Crítica de Loja – Teté Martinho
Uma livraria só de livros
Martins Fontes não cede espaço para outras mídias
Numa era de livrarias agigantadas, apinhadas de gente e gozando de um status meio
engraçado de programa cultural, a Martins Fontes Paulista chama a atenção justo por ser
quase invisível.
Nunca tinha ouvido falar dela quando a vi de relance, passando pela Paulista sentido
Paraíso, lá no fundo de uma galeria perto da Brigadeiro. Não sei se foi a localização
desencanada ou o nome, que remete a um amor antigo pelos livros (e não à toa, já que a
família está no ramo desde os anos 1960). Sei que precisei entrar.
Agradeço até hoje pela graça alcançada. Com dois andares de dimensão confortável,
forrados de livros, e uma noção do riscado acima da média, a livraria tem aquele dom raro
de juntar coisas das quais você ouviu falar e coisas das quais nunca ouviu, mas gostaria.
Sei lá se isso é um critério muito pessoal. Mas, se puder usar outro, em quantidade de
títulos apetecíveis, ela também se excede, sendo minhas preferidas as seções de HQ e a
que mistura numa boa arte, design, arquitetura, moda e comida.
Fui lá no domingo passado tentar entender por que passei a tê-la na conta, noves dora,
da melhor livraria da cidade.
Na vitrine, grandes álbuns contendo a arte homo-erótica de Tom of Finland, a obrado
arquiteto Frank Lloyd Wright e pinturas budistas. Primeiro motivo: o ecletismo como
produto de escolhas cheias de personalidade. Mas também há no andar de livros em
outras línguas, com café; a arquitetura desafetada, bonita; a linha séria de edições de
bolso; o fato de você poder olhar uma por uma todas as fotos da biografia de Frida Khalo
sem que ninguém te encha; o logo charmoso na sacolinha; o horário camarada, que se
estende aos domingos.
Para quem duvidava, a livraria strictu sensu – aquela que não é papelaria, butique e nem
loja de disco – é viável. E bem-vinda.
Conclusão: Para quem gosta de livro.
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