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Unvell
problema

E
l juny de 1939, l’exdiplomàtic i
professor de relacions interna-
cionals E.H. Carr va enviar a la
impremta el llibre The twenty

years’ crisis (1919-1939). Tres mesos des-
prés, mentre corregia les galerades, es va
desencadenar la Segona Guerra Mun-
dial. En el prefaci de la segona edició,
apareguda just després de la fi del con-
flicte, Carr descrivia aquesta obra com
un estudi del període d’entreguerres es-
crit quan aquest període estava acabant.
Però aquest estudi, actualment un clàs-
sic de la disciplina acadèmica aleshores
naixent a què l’autor dedicava la seva do-
cència, no era tan sols una anàlisi en pro-
funditat del procés cap al col·lapse del
nou ordre internacional sorgit del Trac-
tat de Versalles. Era també un al·legat a
favor del realisme polític, una argumen-
tació de la impertinència de les doctrines
suposadament idealistes sobre les rela-
cions entre els estats que els vencedors
de la Gran Guerra de 1914-1919 havien
volgut imposar en benefici propi i una re-
flexió molt perspicaç sobre els elements
que constitueixen les realitats polítiques
que aquell realisme convida a tenir en
compte a tots aquells que volen evitar els
xocs de trens.
Carr llegia des d’una perspectiva rea-

lista les doctrines idealistes, que ell deno-
minava irònicament “utòpiques”. I mos-
trava amb una eficàcia demolidora com,
tant en l’àmbit de les polítiques nacio-
nals com en el de la internacional, el que
es plantejava com a “utopies” que s’ajus-
taven al que havia de ser solia ser un ins-
trument al servei dels interessos dels
que partien d’una situació d’avantatge i
un baluard del statu quo. La crisi dels
vint anys tenia a veure, en bona part, se-
gons el seu diagnòstic, amb la pèrdua de
credibilitat de doctrines utòpiques sobre
l’ordre internacional com les que acaba-
ven servint per afirmar que allò que era
bo per a un o per a uns pocs era bo per a
tots o per concloure que allò que era

avantatjós des d’un punt de vista econò-
mic no podia ser èticament incorrecte.
SegonsCarr, aquesta pèrdua de credibili-
tat convidava a seguir en relació amb
aquell ordre internacional un camí sem-
blant al que alguns països havien emprès
en les seves polítiques nacionals després
que el moviment obrer, aleshores amb
una considerable capacitat de persuasió
permitjà de l’amenaça de l’ús de la força,
mostrés que no estava disposat a combre-
gar amb rodes de molí.
El llibre partia sovint de l’analogia en-

tre les relacions entre estats (o les na-
cions que comparteixen Estat) i les rela-
cions entre els grups socials que con-
viuen sota un mateix Estat. Per Carr, el
problema fonamental era, tant en un cas
com en l’altre, el de la possibilitat de por-
tar a terme canvis polítics pacífics quan
lesmanifestacions creïbles de forçamos-
traven que s’havien modificat les rela-
cions de poder i la defensa fetitxista del
statu quo o de la legalitat vigent sembla-
va clarament condemnada al fracàs.
Aquest problema continua sent ara tan
fonamental com aleshores.

Santiago Carrillo, durant una presentació a la llibreria Catalònia el 1979
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Carr mostrava com el que es
plantejava com a utopies
solia ser instrument al servei
de qui partia d’un avantatge

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El panorama teatral continua agitat
per la important caiguda de públic dels
últims quatremesos arran de la pujada
de l’IVA. Els teatres creuen que l’any
que comença serà molt difícil i prepa-
ren les seves estratègies. Ahir va ser el
torn del Grup Focus, un dels produc-
tors i exhibidors de teatre més impor-
tants de l’Estat, amb sales com el Ro-
mea, el Goya, La Villarroel o el Condal.
El seu president, Daniel Martínez, va
explicar que els ingressos de taquilla
han caigut un 25% des de setembre i

que les subvencions cauran el mateix,
així que va anunciar canvis per afron-
tar el repte sense perdre qualitat.
D’una banda, hi haurà dos finals

d’etapa al grup de comú acord. El de
Carol López al capdavant de La Villar-
roel –conclouen els seus tres anys de
contracte– i el de Calixto Bieito com a
director artístic del projecte internacio-
nal de Focus, el Barcelona Internacio-
nal Teatre (BIT), perquè Bieito està
molt ocupat amb els seus nombrosos
compromisos globals. I a tots dos els
substituirà Borja Sitjà, antic director
del festival Grec. Sitjà es farà càrrec de
La Villarroel –la seva primera aposta

ésAdreça desconeguda, dirigida i prota-
gonitzada per Lluís Homar– i, a més,
des del seu actual lloc de gerent del
BIT encarregarà al director que consi-
deri idoni els futurs projectes, com
Llull, coproducció amb l’ScottishNatio-
nal Theatre a partir del Llibre del gentil
i dels tres savis del filòsof mallorquí.
I, d’altra banda, Focus s’estrenyerà

el cinturó, incloent baixades de salaris,
per no acomiadar ningú i mantenir la
mateixa inversió en produir obres que
al 2012, 1.800.000 euros, que donaran
per nou produccions i set coproduc-
cions, algunes amb teatres públics de
Barcelona i Madrid. Obres com Bona
gent, dirigida per Daniel Veronese al
Goya, o Sí, primer ministre, amb Joan
Pera al Condal. O un nou Geronimo
Stilton, Viatge al món en 80 dies. Era
obligatori, perquè el primer musical
que va crear Focus sobre aquest ratolí
reporter va ara de gira... per Àsia!c
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La llibreria Catalònia, un dels establi-
ments barcelonins del ram més histò-
rics, tancarà definitivament les portes
a començaments del mes de febrer,
per raons de viabilitat econòmica. El
seu actual director, Miquel Colomer,
va confirmar ahir la decisió, i va afegir
que des d’avui i fins a finals de mes, la
botiga romandrà oberta únicament per
a aquells clients que
vulguin tornar mate-
rial ja adquirit o que
hagin tramitat una ad-
quisició en línia.
Ladecisió de clausu-

rar al públic l’emble-
màtic establiment de
la ronda Sant Pere es
produeix 88 anys des-
prés de la seva obertu-
ra i s’ha pres recent-
ment. Colomer va ar-
gumentar ahir que
“l’actual crisi, més ac-
centuada al sector del
llibre, ha provocat
una disminució de
vendes en els últims
quatre anys, que en
les nostres circums-
tàncies i condicions
ha fet impossible la
continuïtat de la llibre-
ria”. Fins a finals de ge-
ner, el director de la
Catalònia té previst re-
soldre totes les “obli-
gacions” que té amb
els treballadors –una
desena– i distribuï-
dors, i va descartar ex-
plícitament que el lo-
cal fos venut a algun inversor o grup
editorial. Es va inclinar, tanmateix, per
donar la màxima credibilitat a aquells
rumors que apunten que en el privile-
giat espai –al costat de la plaça Catalu-
nya i del passeig de Gràcia, davant d’El
Corte Inglés– s’instal·larà una fran-
quícia de la cadena de menjar ràpid
McDonald’s.
En qualsevol cas, el tancament de

l’emblemàtica llibreria es produirà de
manera “ordenada”, segons va voler re-
calcar ahirMiquel Colomer, que va in-
sistir en el caràcter “irrevocable” de la
decisió presa, una mesura que no va
dubtar a qualificar de “molt difícil, tris-
ta i dolorosa”. El màxim responsable

de la llibreria va argumentar, així ma-
teix, que la situació no podia allargar-
semés, que “s’han intentat totes les sor-
tides possibles”, encara que “potser
massa tard”: “prolongar l’activitat no-
més hauria abocat a finals pitjors”, va
assegurar.
La llibreria ja sentenciada de mort

té actualment una superfície de venda
d’uns vuit-centsmetres quadrats desti-
nada exclusivament a llibres. Amb

90.000 exemplars de fons, la seva base
de dades pròpia accedeix a més de
135.000 referències.
La Llibreria va ser fundada per

Josep López Llausàs, Manuel Borrás
de Quadras i Josep Maria Cruzet, el
1924, a la plaça Catalunya (en un em-

plaçament on després s’edificaria la seu
del Banc d’Espanya), i el 1931 es va ins-
tal·lar definitivament a la seu actual, el
número 3 de la ronda Sant Pere. Durant
el franquisme va haver de canviar de
nom i va passar a dir-se Casa del Libro,
fins que el 1976 va poder recuperar la
seva denominació original.
Després d’una sèrie de vicissituds, el

grup Bertelsmann va entrar com a soci
majoritari de la llibreria el 1998, i el ju-

liol del 2002, la societat Robafaves i
l’actual director, Miquel Colomer, van
adquirir les accions que li donaven el
99.6% del capital social. Uns mesos
més tard, el gener del 2003, s’hi van in-
corporar les llibreries El Cau Ple de
Lletres de Terrassa, La Gralla de
Granollers i La Llar del Llibre de
Sabadell, amés deBaricentre. Va conti-
nuar oberta malgrat que durant aquell
2003 va estar tancada nou mesos per
reformes que van fer témer seriosa-
ment pel seu tancament. En aquella
època el mateix Colomer va arribar a
manifestar que aquestes reformes eren
innecessàries i que responien a una
operació de mòbing inmobiliari.c

El local de la llibreria,
fundada fa 88 anys,
podria ser ocupat per una
franquícia McDonald’s

Josep Maria
Ruiz Simon

Borja Sitjà substitueix
Carol López iCalixtoBieito

Lahistòrica llibreriaCatalònia tanca
acausade lacaigudadevendes
L’establiment no ha aguantat quatre anys de descens d’ingressos


