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Durant quaranta anys, Lluís Llach va ser 
cantautor, una persona que elabora la lletra
i la música de les seves cançons. Vet aquí els 
elements i les persones que van fer que Lluís 
esdevingués cantant: un poble amb un munt de 
músics, un piano negre, una mare i uns mestres 
apassionats per la música, les converses amb 
l’avi Siset… L’avi Siset em parlava / de bon matí 
al portal / mentre el sol esperàvem / i els carros 
vèiem passar.

Col·lecció: 3, De gran vull ser...
Pàgines: 32
Format: 21,5 x 21,5 cm
Enquadernació: Tapa dura
Preu sense IVA: 14,23 €
ISBN: 978-84-15232-29-2

Títol: LLuís LLach. De gran 
vuLL ser... cantautor!

Text: Pep Molist
Il·lustradora: Mercè galí
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Pep Molist (Text)
Manlleu, 1965. És bibliotecari i treballa en l’àrea 
infantil d’una biblioteca entre llibres i infants. Li 
agrada llegir, recomanar llibres i escriure. Com 
a escriptor, ha publicat al voltant de cinquanta 
llibres i, de ben segur, que la vaca Plis Plau és 
el seu personatge més conegut. Ah, per cert..., 
de tant en tant també li agrada anar al mercat 
encara que hi hagi un GUIRIGALL enorme.  

Mercè Galí (Il·lustradora)
Sant Llorenç Savall, 1973. Graduada en 
l’especialitat d’il·lustració a l’EAAOA Llotja de 
Barcelona. Ha il·lustrat diversos contes, com La 
llegenda de Torena (2011), Guirigall al mercat 
(2012) i Lluís Llach. De gran vull ser... cantautor 
(2012). És l’autora del disseny del cartell de les 
festes d’hivern de Barcelona (2006), Món Llibre 
2009, Metàl·lics (Auditori de Barcelona) i del ma-
terial «Descobrim el Museu de la Música».


