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Edicions 62
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Editorial fundada a Barcelona l'any 1961 per Max Cahner i Ramon Bastardes, i que dos anys més
tard es va constituir en societat mercantil. L'editorial representà, d'entrada, una renovació en el
concepte d'empresa editorial, amb la voluntat principal d'afavorir i d'impulsar l'edició de llibres en
català, aprofitant un moment polític de menor repressió. Des de 1964 el seu director literari va ser
Josep Maria Castellet, amb la col·laboració de Joaquim Molas per a algunes col·leccions destacades,
com ara «Clàssics catalans del segle XX» i «Antologia catalana». Posteriorment va dirigir "Les Millors
Obres de la Literatura Catalana", amb voluntat divulgativa i un gran èxit de vendes i, en una mateixa
línia, "Les Millors Obres de la Literatura Universal". L'any 1964, inicià les publicacions de llibres en
castellà (Ediciones Península), per tal d'ampliar la difusió i, alhora, el rendiment econòmic.
En la primera època es publicaven les col·leccions "El Balancí", per tal d'incorporar els grans
novel·listes contemporanis; "El Trapezi", adreçada a un públic més jove; "La Cua de Palla", amb títols
destacats de la novel·la negra; "Llibres a l'Abast", col·lecció d'assaig, on va sortir el primer títol de
l'editorial, Nosaltres els valencians de Joan Fuster; sense oblidar les obres de caire religiós que s'han
publicat a "Col·lecció Blanquerna" i "Col·lecció Pensament Cristià". Cal destacar, entre d'altres títols,
Història de Catalunya de Pierre Vilar en quatre volums.
L'any 1968, Edicions 62 va iniciar la publicació de la Gran Enciclopèdia Catalana, dirigida per Jordi
Carbonell, però l'any següent l'editorial va patir una forta crisi, que va representar el traspàs de
l'enciclopèdia a una altra editorial i, alhora la sortida de Max Cahner, substituït per un nou consell
directiu sota la presidència de P. Llach i l'impuls d'Oriol Bohigas. A partir de llavors, i progressivament,
el nombre de títols i col·leccions es va ampliar: "El Cangur", Història gràfica de la Catalunya
Contemporània, Història de l'Art Català...
Quan l'any 1987 l'editorial va celebrar els seus vint-i-cinc anys d'edició, va assolir la xifra de dos mil
títols publicats i l'any 1993, poc després dels trenta anys de la seva fundació, els tres mil. L'any 1990,
l'editorial va iniciar l'edició del Gran Larousse Català, en deu volums. El 1993, la direcció general va
ser assumida per Joan Capdevila, en substitució de Romà Cuyas, que l'havia exercida des de 1975.
L'any 1996 va incorporar Editorial Empúries S. A. i creà el Grup 62. A més de noves col·leccions com
"Història de la Cultura Catalana", en deu volums, "Textos filosòfics", i l'edició crítica de les obres
completes de Salvador Espriu, entre d'altres, publica la revista Descobrir Catalunya, mensual. L'any
1998 adquirí l'Editorial Selecta.
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http://cataleg.bnc.cat/
WEB: Articles sobre l'editorial (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=%2C+Edicions+62&f=keyword&action_search=Cerca&c=Traces+
%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://www.gencat.net/slp/vtls24/catalan/index.html
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Crítica
WEB: Grup 62 a internet
Pàgina de la prestigiosa editorial. Amb serveis a les escoles i a les empreses, així com agenda
d'actes.
http://www.grup62.com/home.html
WEB: Empreses del grup
Informació sobre les empreses que formen el Grup 62.
http://www.grup62.cat/www/grup62/ca/el-grup-62.html
WEB: Història del grup
Història de l'editorial des del 1963 fins a l'actualitat.
http://www.grup62.com/www/grup62/ca/el-grup-62.html
WEB: "La Biblioteca Selecta reneix per aplegar els clàssics catalans"
Notícia a laMalla.net (02/04/04).
http://www.lamalla.net/canal/actualitat_cultural/literatura/article.asp?id=147667
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