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Exposar un catà-
leg editorial no és 
una feina fàcil ni 
agraïda, i des de fa 
anys Julià Guilla-
mon s’ha empes-
cat estratègies 

molt diverses per mostrar el llegat 
de Quaderns Crema, Club Editor i 
Proa. La biblioteca Jaume Fuster 
acull fins al 15 de gener Edicions de 
1984. La ciutat dels llibres, una breu 
però intensa repassada als 33 anys 
d’història de l’editorial fundada 
l’octubre del 1983 per Àngels Agu-
lló, Josep Cots, Jordi Rojas i Carme 
Sansa amb la voluntat de publicar li-
teratura que projectés “les societats 
totalitàries i les xacres del sistema”. 
Cots, que n’és l’actual editor i la ca-

Edicions de 1984 condensa la 
seva història a la Jaume Fuster

ra visible –als 74 anys continua 
anant cada dia a l’oficina, on també 
treballen Laura Baena i Miquel 
Adam– continua publicant llibres 
perquè llegir és “una fruïció innega-
ble” que permet “descobrir el reflex 
de l’ànima humana”, segons explica 
a l’entrevista que es pot veure a la 
mostra, que arrenca amb un apartat 
dedicat a l’època fundacional de 
1984, durant la qual van publicar lli-
bres de Bertolt Brecht, André Mal-
raux, B. Traven, Jack London i 
Aleksandr Soljenitsin.  

“El treball de disseny d’Enric Sa-
tué durant aquesta primera etapa va 
ser clau –remarca Guillamon, co-
missari de la mostra–. Les cobertes 
eren precioses, i les contracobertes 
tenien un element poètic i d’avant-

dar “horroritzat després de veure la 
coberta de La broma” i exigia que la 
canviessin. Edicions de 1984 va ha-
ver de retirar la primera edició i tro-
bar una alternativa molt més neu-
tra: en comptes de tres joves al da-
vant d’una bandera comunista, La 
broma mostra la postal que desen-
cadena l’argument del llibre. 

Clàssics i descobertes 
Una de les parets de la sala de la bibli-
oteca Jaume Fuster està ocupada per 
muntatges coloristes i creatius que 
repassen les principals línies edito-
rials. D’una banda hi ha Àngel Gui-
merà i Eduard Girbal Jaume, que 
exemplifiquen la vocació de redesco-
brir clàssics (també hi ha una vitri-
na dedicada a Juli Vallmitjana, autor 
de La xava: 1984 en publicarà l’any 
que ve la novel·la inèdita De la Ciutat 
Vella). De l’altra, hi ha autors per qui 
l’editorial ha apostat des del principi 
de les seves trajectòries, com és el cas 

de Jordi Lara –que va fer fo-
rat amb el segon lli-

bre, Una mà-
quina d’espavi-

lar ocells de nit 
(2008)– i Sergi 

Pons Codina, amb 
Mars del Carib 

(2014).  
Un altre apartat 

és el de les literatures 
del món, representat 

per E.L. Doctorow. 
“En Josep Cots ha in-

tentat fer política d’au-
tor sempre que ha po-

gut”, defensa Guillamon. 
Ha passat amb Elizabeth 

Strout, Hans Fallada, John Fante i 
Jennifer Egan. L’exposició no podia 
oblidar el bestseller de l’editorial, 
Olor de Colònia, de Sílvia Alcàntara, 
del qual s’han venut més de 55.000 
exemplars. Quan va visitar l’exposi-
ció, l’autora va quedar meravellada 
d’un fragment que va llegir a la vitri-
na dedicada a la novel·la. “Està molt 
ben escrit!”, es va exclamar. Era un 
passatge del seu propi llibre.✒

Teresa Cremisi ha 
trigat a debutar. 
La Triomfant va 
arribar en francès 
coincidint amb el 
seu setantè ani-
versari. Un any 

després es publica en català i castellà 
a Anagrama. “És una novel·la d’una 
gran sofisticació, esquitxada de lite-
ratura, escrita per una gran editora 
i amiga”, opina Jorge Herralde amb 
la veu trencada per l’admiració. Nas-
cuda a Alexandria el 1945, Cremisi va 
haver d’abandonar Egipte el 1956 
amb la seva família. Es van instal·lar 
a Milà, on va estudiar llengua i litera-
tura i va entrar a treballar a l’editori-
al Garzanti, on aniria escalant posi-
cions fins a convertir-se en codirec-
tora general entre el 1985 i el 1989. 
A finals de la dècada dels 80, la seva 
vida va tornar a canviar: es va con-
vertir en directora editorial de Galli-
mard, càrrec que va ocupar fins que 
va passar a capitanejar Flammarion 
el 2005. “La història del trencament 
amb Gallimard va interessar molt i 

El llarg exili fins a la primera novel·la
encara em sorprèn: fora de l’ofici jo 
era poc coneguda –recorda–. Potser 
va ser perquè quan algú marxa d’un 
lloc on ha sigut molt feliç, com va ser 
el meu cas, s’intueix que hi ha hagut 
una tragèdia, encara que no hi hagi 
hagut morts”.  

Cremisi reconeix que 
potser valdria la pena 
explicar aquell epi-
sodi en un llibre, 
però no sap si ho 
farà. “De moment, 
ja he trencat la 
promesa d’escriu-
re res sobre mi”, 
reconeix. Va aca-
bar fent-ho perquè 
un editor normand 
amic seu li va propo-
sar un projecte insòlit: 
“Sabia que col·leccionava fo-
tos antigues d’Orient, de països 
com el Iemen, Síria i Egipte. L’edi-
tor em va dir que escrigués alguna 
cosa sobre les imatges que tenia de 
la badia d’Abukir”. L’experiència li va 
agradar tant que va acabar sent el 

de fatalisme que feia que acceptés 
tot el que em passava –assegura–. 
Fins que he escrit La Triomfant he 
anat avançant binàriament. He 
compaginat dues llengües, l’italià i 
el francès. He tingut dues feines, 
una a Itàlia i l’altra a França. Fins i 
tot sóc mare de bessons”. 

Tot i que l’autora remarca que ha 
escrit una novel·la i que la matèria 
que s’hi explica és ficció, el retrat 
dels pares evidencia una autentici-
tat que l’autora confirma com a bi-
ogràfica. “També vaig tenir una 
mare que em va deixar un sobre al 
calaix de la tauleta de nit on deia: 
«Estimada meva, vull que m’inci-
nerin (després de morta, natural-
ment)»”, recorda. L’exeditora de 
Michel Houellebecq, Catherine 
Millet, Yasmina Reza i Christine 
Angot diu que si hagués rebut el seu 
manuscrit a l’oficina l’hauria valo-
rat així: “M’hauria semblat un lli-
bre molt ambiciós, escrit amb una 
veu original, a mig camí de la no-
vel·la i d’un manual de supervivèn-
cia per a una dona”.✒
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punt de partida de La Triomfant, una 
novel·la que recupera l’Egipte que 
l’autora va conèixer quan era petita. 
“Vaig tenir la sort de créixer en una 
societat més lliure que l’actual –diu–. 
També vaig tenir la desgràcia que, a 

causa de la política, la meva fa-
mília va haver d’exiliar-se. 

Ens vam convertir en 
éssers silenciosos, 

com els refugiats 
d’ara, sense cap es-
tatus”. 

Seguretat i fata-
lisme 

A la novel·la, el pa-
re de la protagonis-

ta s’arruïna i la mare 
no s’adapta a la nova 

vida milanesa. La narra-
dora aconsegueix sobreposar-

se gràcies a la literatura: el record de 
la Ilíada es combina amb les lectu-
res de Proust, Conrad, Stendhal i 
Kavafis. “Igual que el personatge del 
llibre, jo he navegat entre una cer-
ta seguretat personal i una espècie 

guarda molt interessant”. El 
quart títol de la col·lecció va 
ser La broma, de Milan Kun-
dera. “En aquells moments 
ens va oferir publicar tota 
l’obra, però a nosaltres no-
més ens interessava la línia 
sobre el comunisme –diu 
Cots–. Si haguéssim fet  La 
insuportable lleugeresa de 
l’ésser i altres novel·les ara 
mateix tindríem més peles!” 
L’exposició se centra en els pro-
blemes de l’edició catalana del lli-
bre. “La il·lustració original del Pe-
ret no va agradar gens a l’autor”, diu 
Guillamon. Entre els pocs docu-
ments de l’època que Cots conser-
va hi ha una carta de Vera Kundera 
en què diu que el seu marit va que-


