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L’homenatge vol reconèixer la trajectòria d’aquest editor de Llerona

El Gremi d’Editors d’Espanya 
homenatjarà Josep M. Boixareu
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Josep Maria Boixareu també és editor de diversos llibres

Les Franqueses del Vallès

T.T.

L’editor Josep M. Boixareu 
Vilaplana, veí de Llerona, 
rebrà un homenatge el pro-
per 30 de setembre dins els 
actes de la fira Liber 2010. 
La Federació de Gremis 
d’Editors d’Espanya vol reco-
nèixer Boixareu pels molts 
anys de dedicació “de forma 
decisiva tant en la promoció 
de llibres i de la lectura com 
en aconseguir el reconeixe-
ment social de la figura de 
l’editor”. Aquest homenatge 
s’afegeix al que va rebre el 
febrer de l’any passat per 
part del Gremi d’Editors de 
Catalunya coincidint amb el 
moment que va plegar de la 
junta directiva, de la qual va 
formar part durant 30 anys.

 “M’honora molt rebre 
aquest nou reconeixement. A 
mesura que et vas fent gran, 
aquestes coses et donen mol-
ta satisfacció”, reconeix Boi-
xareu, de 70 anys. En el seu 
cas, però, aquesta satisfacció 
encara és més gran tenint en 
compte que fa exactament 20 
anys que el seu pare, Josep 
M. Boixareu Ginesta, va 
rebre aquest mateix reconei-
xement. “Ell va ser el que va 
fundar l’editorial, el 1945, i 
l’autèntic mestre per a mi i 
per als meus fills. Ara em fa 
molta il·lusió repetir el guar-
dó”, afirma l’editor. L’edito-
rial, Marcombo, es dedica a 
l’edició de llibres tècnics i 
científics.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Tot i que oficialment ja està 
jubilat, Josep M. Boixareu, 
doctor enginyer industrial 
i diplomat en Enginyeria 
Nuclear, encara passa cada 
dia per l’editorial, amb seu a 
Barcelona, i que ara porten 
els seus fills. “No faig cap 
feina executiva, només actuo 

com a conseller”, explica. En 
el camp editorial també ha 
estat fundador i exconseller 
de Publicaciones Marcombo 
de Mèxic i fundador i expre-
sident de Boixareu Editores, 
SA, i de les revistes Mun-
do electrónico, Actualidad 
electrónica, Productrónica i 
CQ-Radio Amateur. També 
ha estat membre de la junta 
directiva de la Federación 

de Gremios de Editores de 
España.

Fa tres anys, Boixareu va 
ser comissari de l’exposició 
“La indústria editorial cata-
lana” a la Fira del Llibre de 
Frankfurt. Articulista d’opi-
nió d’EL 9 NOU, és autor de 
diversos llibres com Records 
i paperets o Viure, reviure i 
pensar. Ara, prepara un nou 
llibre, Ser avi. 

Roca Umbert 
acull la mostra 
audiovisual 
“Selecció natural”
Granollers

Dins la programació d’Obert 
x Vacances, Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts acull 
aquest divendres “Selecció 
natural”, una mostra audio-
visual de 10 creadors de la 
comarca en què es projecta-
ran curts, vídeos, reportatges 
o documentals seleccionats 
pel granollerí Vicenç Viapla-
na Ventura. Sota el lema “Els 
vallesans també sabem fer 
vídeos”, la mostra permetrà 
fer una panoràmica dels dar-
rers anys de creació audiovi-
sual vallesana, amb la inno-
vació com a tret comú. La 
projecció començarà a les 10 
del vespre i acabarà amb un 
concert de la formació barce-
lonina El Tío Carlos, en què 
participa la videojòquei Laia 
Ribas, de Granollers. D’altra 
banda, dissabte hi haurà un 
recital poètic d’El Colador.

May Chronicles 
guanya el Sant 
Celoni Sona 
2010
Sant Celoni

May Chronicle va guanyar 
dissabte l’edició d’aquest 
any del concurs Sant Celoni 
Sona. El grup es va imposar 
als altres tres finalistes, 
Phoxcode, Ignation i Poetas 
del Asfalto després d’oferir, 
cadascun d’ells, una actu-
ació d’una hora de durada. 
Ignation va obtenir el premi 
del vot popular. El jurat del 
concurs va valorar especi-
alment la qualitat vocal i/o 
instrumental, la composició, 
l’originalitat i la posada en 
escena

Cardedeu

EL 9 NOU

L’Associació Catalana de Crí-
tics d’Art (ACCA) ha enviat 
una carta a l’alcaldessa de 
Cardedeu, a la regidora de 
Cultura i a la directora del 
Museu Arxiu Tomàs Balvey, 
en què denuncia les pressi-
ons polítiques rebudes per 
part de la comissària del 
projecte “Cardedeu amb l’art 
vigent”, Anna Estany, amb 
motiu de la proposta artística 
que embolcallava la capella 
Sant Corneli amb un llençol. 
La proposta era de l’artista 
Raúl Huerta.

En la carta expressen 

“la sorpresa i el malestar” 
que ha causat en el si de la 
junta directiva de l’entitat 
“el fet que l’Ajuntament 
de Cardedeu hagi instat la 
comissària del programa 
actual del cicle ‘Cardedeu 
amb l’art vigent’, Anna 
Estany, i a l’artista Raúl 
Huerta a acabar abans del 
que estava previst l’acció 
realitzada a la capella de 
Sant Corneli”. Des de l’ACCA 
defineixen aquesta mesura 
com “una actitud censora”. 

La carta continua dient 
que l’entitat celebra que hi 
hagi ajuntaments com el 
de Cardedeu, i a través del 
Museu Arxiu Tomàs Bal-

vey, que “apostin per donar 
sortida a la creació contem-
porània, però ens veiem 
amb l’obligació de recordar 
que aquestes iniciatives no 
serveixen de res si el poder 
polític no dóna suport, com 
seria lògic, a les accions que, 
d’altra banda, han estat prè-
viament aprovades seguint la 
normativa que el propi ajun-
tament ha marcat”. 

Per a l’ACCA, el fet que 
hi hagi hagut pressions veï-
nals sembla una explicació 
“poc raonable quan tantes 
vegades assistim a la sordesa 
amb què la política reacciona 
enfront de les demandes ciu-
tadanes”.

L’associació de crítics ha enviat una carta a l’alcaldessa de Cardedeu

L’ACCA denuncia les pressions 
polítiques en l’afer de Sant Corneli

Nats Teatre estrena una 
obra d’Aristòfanes, aquest 
dissabte a la Garriga 

La Garriga

EL 9 NOU

El grup Nats Teatre estrena 
aquest dissabte a la Garriga 
La política, una gran comè-
dia, sota la direcció de Joan 
Monells. La companyia acos-
tumava a actuar per la festa 
major del poble, però aquest 
any avança la representació a 
dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de la Garriga.

La política, una gran comè-
dia es basa en les obres Les 
assambleistes i Lisístrata, 
d’Aristòfanes. La història té 
lloc en una illa grega, on les 
dones han decidit apoderar-se 
del govern per venjar-se del 
mal que els fan els homes. Es 

tracta d’una comèdia grega, 
sense filtres i on es diuen les 
coses tal com ragen, amb un 
llenguatge planer i grotesc, 
però alhora irònic i elegant. 
Els interessos econòmics, 
sexuals i polítics tindran un 
gran protagonisme en aques-
ta farsa sobre la democràcia.

El mateix director, junta-
ment amb Dolors Ventós, 
s’han encarregat de l’adap-
tació. Els actors són Sandra 
Miras, Dolors Ventós, Emili 
Garcia, Eulàlia Purtí, Roger 
Gendra, Gemma Gómez, Pepi 
Díaz, Raquel Pagès, Lluís 
Pérez, Esteve Pou, Mireia 
Gatius, Carles Cullell, Laia 
Garcia, Miquel Cruz i Imma 
Treviño. 

Boixareu, ja jubilat, encara passa cada dia per l’editorial

Consells des de l’experiència


