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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...✒
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