
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Els bons amics
Un conte popular xinès sobre l’amistat i la màgia de donar i rebre

Neva molt i el conillet, avui, no té res per menjar.
De cop i volta, sota la neu, troba dues pastanagues.
Se’n menja una i l’altra decideix portar-la al seu 
amic, el cavall.

I, a partir d’aquí, comença la màgia.

Perquè a la vida tot allò que donem sempre ens 
torna, d’una manera o altra.

Un veritable conte és com una llavor que creix 
en l’infant quan és el moment adequat,
i li aporta noves formes de comprensió a les 
vivències que se li presenten. 
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Text: Conte tradicional xinès
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ISBN:  978-84-122014-6-8
PVP: 14,30 €

Gemma Sales va néixer a Barcelona 
l’any 1945. De formació humanística, 
el 1985 va publicar els seus primers 
relats al diari Avui, en una col·lecció de 
contes per a primers lectors. Uns anys 
més tard l’editorial Joventut va editar el 
seu primer conte. Il·lustradora de llibres 
per a nens, treballa especialment per a 
l’editorial MSM, de França.

Com a autora, té contes traduïts al 
castellà, italià, japonès, anglès, xinès 
cantonès, xinès mandarí i coreà. El 1992 
li van concedir el Premi de la Crítica 
Serra d’Or d’Il·lustració Infantil per La 
lluna i els miralls, i el 2003 va guanyar el 
primer Premi Parcir d’Àlbum Il·lustrat.

Imparteix tallers d’escriptura creativa 
i il·lustració a nens i adults. Combina 
l’escriptura i la il·lustració amb la feina 
de fer classes de dibuix i pintura a 
l’escola d’adults Freire.
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Aquest logotip identifica els materials de Lectura Fàcil que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA 
(International Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el 
contingut i la forma, amb l’objectiu de facilitar-ne la comprensió.
L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net).


