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Cicle de conferències 

Judaismes: mirades heterodoxes 

Organitzat per l’Institut d’Estudis Nahmànides (Patronat Call de Girona) i la Càtedra Ferrater 
Mora de Pensament Contemporani (UdG) 

 

Dijous, 16 de gener de 2020 

Maria Bohigas: Auschwitz, Charlote Delbo i la resiliència 

 

Resum 

Deportada política i supervivent d’Auschwitz, Charlotte Delbo (1913-1985) és una de les 
principals escriptores de l’experiència als camps de concentració: era de qui parlava Primo 
Levi quan li preguntaven què llegir per comprendre el que ell intentava transmetre.  

La conferència se centrarà en el llibre La mesura dels nostres dies, que tracta la vida que 
han tingut un grup de dones supervivents dels camps. Aquest títol forma part de la trilogia 
Auschwitz et après (Auschwitz i després), que també inclou les novelꞏles Cap de nosaltres 
tornarà i Un coneixement inútil. 

 

Maria Bohigas Sales (París, 1969). Traductora i editora. Ha traduït al català obres com Els 
miserables de Victor Hugo, Ilꞏlusions perdudes i El vell Goriot de Balzac, El foc follet de 
Drieu La Rochelle, Les partícules elementals de Michel Houellebecq o Moderato cantabile 
de Marguerite Duras. També ha traduït al francès, a quatre mans amb Bernard Lesfargues, 
Incerta glòria (Gloire incertaine) del seu avi matern Joan Sales; i Els vençuts (Les Vaincus) 
de Xavier Benguerel. Des de 2005, després de comprar-la al grup Planeta, dirigeix l’editorial 
Club Editor, fundada justament per Sales i Benguerel l’any 1959. L’any 2019 li ha estat 
atorgat el Premi Nacional de Cultura «per la recuperació i reedició d’obres d’autors com Blai 
Bonet, Mercè Rodoreda o Aurora Betrana i la incorporació en llengua catalana d’autors com 
Alice Munro o Boris Vian». 

 

 

Propera conferència del cicle: 

La provocació controvertida de Gertrude Stein, a càrrec de M. Àngels Cabré 

Dijous 20 de febrer, a les 18.30 h 

 


