. En català, caste-
llà, francès, anglès, italià i edicions 
crítiques i bilingües de llatí i grec.  

En el cas de les biblioteques públi-
ques, ¿has detectat canvis ressenya-
bles, en aquests últims anys? 
Han fet una aposta important per po-
sar-se al dia, però topen amb una sè-
rie de dificultats. Per exemple: quins 
títols han de tenir i quins no? Tenim 
un problema des del moment en què 
al senyor que mana li interessa dir que 
per una biblioteca hi han passat 4.000 
persones en comptes de 400 que 
n’han sortit més cultivades. La bibli-
oteca es pot convertir en un super-
mercat. Una biblioteca local o de bar-
ri hauria de tenir com a mínim els 
clàssics universals i els catalans... pe-
rò aquest criteri no el poso jo. 

¿Tan malament estem? 
Jo he sentit dir a bibliotecaris: “Si em 
demanen l’Hola quatre persones l’he 
de tenir”; doncs no. Els bibliotecaris 
haurien de ser més preceptors, com 
va passar durant la Mancomunitat. La 
intenció que tenien era cultivar tot-
hom, no només una elit. Comparteixo 
aquesta idea. §

Després de llicenciar-se en filologia 
clàssica, romànica i catalana, Jordi 
Raventós va treballar a Quaderns 
Crema i a la Fundació Bernat Metge. 
A més de ser un dels grans correctors 
editorials en llengua catalana, ha si-
gut un dels fundadors d’Adesiara el 
2007. En menys d’una dècada han 
construït un catàleg omnívor i de ni-
vell, amb títols de Petrarca, Horaci, 
Iannis Ritsos, Plutarc, Sibilla Alera-
mo, Georg Büchner, Grazia Deledda, 
Llucià de Samòsata i Apollinaire. 

Vas néixer a Martorell el 1970, un 
municipi que acaba d’inaugurar una 
nova biblioteca pública. ¿Hi anaves 
gaire, a l’antiga seu? 
No, només de tant en tant perquè hi 
havia poca cosa. La biblioteca dels pa-
res era molt reduïda: no són del ram 
de les lletres. Estaven subscrits a du-
es col·leccions importants: Les Mi-
llors Obres de la Literatura Catalana i 
Les Millors Obres de la Literatura 
Universal. Gràcies a això vaig trobar-
me alguns llibres importants quan te-
nia 13 o 14 anys: Puixkin, Manzoni, 
Dostoievski i algun que em deixo. Va 
ser a aquella edat que vaig començar 
a baixar a Barcelona per comprar els 
llibres que m’interessaven. Ara acu-
mulo uns 6.000 llibres entre el meu 
pis i el dels pares. 

Als 18 anys et vas matricular a filolo-
gia clàssica, a la Universitat de Bar-
celona. 
Llavors vaig descobrir la biblioteca de 
clàssiques, però també la de romàni-

“La biblioteca es 
pot convertir en  
un supermercat”
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L’’Odissea’ i la ‘Ilíada’, 
Homer  

‘Divina comèdia’,  
Dante Alighieri 

Obra completa,  
William Shakespeare  
Poesia completa,  

Joan Vinyoli 
Obra completa,  

Frank Kafka 

 
 

L‘’Odissea’  
i la ‘Ilíada’, d’Homer  

‘Hamlet’,  
William Shakespeare 

‘Don Quijote de la Mancha’,  
Miguel de Cervantes 

‘Gargantua i Pantagruel’,  
Rabelais  

‘Grans esperances’,  
Charles Dickens  

 
‘Antic Testament’  
L’’Odissea’, Homer  
‘Divina comèdia’,  

Dante Alighieri 
‘Don Quijote de la Mancha’,  

Miguel de Cervantes 

‘Tragèdies’,  
William Shakespeare
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