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CRÍT ICA DE TEATRE

Festavibrant

NÚRIA ESCUR
Barcelona

V
a néixer La Gralla,
llibreria emblemàti-
ca de Granollers, al
1966 en el número 9
del carrer Museu.

Una dècada més tard es va fun-
dar Bestiari, entitat que actual-
ment engloba diversos establi-
ments com aquest a Catalunya,
mentre a la memòria col·lectiva
continuava present aquest apara-
dor de la casa Didó on comparti-
en espai joguines i llibres. Una fi-
nestra màgica. Els nens del barri
enganxaven la seva cara al vidre
somiant amb tot allò que hi havia
al darrere.

Avui, tants anys després, La
Gralla continua funcionant com
a societat cooperativa i exercint
de símbol de resistència cultural.
Rosa Viñallonga va arribar a
aquesta casa fa 27 anys, i ha vist
tants canvis que ara, en perspecti-
va, confessa cert vertigen: “Venia
la policia social i havíem de cór-
rer a amagar certs llibres pels ra-
cons de la llibreria...”. Ella és actu-
alment sòcia i vicepresidenta de
la cooperativa.
Des del principi van apostar

per la complicitat. Més que una
llibreria, La Gralla era l’espai de
trobada d’aquells que es feien les
mateixes preguntes. “Aquí troba-
ves cert tipus de gent afí, amb els
mateixos interessos i motivaci-
ons. per això venien amb tota la
tranquil·litat d’entendre i de ser
entesos”. I es així com es van con-
vertir en referència.
Després de molts anys d’acti-

visme polític, Rosa es defineix
com a autodidacta i la seva capa-
citat per crear sembla imparable.
Quan es jubili, diu rient, tornarà
a fumar i es matricularà a Antro-
pologia però, fins aleshores, aquí
continua, al peu del canó, en una
llibreria de mil dos-cents metres
quadrats, 17 socis, cinc treballa-

dors. Com ho va fer durant dèca-
des lamíticaTuni Jordana, funda-
dora de LaGralla, recentment ju-
bilada.
El 1991 la llibreria inaugura el

seu emplaçament actual i el 2004
s’inicia l’ampliació de la superfí-
cie comercial. “Teníem molt clar
ja llavors que calia prendre el ca-
mí de la diversificació. Ara això
ja no és una opció, és una obliga-
ció. No hi ha cap més manera de
reinventar-se. Ens queixàvem
que les floristeries venguessin lli-
bres i ara... nosaltres haurem
d’acabar venent plantes”.
En efecte, en aquesta casa l’ac-

tivitat s’ha multiplicat: es venen
objectes de regal inspirats en per-
sonatges literaris, s’organitzen
presentacions de llibres, es mun-
ten performances, s’admeten ex-
posicions... “sempre mantenint
un especial interès per tres es-
pais clàssics nostres: el del llibre
infantil i el didàctic, la literatura i
els viatges”.
Els seus millors anys els situa

entre el 1999 i el 2005. “Després
tot va començar a anar a pitjor...
però, per sort, el nostre ofici mai

no ha estat ni per fer-se ric ni per
morir-se de gana, i això ens hado-
nat un bon marge d’actuació”.
Aquesta és una sentència repeti-
da pel gremi.
Són històrics. La Gralla va ser

guardonada amb el Premio Na-
cional a la Difusión del Libro a
l’any 1988 i el Premi a la promo-
ció del llibre en català el 1992.

Han canviat, és clar, perquè el pú-
blic tambéhamodificat la seva ac-
titud, resumida en un gest: avui
miren l’etiqueta del preu.
Tan malament està la cosa?

Què passa avui en aquest gremi?
Doncs que hi ha pics de vendes.
“Arriba Reis? Magnífic! Arriba
sant Jordi? Esplèndid!... I, des-
prés, després el desert”. Una de

les crítiques del sector dels llibre-
ters és que els editors “sembla
que no s’han posat les piles: conti-
nuen editant com bojos! Això es
una cosa que no s’entén”.
Reconeix Rosa Viñallonga que

en unmarge de deu anys no exis-
tiran les llibreries com ara les en-
tenem: “La remodelació del sec-
tor, ens agradi o no, s’ha de fer”. I
el llibre digital? “Doncs benvin-
gut sigui, perquè qui s’enroqui en
el contrari haurà de tancar. A
més, alguns estem segurs que el
llibre de paper no desapareixerà
encara”.
La Gralla es diu així en home-

natge al setmanari liberal-repu-
blicà d’abans de la guerra que du-
ia aquest mateix nom. I perquè a
l’escut de la ciutat hi apareixen
dues gralles. Una simbologia que
vol acompanyar el local en la se-
va nova a trajectòria. Han incor-
porat noves fidelitats, i aquesta
és la garantia que els distingeix,
diuen, “perquè quan els clients
creuen aquesta porta no hi ha
més satisfacció que sentir allò de
‘si no m’ho trobeu vosaltres... ja
no m’ho trobarà ningú’”.c
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Delbest seller a
laFondaEuropa

Segell d’identitat cultural a Granollers, LaGralla projecta un futur que passa per la diversificació

“Hauremdereinventar-nos, resmés”

Lacaixa
registradora

À la ville de… Barcelona!

Dramatúrgia i direcció: Joan
Ollé
Lloc i data: Teatre Grec
(19/VII/2012)

JOAN-ANTON BENACH

L’únic espectacle teatral que en-
guany es pot veure a l’amfiteatre
deMontjuïc és una festa amable i
espurnejant sobre la ciutat de

Barcelona. El títol reprodueix les
paraules que proclamaven l’adju-
dicació dels Jocs Olímpics del
1992. L’anunci “À la ville de…Bar-
celona”, amb la pausa punyetera
que afegia un plus d’incertesa i
l’esclat d’alegria consegüent, és
el tret de sortida d’una esplèndi-
da diversió polifacètica creada i
dirigida per Joan Ollé.
Enun espai suggeridor d’un ca-

fè-concert modest, sis músics,
cinc actors i tres actrius de prime-
ra, evoquen figures populars i lle-

gendàries de Barcelona i perso-
natges arquetípics de la ciutat, re-
corden escriptors i poetes que
l’han glorificada, alguns que
l’han blasmada i cantants que al
llarg dels anys la van piropejar,
des del Tibidabo almar. La quali-
tat dels intèrprets és la garantia
més sòlida de l’indeturable batec
complaent que ofereix l’especta-
cle, amb alguna curiosa revela-
ció. Entre d’altres, la capacitat
d’Ivan Benet per la imitació,
quan es llença a unamixtura fent
dels alcaldes Maragall i Trias
d’una tacada. O quan Paula Blan-
co fa un solo dramàtic amb una
vibració emocionant desconegu-

da, dient l’article de Joan Mara-
gall sobre La ciutat del perdó.
À la ville de… Barcelona és una

d’aquelles celebracions escèni-
ques que transmeten al públic,
més que la impressió, la segure-
tat que els actuants s’ho passen
millor que ningú. Ollé, a través
d’unadramatúrgia acolorida, ima-
ginativa, impregnada d’un barce-
lonisme de soca-rel, ha ordenat
els seus propis textos, els materi-
als literaris i documentals que ha
seleccionat i les aportacions dels
intèrprets en una alternança
molt hàbil de notes satíriques, in-
formatives i sentimentals servi-
des a ritme excel·lent.

Escoltem Carner, Salvat Pa-
passeit, Verdaguer o Sagarra al
costat de Vázquez Montalbán,
Goytisolo o Mendoza. I les mali-
fetes deMillet, en un gag fastuós.
Enric Majó reviu el Gran Gilbert
i recita amb autoritat Barcelona
és bona de Gil de Biedma. Hi ha
moments sensacionals: quanLau-
ra Guiteras i Joan Anguera fan
de la Dama del Paraigües i de
Cristòfor Colom; quan Victòria
Pagés diu dos monòlegs impaga-
bles, el de “la senyora Maria” i el
d’una reaccionària liceista; quan
canta o recita Oriol Genís i Jordi
Vidal vol refilar com l’Antonio
Molina. Avui, última funció.c

Rosa Viñallonga, sòcia i presidenta de la cooperativa que gestiona La Gralla

]Després de molts anys
de trajectòria, la memò-
ria dels treballadors de
La Gralla ha pogut regis-
tar anècdotes, situacions
singulars i molts canvis.
Especialment tecnolò-
gics: “Jo he vist passar
del calaix de fusta, un
senzill calaix –explica
Rosa Viñallonga– per
gestionar les vendes, a la
màquina registradora.
Allò ja ens va semblar
una novetat. Pensàvem
que ens moriríem... i
d’allí hem passat als quin-
ze ordinadors que tenim
actualment. Sembla men-
tida. Amb la de discussi-
ons que ens va portar
decidir si informatitzà-
vem o no!”.

“Quan venia la policia
social, havíem de
córrer a amagar
certs llibres pels
racons de la llibreria”

GEMMA MIRALDA

“El llibre digital?
Benvingut sigui.
Perquè qui s’enroqui
en el contrari
haurà de tancar”

]Ja no tenen diaris ni
revistes. Ni pòsters. Han
passat de vendre vinils i
cd’s a gairebé res de mú-
sica, “abans hi havia una
persona especialitzada
només en això”. També
han hagut d’acostumar-
se a un canvi de clients.
A passar del gust pel lli-
bre minoritari a “la ven-
da de best sellers als tu-
ristes que passen per La
Porxada o van camí de la
Fonda Europa”.
En aquest microcos-

mos que es dibuixa en
pocs metres, el turista
accidental s’atura, entra,
compra o no i se’n va.
Després, quan tots
marxen, queda el veïnat
de sempre, aquelles famí-
lies de la comarca que
han crescut amb La
Gralla com un privilegi
generacional.


