


Llibres per sempre

Escriptor, il·lustrador, ballarí, coreò-
graf, director de teatre, dissenyador de 
vestuari, professor... Si li preguntaven 
de què treballava, es de� nia com un 
«esperit lliure». Charlip va compa-
rar aquest llibre amb una «bulliciosa 
dansa», en què el protagonista «vola-

va, queia des del cel, bussejava, nedava, 
corria, cavava... per assolir el seu destí malgrat tots els obs-
tacles». Charlip va dir: «Quan llegeixes un conte a un nen, 
aquest no pot esperar per veure i sentir el que ve després. 
Perquè cada pàgina obre una porta a un món diferent». 
Premiat i reconegut internacionalment com un 
dels més grans, mai no havia estat traduït al català. 
Afortunadament, ara ja sí.

Per què et quedes enllaunat amb aquest llibre?

Sinopsi
Afortunadament, aquest llibre 
ha estat traduït per primer cop 
al català, perquè aquest llibre 
és una autèntica meravella. El 
protagonista és un nen que es 
diu Ned i tot el que li passa és 
com una dansa, la dansa de la 
vida. De vegades la fortuna li 
somriu. De vegades, no. Però 
el Ned segueix sempre enda-
vant, malgrat les di� cultats, 
malgrat les pàgines en blanc 
i negre que sovint li ofereix la 
vida. Perquè la sort i la fortuna 
són, � nalment, d’aquells que la 
cerquen.

01. 
Perquè és la primera 

vegada que es 
tradueix al català

02. 
Perquè l’autor va 
començar la seva 
carrera il·lustrant 

llibres de Margaret 
Wise Brown i Ruth 

Krauss

03. 
Perquè va marcar 
tendència i molts 

autors contemporanis 
van seguir la seva 

empremta 

04. 
Perquè Charlip és 
l’autor de més de 

38 llibres il·lustrats 
meravellosos

 

05. 
Perquè Lata de Sal 

rescatarà 4 llibres de 
Remy Charlip, 

afortunadament 

www.latadesal.com 
info@latadesal.com
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Afortunadament

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.

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.


