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aportació gegantina. Llegir una novel·la negra en cata-
là era tan excitant com un relat de Dashiell Hammett.
Treball que va posar fonament a un camí que han con-
tinuat una generació d’editors, escriptors, intel·lec-
tuals que ara han preparat un marc en què, al seu
torn, els substituiran les noves generacions que ja al-
biren un nou present.

Es tanca un cicle que
n’ha obert d’altres

L’APUNT

Jaume Vidal

Amb la desaparició de personatges com Josep Maria
Castellet, el país va canviant de cicle. Ell, i altres com
ell, van realitzar una feina de construcció de país en
un moment ple d’incerteses, contradiccions i repres-
sions. Feina valorada, però que a ulls d’ara pot sem-
blar fins i tot innocent i càndida. Un llibre en català, i
no diguem, una col·lecció van representaven una

mestre

Castellet era un senyor,
un home que escoltava de
la mateixa manera un pre-
mi Nobel que un poeta jo-
vencell que li volia lliurar
un manuscrit.

No puc oblidar quan el
vaig conèixer a comença-
ment dels vuitanta a la seu
d’Edicions 62 del carrer
Provença.

Me’l va presentar
l’enyorada Montserrat
Sabater, i a partir d’aquell
moment em va assesso-
rar sempre que li vaig de-

manar i em va encarregar
llibres davant la meva
perplexitat.

Home obert i savi, Cas-
tellet s’havia allunyat dels
sectarismes, i sabia per
experiència pròpia que els
grans ismes només ens
havien portat a la destruc-
ció i a augmentar la confu-
sió. Mestre per a un cercle
selecte, editor de milers
d’autors i amic quan et do-
nava la mà, amb la seva
desaparició perdem un ge-
gant, un mite. ■

Home obert i
savi, Castellet
havia preferit la
poesia i l’edició a
la política i els
sectarismes

“L’entrada de Castellet a
Edicions 62 va suposar la
voluntat de tenir una mi-
rada internacional, cos-
mopolita, moderna.” Així
s’expressava ahir l’editora
de Grup 62, Pilar Beltran.
Parlar de Josep Maria Cas-
tellet és parlar d’Edicions
62, ara Grup 62. Hi va en-
trar el 1964 com a director
literari i va exercir aques-
ta responsabilitat durant
més de trenta anys. Ni la
seva jubilació, el 1996, el
va desvincular de la casa.

L’abril del 2012 se cele-
braven els 50 anys de la
fundació del segell edito-
rial, i la revista Presència
se’n va fer ressò. La memò-
ria viva d’aquells orígens
només podia ser Josep Ma-
ria Castellet. Max Cahner,
per malaltia aleshores, i
Ramon Bastardes, ja des-
aparegut, no hi podien po-
sar la seva veu. Per Caste-
llet era de vital importàn-
cia tenir present el con-
text en què es van produir
la fundació i el creixement
de l’editorial: “El 1961, per
exemple, es va fundar Òm-
nium. Va ser una eclosió
de fenòmens culturals... i

un va ser Edicions 62. Jo-
sep Benet, que va ser una
peça fonamental a la Cata-
lunya d’aquells anys, va
agafar dos jovenets, Cah-
ner i Bastardes, que ha-
vien passat per Germina-
bit i Serra d’Or, i els va dir:
«Ara una editorial!» I con-
tinuava explicant: “Van
treballar amb Oriol Bohi-
gas, Cirici Pellicer, els ger-
mans Lluch... Entre tots
van imaginar aquesta edi-
torial. Com que jo no hi era
ho puc dir: ells van tenir la
idea, que ha estat molt fe-
cunda.” Castellet, que va
ser fitxat per Cahner
–mort aquest octubre–,
tenia el record ben fresc de
les vicissituds de l’edito-
rial. Ben viva la càrrega
cultural i també ideològi-
ca: “És interessant veure
el que van encarregar per
publicar... L’assaig d’en

Joan Fuster, la traducció
de Pierre Vilar o l’encàrrec
a Candel per fer Els altres
catalans...” I tot això, en
un context de falta de nor-
malitat en l’ús del català i
de pressió de la censura:
“Ens van collar fins al fi-
nal. No sabies mai què po-
dies publicar i què no; la
censura era molt arbitrà-
ria.” Amb esforç i enginy
van saber com esquivar-la.

Hi ha col·leccions que
conformen aquesta histò-
ria: La Cua de Palla, El
Cangur, L’Escorpí, Les
Millors Obres de la Litera-
tura Universal, Llibres a
l’Abast... Al llarg dels anys
de treball, la visió àmplia
de Castellet va portar cap
a Edicions 62 els millors
autors internacionals, i
també les figures que des-
puntaven en el panorama
català. Sempre amb una
visió de país. “Edicions 62
es va convertir en una
editorial de referència,
que es podia emmirallar
en les editorials euro-
pees, amb la mateixa qua-
litat, ambició i capacitat”,
indicava ahir Pilar Bel-
tran. No en té cap dubte:
“La seva mort tanca una
etapa, emocionalment,
simbòlicament.” ■
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El 1964 va entrar a Edicions 62, per
fer-ne un segell modern i cosmopolita

L’editor de 62

Castellet va estar més de trenta anys sent el director literari d’Edicions 62 i va estar vinculat
fins al final amb la marca que va ajudar a convertir en un referent de qualitat ■ ARXIU

La visió àmplia
de Castellet va
portar cap a
Edicions 62 els
millors autors
internacionals




