


Fou una de les millors escriptores de 
literatura infantil de tots els temps. El 
1988 rebé el Premi Andersen de mans 
de la genial autora de Pippi, Astrid 
Lindgren, que la definí com la seva 
ànima germana en literatura infantil.  

Sinopsi
La Kina Taqueta no pot 
estar més de 30 minuts 
sense embrutar-se i sense 
ficar-se en embolics. Tampoc 
el seu gos Esquitx, el seu 
millor amic. De vegades 
sense voler (i, de vegades, 
a posta), la Kina i el seu 
gos acaben sempre plens 
de pintura, de fang... de 
porqueria! Però que divertit 
és tacar-se. Sobretot si vius 
totes les aventures dels 
nostres protagonistes.

01. 
Perquè és un  

clàssic de la literatura 
infantil que arriba per 
primer cop a Espanya 

02. 
Perquè l’autora ha re-
but el Premi Nobel de 
la literatura infantil: 

Premi Andersen

03. 
Perquè pocs llibres 

tenen un humor tan 
agut i alhora tan 

subtil

04. 
Perquè és la Pippi 
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Kina Taqueta

L’autora: Annie M. G. Schmidt

pàgines 28
isbn 978-84-942451-0-7 (català)
isbn  978-84-941784-8-1 (castellà)
isbn 978-84-941784-9-8 (gallec)
traducció Catalina M. Ginard Féron i 
Marta Arguilé Bernal
pvp 10 € (IVA 4% inclos)

format 18 × 11,5 cm
interiors Paper FSC de 225 g
enquadernat Cartoné amb crom  
plastificat brillant en paper estucat de 135 g 
sobre cartró de 2,5 mm
tipografia Eames Century Modern
paper Procedent de fonts responsables

Text de 
Annie M. G. Schmidt
Il·lustracions de 
Fiep Westendorp

Era ja en els anys 50 una artista consa-
grada. Pionera del disseny, la publicitat i 
la il·lustració, amb l’Annie creà un tàndem 
genial. Tant fou així, que es convertiren en un 
duet artístic llegendari.

1a Publicació 

 1968

ELS 

PERSONATGES

La il·lustradora: Fiep Westendorp
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Lata de Sal és 
una editorial 

d’àlbum 
il·lustrat 

especialitzada 
en dues 

col·leccions 
úniques: Vintage 

i Gats. Per a 
lectors de zero 
a cent anys i 

escaig.

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre? 

La Col·lecció Vintage inclou tan sols llibres inoblidables, escrits i il·lustrats a tot arreu del món fa 
més de 30 anys. Premiats i de referència als seus països, mai no havien arribat al nostre... fins ara. 
Són contes seleccionats entre milers.

Llibres per sempre


