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Les cases
dels
créixer i ser millors, perquè en una llibreria viuen tots els
tresors, de vegades ben amagats, i necessitem que algú, el
llibreter o llibretera, ens aconselli, vetlli pels nostres interessos
i ens expliqui per què un llibre ens pot agradar o ens en
suggereixi un altre en el qual no havíem pensat. Això és una
llibreria i moltes coses més perquè, si té vocació cultural i
de foment de la lectura, normalment tindrà un espai reservat
per a la presentació de llibres, per a diferents activitats que
impliquen els clients i els amics amb tot el món màgic de la
lectura.
A casa nostra hi ha un bon nombre de llibreries que es caracteritzen
pel tracte amable i per la bona qualitat dels seus fons. Algunes
es dediquen només a la Literatura Infantil i Juvenil, amb el
compromís d’acompanyar els infants i joves en el seu procés de
creixement. Altres són de caire més general, però també miren
amb ulls d’afecte la Literatura Infantil i Juvenil. La majoria tenen
web i blog i d'altres serveis per portar-nos a casa la màgia de la
bona literatura. Moltes, ja ho veurem, han decidit crear un local
dedicat exclusivament a la literatura infantil i juvenil. Algunes,
sobretot les de Barcelona ciutat, tenen una especial cura dels
llibres d'artista. En general disposen d'espais cuidats i atractius
per als lectors. I totes donen importància a la lectura des de les
primeres edats, encara que n'hi ha alguna que hi fa més insistència.
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Una llibreria és quelcom més que un dipòsit
de llibres, perquè no es tracta només d'un
negoci, sinó que el producte té ànima i ens fa

de

llibres
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A continuació farem un recorregut per algunes de les llibreries
més suggeridores dels Països Catalans. Demanem perdó si ens
n'hem deixat alguna i esperem que ens faci arribar les seves
dades per comentar-la en posteriors ocasions. Comencem, doncs,
aquest viatge per les cases on viuen els llibres. Ens ho hem
plantejat llibreria per llibreria, primer les de comarques del Principat,
després les de Barcelona ciutat i, finalment, algunes referències
a Ses Illes i al País València.
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La idea dels llibreters que han apostat per
crear una llibreria a comarques, ho han fet
per donar un servei als seus pobles i ciutats i
per tractar de crear un espai que vinculi les
persones a través de la cultura que, ja sabem,
que és un dels aglutinants més poderosos. La
majoria, és clar, són llibreries generals però,
com acabem de dir, moltes estan veient que el
lector petit i jove és el lector del demà i que cal
prestar-li una atenció més gran.
La llibreria Robafaves de Mataró
(http://www.robafaves.com) és un lloc emblemàtic i un punt de referència important en el
nostre país respecte a la literatura infantil i
juvenil. La llibreria Robafaves fa més de 30 anys
que ofereix recomanacions de llibres, el tema
del mes, la maleta dels nens, el traginer de
contes i la panera del nadó. Tot això ho podem
consultar a través de la web, però en paper
editen semestralment un butlletí titulat Notícia
de Llibres on hi ha novetats de literatura infantil
i juvenil classificades per nivells d'edat. Des de

(http://www.patidellibres.com), és una llibreria
diferent, amb uns espais que conviden a llegir
i a gaudir de la lectura i de tot el món que
l'envolta. Està pensada perquè els infants, adolescents i joves en totes les seves etapes evolutives hi trobin quelcom que els pugui interessar.
Està especialitzada, doncs, en llibres infantils
i juvenils, però també ofereixen diferents objectes que es poden relacionar i que poden fer
més bonica la lectura, com ara titelles, samarretes o cançoners. A més, intenten promocionar
la lectura amb un seguit d'activitats adreçades
als nens i nenes, però també als pares, educadors
i públic interessat en general: presentacions de
llibres, espectacles teatrals, tallers i, fins i tot,
exposicions d'originals. Pati de Llibres, a més,
té una web prou clara i, sobretot, un blog on ens
explica fil per randa totes les seves activitats,
amb fotografies, il·lustracions i altres elements
que fan més rica i propera la relació entre els
clients o simpatitzants i la llibreria.
La llibreria Racó del Llibre està situada a
Rubí (http://www.racodellibre.com) i va obrir
les seves portes el desembre de 1974. La seva
idea original era servir com a petita llibreria de
comarques molt propera a nuclis més grans com
ara Terrassa, Sabadell o Barcelona. En els anys
70, quan es va inaugurar, Racó del Llibre era

forma part des del seu inici del Bestiari Grup de
Llibreters de Catalunya. A més, com a servei
afegit, disposa d'un blog compartit amb altres
llibreries del Bestiari (http://lesbestieslectores.
blogspot.com/).
La Gralla, a Granollers (http://www.lagralla.
com), és des de l'any 1979 una societat cooperativa de treball que contempla el món del llibre,
la música i la papereria. Va néixer amb la voluntat
de dignificar el comerç del llibre i convertir-se
en un referent cultural de pes a la comarca,
donades les mancances de tot tipus d'aquells
anys. L'any 1991, la llibreria es va traslladar al
local actual, molt més ampli i al bell mig de
Granollers. També es va crear l'anomenat «Espai
Gralla» com a espai per celebrar presentacions
literàries i exposicions.
La Gralla és, doncs, un comerç de caire general,
però amb una vocació de fer cultura, de promocionar la lectura. No està especialitzada en literatura infantil i juvenil, però en tenen una bona
secció. Així, l'any 1976, La Gralla va fundar la
cooperativa Bestiari, com ells mateixos expliquen,
«amb la voluntat de posar en comú els problemes
i inquietuds entre diverses llibreries, principalment de comarques, i destinada a la logística i
serveis». La Gralla ens pot mantenir informats
periòdicament de les seves activitats si ens donem

sempre, hi ha un espai, «Robafaves jove», dedicat a la LIJ. D'aquesta manera és més fàcil que
els llibreters especialistes en literatura infantil
i juvenil puguin orientar els seus clients i oferir
les seves recomanacions.
Volem comentar la tasca, ja molt reconeguda,
que fa en Pep Duran, com a traginer de contes
a les escoles i als llocs on es demani la seva
intervenció. Amb la seva màgia fa que els més
menuts no es perdin la sensació que suposa
escoltar un conte de viva veu. A més, a la mateixa
llibreria, cada dimecres a les 6 de la tarda se
celebra l'hora del conte.
Pati de Llibres, a Sant Cugat del Vallès

l'única llibreria a Rubí, amb una especial dedicació al llibre en català. L'any 1994 va ser la seva
última remodelació. La llibreria és general, però
disposa d'especialitats com ara llibre infantil i
juvenil, llibres i guies de viatges i llibre de text.
Amb l’objectiu d’impulsar més la literatura entre
infants i joves, l'any 2007 s'ha obert el Racó
del Llibre Jove en un local nou, situat en una
zona cèntrica. Racó del Llibre Jove compta amb
un espai per presentar llibres i realitzar activitats
d'animació cultural. Ofereix també sessions de
contacontes i altres activitats, com pot ser la
presència d'il·lustradors que hi presenten les
seves obres o hi fan tallers. Cal dir que la llibreria

d'alta en el seu butlletí i, a més, manté un blog
http://lagralla. blogspot.com/
La llibreria La Mulassa de Vilanova i la Geltrú
(http://www.llibrerialamulassa.cat) neix amb
un caire d'arrelament al nucli que l'envolta.
Manté dos locals a Vilanova i, encara que no es
dedica exclusivament a la literatura infantil i
juvenil, en té un bon fons i una atenció personalitzada molt eficient. A més, La Mulassa té un
«Racó del conte» on periòdicament s'expliquen
contes i, a més, organitza xerrades, presentacions de novetats literàries i treballa, juntament
amb les biblioteques i altres entitats de la zona,
per afavorir la cultura i la lectura. En la seva web

Llibreries a comarques: «Molt més
que llibreries»

4

Articles

hi ha una secció de notícies on podem llegir la
crònica de les activitats recents que s'han portat
a terme a la llibreria. A més, disposa d'un butlletí
i està associada, com altres llibreries, al Bestiari.
Volem remarcar el seu blog, molt actual, amb
ressenyes continuades de novetats tant de literatura general com de literatura infantil i juvenil
(http://www.llibrerialamulassa.blogspot.com).
La Llibreria Parcir (http://www.petitparcir.
com), de Manresa, va ser fundada l'any 1973.
Recentment, en un altre espai, s'ha inaugurat
la germana petita de la llibreria, Petit Parcir,
dedicada a la literatura infantil i juvenil, amb
una selecció cuidada, ben conduïda. També fan
presentacions de llibres. Des de l'any 2004 la
llibreria convoca el Premi Parcir d’Àlbum infantil
il·lustrat.
La Lil·liput Books (http://www.lilliputbooks.
com), a Sant Pol de Mar, és una llibreria de caire
general, encara que dedica atenció al llibre
infantil i juvenil editat en anglès. Aquesta és la
seva característica essencial i l'encant que té el
negoci, petit i ben atès pel seu llibreter.
L'Espolsada Llibres (http://www.lespolsada.
cat), a Les Franqueses del Vallès, es va crear fa
dos anys, el 2007. És un projecte recent, però
amb moltes il·lusions i empenta. Fa poc han
començat a organitzar activitats infantils. Tenen
un butlletí quinzenal i un ventall de projectes
que de mica en mica es fan realitat i queden
reflectits en el seu bloc http://lespolsadallibres.
blogspot.com. L'Espolsada Llibres col·labora
activament en la vida cultural del municipi amb
les escoles, ajudant perquè la Diada de Sant
Jordi sigui més festiva, amb l'activitat «Què és
una llibreria?» i amb un seguit d'homenatges
a diferents autors, a la vegada que compten amb
la presència d'altres que participen dels seus
projectes, com ara Isabel-Clara Simó o Lola
Casas. Com bé diu la seva llibretera, Fe Fernández Villaret: «No sé quin futur ens espera, a les
llibreries petites i de comarques, però des d'aquí
us asseguro que hi posaré el meu granet de sorra
per continuar fent la feina que més m'agrada.»

Llibreries a
Barcelona:
l'especialització
i l'encant
A Barcelona, les llibreries especialitzades
en literatura infantil i juvenil, o amb un bon
fons de la mateixa, són conscients que no poden
ser una llibreria més i que han d'oferir productes
i serveis atractius, que cridin l'atenció al client,
ja sigui per l'espai, les activitats, les trobades
i, sobretot, pels llibres ben seleccionats. Hi ha

altres llibreries, però, de caire més general però
amb una secció important de literatura infantil
i juvenil com ara La Central i Laie.
Casa Anita, situada a Gràcia, es va crear la
tardor del 2004, però cal remarcar que la seva
propietària, i ànima de Casa Anita, Oblit Baseiria,
porta més de 15 anys dedicada al món del llibre;
així que experiència no li falta. Casa Anita està
especialitzada en literatura infantil i juvenil, i
en la venda d’il·lustracions originals. A més és
una de les poques llibreries que distribueix els
anomenats llibres d'artista. Podem dir que Casa
Anita és ja un referent a Barcelona.
Al·lots - El petit príncep (http://petitprincep.
com), situada a l'Eixample, va començar el seu
camí l'any 1996. Està especialitzada en literatura
infantil i juvenil, i creu que les primeres edats,
quan l'infant encara no sap llegir, són bàsiques
per crear el gust de la lectura amb l'ajuda dels
pares. Tenen una selecció de llibres organitzada
per edats i temàtiques. Destaquen les seves
tertúlies, que celebren cada darrer dilluns de
mes i que van adreçades a bibliotecaris, mestres
i tots aquells que estimin la literatura infantil
i juvenil. Cal destacar la seva secció on-line Enans, que és un servei de llibres personalitzats
ben atractiu. L'any 2005, com a nota curiosa, la
llibreria Al·lots-El petit príncep va estar seleccionada per formar part del jurat del guardó
reconegut de literatura infantil de Bolonya, el
Bologna Ragazzi Award.
La peixera (http://wwwlapeixera.com) que
es localitza a Sarrià, és un altre d'aquests espais
singulars. Es tracta d'una llibreria especialitzada
en el llibre artístic per a infants i grans. A La
peixera podem trobar o demanar, entre altres
meravelles, àlbums d'importació, d'edició limitada i d'autoedició. L’any 2005, per exemple, la
Diada de Sant Jordi la van dedicar al Japó.
La casa dels contes (http://lacasadeloscuentos.
info), a Gràcia, és una llibreria especialitzada
però, a més i sobretot, és un espai per aprendre
l'art dels contes. Si consultem el seu blog
http://lacasadelscontes.bloc.cat, les activitats
són múltiples i variades, i moltes van adreçades
a les mares o pares i els seus nadons. La xilena
Numancia Rojas dirigeix aquest projecte, amb
una gran experiència com a contacontes. L’any
2000 va obrir la Casa de los cuentos al carrer
Consell de Cent, però va haver de tancar cinc
anys després per mobbing immobiliari. Ara, per
sort, tornem a tenir la llibreria al carrer Ramón
i Cajal, una botiga amb bigues de fusta i un pati,
on podem comprar contes per a infants, joves i
adults, complements com ara gnoms i elfs i, per
descomptat, es fan els tallers. Els dimecres
s'expliquen històries per a adults i els dissabtes
per als petits.
La Caixa d’Eines (http://www.lacaixadeines.
com), a l’Eixample, no porta ni dos anys oberta
i en aquest temps ja s'ha fet un lloc entre el
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públic lector perquè estan molt ben assortits,
com explica la Carme Prim, una de les seves
llibreteres, en literatura infantil i juvenil, còmic
i ficció per a adults. A més els llibres es troben
en un espai característic que convida perquè es
toquin, es fullegin, i s'olorin, fins i tot. Explica
que la franja més complicada és la que separa
la literatura infantil de la juvenil. També organitzen presentacions de llibres i tenen cura del
llibre d’artista.
Abracadabra (http://www.abracadabrallibres.
es), a la Ribera, és una llibreria recent, especialitzada en contes per a infants però també en
joguines de fusta, tota mena de jocs educatius
i còmics. L'espai està molt ben dissenyat, amb
una bonica pintura mural, una zona de lectura
per a nens i nenes i, com a novetat, hi ha un
pàrquing per a cotxets de nadons. Com a tret
característic, ens explica el seu llibreter Ricardo
Renon, ofereix llibres en català, castellà, però
també hi ha una bona selecció de llibres en
anglès, alemany, francès i italià.

Llibreries a Ses
Illes: propostes
originals
A Ses Illes, com és evident, també tenen cura
dels seus lectors més menuts i, sense ànim
d'oblidar altres llibreries, n’esmentem dues. La
Llibreria Baobab (www.llibreriabaobab.com),
situada en el nucli històric de Palma de Mallorca,
és la primera llibreria de les Illes especialitzada
en literatura infantil i juvenil. Té una pàgina
web molt actualitzada on es fan recomanacions
i suggeriments per als lectors en forma de «Baoteca». A més, realitzen tot un seguit d'activitats
per fomentar la lectura, una de les quals és el
«Taller de plastilina» perquè creuen que, amb
aquest material, es pot incentivar la creativitat
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en els infants. Aquests tallers s'adrecen a nens
i nenes des dels 3 fins als 14 anys.
La Llibreria Pau, a Ciutadella de Menorca, és
una llibreria de més de 20 anys de tradició que
vol apropar la lectura a Menorca. Van començar
com a distribuïdors d'editorials especialitzades
en llibres infantils per tractar d'inculcar el gust
per la lectura des de les primeres edats. Avui a
la llibreria es poden trobar tant les novetats com
els llibres de text i de lectura dels centres de la
zona, a més de material escolar i papereria.

País Valencià:
una mica de tot
Al País Valencià hi ha també diferents llibreries, especialitzades o amb un bon fons de literatura infantil i juvenil, de les quals, i de moment, donem unes pinzellades. A Castelló, per
exemple, tenim la llibreria Babel que durant un
temps va ser la millor llibreria de la ciutat on es
podia trobar una mica de tot. A la mateixa ciutat
també tenim, la Llibreria Argot (http://www.argot.
es), on, a més de llibres, hi ha cafeteria i premsa
diària. La llibreria és general, però ben nodrida
i amb una secció especialitzada en Dret. Fan
presentacions, diferents activitats, promocions
i recomanacions setmanals de llibres. Dediquen,
en la seva web, una categoria de literatura infantil i juvenil prou interessant. La Llibreria
Argot tracta de ser un lloc innovador, amb la
mirada posada en el futur.
A Ibi (Alacant) trobem la Llibreria Begoña,
de caràcter general, però també implicada en la
literatura infantil i juvenil i, sobretot, la Llibreria Plumier (http://www.libreriaplumier.com)
dirigida per en Lluís Casado i que ha estat diverses vegades guardonada amb premis per la seva
tasca cultural. Així, la darrera va ser el Premi a
la Labor dels llibrers de la Comunitat Valenciana
en la difusió del llibre. La llibreria és de caire

general, però contempla amb molta cura la literatura infantil i juvenil, com podem veure si
visitem la llibreria de forma física o el seu blog
(http://www.llibreriaplumier.com/blog). A més
organitza sessions de contacontes per als col·legis, col·labora amb l'Associació de Reis Mags o
fa presentacions de llibres. És un referent cultural de la ciutat.

Algunes qüestions
finals
A les pàgines anteriors hem fet una ullada a
algunes de les llibreries més emblemàtiques,
més originals, més actives, més curioses, fins i
tot, que dediquen la seva il·lusió a difondre la
cultura en general i, en particular, a tractar de
generar entre els nostres infants i joves un veritable amor a la lectura.
Algunes combinen la venda de llibres amb la
d'altres objectes; però totes intenten aproparse als lectors fent un seguit d’activitats, com
hem comentat, perquè la majoria de llibreters
i llibreteres de casa nostra creuen que vendre
llibres, com dèiem al començament d'aquesta
recopilació, és més que una activitat comercial.
Volem destacar que la majoria tenen pàgines
web i moltes disposen de blogs molt actualitzats
i participatius. Hi ha llibreries més modernes i
altres més tradicionals, però totes ens donen
un bon servei i tracten de dinamitzar la lectura
entre els nostres infants, joves i… per què no?,
adults.

Fotografies de la llibreria el Racó del Llibre
Jove de Rubí

