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a debat

Ricardo Rendon 
LLIBRERIA ABRACADABRA

Ens endinsem en la 
llibreria Abracadabra

er l’Abracadabra bus-
co llibres que commo-
guin, que diverteixin, 
que mostrin  com som 

de diverses les persones, i ampli i 
profund el món. 

Llibres que acompanyin i 
interpel·lin com un bon amic, lli-
bres que generin preguntes i que 
tinguin poques respostes, llibres 
que en acabar-los em mori de les 
ganes de recomanar-los, llibres que 
em portaria per als meus fi lls a ull 
tancat, llibres irreverents, rebels, 
que incomodin i que et sacsegin, 
que obrin perspectives i horitzons, 
i també llibres que siguin entranya-
bles i et donin calor i recer com si 
estiguessis a l’hivern dins de casa 

P
davant de la xemeneia amb una 
xocolata calenta. 

Vull que la gent, quan pensi en 
un llibre original, diferent, de qua-
litat i fet amb rigor i afecte, pensi 
en Abracadabra com el lloc ideal 
per trobar-lo.

I un cop hagis entrat en Abra-
cadabra, difícilment podràs sortir! 
Un llibre meravellós et portarà a 
un altre i aquest a un altre i des-
prés a un altre més ... Ens agrada-
ria que Abracadabra fos un lloc que 
t’encanti (en el sentit màgic) i et 
faci oblidar quan has entrat, o que 
ja no recordis les raons per sortir. A 
vegades hi ha persones que vénen 
a preguntar per algú, que va venir 
i no han tornat a saber res d’ell... 
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i ens toca reconèixer que no sabem 
en quin prestatge o en quin taula 
s’ha extraviat, però confi em que 
està fora de perill i en molt bona 
companyia...

La programació d’activitats a 
la llibreria és molt important per a 
nosaltres, i per això quan vam obrir 
el 2009 (l’abril de 2019 complim 
deu anys!), una part fonamental 
del nostre projecte, a més del 
fons en moltes llengües (anglès, 
alemany, francès, italià, holandès i 
portuguès) amb el qual ens volíem 
posicionar com a llibreria infantil 
internacional, era comptar amb 
un espai d’activitats que mantin-
gués una programació permanent, 
amb la intenció que la llibreria fos 
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no només un lloc d’intercanvi co-
mercial, sinó que a més es pogués 
constituir en un espai cultural: ta-
llers creatius, presentacions de lli-
bres, exposicions d’il·lustracions, 
etc.

En aquests primers deu anys 
hem fet unes 160 presentacions 
de llibres i gairebé 40 exposicions, 
a més d’innombrables sessions de 
tallers i contacontes, més d’un 
concert i algun concurs també, 
entre altres.

La planifi cació i gestió 
d’aquesta programació es basa en 
una generosa complicitat amb els 
creadors dels llibres que venem, 
és a dir, amb els editors, autors i 
il·lustradors que formen part de la 
nostra selecció. 

La nostra casa és casa seva i 
procurem donar a conèixer el seu 
treball de la millor manera possi-
ble, i això inclou no només vendre 
els seus llibres amb afecte sense 
també donar-los a conèixer perso-
nalment amb els seus lectors, que 
puguin ensenyar i explicar el seu 
treball, i així teixir entre tots una 
xarxa que ens sosté i ens alimenta 
a tots per igual.
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Colecció “Els Popis” de l’editorial Combel: quatre petits 
pop-up encantadors.

Colecció “Del bressol a la lluna” de l’editorial Kalandraka: 
cançons i poemes breus.

“Sirenas” de l’editorial Kókinos: perquè els estereotips de 
gènere estan antiquats i aquí s’explica d’una manera me-
ravellosa

“Flis fl as” de l’editorial A buen paso: una deliciosa història 
de sabor taoista i un bonic treball d’il·lustració.

“Per què plorem?” de l’editorial Akiara: les llàgrimes són 
necessàries, i tots plorem alguna vegada, per motius molt 
diferents.

“Món natural” de l’editorial Flamboyant: manual visual de 
meravelles de la naturalesa.

“¿Cómo funciona el mundo?” atlas de l’editorial Juven-
tud: refl exió il·lustrada sobre el planeta Terra i els seus 
habitants.

El llibreter recomana:


