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Una imatge de la llibreria Excellence de Barcelona ahir a la tarda

LallibreriaespecialitzadaExcellence
tancarà lesportesa finaldemes
L’establiment no ha aconseguit superar la crisi malgrat el canvi d’ubicació
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Barcelona

El degoteig de tancaments de lli-
breries a Barcelona prossegueix.
Encara que, com bé indica el di-
rector de la darrera víctima, la lli-
breria especialitzada Excellence
–que abaixarà definitivament la
persiana el proper 31 de gener–,
queda com a consol que per cada
tancament d’una llibreria gran o
mitjana com la seva estan aparei-
xent a la ciutat dos o tres de peti-
tes, nascudes en molts casos
d’empleats dels establiments que
s’acomiaden.
I desafortunadament les llibre-

ries que s’han acomiadat última-
ment ja són unes quantes i amb
molta solera: Canuda, Platón, Ro-
quer... Ara els segueix Exce-
llence, una llibreria especialitza-
da en temes de coaching, autoaju-
da i empresa que va obrir les por-
tes amb el nou mil·lenni, l’any
2000, en un ampli local a la ram-
bla de Catalunya de Barcelona.
Però la crisi va obligar, el 2010, a
canviar-la d’ubicació –traslla-
dant-se a un gran espai al carrer
Balmes amb Travessera de Grà-
cia–, a redimensionar-la –actual-
ment hi treballaven set perso-
nes– i a obrir el seu camp d’acció
al llibre infantil, que està salvant

moltes llibreries, i a la narrativa.
Tot complementat amb un ampli
programa d’activitats diàries
amb taules rodones, conferèn-
cies i presentacions: ahir mateix
el president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, hi presentava el llibre

¡No es justo! (La Catarata), d’An-
tonio Rovira.
Amb totes aquestes mesures,

explicava ahir el director d’Exce-
llence durant aquests últims
anys, el consultor d’empresesMi-
guel Benavent, l’any 2012 van

aconseguir revertir la situació i
que el seu negoci creixés entre
un 2 i un 3%. Però la situació és
molt volàtil i, per exemple, els
passatsmesos de setembre i octu-
bre van ser, remarca, fatals per a
les vendes. Les llibreries, subrat-

lla, especialment les mitjanes,
són avui un negoci difícil –les
vendes de llibres han caigut més
d’un 30% en aquests anys de re-
cessió– i finalment les pèrdues
acumulades han portat la pro-
pietat d’Excellence a decidir el
tancament de la botiga.
Per a Benavente, els proble-

mes del sector de les llibreries
són múltiples, començant per la
manera que la crisi està afectant
a la classemitjana, “que és la con-
sumidora massiva del producte
cultural”, passant pel paper de
les administracions, “per a les
quals la cultura continua sent la
germana pobra”, i acabant en el

funcionament del mateix sector,
on “els preus protegits no et dei-
xen ser competitiu”, de manera
que només es pot millorar el ser-
vei. Si a això se suma, diu, que les
grans superfícies venen els best-
sellers, la sortida clara de les lli-
breries és l’especialització, la
prescripció de llibres i el treball
amb el fons editorial i no només
amb l’allau de novetats de cada
mes. Quant a les guerres contra
la pirateria digital, recorda que a
Espanya la lectura digital encara
no suposa més d’un 8% i que no
s’han de cometre elsmateixos er-
rors que el món de la música i ha
de trobar-se lamanera de conver-
tir internet en un aliat.c
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En consonància amb la cascada
denotícies que assenyalen una in-
cipient recuperació econòmica
–limitada ara per ara al terreny
de les grans xifres–, la crisi sobre
el sector teatral barceloní comen-
ça per fi a amainar. Si dilluns el
GrupFocus anunciava unamillo-
ra de les seves dades el 2013, grà-
cies sobretot a la recuperació en
l’últim quadrimestre, ahir va ser
el Teatre Lliure que dirigeix
Lluís Pasqual el que va donar una

altra bona notícia: han tancat
l’any 2013 ambunnou rècord his-
tòric d’espectadors, aconseguint-
ne un total de 92.833. L’any
2006, en l’apogeu de la bombolla
immobiliària, el Lliure havia tin-
gut 83.459 espectadors, que el
2008 havien quedat en només
54.575. De llavors ençà han anat
recuperant l’audiència amb alts i
baixos fins a aconseguir el nou
màxim.Amés, l’ocupació del tea-

tre també ha millorat, arribant al
73,2%, que malgrat això encara
està lluny de ser un rècord: el
2010 l’ocupació va ser del 80,3%.
Sense cap dubte, una obra ha

estat decisiva per als bons núme-
ros de l’any, representant ella so-
la gairebé el 20% de tot el públic:
Els feréstecs, la comèdia deGoldo-
ni dirigida pel mateix Pasqual,
que ha aconseguit ni més ni
menys que 18.111 espectadors i
un 97,4% d’ocupació. I que torna
de nou a escena el 7 de maig. Va
ser l’obra més vista a la seu de
Montjuïc del Lliure, seguida de
lluny perUn trozo invisible de es-
te mundo, de Juan Diego Botto,
amb 7.571 espectadors, i de La vi-
da es sueño protagonitzada per
Blanca Portillo, amb 7.140 i un in-
creïble 100% d’ocupació.
A la seu de Gràcia –que aporta

30.140 espectadors al total i una
alta ocupació, el 84,9%–, l’obra
amb més públic va ser la reflexió
sobre el totalitarisme de L’onada,
amb 5.530 espectadors i un 100%
d’ocupació que fa que torni el 20
demarç. Amés, als 92.833 espec-
tadors aconseguits per la progra-
mació formal del Lliure cal afegir
els entre 6.000 i 7.000 que han
tingut les obres acollides en el
seu programaAixopluc, que posa
l’Espai Lliure a disposició de
companyies que necessiten sala
per representar les seves obres.c
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DV 24→ 20.30h

DS 25→ 19h

DG 26→ 11h

SALA 1 Pau Casals

Excellence va néixer
centrada en llibres de
‘coaching’, autoajuda i
empresa, però després
va ampliar l’oferta

El teatre va tenir
92.833 espectadors
l’any passat, 18.111 dels
quals van veure la
comèdia de Goldoni

‘Els feréstecs’ empenyen
elTeatreLliure aunnou
rècordhistòric el 2013


