Sonia Gómez i Diana Riba,

La cuina de
la llibreria…
PATI DE LLIBRES

llibreteres

Ens posem el davantal
Cada matí triem un personatge fantàstic que
forma part de l'imaginari de Pati de Llibres per
compartir el dia amb ell. Un porc amb ales ens
apropa als impossibles, when pigs fly. Un mussol
banyut ens convida a estar atentes a les sorpreses i gaudir-ne, comme c'est chouette la vie.
Un despertador alat ens recorda que el tiempo
vuela quan gaudim del que fem… Els éssers amb
qui convivim van sorgir d'un treball de creació
en equip on vam somiar i riure junts les llibreteres (Sonia Gómez i Diana Riba), el dissenyador
gràfic (Xavi Roca, de RUN Design) i les interioristes (Mireia Masdeu i Isabel Figueras) donant
forma a la imatge corporativa i al local que havia
d'acollir la llibreria: una casa de poble amb un
pati (d'on prové el nom), on vam plantar un
taronger al sol, que enguany ha donat suc de
taronja per al senyor Coc, la Maisy i l'Erugueta
goluda.

Consultem la recepta
Intentem cuidar fins al mínim detall la relació
amb els proveïdors i amb els clients. Per això
qui ve a la llibreria hi torna. Què oferim? Un
espai afectiu per a la lectura, un lloc ampli i
acollidor on els lectors es troben a gust. La nostra
feina és recomanar bones lectures. Combinem
l'experiència en diferents àmbits del món del
llibre i la cultura amb els coneixements
d'especialització en llibres per a infants i joves
i en pedagogia. Això ens permet conèixer bé el
fons i recomanar a cada client el llibre que
s'adequa al nivell lector i les preferències de
l'infant que el llegirà. Cada llibre que venem
formarà part de l'itinerari lector d'un/a nen/a
que volem que continuï llegint fins a esdevenir
lector/a autònom/a. Per això som rigoroses en
la tria i fem que la selecció descansi sobre la
base de la qualitat literària i artística.

Hi afegim els ingredients
Preparem els estris de cuina
Tant els espais com el mobiliari de la llibreria
són polivalents i es van transformant segons els
usos que els donem: s'adapten a la venda de
llibres, a l'exposició i venda d'il·lustracions i a
les activitats familiars on la lectura compartida
adult-infant comença a la llibreria per continuar
després al carrer, al tren, a casa.
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La base la formen les il·lustracions originals
i els llibres d'aquí i d'allà (importem llibres en
anglès, francès...) adreçats a nadons, infants,
adolescents, joves i als adults relacionats amb
ells, sobretot a famílies i mestres, per als quals
hi ha un apartat de pedagogia sobre criança i
educació a la planta baixa de la llibreria i un
apartat d'assaig sobre literatura infantil i juvenil
amb revistes especialitzades, com Peonza, CLIJ,
BLOC i Hors Cadres, a la primera planta. La guarnició està plena de jocs i altres materials creatius
i singulars relacionats amb personatges literaris.

Remenem els fogons
Vigilem, que surt fum de les golfes! La gestió
de facturació, el control d'albarans i les entrades
i sortides de caixes del magatzem (que tenim a
les golfes) comporten una feinada interna que
no és imaginable per als que mai han treballat
en una llibreria.

Hi posem el toc personal
Sabem que el més important no és el que es
troba en un lloc, sinó les relacions que s'hi estableixen. Per això les activitats que organitzem
són sempre per a grups reduïts. Apostem per les
trobades amb autors perquè els nens i nenes
tinguin l'oportunitat de conèixer els escriptors i il·lustradors de les obres que llegeixen.

Organitzem xerrades i tallers per a famílies relacionats amb els llibres i els infants. Obrim la
llibreria a visites escolars. Col·laborem amb entitats públiques i privades per engegar projectes
culturals compartits. En fi, gaudim del que fem.
I si ho compartim amb altres, encara més.

Presentem el plat
La literatura ens apassiona, i ens agrada compartir aquesta passió amb els clients. Per això tenim
amb ells un tracte proper, cosa que permet, per
exemple, organitzar activitats a mida de les seves
demandes. Els informem de les activitats a través
del mailing, de l'agenda que publiquem a la web
(www.patidellibres.com), de les recomanacions i
notícies que pengem al blog (http://patidellibres.
blogspot.com) i de la pàgina de Facebook, que funcionen gairebé com aparadors.

I assaborim la bona menja amb tots vosaltres
Enguany la nostra llibreria ha fet 3 anys. Com
ho celebrem la Diana i la Sonia? Dedicant-vos
totes les hores per oferir-vos el millor servei.
Ara que els nostres fills han crescut una miqueta,
ens teniu sempre, una de les dues sòcies o les
dues alhora, a la llibreria. I de tant en tant també
hi veureu els nostres petits entre llibres i joguines. Som al c/ Xerric 22 de Sant Cugat del Vallès.
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