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“En moments de crisi
toca arriscar-se”
Tenint en compte l’impressionant
i exigent catàleg d’Edicions de 1984,
abans de decidir-se a començar el
seu projecte devia llegir molt.
Si sóc editor és gràcies a la primera
experiència lectora en català que
vaig tenir: El crist de nou crucificat,
de Nikos Kazantzakis, traduït per
Joan Sales. A partir de llavors vaig
començar a llegir més traduccions,
i al cap d’un temps vaig arribar als
autors catalans. Vaig anar reculant
fins a arribar a les publicacions de la
Llibreria Catalònia i de L’Avenç. He
estat autodidacte de dalt a baix.
Vinc d’una família humil.

I li va tocar créixer durant la
postguerra.
La nostra generació estava sotmesa
del tot. I això encara s’agreujava a
l’interior: jo sóc de Manresa. Vam
créixer espanyolitzats de cap a peus,
sense saber res de res de Catalunya:
és exactament el que el ministre
Wert voldria.

Laprimeraetapadel’editorialvaco-
mençar l’any 1984 amb dues col·lec-
cions, Temps Maleïts i Soldats de
Ploma.
El context de l’època era particular:
el Mur de Berlín encara no havia cai-
gut i la Transició tot just començava.
Aquell any vaig participar en unes
jornades sobre George Orwell. Es
parlava de la novel·la 1984. Gràcies a
això se’m va acudir crear la col·lecció
Temps Maleïts, i donar una imatge
de les societats totalitàries no des
d’un punt de vista polític ni assagís-
tic, sinó a través de la literatura. Vam
començar publicant teatre de
Brecht; Un dia d’Ivan Deníssovitx,
d’Aleksandr Issàievitx Soljenitsin;
Fontamara, d’Ignazio Silone, i Els
conqueridors, d’André Malraux. A la
col·lecció de Soldats de Ploma vam
publicar autors que s’havien com-
promès personalment amb el món,
com és el cas de John Reed i Deu di-
es que trasbalsaren el món i Retorn de
l’URSS, d’André Gide.

Al llarg de 28 anys, ha editat 350 títols. Ha donat a conèixer al lector català autors
com Dino Buzzati, Claudio Magris, Hans Fallada, Sílvia Alcàntara i Juli Vallmitjana.
Edicions de 1984 és un dels projectes més singulars i interessants de l’actualitat
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Un dels llibres més venuts
d’aquests anys va ser Cap de turc,
de Günter Wallraff.
Quan ja en tenia els drets comprats,
vaigsaberqueAnagramaelpublicaria
en castellà. Va ser el llibre més venut
de Sant Jordi en una i altra llengua.

No es va dedicar exclusivament a
l’editorial fins al cap d’uns anys.
La primera etapa havia estat d’afició.
L’any 1996 vaig fer un cop de cap i
em vaig decidir a professionalitzar-
me com a editor. Temps Maleïts era
una col·lecció cada vegada més difí-
cil de fer, perquè els totalitarismes
cada vegada quedaven més lluny.
Tot i així, vaig continuar-hi publi-
cant títols: El crepuscle de la huma-
nitat, de Kurt Pinthus; Cròniques
d’un altre món, de Paul Steinberg, i
La xava, de Juli Vallmitjana.

Se’n va parlar molt, de La xava.
Hi vaig arribar a través d’Enric Ca-
sasses. Un dia va recomanar al Qua-

dern d’El País que se’l tornés a edi-
tar: m’hi vaig posar en contacte de
seguida i vam començar a treballar-
hi. A més de La xava, vam publicar
tot el seu teatre en dos volums –més
un tercer que recollia una obra que
vam descobrir més tard–, la novel·la
Albi i el llibre de contes De la raça
que es perd. Encara en tenim un de
pendent, i potser serà l’últim títol de
Temps Maleïts.

L’any 1999 va començar la que és,
probablement, la col·lecció més
emblemàtica d’Edicions de 1984,
Mirmanda.
El títol ve d’aquell vers del Canigó
de Verdaguer que diu: “Quan Bar-
celona era un prat,/Mirmanda ja
era ciutat”. L’element fronterer i el
mític lligaven amb les idees de ba-
se de la col·lecció. Amb el primer tí-
tol –de George Douglas Brown– vaig
anar a parlar amb una gent que en-
cara venien llibres a crèdit. Em van
dir: “No duraràs ni tres llibres, amb
una col·lecció així en català”.

Ara tot just arriba al número 100
de Mirmanda, i ha publicat, entre
d’altres, Maupassant, Balzac, Puix-
kin, Fontane, Tolstoi i Diderot. El
Danubi, de Claudio Magris, va ser
un bon cop d’efecte.
Costa molt rendibilitzar obres que
ja han estat traduïdes al castellà
des de fa temps. Amb Magris, em
vaig atrevir. Amb les traduccions,
l’element mediàtic ens ha jugat
sempre a la contra: els llibres acos-
tumen a tenir certa presència si
surten al mateix temps en castellà;
en cas que no sigui així, ho tens ma-
lament. Si els mitjans no ens aju-
den una mica, Llop entre llops, de
Hans Fallada, que cap editorial
castellana publica, ens el menja-
rem amb patates. I té més de 1.200
pàgines...

També ha descobert nous autors
catalans, com Jordi Lara i Sílvia
Alcàntara.
La Sílvia va començar a escriure
tard, però té fusta: és creativa i ima-
ginativa i fabula. A Olor de colònia va
novel·lar un període vital del món
treballador. Va saber arribar a l’àni-
ma de la gent i transmetre els an-
hels, les pors, la grisor i les il·lusions
dels personatges. El llibre ha estat el
més venut de l’editorial: 54.000
exemplars.

Com veu el present del sector?
Hi ha un fracàs del mercat en cata-
là. El milió de lectors que hi ha ac-
tualment compren menys, amb la
crisi. El gran grup redueix títols i
busca una oferta comercial. Nosal-
tres som un equip petit, i l’any que ve
no només continuarem, sinó que
augmentarem l’oferta mantenint
una coherència amb el catàleg: en
moments de crisi toca arriscar-se.✒
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“LAMEVA
GENERA-
CIÓ VA
CRÉIXER
ESPANY-
OLITZADA
DE CAP A
PEUS,
SENSE
SABER RES
DE CATA-
LUNYA”


