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L’establiment de Granollers pateix els efectes de la crisi en el sector del llibre

La llibreria Montseny tanca 
després de 43 anys
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Maria Pericas, Maria Masip, Baldiri Pericas i Jaume Pericas, a la llibreria aquest dimecres a la tarda

Granollers

Teresa Terradas

Després de 43 anys d’histò-
ria, la llibreria Montseny, 
situada al carrer Francesc 
Tarafa de Granollers, tancarà 
les portes en els propers dies. 
La crisi en general, i la del 
llibre en concret, ha portat 
els actuals responsables del 
negoci, els germans Jaume 
i Maria Pericas, a baixar les 
persianes i a llogar el local. 
“Fa pena tancar la botiga per-
què són molts anys, però arri-
ba un punt en què no et pots 
permetre només treballar 
per cobrir despeses i no gua-
nyar res”, ha explicat Maria 
Pericas. Amb el tancament es 
deixen enrere molts records i 
moltes vivències. “Les meves 
filles també han viscut molt 
la botiga, ha estat com la seva 
segona casa i en guarden 
molts records. Ha estat tota 
una vida lligada a l’establi-
ment”, confessa Pericas.

La crisi que pateix el sec-
tor del llibre ha estat un 
dels motius principals del 
tancament de la llibreria i 
papereria. “Avui dia, pots tro-
bar llibres a qualsevol lloc: 
supermercats, benzineres... 
A més, s’hi afegeix el tema 
dels llibres electrònics i les 
baixades pirates de llibres. 
És el mateix que passa amb la 
música. És un article que el 
pots aconseguir sense haver 
de comprar-lo”, ha comentat 

Pericas. L’oferta que hi ha a 
Granollers tampoc ha ajudat 
un establiment petit com 
el seu: “Quan la gent llegia 
més, feia la sensació que 
n’hi havia per a tothom, però 
actualment només et queden 
les engrunes. Portar un nego-
ci amb tot el que implica, si 
no gires molt no surt a comp-
te”. Pericas considera que el 
món del llibre va a menys i 
que no tornarà a ser el que 
havia estat anys enrere. “Hi 
ha altres sectors que han can-
viat, però potser no tant”, ha 

afirmat.
La llibreria Montseny la 

va obrir el seu pare, Baldiri 
Pericas Duran, un pagès 
de Canovelles, ara fa 43 
anys. “Com que la granja de 
pollastres no anava gaire 
bé, va decidir obrir aquesta 
llibreria, ja que li agradava 
molt llegir i tenia mol-
tes inquietuds culturals”, 
recorda la seva filla. “I li va 
posar aquest nom perquè en 
aquella època, des del bloc, 
encara es podia veure el 
Montseny”. 

Al principi, a Baldiri 
Pericas l’ajudava la seva 
germana Antònia i la seva 
dona, Maria Masip, que 
encara continuava amb la 
granja. Finalment, però, la 
van deixar i es van traslladar 
a viure a Granollers. Els qua-
tre germans –Jaume, Maria, 
Josep i Montserrat– van 
viure intensament l’ambient 
de la botiga, però finalment 
van ser els dos grans els que 
es van quedar al capdavant 
del negoci quan el pare es va 
jubilar el 1998.  

L’art garriguenc i el suec, units en 
una exposició

La Garriga

La Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella, 
de la Garriga, presenta aquests dies “Equi-
distància”, una exposició col·lectiva a partir 
de la connexió entre 11 artistes suecs i 11 
artistes vinculats a la Garriga. L’any 2012 ja 
van fer un intercanvi amb el Japó, mentre 
que ara comença una etapa europea que té 

el seu origen en unes primeres relacions 
establertes fa alguns anys entre centres edu-
catius garriguencs i suecs. Els  participants 
vinculats a la Garriga són Bet Serra, Jaime 
Moroldo, Bàrbara Partegàs, Eulàlia Llopart, 
Marta Castelar, Jordui Urbón, Alba Ballús, 
Fina Tuneu, Stefano Puddu, Núria Segura i 
Francesca Riu. La Fundació ha organitzat un 
cicle d’activitats durant la tardor anomenat 
Suècia a la Garriga, amb música, teatre i 
cinema.

Corella i Malikian 
uneixen dansa i 
música al Teatre 
Auditori de Granollers
Granollers

Ángel Corella i Ara Mali-
kian portaran la dansa i la 
música al Teatre Auditori de 
Granollers amb l’espectacle 
A+A aquest diumenge a les 
7 de la tarda. L’espectacle és 
el resultat de la unió de dos 
personatges molt carismà-
tics. Corella és el principal 
ballarí de l’American Ballet, 
i Ara Malikian és considerat 
un dels millors violinistes 
del panorama internacional. 
A+A és una de les grans pro-
postes de la nova temporada 
del Teatre, on el ballarí i el 
músic fan possible un espec-
tacle ple d’encant i suggestió 
que connecta amb el públic 
des del primer moment. 
L’espectacle té l’acompanya-
ment dels ballarins del Core-
lla Ballet i la participació 
dels membres de l’orquestra 
de corda La Orquesta en 
el Tejado. El repertori és 
d’obres clàssiques i artistes 
populars del segle XX com 
Björk, Led Zeppelin o Weil.

La Big Band     
de Granollers fa 
ballar a ritme   
de swing
Granollers

La Big Band de Granollers 
presenta aquest divendres 
a la Nau B1 de Roca Umbert 
de Granollers l’espectacle 
Bojos pel swing! La formació 
pujarà a l’escenari al com-
plet, amb 17 músics i una 
cantant a l’escenari, per 
oferir un concert en què 
recupera l’esperit del jazz 
amb un repertori actual i 
ballable. La banda oferirà 
arranjaments de temes cone-
guts d’altres gèneres i peces 
de nova creació, englobats 
dins del swing, alternant-se 
amb estàndards de l’època 
daurada. El preu de l’entra-
da és de 8 euros si es compra 
de forma anticipada i de 10 
si es compra a la taquilla. 
Per als menors de 12 anys el 
preu és de 3 euros.

Vetllada sobre          
El Cercle de Viena,   
a L’Espolsada

Les Franqueses del Vallès

La llibreria L’Espolsada de 
les Franqueses del Vallès 
dedicarà la vetllada d’aquest 
divendres al vespre a la col-
lecció de llibres El Cercle de 
Viena, amb la presència de 
l’editora Isabel Monsó i de 
la traductora Dolors Udina. 
D’altra banda, el 25 d’octubre 
presentarà La petita Amèlia es 
fa gran, amb Elisenda Roca i 
Paula Bonet. L’acte de diven-
dres començarà a les 8.

Parets celebra 1.110 
anys amb el concert 
‘El so d’un poble’

Parets del Vallès

Parets celebrarà diumenge 
els seus 1.110 anys d’història 
amb el concert titulat El so 
d’un poble, inclòs en el projec-
te Cordes del Món, impulsat 
pel Centre d’Estudis Musicals 
Maria Grever del munici-
pi. La història de la vila va 
començar el 13 d’octubre del 
904, quan es va consagrar l’es-
glésia de Sant Esteve, segons 
el document que es conserva 
a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya. El concert, que 
es farà a les 12 del migdia 
a l’església de Sant Esteve, 
estarà interpretat per Ramon 
Elias (organistrum), Marina 
Serra (violí) i Ricard Vallina 
(violí octavat). L’acte serà un 
passeig sonor per l’inconsci-
ent col·lectiu i el patrimoni 
intangible d’un poble, dibui-
xat des d’un repertori clàssic i 
tradicional. 


