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Mariàngela Vilallonga

Directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de

Climent de la Universitat de Girona, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana i

acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914

(RAED).

Mariàngela Vilallonga, presidenta de la

Fundació Prudenci Bertrana i

acadèmica de número de la Reial

Acadèmia Europea de Doctors-

Barcelona 1914 (RAED), s’incorporarà

al Consell d’Administració de Grup62,

grup editorial de referència en llengua

catalana, juntament amb la reconeguda

escriptora Carme Riera. El Consell està

presidit per Josep Ramoneda i també

en són membres Joan Rigol, Antoni

Serra Ramoneda, Jesús Badenas i

Lluís Elias. El grup té el seu origen a la fundació el 1962 per part de Max

Cahner i Eulàlia Duran d’Edicions 62 amb la intenció de crear un catàleg

contemporani, general i universal d’obres en català.

Grup62 presenta una oferta molt diversi�cada que abasta els diferents gèneres

i franges lectores, publicant tant els autors de referència en català com els

principals fenòmens del panorama internacional traduïts al català. Els seus
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principals segells editorials Columna, Destino, Edicions 62, Empúries, Proa,

Pòrtic, Educació 62, Estrella Polar, Fanbooks i labutxaca. Aquests darrers

anys han signi�cat la consolidació del projecte editorial en totes les dimensions

i amb una àmplia sintonia amb els lectors, que l’ha convertit en l’editor d’una de

cada tres obres literàries llegides pel públic català. Alhora, ha intensi�cat l’edició

d’obres de referència cultural, d’acord amb l’esperit de servei a la societat

catalana que va inspirar la creació de les tradicions editorials que han con�uït a

Grup62.

El grup acaba de

concedir a través

de Columna

l’XI  Premi

Carlemany per al

Foment de la

Lectura a l’autora

novella

Laura  Gonzalvo

per “La llista de

les coses

impossibles” al costat del Govern d’Andorra. El jurat encarregat d’escollir

l’obra guanyadora està format per nou estudiants entre 14 i 16 anys, alumnes

dels tres sistemes educatius presents a Andorra: l’andorrà, l’espanyol i el

francès. Nascuda a Mataró el 1978, Gonzalvo té una “formació

interdisciplinària, que va des de les humanitats �ns al màrqueting passant per

la literatura infantil i juvenil i l’edició”, assenyalen els organitzadors del guardó.

Després de la seva etapa com a consellera de Cultura de la Generalitat de

Catalunya entre el març del 2019 i el setembre del 2020, un càrrec pel qual va

renunciar a la vicepresidència de l’Institut d’Estudis Catalans, Mariàngela

Vilallonga ha reprès la seva activitat docent i acadèmica. Des del maig passat

és, a més, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. El 2016 va ser

reconeguda amb la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció que atorga la

Generalitat, per les investigacions en literatura humanística llatina de la Corona

d’Aragó.
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