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1928 
El primer llibre, de Prévost 

 
El maig de l’any 
1928 Proa va pu-
blicar la primera 
novel·la del catà-
leg, Manon Les-
caut, de l’Abat 
Prévost, amb tra-
ducció de Domè-
nec Guansé. La 
iniciativa editori-

al va ser de Marcel·lí Antich (1895-
1968) i Josep Queralt (1896-1965), 
“que procedien del món de la cultu-
ra obrera i dels ateneus”, segons ex-
plica Julià Guillamon, comissari de 
La propera festa del llibre serà de co-
lor carbassa, que es pot veure a la Bi-
blioteca Jaume Fuster fins al 5 de ge-
ner del 2015. Antich i Queralt tenien 
poc més de trenta anys, i van deci-
dir que el color amb què des d’aquell 
moment els lectors identificarien 
l’editorial seria el carbassa: “Era un 
homenatge a la Biblioteca Popular de 
L’Avenç, que havia publicat 151 títols 
entre 1906 i 1925 i que va contribu-
ir molt a fer que la cultura catalana 
no fos una cosa folklòrica”.

✒✒✒✒ Jordi Nopca

La Biblioteca Jaume 
Fuster acull l’exposició 
‘La propera festa del 
llibre serà de color 
carbassa’, que 
commemora els 50 anys 
del rellançament de 
l’editorial Proa
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● Francisco Ferrer Lerín: 
el pas del silenci a la 
hiperactivitat  
● Toni Sala dissecciona  
el cas Pujol en un dietari  

llegim

Per molts anys, ed

● ‘Olor de clor sota la 
roba’, l’excel·lent novel·la 
de Maria Guasch  
● Els records de Marian 
Vayreda de la carlinada 

1

1928 
Un logotip històric 

 
Un dels símbols 
que ha acompa-
nyat Proa durant 
els gairebé 90 
anys d’història és 
el vaixell amb la 
inscripció “Nave-
go a tot vent”. 
Guillamon n’ha 
rastrejat l’origen i 

les influències: “Va ser Josep Obiols 
qui va gravar al boix el símbol de la 
col·lecció de narrativa Biblioteca a 
Tot Vent. És la silueta del bergantí 
Maria Assumpta, construït a la plat-
ja de Badalona el 1858 i que es va en-
fonsar fa poc”. Un dels dos funda-
dors, Queralt, era badaloní. “La di-
visa «Navego a tot vent» s’inspira en 
l’emblema de Le petit Larousse, que 
va dibuixar Eugène Grasset el 1905. 
Els vaixells de veles desplegades 
apareixen amb freqüència en els ex-
libris que Obiols va gravar i dibuixar 
per als seus amics escriptors”. A 
l’exposició se’n poden veure uns 
quants: els de Joan Salvat-Papas-
seit, Lluís Guarro, Joan Merli i Jo-
sep Roig i Raventós.
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1930 
Una fita: ‘Mrs. Dalloway’ 
 

“Una de les inten-
cions de Proa era 
arribar a un pú-
blic majoritari”, 
recorda Guilla-
mon. Fins a l’atu-
rada del 1938 van 
publicar Tolstoi, 
R.L. Stevenson i 
Erich Maria Re-

marque –Res de nou a l’oest va ser el 
primer bestseller: 30.000 exem-
plars– i van ajudar a consolidar Tra-
bal, Llor i Benguerel. Una de les fi-
tes va ser la traducció de Cèsar Au-
gust Jordana de Mrs. Dalloway, de 
Virginia Woolf. Va ser publicada el 
1930, només cinc anys després que 
es publiqués en anglès.
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1951 
Inici de la represa  

 
Des de Perpinyà, Josep Queralt va 
reprendre Proa l’any 1951, publicant 
molt pocs títols i en clandestinitat. 
El projecte de preguerra, que s’havia 
diversificat en contes, assaig i llibres 
infantils –i s’havia guanyat un públic 
fidel– quedava reduït temporalment 
a una o dues novetats a l’any, editant 
noms com Josep Carner, Domènec 
Guansé i Just Cabot.
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1966 
Els tròpics de Henry Miller 

 
L’obra de Henry Miller no es podia 
editar durant el franquisme a causa 
de la seva sexualitat explícita. Cen-
drós va fer amistat amb l’escriptor i 
durant una dècada es van cartejar. 
“El 1966 Miller li escrivia per dema-
nar-li cartells de toros –diu Guilla-
mon–, i el 1970 li va dedicar diverses 
litografies, producte de la relació 
amb la cantant de cabaret Hoki To-
kuda”. Quan es van poder publicar 
Tròpic de Càncer i Tròpic de Capri-
corn Cendrós va ser l’escollit. Va ser 
el 1976 i el 1978, respectivament.  
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1964 
Cendrós es queda Proa 
 

Guillamon repassa el recorregut 
dels catàlegs que el 1964, quan l’in-
dustrial Joan Baptista Cendrós 
(1916-1986) va adquirir els drets de 
Proa, ja formaven part de l’editori-
al: els llibres d’Aymà, els de la Fun-
dació La Mirada i ben aviat –el 
1966– s’hi incorporarien també Els 
Llibres de l’Óssa Menor. El rellança-
ment de la col·lecció insígnia, A Tot 
Vent, es va anunciar en un manifest 
fet el mes de març del 1964. Anunci-
ava “un autèntic esdeveniment dins 
l’àmbit de la literatura i de l’edició 
en llengua catalana”.
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“UNA DE LES 
INTENCIONS 
DE PROA 
ERA 
ARRIBAR A 
UN PÚBLIC 
MAJORI-
TARI”, 
EXPLICA EL 
COMISSARI 
JULIÀ 
GUILLAMON
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ditors!
1970 
El miracle català  

 
Òmnium Cultural va impulsar la 
campanya Cultura en ruta amb 
un gran camió Barreiros adaptat 
per vendre llibres i discos en ca-
talà. “Edicions Proa hi ocupava 
un lloc principal en una gran car-
tellera –diu Guillamon–. El car-
bassa va esdevenir el color del 
miracle català, compartit per 
Proa, Òmnium Cultural i Enci-
clopèdia Catalana, que el va 
adoptar en els seus fascicles”. 
Durant la segona meitat de la dè-
cada dels 60, Proa havia publicat 
Thomas Mann, Truman Capote, 
Josep Maria de Sagarra, Franz 
Kafka, Stendhal, Jean-Paul Sar-
tre i Avel·lí Artís Gener. 

Així i tot, un any abans Edici-
ons 62 havia passat per una cri-
si que va estar a punt d’acabar 
amb el projecte. La fallida de la 
seva distribuïdora –Ifac– va 
comportar un descens notable 
del ritme de publicacions i va en-
deutar editorials com Club Edi-
tor, de Joan Sales. 
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1970 
Expectació massiva 
 

Coretta Scott, ví-
dua de Martin 
Luther King, va 
visitar Barcelona 
el 1970 per pre-
sentar un llibre 

sobre ella i el seu marit, assassinat el 
1968. “Hi havia tanta expectació que 
es va haver de tancar tota una plan-
ta d’El Corte Inglés”, diu Guillamon.
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1983 
Enciclopèdia Catalana 
 

L’exposició de la 
Jaume Fuster 
s’atura a finals 
dels 70, però l’edi-
torial ha continu-
at fins ara. L’any 
1983 va ser adqui-
rida per Enciclo-
pèdia Catalana. Si 
fins al 1938 l’edi-

tor va ser Joan Puig i Ferreter i a par-
tir del 1965 Joan Oliver, a partir del 
1983 ho van ser Xavier Bru de Sala, 
Oriol Izquierdo i Isidor Cònsul.
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2011 
El fenomen Cabré 
 

L’any 2006 Enci-
clopèdia Catalana 
i Planeta van en-
trar a Grup 62 
amb un 30% de la 
participació ca-
dascuna. Amb la 
mort d’Isidor 
Cònsul el 2009 el 
nou editor va ser 

Josep Lluch. Un dels seus grans 
èxits ha sigut Jo confesso, de Jaume 
Cabré, tot un fenomen a Europa.
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“El català encara és 
subsidiari i no és la llengua 
ambiental del país”
Quan i com va néixer l’editorial? 
Ens vam constituir com a societat 
anònima l’agost del 1984. Érem 
quatre socis: Àngels Agulló, Jordi 
Rojas, Carme Sansa i jo mateix. 
Feia anys que tenia la dèria d’edi-
tar, em venia de temps enrere... Hi 
van convergir dues coses. La pri-
mera és que jo era un consumidor 
literari compulsiu, de cultura au-
todidacta, que devorava llibres 
d’assaig i novel·la. La segona és 
que desenvolupava una activitat 
intensa de militant antifranquis-
ta. Aprofitant que érem en l’any en 
què George Orwell va ambientar 
la seva novel·la més coneguda, 
1984, els quatre socis vam tirar en-
davant el projecte. Durant els pri-
mers cinc anys vam publicar dos o 
tres títols anualment, en col·lecci-
ons com ara Temps Maleïts i Sol-
dats de Ploma. 

Quina era la intenció inicial? 
Per nosaltres, la literatura era el 
mirall més directe, personal i ín-
tim de l’ésser humà, però també 
dibuixava un fresc de la societat. 
En aquells moments volíem explo-
rar quins fruits literaris s’havien 
donat en relació a les societats to-
talitàries. Llibres que mostressin 
les xacres del sistema. 

No es va dedicar plenament a 
l’editorial fins al 1996. 

El trentè aniversari d’Edicions de 1984 coincideix amb un dels anys de més activitat 
del projecte de Josep Cots i tres socis més: ha publicat 26 títols. Ens rep al despatx del 
carrer Trafalgar, on treballa amb Laura Baena (edició) i Miquel Adam (promoció)

Editor d’Edicions de 1984
Josep Cots

FRANCESC MELCION

✒✒✒✒ J.N.
L’any 1989 vam entrar en un perí-
ode d’impàs. En aquest interval, hi 
havia hagut la caiguda del Mur de 
Berlín i la desintegració de l’URSS. 
Aquí teníem un sistema semide-
mocràtic... I els lectors s’allunya-
ven de la perspectiva que havíem 
plantejat als primers títols. El 
1996 el sistema de societats anòni-
mes va variar i vam constituir una 
societat limitada. Inicialment 
érem: Àngels Agulló, Carme Sansa 
i jo. Vam començar publicant but-
xaca i el 1999 vam engegar la 
col·lecció Mirmanda. 

Què ha canviat en aquests 15 anys 
de Mirmanda? 
La voluntat era publicar-hi narra-
tiva en un sentit ampli: novel·les, 
contes... i fins i tot algun llibre de 
poesia. Hem fet 129 títols, i ara de-
dico la col·lecció a l’obra contem-
porània més roent i a llibres em-
blemàtics del segle XX. Els títols 
escrits en segles anteriors van a la 
col·lecció La Clàssica. Fa 20 anys 
la novetat era tot el que es publica-
va en català; ara els lectors volen 
novetats estrictes. Una de les difi-
cultats per a una editorial com la 
nostra ha sigut ser coneguda i re-
coneguda. Ens ha costat molt. 

El vostre bestseller continua sent la 
novel·la Olor de Colònia, de Sílvia 
Alcàntara. 

Sí, senyor. El 2008 vaig rebre el ma-
nuscrit de la Sílvia i vaig entrar de se-
guida en el món que proposava. Per 
a mi, que sóc de Manresa, les colò-
nies eren una visió natural: si m’ha-
guessin dit que el món estava fet de 
pobles, ciutats i colònies, m’ho hau-
ria cregut. Quan vaig publicar el lli-
bre el 2009 he d’admetre que no 
copsava la dimensió social que podia 
tenir. A partir de la primera presen-
tació a Terrassa i la de Puig-reig em 
vaig adonar que Olor de Colònia te-
nia una dimensió que superava el 
que era literari... Va saber connectar 
amb els descendents de generacions 
que havien passat per les colònies. 
N’hem venut 55.000. I no s’atura: 
l’any passat encara en vam vendre al 
voltant de 2.000. 

Com descriuria la situació edito-
rial del context present? 
El català encara és subsidiari i no és 
la llengua ambiental del país. La li-
teratura per a adults continua re-
presentant des de fa anys el 22% 
dels lectors. Això no permet un des-
envolupament gaire gran. A més, en 
els últims cinc anys, la baixada de 
vendes ha sigut molt gran, més del 
30%. Tal com estan les coses, vivim 
de miracle, però no ens podem 
mantenir així. El sector ha quedat 
enfonsat en un entresòl, i no tenim 
escala per pujar al primer pis. No-
més ens queda una corda...✒

L’OBRA DE 
HENRY 
MILLER NO 
ES PODIA 
EDITAR EN 
L’ESPANYA 
DE FRANCO, 
PERÒ 
CENDRÓS  
HI VA FER 
AMISTAT 
PER CARTA


