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Cinc llibreries per als reis de la casa
Els llibreters que treballen amb el públic infantil i juvenil fan les seves recomanacions per Sant Jordi
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US POT INTERESSAR
Richard Gere, per Sant Jordi

Els robatoris en cases a Sant Cugat es disparen
gairebé un 40%
La Generalitat sancionarà el bus
d’Hazte Oír si entra a Catalunya

Versos i poetes al ‘mercadillo’

Cada vegada hi ha més llibreries especialitzades en infantil i juvenil. CARLES RIBAS

NOTICIA PATROCINADA

Si hi ha una pota del món editorial ben viva, aquesta és la dedicada al públic
infantil i juvenil. Llibreries especialitzades en literatura per als reis de la casa han
anat obrint en els darrers anys, i proposen una oferta àmplia i variada, amb una
especial atenció a les edicions més curoses i originals, i activitats com
contacontes, tallers i presentacions. A les portes de Sant Jordi, aquest cap de
setmana se celebra la fira Món Llibre, de visita obligada si també gaudiu amb els
contes. Però tot l'any teniu, com a mínim, aquestes cinc llibreries especialitzades,
i els seus responsables fan algunes recomanacions ara que s'acosta Sant Jordi.

El cocinero activista que triunfa
en Nueva York
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infantil i juvenil. Va néixer fa vint anys

Un constructor del 3% tenia un ‘talp’ a la Generalitat

ensumant que un dia la literatura per

Cinc restaurants per descobrir altres plats de la cuina
japonesa

als petits tindria el lloc que es mereix.

“L’economista ha parlat al poder, quan hauria de

Ha tingut diferents propietaris, els
La llibreria Al·lots.

actuals són Paula Jarrin i Helder
Farrés, que van agafar el traspàs ara fa

dirigir-se a la societat”
Una vida després de la barraca
Un tuit sobre Germanwings motiva la primera

tres anys. És una llibreria de barri amb

condemna per catalanofòbia

una oferta variada i seleccionada que mima especialment “les editorials que

D’Alacant a Venècia

cuiden la literatura infantil”, diu Jarrin. Fa poc han engegat un club de lectura per

Desallotjats tres edificis del Poblenou que són davant

a adults que llegeixen literatura infantil, una original proposta que ja té llista

de dos hotels en obres

d’espera. L’objectiu és fer-ne divulgació perquè els adults continuïn encomanant

Detingut un empresari per blanquejar diners de la

aquesta passió als que tenen al voltant. Per Sant Jordi, la seva recomanació és
Els que caminen pel foc, escrit per Pau Joan Hernàndez i il·lustrat per Miguel
Gallardo, de l’editorial Arcàdia. Pensat per a nens a partir de 10 anys, és una

família Pujol
Millor i pitjor
La preparació del referèndum eleva la tensió entre el
PDeCAT i Esquerra

història sobre l’autoconfiança, amb un pròleg del filòsof Xavier Antich. Consell de
Cent, 266. L’Eixample, Barcelona.
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Abracadabra
Abracadabra farà set anys aquest
dissabte, explica content Ricardo
Rendón. La seva llibreria està
especialitzada en literatura infantil i
juvenil, i disposa d'una àmplia oferta en
altres llengües: anglès, alemany,
La llibreria Abracadabra.

francès, italià, portuguès i holandès,
perquè té un públic internacional. A
més, té una petita secció de jocs

seleccionats de qualitat i molt bonics. A la llibreria hi ha un espai per fer tallers,
presentar llibres i fer exposicions. A Rendón li agrada que sigui "un lloc on passen
coses". La seva aposta per a aquest Sant Jordi és la col·lecció Libros para
Mañana, de l'editorial Media Vaca, que té quatre volums: Así es la dictadura,
Cómo puede ser la democracia, Hay clases sociales, Las mujeres y los hombres.
Són títols que semblen per a adults però estan enfocats a nens a partir de 7 anys,
i recuperen uns textos que es van publicar als anys setanta, al final de la
dictadura. "Són temes per discutir que segueixen sent vigents", explica. Carrer
General Álvarez de Castro, 5. Ciutat Vella, Barcelona.

La Petita
En Miguel i la Júlia tenien el somni
d’obrir una llibreria però no s’havien
imaginat que estaria dedicada a la
literatura infantil i juvenil. I el van fer
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realitat fa tres anys i mig, quan van

La llibreria La Petita.

obrir La Petita al Poblenou. Justament
tenien una nena de tres anys i
esperaven una altra criatura. Així que les circumstàncies i el futur que van veure
en aquest sector els van envalentir. Estan especialment enamorats de l’àlbum
il·lustrat, que viu un bon moment, i cuiden els autors locals i les editorials petites.
També tenen una àmplia secció de maternitat i criança. A les portes del seu quart
Sant Jordi, Miguel Ángel Rincón recomana La casa dels ratolins, de Karina
Schaapman, editat per Blackie Little Books. “És un àlbum extraordinari, en què
l’autora construeix amb les seves mans tot un món on viuen dos ratolins, la Júlia i
el Sam, i l’il·lustra a través de fotografies amb un alt nivell de detall”. Marià
Aguiló, 115. El Poblenou, Barcelona.

Pati de Llibres
Dues llibreteres, Sònia Gómez i Diana
Riba, porten Pati de Llibres, un espai
dedicat a la lectura infantil i juvenil que
aviat farà vuit anys de vida a Sant
Cugat del Vallès. El pati on fan les
activitats quan arriba el bon temps és
Presentació a Pati de Llibres.

el que dóna nom al comerç, que té tres
pilars: la venda de llibres i objectes
relacionats amb els personatges

literaris; les activitats de lectura compartida, que potencien el vincle entre l’adult
i l’infant; i l’espai d’exposició i venda d’il·lustracions originals, en què es
promocionen els autors catalans. Per Sant Jordi, la Sònia recomana On és la
Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

lluna?, escrit per Jordi Amenós i amb dibuixos d’Albert Arrayás. Un nen veu que
la lluna es va fent petita fins que desapareix i això l’angoixa, resumeix la Sònia. En
buscar respostes, troba que cada nen n'hi dóna una versió diferent. És un bon
conte sobre “la importància de la imaginació per resoldre problemes de la vida
real”, afegeix. Carrer Xerric, 22. Sant Cugat del Vallès.

Casa Anita
Fa un any, Casa Anita va superar un
mal tràngol per l'especulació
immobiliària. Però la llibretera Oblit
Baseiria prefereix no parlar-ne perquè
ja ha passat pàgina. Fa 11 anys que va
obrir les portes i res li amarga la seva
il·lusió per explicar que Casa Anita és

Presentació a Casa Anita.

una llibreria per a petits i joves que
posa especial atenció en l'àlbum. "És
redundant dir-ne àlbum il·lustrat", apunta. També tenen una secció de teoria
sobre l'àlbum. El dia de Sant Jordi, celebraran una trobada d'il·lustradors a la
seva parada, que se situarà a la plaça Salmeron, a l'inici de Gran de Gràcia, i
reunirà dibuixants d'aquí i de fora. La seva recomanació va de dracs, en sintonia
amb la diada de Sant Jordi, i és El drac vermell, de Max Velthuijs, un llibre antic
que ha recuperat Libros del Zorro Rojo. Carrer Vic, 14. Gràcia, Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ
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Cinc llibreries contra la crisi
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